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سرمقـــــــــــــــــــــاله

كتاب هاي درسي باید پویا باشند و متناسب با تحوالت علمي 
و اجتماعــي، مقتضیات زمان و نیازهاي مخاطبان تغییر كنند. 
به همین دلیل نیز بعد از انقالب اســالمي تقریبًا هر سه یا پنج 
سال یك بار كتاب هاي درسي دستخوش دگرگوني و تغییرات 
متفاوتي شــده اند. كتاب هاي درسي علوم  اجتماعي نیز از این 
قاعده مستثنا نیستند و طي چند دهة گذشته تغییرات متعددي 
را تجربه كرده اند. اصول مختلفي راهنماي چنین تغییراتي بوده 

است كه برخي از مهم ترین آن ها را مي توان چنین برشمرد:
 هم گامــي و همراهي با تحوالت و پیشــرفت هاي علمي در 
حوزه هــاي گوناگون دانش با هدف عقب  نماندن از قافلة علم و 

دانش روز؛
 پاســخ گویي به مقتضیات زمان و مكان و تغییر و تحوالت 

اجتماعي، سیاسي، فرهنگي و فناورانه؛
 انطباق با چارچوب هاي فرهنگي، برنامه هاي توسعه و اسناد 

باالدستي؛ 
 تناســب با نیازها، عالقه ها و نگرش هاي مخاطبان و تجارب 

زیستة آن ها.

عدم تعادل و تناسب در رعایت این اصول، بزرگ انگاري برخي 
و كوچك شماري و كم توجهي  یا بي توجهي به برخي اصول دیگر 
مي توانــد كتاب را از نظر قابلیــت درك و فهم، پذیرش، و نیز 
بهره مندي و استفاده با مشكالت و دشواري هاي متفاوتي مواجه 
سازد و واكنش هاي منفي معلمان، دانش آموزان، اصحاب علم و 

نیز سیاست گذاران كالن جامعه را برانگیزد.
چندی پیش ریاســت محتــرم جمهوري طي ســخناني از 
عقب ماندگي كتاب هاي درسي نســبت به تحوالت و نیازهاي 
اساسي جامعه و تناسب آن ها با مقتضیات زمان انتقاد و گالیه 
كرده و فرمودند: »وقتي امروز كتاب هاي درسي را باز مي كنیم، 
غیر از عوض  شدن جلد، فونت، عكس و تغییر بعضي عبارت ها 
نسبت به زماني كه ما درس مي خواندیم، تغییر چنداني نكرده 
اســت. درحالي كه ما باید دانش آموزان را حداقل براي 12 سال 

آینده تربیت كنیم.«
چنین نقدي از سوي ریاست محترم جمهوري نشان مي دهد، 
تغییرات معدودي از كتاب هاي درسي از جمله جامعه شناسي از 
نظر جهت گیري و رویكرد با انتظارات مسئوالن كالن دستگاه 

و پاسخ به 
مسائل امروز و فردا

فریبرز بیات
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سیاست گذاري و اجرایي كشــور هماهنگ نیست. اما این تنها 
دستگاه اجرایي و سیاست گذاري كشور نیست كه به این دسته 
از كتاب هاي درســي نقد دارد، نخبگان علمي و فرهنگي كشور 
نیــز اخیراً طي مطالب و مقاالتي كتاب هاي درســي را، به ویژه 
در حــوزة علوم  اجتماعي، مورد نقد قــرار داده اند و معلمان  و 
دانش آموزان نیز در موارد متعددي بر مشكالت و دشواري هاي 

كتاب هاي جدید علوم  اجتماعي تأكید كرده اند.
با توجه بــه چنین نقد و نظرهایي نســبت بــه كتاب هاي 
جدیدالتألیف علوم  اجتماعي، به ویژه كتاب جامعه شناسي)2( 
كه به تازگي تألیف شده است، این شمارة مجلة »رشد آموزش 
علــوم  اجتماعي«، بــا هدف كمك به تصحیــح و تكمیل این 
كتاب ، بخشــي از مطالب و مقاالت خود را به نقد و بررسي آن 
اختصاص داده اســت. امیدواریم بتوانیم سایر كتاب هاي این 
حوزه را نیز در شــماره هاي آتي طي پرونده هایي مورد نقد و 

بررسي قرار دهیم.
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ویژه نامه

اشـــــاره
كتاب هاي درسي جامعه شناسي دورة دوم متوسطه چند سالي 
اســت كه دچار تغییر و تحوالت گسترده شده اند. این تغییر و 
تحوالت در بین معلمان علوم اجتماعي، به عنوان مدرسان كتاب 
و نیز محافل علمي و فرهنگي واكنش هایي به همراه داشته است.

جدیدترین تغییرات از این دســت، كتاب »جامعه شناسي )2(« 
اســت كه ســال تحصیلي 97ـ1396 براي اولین بار به مجموعه 
كتاب هاي درسي رشتة علوم انساني پیوسته است. این كتاب شكل 
تغییریافته كتاب جامعه شناسي نظام جهاني دورة پیش دانشگاهي 
اســت كه یك پایه نزول یافته و به پایه یازدهم منتقل شده است. 
كتاب قبلي، جامعه شناســي نظام جهاني، نقد و نظرهاي بسیاري 
را بین دبیران و محافل علمي و فرهنگي از نظر دشواري مفاهیم، 
قابلیت پذیرش و انطباق با واقعیات جامعه و جهان برانگیخته بود. 
اكنون آن كتاب، با تغییراتي در بعضي فصل ها و نیز عنوان كتاب كه 

موضوع را پیچیده تر كرده، به مدرسه راه یافته است.
مجلة »رشد آموزش علوم اجتماعي«، به عنوان پلي واسط بین 
مؤلفان كتاب از یك ســو، و معلمان و دبیران علوم اجتماعي و 

محافل علمي و فرهنگي از ســوي دیگر، سعي كرده است طي 
میزگردي، كتاب جامعه شناسي )2( را نقد و بررسي كند. هدف از 
این میزگرد مواجه كردن مؤلفان با منتقدان و طرح نقدها و نظرها 
در مورد كتاب با هدف اصــاح و بهبود، و تكمیل و تدقیق آن 
است. در این میزگرد حجت االسام دكتر حمید پارسانیا، دانشیار 
 گروه جامعه شناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران و 
دكتر لطیف عیوضي، مسئول گروه علوم اجتماعي از گروه مؤلفان 
و به نمایندگي از آن ها، دكتر نعمت اهلل فاضلي، انسان شــناس 
اجتماعی و دانشیار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 
و نیز دكتر وحید نقدي، جامعه شــناس و معلم علوم اجتماعي 
مدارس اســتان تهران و مدرس دانشــگاه هاي فرهنگیان و 
شهید بهشتي، به نمایندگي از منتقدان جامعة علمي و معلمان 
و مدرســان كشور، حضور داشــتند. آنچه در ادامه از نظرتان 
مي گذرد، متن ویرایش شدة این میزگرد است. با هم مي خوانیم.

اعتبــار عیــار جامعه شناســي )2(، نقد كتاب  كلیدواژه ها: 
جامعه شناسي پایة یازدهم، جامعه شناسي نظام جهاني

 ميزگرد نقد و بررسی کتاب جامعه شناسی پایۀ يازدهم 
رشتۀ ادبيات و علوم انسانی 

با حضور حجت االسالم دكتر پارسانيا، دكتر فاضلی، دكتر نقدی و 
دكتر عيوضی

اعتبــار عيـــار
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é بیات: با ســالم، عرض ادب و احتــرام، و خیرمقدم خدمت 
استادان و سروران گرامي. از آنجا كه استادان حاضر در میزگرد به 
خوبي یكدیگر را مي شناسند، كار من براي معرفي و نیز پیشبرد 
بحث بســیار ســهل و راحت است. حجت االســالم دكتر حمید 
پارســانیا از صاحب نظران حوزوی علوم اجتماعی كه قباًل هم در 
تألیف كتاب هاي درسي علوم اجتماعي نقش جدي داشتند و در 
این کتاب هم به همراهی دکتر لطیف عیوضي، مسئول علوم گروه  
علوم اجتماعي و عضو هیئت تحریریه مجلة رشــد آموزش علوم 
اجتماعی جزو تیــم اصلي تألیف کتاب و درواقع نمایندة مؤلفان 

هستند. 
آقاي دکتر نعمت اهلل فاضلي، از صاحب نظران مسائل اجتماعی 
و فرهنگــی كه در زمینة آموزش وپرورش آثار و مقاالت متعددي 
دارند. کتاب مردم نگاري آموزش ایشان در این زمینه بحث جدي 
و عمیقي را مطرح مي كند. آقاي دکتر وحید نقدي جامعه شناس 
و معلم هســتند و در سطح مدارس و دانشــگاه هاي فرهنگیان 
 و شــهید بهشــتي تدریس و پژوهــش مي كنند. ایشــان عضو 
هیئت تحریریة مجلة رشــد آموزش علوم اجتماعي نیز هستند. 
آقاي حمیدزاده، مشاور ریاست ســازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشي، دانشجوي دکتراي جامعه شناسي و عضو هیئت تحریریة 

مجلة رشد آموزش علوم اجتماعي هستند. 
موضوع بحث، کتاب جامعه شناسي 2 است. قباًل کتابي به اسم 
جامعه شناســي نظام جهاني در دورة پیش دانشــگاهي داشتیم. 
نقدهایي به آن وارد شــده بود و بخشي از آن کتاب به این کتاب 
منتقل شــده است. اولین ســال اســت که این كتاب در نظام 
آموزشــي تدریس مي شود. جا براي بحث، نقد و نظر، و اصالح و 
تکمیل آن وجود دارد. بنابراین، همكاران و دوستان گروه تألیف 

مي توانند نقد و نظرهاي اصالحي و تكمیلي استادان و معلمان را 
در ویرایش هاي بعدي مورد توجه قرار داده و در تصحیح و تكمیل 

كتاب به كار گیرند. 
از چند جهت مي توانیم کتاب جامعه شناســي 2 را مورد بحث 
قرار دهیم: یکي بحث آموزشــي بودن کتاب است و اینکه اصاًل 
این کتاب چقدر آموزشي است؟ کتاب هاي آموزشي ویژگي هایي 
دارنــد که باید دیــد این کتاب چقدر واجد آن  هاســت؟ قابلیت 
خوانش كتاب به چه میزاني است؟همراهي و هم زباني آن با دانش 
مشترک چقدر است؟ چه میزان کاربردي است؟ تا چه اندازه در 
آن به توانایي معلم توجه شــده و آیا »دانش آموزمحور« است یا 

»معلم محور«؟ 
بحــث دیگر قابل قبول بودن مضمون و محتواي کتاب اســت. 
گزاره هاي کتاب چقدر براي دانش آموز قابل قبول است؟ از نظر اهل 
علم جامعه شناسي و صاحب نظران فلسفة اسالمي و فلسفة علوم 
اجتماعي اسالمي، این گزاره ها چقدر قابل قبول و منطبق با واقعیات 
جامعه و تجربة زیســتة معلمان و دانش آموزان است؟ و نیز اینكه 
جامعه شناسي 2 چقدر از شائبه هاي تبلیغي و القایي عاري است؟ 
محور ســوم ایــن بحث اســت که اصــاًل این کتــاب چقدر 
جامعه شناسي است، در کجاي جامعه شناسي قرار مي گیرد و چه 

نسبتي با آموزش جامعه شناسي برقرار مي کند؟
 این محورها به نظر من رسید، ولي دوستان مي توانند محورهاي 
دیگري را نیز بیفزایند و از یكي از آن ها بحث را آغاز كنند.  قبل از 
همه آقاي دکتر پارسانیا یا دکتر عیوضي معرفي اولیه اي از کتاب 
و فرایند تألیف و تدوین، هدف ها و انگیزه هاي آن داشته باشند تا 
دوستان در جریان قرار بگیرند و نقد و نظرهاي خود را با توجه به 

این زمینه و فرایند مطرح كنند.
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é عیوضي: پشــت صحنه هر کتاب درســی یک برنامة  درسی 
اســت و در نقد و بررســی هر کتاب باید برنامة درسی آن را دید. 
برخی ها به این حقیقت توجه الزم و کافی ندارند. در مقایســه با 
بدن انسان، هر برنامة درسی روح )مبانی و رویکرد(، قلب )اهداف( 
و اندامی )محتوا( دارد. در قلب برنامة  درســی، باید نحوة تدوین و 
تأمین اهداف برنامه را تعیین کرد. تدوین اهداف هر برنامه معمواًل 
براســاس سه منبع شامل »دانش موضوعي«، »جامعه و فرهنگ« 
و »مخاطبــان برنامــه« كه عمدتًا دانش آموزان هســتند، صورت 

مي گیرد.
ما در پاســخ به این پرسش كه: اصواًل چرا و با چه اهدافي علوم 
اجتماعي و جامعه شناســي را آموزش مي دهیم؟ عمدتًا سه گونه 
جواب داریم: الف( جامعه شناسي براي جامعه شناسي؛ ب( استفاده 
از جامعه شناســي براي حل مســائل جامعــه و دانش آموزان؛ ج( 
استفاده از جامعه شناسي براي تربیت دانش آموزان )بینش، نگرش، 
...(. اولویت گذاري و توازن میان این ســه بســیار حیاتي است. با 
عنایت به ایــن حقیقت كه علوم اجتماعي، دانش هایي فرهنگي و 
تمدني هستند، اگر دانش اجتماعي اصیلي، یعني دانش برآمده از 
متن فرهنگ و جامعة خودمان داشته باشیم، انتقال مناسب آن به 
خودي خود، سطوحي از هر سه هدف مذكور را برآورده مي سازد. از 
این رو برنامه ریزان آموزش علوم اجتماعي به ویژه در سطح متوسطه 
كــه باید میان دانش هاي تخصصي و فرهنگ عمومي پل بزنند، با 
امر سهل الوصولي مواجه نیستند، بلكه با معماي بسیار پیچیده اي 

مواجه اند.

بگذرم و به اجمــال بگویم كه قلب برنامة جدید علوم اجتماعي 
دورة متوســطه بر دو موضوع اساسي، یعني »آگاهي« و »هویت« 
یا دو مســئله اساســي »بحران آگاهي« و »بحران هویت« استوار 
اســت. عالوه بر مسئله شناســي مســتقل برنامة درسي آموزش 
علــوم اجتماعي در دورة متوســطه، مباني نظري اســناد تحولي 
تعلیم وتربیت، نیز، »هویــت« را موضوِع »تربیت« معرفي كرده و 
رسالت نظام تعلیم وتربیت را هویت یابي و ارتقاي هویت دانسته اند.
براي تأمین اهداف برنامة علوم اجتماعي در رشــتة علوم انساني 
دورة دوم متوســطه، ســه كتاب داریم. برنامة درسي جدید علوم 
اجتماعي منطقًا این گونه بود كه موضوع آگاهي و مباحثي كه دربارة 
شناخت اجتماعي و علوم اجتماعي بودندـ  كه نوعًا مباحثي درجة 
دوم و انتزاعي ترنــدـ  در پایة اول مطرح مي شــدند و در پایه هاي 
دوم و سوم براساس اصل محیط هاي توسعه یابنده، موضوع هویت 
از سطح فردي تا اجتماعي، ملي، منطقه اي و جهاني مورد بررسي 
قرار مي گرفت. در فرصتي كه اخیراً تغییر ساختار 3، 3، 6 با هدف 
بازنگري برنامه هاي درسي براي هم سوسازي آن ها با اسناد تحولي 
آموزش وپرورش فراهم آورد، و براســاس نتایــج حاصل از تجربة 
كوتاه مدت اجراي برنامة علوم اجتماعي، شوراي برنامه ریزي به این 
نتیجه رسید كه سیر منطقي برنامه را با سیر تجربي و تربیتي آن 
جایگزین كند و در ترتیب مباحث نوعي جابه جایي صورت گیرد. 
به این نحو كه ابتدا مباحث هویتي مطرح شود و پس از آن موضوع 

آگاهي و شناخت اجتماعي پیگیري شود. 
لطفًا توجه شــود كه پیش از تغییرات اخیر موســوم به 3، 3، 
6 در آموزش وپرورش، علوم اجتماعي جدیدترین برنامة درسي 
بــود كه تغییــر پیدا كرده بود و ســایر برنامه هاي درســي در 
20 ســال اخیر تغییراتي نداشــته اند. ولي متأسفانه خواسته یا 
ناخواســته همان توقعاتي كه از تغییر برنامه هاي با قدمت بیش 
از 20 ســال مي رفت، بر برنامة جدید علوم اجتماعي نیز بار شد 
و عامدانه در این توقع دمیده شد؛ در حالي كه هیچ گونه توجیه 
قانوني نداشــت. در چنین شــرایطي یا باید كتاِب بدون برنامه 
تولید مي كردیم كه گناهي نابخشودني بود و الحمدهلل ما به آن 
مبتال نشــدیم، یا اینكه حتي المقدور از فرصت پیش آمده براي 
اصالح و بهبود كتاب هاي موجود اســتفاده مي كردیم. ما تالش 
كردیــم حداكثر بهرة ممكن را از این فرصت حداقلي ببریم و تا 
حدودي به برخي از انتظارات مخاطبان برنامه پاسخ دهیم. پس 
توجه داشته باشــیم كه كتاب هاي جدید جامعه شناسي 1 و 2 
درواقع در چنین شرایطي بازتألیف شده اند. در ادامه به فراخور 
بحــث، در باب برنامه و نحوة تولید و اجــراي برنامه و اصول و 

رویكرد آن بیشتر توضیح خواهم داد.
é بیات: دکتر عیوضي توضیحات خوبــي دربارة فرایند تألیف 
کتــاب و جایگاه آن در برنامة درســي دادند. آقاي دکتر فاضلي با 
توجه به چنین فرایند و بســتري كه كتاب جامعه شناسي در آن 
شكل گرفته است، بفرمایید شما از جهت محورهاي سه گانه اي كه 

مطرح شد، كتاب را چگونه ارزیابي مي كنید؟
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é فاضلي: من هم سالم و عرض ادب مي کنم خدمت دوستان. 
خوش حالم که این جلسه تشکیل شده است و امیدوارم بحث هاي 
ما مفید واقع شــود. آقاي بیات سؤاالتي مطرح کردند که مي تواند 
معیــار و مبناي تحلیل کتاب باشــد، ولي یــک موضوع را مطرح 
نکردنــد؛ اینکه ما این جلســه را با چه هدفي برگــزار مي کنیم. 
زماني هدف این گفت وگو آن است که مي خواهیم کتاب را اصالح 
کنیم. زمان دیگري هدف این است که مي خواهیم به معلماني که 
مي خواهند این کتاب را درس بدهند، کمک کنیم. یک زمان براي 
حوزة عمومي صحبت مي کنیــم و جامعه مي خواهد این مجله را 
بخواند و از کتاب آگاه شــود. به نظر من هرکدام از این سه هدف 
ســه نوع گفت وگو را ایجاب مي کند. این ها به هم ربط دارند، ولي 

لحنشان متفاوت مي شود. 
اگر هدف ما این است که به مؤلفان کتاب کمک کنیم که کتاب 
را اصالح کنند، یک طور باید بحث کنیم. اگر هدف این است که به 
معلمان توضیح بدهیم که اشکاالت کتاب چیست و باید چه بکنند، 
نــوع دیگري باید صحبت کنیم. اگر بــراي حوزة عمومي صحبت 
مي کنیم، براي دانشگاهیان، روشن فکران و خانواده ها، باید به نحو 

دیگري مطلب را شرح دهیم.
پیشنهاد من این است که از زاویة اول صحبت کنیم. این کتاب 
مثــل هر کتاب دیگــري با تغییراتي که در جامعــه و در تفکر ما 
ایجاد مي شــود، طبیعتًا نیازمند بازخواني و نقد است. چقدر خوب 
اســت که ما از همین اول مسیر نقادي اش را باز بگذاریم و با نیت 
اینکه دوســتان مي خواهند نقدهاي ما را بشنوند و در نسخه هاي 
بعــدي کتاب آن ها را لحاظ کنند، بحــث کنیم و حوزة معلمان و 

روشن فکران را مبنا قرار ندهیم. 
é بیات: هدف ما نقد و بررســي كتاب اســت تا بــه بهبود و 
اصالح آن كمك شــود. مخاطبان نشریة علوم اجتماعي معلمان، 
كارشناسان آموزشي و برنامه ریزي درسي و مؤلفان هستند. چنین 
نقدهایــي به طور طبیعي هم به مؤلفــان در اصالح كتاب و هم به 

معلمان در درك و دریافت بهتر كتاب كمك خواهد كرد.
é فاضلي: چون در اینجا مؤلفان حضــور دارند و آمادگي هم 
براي تغییر وجود دارد، كارمان را روي این هدف متمركز مي كنیم. 
من چند نکتــه را ابتدا مي گویم تا جانب تعــادل را در گفت وگو 
حفظ کرده باشیم. موضوع این کتاب اهمیت دارد. البته این کتاب 
جامعه شناسي نیست و دربارة نظام جهاني است. پشت جلد کتاب 
هم به درســتي اجتناب کرده اند كه اســم کتاب را جامعه شناسي 
بگذارنــد. داخل کتاب هم اشــاره شــده اســت کــه این کتاب 
جامعه شناسي نیســت و دربارة نظام جهاني است. رویکرد كتاب 
هم جامعه شناســانه نیست، بیشتر رویکرد فلسفي و از منظر علوم 

سیاسي است و دورترین فاصله را با جامعه شناسي دارد. 
ولي هیچ اشــکالي ندارد و فارغ از اینکــه عنوان کتاب چه باید 
باشــد، من با این ایده که دانش آموزان ادبیات و علوم انســاني ما 
در زمینــة نظام جهاني نیازمند فهم و تحلیل و آموزش هســتند، 
کاماًل موافق هســتم. تشــخیص این کتاب در کلیت درست بوده 

و بحث آشــنایي با فرهنگ و نظام جهاني و مفاهیم مرتبط با آن 
بســیار ضروري است و انجام هم مي شــود. فارغ از اینکه رویکرد 
ما چه باشــد، براي دانش آموزان امروز جهــان، حداقل در جوامع 
توســعه یافته یا درحال توسعه، آشنایي بنیادي با ایدة نظام جهاني 
بسیار ضروري و مهم است. این را حسن این کتاب مي دانم که ایدة 

نظام جهاني را مطرح مي کند. 
حســن دوم کتاب این اســت که تالش کرده اســت، ایدة نظام 
جهاني را از منظر محلي توضیح دهد. محلي به این معنا که روي 
سکویي به نام ایران زمین و در موقعیت تاریخي معیني به نام تاریخ 
اکنون ما ایســتاده است و مي كوشــد از آن زاویه نظام جهاني را 
ببیند. من با این دیدگاه موافقم و فکر مي کنم امروزه نظام جهاني 
را هر قوم و ملتي باید در چارچوب جهاني خودش بفهمد و توضیح 
بدهد. درواقع نوعي رویکرد جهان- محلي نیاز داریم. این هم حسن 
دوم کتاب است که از نظر جهت گیري تاریخي- فرایندي و محلي 

است و به نوعي از نگاه تاریخي- فرهنگي برخوردار است. 
طراحي کتاب بر این استوار است که با شکل گیري نظام جهاني 
شــروع مي کند و به ایران، انقالب اسالمي و موضع گیري هایي که 
شده است، مي پردازد. در این زمینه هم رویکردهاي تاریخي خودش 
را حفظ کرده است. اما كتاب حسن نیم بند دیگري هم دارد؛ اینكه 
ســعي کرده در جاهایي پرسش طرح کند. نیم بند مي گویم، چون 
اســتفادة نادرستي از این روش کرده است. خواسته پوششي باشد 
بر ضعف هاي نگارشــي کتاب. ولي درمجموع این درست است که 
ما بتوانیم بر مبناي مسئله، به عنوان اصل ایدة کتاب، جلو برویم. به 
این صورت كه پرسشي طرح کنیم و دانش آموزان و معلم را درگیر 
پرسش هایي کنیم. این راهبرد آموزشي راهبرد درستي است. البته 
باید درســت اجرا شــود و به همة الزاماتش وفادار باشد. اما چون 
وظیفة ما بیشــتر نقد است و کمکي که ممکن است به مؤلفان و 
معلمان کنیم، نقد اســت، اجازه بدهید من محور نقدها را مطرح 

کنم تا در ادامه جزئیاتش باز شود. 
مــن از روي جلد بحث را شــروع مي کنم. این کتاب اســمش 
جامعه شناسي است و براي دانش آموزان رشتة ادبیات و علوم انساني 
در پایة یازدهم دورة دوم متوسطه نوشته شده است. همان طور که 
در صحبت ها بود، این کتاب به معناي دقیق کلمه جامعه شناســي 
نیست. یعني اینکه با زبان جامعه شناسي و گفتمان جامعه شناسي 
تدوین و تألیف نشده اســت. اگر این کتاب بخواهد خوب توضیح 
داده شود، نوعي زبان و گفتمان نظریة اجتماعي است و بیشتر به 
آن نظریة اجتماعي گرایش دارد که در علوم سیاسي و فلسفه بحث 

مي شود تا جامعه شناسي به معناي دقیق کلمه.
 ایــن نقد را از این نظر توضیــح مي دهم که اواًل اگر ما بخواهیم 
دربارة نظام جهاني بحث کنیم، باید بنویسیم جامعه شناسي نظام 
جهاني. چون عنوان کتاب درســت مانند برچسبي است که روي 
کاال مي زنند. من اگر به فروشگاهي بروم که کفش بخرم و در جعبه 
به جاي کفش جوراب باشــد، این توجیه که جوراب هم به کفش 
ربط دارد، توجیه مناسبي نیست. عنوان كتاب جامعه شناسي است، 
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در حالي كه با مســامحه باید بگوییم جامعه شناسي نظام جهاني و 
نه جامعه شناسي. 

عنوان جامعه شناســي مفاهیم جامعه شناسي عمومي را به ذهن 
متبادر مي کند، یعني جامعه شناســي چیست یا جامعه شناسي به 
چه کاري مي آید، جامعه شناســي در ایــران چه كاربردهایي دارد 
و مفاهیمي از این نوع. یا مفاهیم جامعه شناســي اســت، یا زبان 
جامعه شناســي یا نظریه ها و روش هاي جامعه شناســي. اما کسي 
از مفهوم جامعه شناســي، جامعه شناسي نظام جهاني را استنباط 
نمي کند. پس یک نکته در مورد عنوان كتاب كه اشکال دارد. یک 
اشکال محتوایي است و یک اشکال اخالقي. اینکه ما با عنواني به 
نام جامعه شناسي، چیز دیگري را ارائه کنیم، نوعي فریب اخالقي 
معلمان و دانش آموزان اســت. از هیچ کجا چنین خطایي انتظار 
نمي رود و از نظام آموزش وپرورش اصاًل انتظار نمي رود که مخاطب 

را  فریب دهد. 
نکتة دیگر اینکه بحث فقط بر ســر فرم نیست و مشکل با تغییر 
عنوان حل نمي شود. جهت گیري کتاب بیشتر معطوف به فلسفه 
و نظریة اجتماعي اســت تا جامعه شناســي به معناي دقیق کلمه. 
این فلســفه و نظریة اجتماعي بودن آن باعث شــده است، کتاب 
دشــوارفهم و تا حدودي نیازمند فضاي آموزشي، معلمان و برنامة 
درسي باشد. آیا دانش آموزان و معلمان و برنامة درسي ما با این زبان 
مي توانند صحبت کنند یا نمي توانند؟ البته این را باید بررسي هاي 
تجربي به ما نشان بدهد. آیا معلمان ما آماده هستند که با این زبان 

مفهومي فلســفي که در این کتاب به کار رفته است، چیزي را در 
پایة دوم دبیرستان یاد بدهند؟ من در دورة فوق لیسانس مشکل 
دارم با دانشجویان دوره هاي جدید با این زبان حرف بزنم. حاال فکر 
کنید بخواهیم به دانش آموز کالس یازدهم این مفاهیم را بگوییم، 
یا حتي از معلماني که لیسانس علوم اجتماعي گرفته اند، بخواهیم 

این كتاب را درس بدهند. 
از طرف دیگر، مســئلة انتقال دانش و یاددهي و یادگیري زبان 
خاصي مي خواهد. ممکن اســت بحثي به لحاظ مفهومي و منطق 
 نظري درســت باشــد، اما آیا ایــن مفاهیم و شــیوة ارائه با زبان 
یاددهي ـ یادگیري سازگاري دارد یا نه؟ به طور قاطع مي گویم، آنچه 
که در این كتاب نوشــته شــده، براي پایة یازدهم در چارچوب زبان 

یاددهيـ  یادگیري نیست. 
نکتة دیگر اینکه باید ببینیم هر کتابي از چه زاویة دیدي نوشته 
شــده اســت. همان طور که آقاي عیوضي گفتنــد، این کتاب از 
زبان مردم ایران، دانش آموزان و معلمان نوشــته نشــده و از زاویة 
دید سیاستگذاران نوشته شده اســت. اسناد باالدستي حاکمیت 
انتظاراتي از کتاب هاي درسي داشته که بر اساس آن نوشته شده 
اســت. این کتاب کاماًل بر گفتمان رســمي حاکمیتي جمهوري 
اسالمي ایران منطبق اســت و ارتباطي با واقعیت هاي اجتماعي، 
نیازهاي دانش آموزان، واقعیت هاي موجود در نظام آموزش وپرورش 
و زندگي مردم ندارد. این مانیفســت گفتمان رســمي اســت که 
مي خواهــد در آموزش وپرورش این ایدئولــوژي را توضیح بدهد. 
البته اینکه آیا این کار را توانسته اند به زبان آموزشي انجام بدهند 
یا نه، قابل نقد اســت. بنابراین بیــش از اینکه این کتاب را کتاب 
درســي بدانم، یک مانیفست است و اســناد باالدستي حاکمیتي 
به نویســندگان آن مأموریت داده اند که این مانیفست را در نظام 
آموزش وپــرورش براي دانش آموزان یــا معلمان توضیح بدهند تا 
معلمــان بدانند که حکومت از آن ها چه انتظاري دارد، چه نگاهي 
بــه نظام جهاني دارد، مدرنیته و تاریخ معاصر را چگونه مي بیند و 

روابط و نظام بین الملل را چگونه مي فهمد. 
آنچه كه من از مطالعة این کتاب فهمیدم این بود که یک منظر 
فلسفي پشت آن اســت و یک منظر علوم سیاسي. منظر فلسفي 
آن زبان مفهومي اســت که در کتاب به کار رفتــه، و منظر علوم 
سیاســي نگاه رسمي جمهوري اسالمي ایران یا حکومت است که 
اسناد باالدستي به نویسندگان آن  مأموریت داده اند که این کار را 
بکنند. منتها شاید مي شد به جاي اینکه یک مانیفست بنویسیم، 
یک کتاب درسي بنویسیم و آن را طوري تنظیم کنیم که قابلیت 
آموزش و یادگیري داشته باشــد.اقناع کننده باشد، استداللي در 
آن وجود داشــته باشــد، به زبان دانش آموزان نوشته شده باشد، 
واقع گرایانه تر باشــد، به تجربیات زندگي مردم نزدیک تر باشــد 
و به درگیري هاي دانش آمــوزان در فضاي جهان معاصر و مدرن 

نزدیک تر باشد.
 براي مثــال، تصویري که كتاب از نظــام جهاني ارائه مي کند، 

لی
اض

هلل ف
ت ا

عم
ر ن

کت
د

|  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیستم |  شمارة 3 |  بهــار 1397 8



تصویر سیاه و ناامید کننده اي است. با این تصویر تكلیف دانش آموز 
و معلم چیست؟ تصویري که در این كتاب از نظام جهاني و دنیاي 
امروز ارائه شده، اســتعمار، امپریالیسم، استعمار نو و امپریالیسم 
نو اســت. تصویري که اینجا ارائه شده، دنیایي پر از خشونت است 
و تکلیف ما هم در این دنیا شــورش، مقاومت، مبارزه و جنگیدن 
با این نظام اســت. در پایان کتاب هم آمده است که جهان اسالم 
بیدار شــده و با این نظام جهاني مبارزه مي کند. دوستان مؤلف ما 
افراد دانا و حکیمي هســتند. البد مالحظــات و توضیحاتي دارند 
کــه خواهند گفت. البته این خوانش وجود دارد و دوســتان ما از 
خودشان نساخته اند. این خوانشي است که از نظام جهاني جدید 
مي تــوان ارائه کرد. ولي اینکه »چرا این خوانش انتخاب شــده؟« 
پرسش مهمي است. چرا آموزش وپرورش ما باید با این خوانش از 

جهان جلو برود؟ 
نکتة دیگر تضادها و تعارضاتي اســت که این کتاب برمي انگیزد. 
یکي این است که اواًل مســئلة فرهنگي شدن و نظام جهاني را به 
شــكل منفي مطرح کرده اند. در حالي که اسالم، مسیحیت و همة 
ادیاني كه داعیة جهاني شــدن دارند، هم همیشه تالش کرده اند 
بتوانند گسترة جهاني داشته باشند. این طور نیست که اگر تمدن 
غرب امروز داعیه اي دارد یا به طرف جهاني شــدن حرکت کرده 

است، نفس جهاني شدن مذموم باشد. 
نکتة دیگر تناقضي اســت که در متــن وجود دارد. از یک طرف 
گفته مي شــود، اگر یک فرهنگ و یک نظام جهاني توانمند باشد 
و پاســخ گوي نیازهاي انسان ها باشــد، مي تواند جهاني شود. این 
ســؤال پیش مي آید که اگر ســرمایه داري غرب جهاني شده، به 
دلیل توانمندیش اســت و بحث هاي حقوق بشري را همة جهان 
با قلبشان پذیرفته اند. اینکه مانیفست سیاسي جمهوري اسالمي 
با این موضوع مشــکل دارد، قبول، اما واقعیت تجربي این اســت 
که تمام جوامع کم وبیش را پذیرفته اند. کارهایي که اینگلهارت 
کرده اســت، این موضوع را به روشني نشان مي دهد. بدون آن هم 
این واقعیت را مي بینیم که همین االن درون جامعة ما تقاضا براي 
حق شهروندي، حقوق کودکان و زنان، حق رأي، حقوق سیاسي، 
حق مهاجران، حقوق اقلیت ها آنقدر پذیرفته شــده است که هیچ 
حکومتي صراحتًا این حقــوق را نادیده نمي انگارد. حداقل تظاهر 
مي کند که حقوق بشــر را قبول دارد. فوقش مي تواند پســوند و 
پیشــوندي اضافه کند که با این خوانش قبول ندارد و با خوانشي 
دیگر قبول دارد. تعارض کتاب این است که از یک طرف مي گوید 
نظام و فرهنگ جهاني باید پاســخ گوي نیازها باشد، پرسش این 
است کســاني که نتوانسته اند جهاني شوند پاســخگو نبوده اند و 

آن هایي که توانسته اند جهاني شوند پاسخ گو بودند. 
مؤلفــان اســتدالل كرده اند كه نظام و فرهنــگ جهاني كنوني 
گذشتة استعماري و نظامي داشته است، و درست هم هست. منتها 
به این پرسش پاسخ نداده اند که االن چطور؟ آیا االن هم اگر مردم 
ما حقوق بشر را مي خواهند، این به خاطر فشار نظام جهاني است؟ 

اینکه دانشــجویان، اصالح طلبان و گروه هــاي اجتماعي خواهان 
دموکراسي اصیل هســتند و حقوق شهروندي مي خواهند، ناشي 
از فشــار نظام جهاني است؟ همین دیروز خبر رسید که یک برادر 
زرتشــتي ما را در یزد، به دلیل اینکه زرتشتي بوده، شوراي شهر 
قبول نکرده است. ولي جامعه نپذیرفته و گفته زرتشتي بودن دلیل 
بر محرومیت شهروند ایراني از عضویت در شوراي شهر نیست. این 
ناشــي از چنان فشاري است یا اینکه جامعه خواهان آن است که 
چنین تفاوتي را قائل نشوید؟ یا زنان ما اگر امروزه براي حقوقشان 
تقاضا دارند، به خاطر فشار نظام جهاني است یا جامعه تغییر کرده 

است؟
 این کتاب از زبان دانش آموز و معلم نیست و زاویة دیدش عقل 
کل اســت و اینجا عقل کل حکومت فرض شــده است. به همین 
دلیل، این کتاب به این سؤال پاســخ نمي دهد که: اگر قرار باشد 
معلمان ما به نظام جهاني نگاه کنند، چه مي بینند؟ یا دانش آموزان 
ما و والدینشان با چه چیزهایي مواجه مي شوند؟ البته من با اینکه 
این گونه توضیح مي دهم، با بخشي از این ایده ها همدلي هم دارم. 
نکتة آخر اینکه معلوم نیست کتاب مي خواهد چه توانمندهایي به 
دانش آموزان بدهد. در پایان هر درسي که ارائه مي شود، این سؤال 
پیش مي آید که ما از دانش آموزمان انتظار داریم چه شایســتگي 
کانوني به دســت بیاورند. من وقتي این کتاب را خواندم و بستم، 
نتوانستم به این سؤال پاســخ دهم که: بعد از خواندن این کتاب، 
جز اتفاقًا بازتولید یک روش ســنتي ـ که ما در ســال هاي اخیر 
به چالش کشــیده ایمـ  یادگیري طوطي وار و تکیه بر حافظه، این 
كتاب چه چیزي به دانش آموز مي دهد؟ اینکه مي گویم این کتاب 
با زبان یادگیري- یاددهي نوشــته نشده، به همین دلیل است كه 
خود کتاب به ما نمي گوید که چه شایســتگي  یا شایســتگي هاي 
کانوني هســت که این دورة آموزشــي باید در دانش آموزان ما به 

وجود بیاورد. 
در کتاب توضیح داده نشده است که مثاًل این کتاب نوعي تفکر 
انتقادي محور در خصوص نظام جهاني به ما مي دهد. چنین چیزي 
نیســت. یا مثاًل این کتاب به ما نمي گوید که نوعي خودآگاهي از 
زندگي روزمره اســت و در دانش آموز نسبت به تجربه هاي زندگي 
روزمره حساســیت فرهنگي ایجاد نمي کند. چون خیلي فلسفي 
نوشــته شده اســت، اساســًا دانش آموز را وارد فضاي تجربه هاي 
زیستة خودش نمي کند و خودآگاهي انتقادي در او ایجاد نمي کند 
تا دانش آموز یا معلم بتواند در تجربه هاي زیستة خودش تأثیرات 
نظام جهاني را ببیند.  البته بحث هایي دربارة محیط زیســت دارد، 
ولــي زبان کتاب زبان معطوف به تجربة زیســته و زندگي روزمرة 

دانش آموز، معلم و مدرسه نیست. 
نکتة دیگر اینکه کتاب چون حالت مانیفست پیدا کرده و بیانیة 
سیاســي جمهوري اســالمي در مورد نظام سیاسي جهاني است، 
نگاه انتقادي بــه فضاي داخل جامعة خودش نــدارد؛ یعني نگاه 
تحلیلي که حســي از بي طرفي یا استقالل فکري در کتاب باشد. 
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درحالي که کتاب آموزشــي باید این ویژگي را داشته باشد تا معلم 
و دانش آموز به آن اعتماد کنند. کتــاب از اول چنان جانب دارانه 
شروع مي شــود و تا آخر جانب دارانه جلو مي رود که هیچ فضایي 
بــراي جلب اعتماد معلم و دانش آموز ایجاد نمي کند. چرا این طور 
شده است که دوســتان ما فکر نکرده اند باید برادري شان را ثابت 
کنند؟ به صرف اینکه مدرســه یا آموزش وپرورش كتاب را آماده 

كرده است، کافي نیست.
 معلم مي تواند این کتــاب را نخواند. مؤلفان براي جلب اعتماد 
معلم هیچ زحمتي به خودشان نداده اند. گویي تعهدي نداشته اند. 
چون از موضع باال نوشته شده، معلم را به حساب نیاورده اند. گویي 
این دیدگاه یک دیدگاه حق است و ما از موضع حق حرف مي زنیم 
و معلم و دانش آموز وظیفه دارند این حق را بفهمند. ممکن است 
این طور باشــد، ولي این کتاب کتاب درسي است و کتاب درسي 
باید به معلم پاسخ دهد. یعني هم معلم را متقاعد کند و هم براي 
جلب اعتمادش بي طرفي را نشــان بدهــد. این حالت جانب دارانه 
بودن کتاب، مثل بعضي از کتاب هاي درسي دیگر، کاًل کتاب را از 

نظام آموزشي حذف مي کند.
 اکثر معلمان ما با این کتاب مشــكل خواهند داشت. البته این 
در صورتي اســت كه کتاب را بفهمنــد. چون بعضي جاها ممکن 
اســت اصاًل متوجه منطق کتاب نشوند. ولي آن دسته از معلماني 
که با این جهت گیري مشــکل دارند، موضع مي گیرند و از درس 
دادن آن پرهیــز مي کنند و به نحوي دیگــر آموزش مي دهند. به 
همین دلیل باید تکثري را که در میان معلمان ما هســت، درنظر 
بگیریم. نویســندگان کتاب باید براي جلب اعتماد آحاد معلمان 
کاري مي کردند که این تکثر را پوشــش دهد. در این صورت، اگر 
معلمي با شــما هم عقیده نیست، مي گوید استداللشان قابل تأمل 
است و یا مي گوید مؤلفان بي طرف بوده اند و نخواسته اند مانیفست 

ارائه کنند. 
من محورها را گفتم تا بعد صحبت کنیم. شــاید همة حرف هاي 
من اشــتباه بوده اســت. برداشتي بوده که داشــته ام. من ارادت 
دیرینه اي به آقاي پارســانیا دارم. سعي کردم آنچه را که در توانم 
هســت، خیلي صادقانه خدمت ایشان بگویم و کمک بکنم. شاید 

اشتباه کرده ام و همة چیزهایي که گفته ام، قابل نقد باشد.
é بیات: خیلي ممنون از دکتر فاضلــي. مي توانیم وارد بحثي 
دوجانبه شــویم، یا اگر اجازه فرمایید، دكتر نقدي هم نکاتشان را 
بگویند و سپس مؤلفان و آقایان دكتر پارسانیا و عیوضي پاسخ گوي 

این نكات باشند.
é نقدي: دکتر فاضلي با زبان اســتادانة خودشــان فرمودند و 
من به ســهم خودم استفاده کردم. من در قالب شاگرد درس پس 
مي دهــم و با توجه به تجربیاتي که داشــته ام،  مقداري تجربي تر 
به کتاب نگاه مي کنم. جدا از اینکه من حدود 10 ســال است در 
مدرســه مطالعات اجتماعي، ریاضــي و فیزیك تدریس مي كنم، 
از ســال 1391 در دانشگاه شهید بهشــتي جامعه شناسي درس 

داده ام. دو سال هم هست كه در دانشگاه فرهنگیان جامعه شناسي 
آموزش وپــرورش درس مي دهــم. انتظارات خاصــي از کتاب در 
ســطح دبیرستان و انتظاراتي هم در ســطح دانشگاه وجود دارد. 
 زماني که من در دانشــگاه فرهنگیان درس نمي دادم، به عنوان 
معلم یک سلسله چالش هایي را مي دیدم كه معلمان و دانش آموزان 
با كتاب هاي درســي علوم اجتماعي داشتند. یک جلسه خدمت 
آقایان بیات و عیوضي آمدم و عرایضي را ارائه دادم و پاســخ هایي 
گرفتم. پاســخ ها برایم چندان قانع کننده نبودند. این جلسه فکر 
مي کردم آقاي عیوضي همان جبهه هاي قبلي را داشــته باشند و 
پشت همان سنگرها مي نشینند. وقتي دیدم اسم شما و آقاي دکتر 
پارسانیا در این جلسه هست، گفتم خوب است شما را هم زیارت 
کنم. به عنوان کســي که با این کتاب ها دســت به گریبان بوده و 
دغدغة آموزش، رشــد و بالندگي دانش آموز را هم داشــته است، 

دوباره این گروه را ببینم و دوستان جدیدم را هم زیارت کنم. 
من امســال یک گروه دانشجوـ معلم داشتم که در دانشگاه هاي 
معتبر کشــور علوم اجتماعي تحصیل كرده بودند و مي خواستند 
معلم شــوند. ما در آموزش وپرورش به این ها مي گوییم مادة 28. 
آن ها آموزش معلمي مي بینند براي اینکه ســر کالس بروند، ولي 
در حال آموزش به کالس هم مي روند. درس تحلیل محتواي علوم 
اجتماعي در ســطح دورة اول و دوم دبیرستان با من بود. دو روز 
در هفته صبح تا عصر با آن ها کالس داشــتم و بقیة روزها باید به 
مدرسه مي رفتند و درس هایي را که داشتند، عملیاتي مي کردند و 
براي من مي آوردند. من حاصل آن کالس را خدمت شما مي گویم.

 آن ها تحلیل محتوا را هم از دید معلمان مدرسه و دانش آموزان 
و هم از دید خودشان ارائه دادند. من ابتدا گفتم خودتان این کتاب 
را بخوانیــد و نظرتان را به من بگویید. همــة آن ها پس از مدتي 
بــا حالتي از یأس آمدند که این کتــاب چه مي گوید؟ گفتم همة 
شــما جامعه شناســي خوانده اید و باید این كتاب را درس بدهید. 
گفتند این كتاب فلسفه است. ما زماني که بحث انتزاعي داریم، در 
علوم انساني وارد مي شویم، وقتي بحث عیني داریم، وارد فیزیک و 
شیمي مي شویم، و زماني که کلي گویي مي کنیم و به بحث عقالني 

مي پردازیم، بحث فلسفي داریم.
 بحث جهان در این كتاب، معطوف به فلســفه اســت كه اجباراً 
در ســال هاي اخیر در علوم اجتماعي ما گنجانده شــده اســت. 
مؤلفان با این دیدگاه كه بحث جهان  را اجباراً و حتمًا باید داشــته 
باشیم، سلسله مراتبي از جامعه شناسي را مي گیرند و مي خواهند 
بحث هاي کالني را که در فلســفه بوده است، تجربي کنند. چنین 
چیــزي در این کتاب به لحاظ محتوایي وجــود دارد. اگر مؤلفان 
مدعي هســتند که این جامعه شناسي است، عرض من این است 
که كتاب ابتدا با بحث فلسفي شروع مي شود. آیا این سطح کالن 
از مباحث فلسفة اجتماعي براي دانش آموزان دبیرستاني قابل فهم 
است؟ آیا این مفاهیم فلسفي در قالب جامعه شناسي با آن سطح 

سني مطابقت دارد؟
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 بحث بعدي این اســت که در تحلیل محتوا، وقتي دانشجویان 
بــا معلمان دیگر صحبت کردند و بــا دانش آموزان تمرین  کردند، 
ایــن دیدگاه بیرون آمد که وجه هنجاري این کتاب از وجه اثباتي 
آن بســیار بیشتر اســت. یعني مدام بد و خوب مي کند؛ اینكه ما 
خوب هستیم و دیگران بد هستند. تصویرهاي کتاب هم انحطاط 
دنیاي غرب را نشــان مي دهند. من این موضوع را قبول دارم، ولي 
نمي توانم آن ها را بدون اســتدالل به دانش آموز بگویم. شاید براي 
اثبات این حرف كه آن ها در حال انحطاط هســتند، به چند کتاب 

نیاز باشد.
 در این كتاب یک طرز تلقي ویژه از مفهوم فرهنگ مطرح شده 
است. ما دو بحث عمومي در مورد فرهنگ داریم: یکي روشنفکري 
فرانســوي و اروپایي غیر از آلماني اســت که مرکز فرهنگ را هنر 
مي بینــد؛ هنرهــاي دراماتیک و هنرهاي نمایشــي. یک دیدگاه 
آمریکایي هــم داریم که مركز فرهنگ را اندیشــه مي داند. البته 
در عمق برداشت فرانسوي و پشــت درام و هنرهاي زیبایش هم  
اندیشــه مطرح اســت. اما در كتاب گفته شده است ورود اندیشة 
فردي به حوزة فرهنگ. این در حالي اســت كه اگر اندیشة فردي 

نباشد، فرهنگ اصاًل به وجود نمي آید. این چه طرز تلقي است؟ 
من وقتي تحلیل محتوا را عرض مي کنم، فرمایشات آقاي دکتر 
فاضلــي هم جلو مي آید. یعني هم نگاه به معلم دارم و هم نگاه به 
دانش آمــوز. آیا مؤلفاني که این كتاب را طراحي كرده اند، به معلم 
و دانش آموز توجه داشــته اند یا نه؟ در مورد این كتاب دانشجویان 
یک ســؤال مطرح کردند: تفاوت کتاب درســي با مجله چیست؟ 
مجله نوشــته شده و گویا سفارش داده شده است که به این نقطه 
برسد و تمام شود. انگار باید ما به این تفکر برسیم و کالیبر شویم. 
اما آیا كتاب درسي هم باید این طور نوشته شود؛ یعني یكطرفه و 
مطلق؟ این موضوعي است که هم معلمان و دانشجویان من انتقال 
داده اند و هم شــاگردان. تصاویر کتاب هم تصاویري تأییدکنندة 
متن است. تصاویر خیالي اند و مثاًل تصویري نشان مي دهد عده اي 
درحال پرت شدن از پرتگاه هستند. من به دانشجویانم گفتم: شما 
اگر مي خواهید این کتاب را تدریس کنید، باید بگویید روشنفکري 
در فالن ســال آن را طراحي کرده اســت. تصویر ناظر بر انحطاط 

افراد است.
é عیوضي: تصویر دارد جبرگرایي فرهنگي را نقد مي كند و هیچ 
ربطــي به غرب یا غیرغرب ندارد. اجازه بدهید در پرانتز نكته اي را 
یادآوري كنم. برخالف تصور عموم، تصویرســازي از مفاهیم علوم 
اجتماعي كار بســیار دشواري است؛ به این دلیل كه مفاهیم علوم 
اجتماعي، پایي در ذهن و پایي در عین دارند. از این رو تصویرسازي 
مفاهیم اجتماعي آگاهي و مهارت علمي و هنري خاصي مي طلبد 
كه به راحتي در دســترس قرار نمي گیرد. بــه همین دلیل بنده 
همیشــه گفته ام، هیچ دفاع قطعي از هیچ تصویري ندارم. ولي در 
این كتاب، به خاطر زحمات فراواني كه دو تن از دبیران فرهیختة 
همكار، براي تهیة تصویرها متحمل شــده اند، نكاتي را شایان ذكر 

مي دانم. در این كتاب تالش شده است، ضمن توجه به جنبه هاي 
زیباشــناختي تصویرها، بر وجوه آموزشــي آن ها تأكید شود كه 
ضرورتًا در راستاي تفهیم، بســط و تعمیق یادگیري عمل كنند. 
اكثر قریب به اتفاق تصویرها زیرنویس داشــته باشند؛ توضیحاتي 
مســتند و موثق كه به روشن تر شــدن مفاهیم كمك كند. اغلب 
تصویرهاي انتخاب شده در بخش فرهنگ غرب هم از سایت هاي 
معتبر انگلیســي زبان تهیه شده اند. بسیاري از تصویرهاي خبري، 
داراي »جایزة پولیتزر« هســتند كه یكي از معتبرترین جایزه هاي 

عكس هاي خبري در دنیاست.
é بیــات: البته هدف و انگیزة مؤلفان با زبــان تصویر مي تواند 
متفاوت باشد چون ما با تصویر نیستیم و هرکسي مي تواند برداشت 

خودش را از تصویر داشته باشد.
é فاضلي: آنقدر تراکم تصاویر كتاب زیاد اســت که باعث شده 
ویژگي تصویر که باید موضوعي را بیان كند، از دســت رفته است. 
مثاًل در یک صفحه پنج تصویر آمده است. اواًل کپي رایت صاحبان 
تصویر رعایت نشــده اســت. کتاب ها باید اخالقي باشند، ما حق 
نداریم عکس و نقاشــي کســي دیگر را در کتاب درسي بگذاریم 
و صاحــب اثر را معرفي نکنیــم. در هیچ جاي کتاب نگفته اید که 
صاحب تصاویر کیست. مسئلة اخالق براي کتابي که ظاهراً داعیة 
اخالقي دارد، خیلي مهم اســت. این را کتاب رعایت نکرده است. 
البته این موضوع به گروه فني مربوط اســت که این ها را طراحي 
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کرده و کپي رایت را رعایت نکرده است. تصاویر مانند متن یکجانبه 
هستند و به خواننده کمکي نمي کنند که به كتاب اعتماد کند، آن 

را بپذیرد، و با آن همدلي و ارتباط برقرار کند.
é نقدي: این تصاویر عمومًا زیرنویس کامل ندارند. یا در نمونه هاي 
متفاوت از فرهنگ جهاني، همه از تیپ هاي اســالمي هستند. این 
خوب اســت، ولي اگر اشاره به اسالم است، باید ذکر شود. معرفي 
شــخصیت ها در این کتاب کامل نیست. جواني که به تازگي معلم 
شده، شخصیت را نمي شناسد. فردي كه در مركز عكس است، باید 
شخصیت اصلي مورد نظر باشد. اما در اینجا سوژه اصلي در حاشیة 
عكس اســت و مخاطب و معلم در تشخیص و معرفي افراد دچار 

خطا مي شوند. متأسفانه شرحي براي عكس ها وجود ندارد. 
é فاضلي: در یك صفحه شش عکس آمده است.

é نقدي: در این كتاب به معناي کامل کلمه از جامعه شناســي 
دور شــده ایم. پیامدهاي مدرنیته و سکوالریسم مفاهیم سنگیني 
هســتند، که ما در ســطح دانشگاه در سال هاي ســوم یا چهارم 
مي گوییم. یعني دانشــجو مباني یک و دو را خوانده و نظریه هاي 
یک و دو را گذرانده اســت، بعد وارد بحث هاي تخصصي مي شود. 
مباني جامعه شناســي، نظریه هاي جامعه شناسي، جامعه شناسي 
جهان ســوم و جامعه شناسي توسعه پیش نیازهاي چنین مباحثي 
هســتند. در تحلیل سطح خوانایي دانشــجومعلمان با مدل هاي 
متفاوتي سطح خوانایي كتاب را تحلیل کردند. من گفتم شما این 
كار را با وسواس بیشتري جلو ببرید و نوک پیکان را نگذارید روي 
اینكه کتاب خوانایي ندارد. تا آنجا پیش بروید كه بیشترین خوانایي 
را به دست بیاورید. آنچه به دست آمد این است که کتاب به لحاظ 
خوانایي از سطح سال یازدهم حداقل دو سال باالتر است. در نگاه 
بسیار بسیار محافظه کارانه، این کتاب دو سال از سطح سال یازدهم 

باالتر است. 
آن ها از من پرســیدند: چرا کتاب این طور طراحي شــده و چرا 
سطح سني، ســواد علمي و دایره اطالعات مخاطبان دیده نشده 
است؟ آیا نویســندگان كتاب تحلیل محتوا نمي کنند؟ گفتم من 
خدمت دکتر عیوضي و دکتر بیات در مجلة علوم اجتماعي بودم و 
در مورد دشواري مفاهیم و سطح خوانایي كتاب سؤال كردم. آقاي 
دکتر عیوضي گفتند: معلمان ما باید سطح سواد علمي خودشان را 

باال ببرند. گفتم: آن ها حداقل لیسانس علوم اجتماعي دارند.
é فاضلي: این حرف آقاي عیوضي خیلي عجیب اســت. چون 
وظیفة معلم نیست که نوشته را در سطح مخاطب تنظیم كند، این 
تعهد حرفه اي و اخالقي مؤلفان اســت. وظیفة من مؤلف این است 

که مشکل را حل کنم.
é نقدي: من به دکتر عیوضي عرض کردم: کتاب درســي باید 
در ســطح دانش آموز نوشته شــود. االن مثاًل كتاب گیدنز را چه 
کسي درس مي دهد؟ آن را دانشجوي سال اول مي خواند و به سال 
بعد مي رود. کتاب براي دانشجو نوشــته شده است. كتاب گیدنز 
را معلمــان ما به بچه ها مي گویند بخوانید. در پاســخ به اعتراض 
دانشــجوـ معلمان در مورد سنگیني و عدم خوانایي كتاب، عرض 

کردم که مسئول گروه تألیف كتاب فرمودند معلمان ما سوادشان 
پایین اســت و باید بخوانند و مطلب یاد بگیرند. هر کتاب درسي و 
هر محصول فرهنگي نشــان دهندة ارزش علمي آن هایي است که 
پشــتش ایستاده اند. یعني کســي که این کتاب را مي خواند، باید 

بداند چه کساني پشتش ایستاده اند.
é فاضلي: دیدگاه کتاب دیدگاه دانش آموزان و معلمان نیست. 

دیدگاه حاکمیتي است.
é نقدي: نظر من این اســت که اگــر بچه ها حتمًا باید پرورش 
سیاسي و هویتي پیدا کنند، این كار در مطالعة تاریخ گنجانده شود. 
در بستة آموزشي خاصي با اسم دیگري بیاید و متن فرصت کافي 
براي تعلیم داشته باشد و خودآموز باشد. به نظر من جامعه شناسي 
در ســطح دبیرســتان باید کاماًل کاربردي باشــد. یعني آنقدر به 
دنیاي زندگي بچه ها نزدیک باشــد کــه آن ها ببینند کارهایي که 
ما مي کنیم، همه جنبة علمي دارد. من فکر مي کنم نیم نگاهي به 
کتاب »آناتومي جامعه« داشته باشیم و جامعه شناسي 2 به نوعي 

تألیف مجدد شود. 
é بیات: ممنونم از نكات ارزشــمند دكتر نقدي. ایشان از منظر 
معلمــان به كتاب نظر كرده اند. چون هدف از این جلســه تقویت 
جنبه آموزشــي كتاب براي تسهیل تدریس و نیز درك و دریافت 
بهتر دانش آموزان اســت. من از منظر آموزشي بودن كتاب نكاتي 
را كــه مخاطبان مجلــه و معلمان علوم اجتماعي بــا ما در میان 
گذاشته اند بدون هیچ داوري مطرح مي كنم. از زاویة خوانایي یکي 
از ویژگي هاي کتاب درســي این است که واژگانش در خزانة لغات 
دانش آموزان باشــد تا بتوانند كتاب را درک کنند. همین جمله اي 
که پیش از این مطرح شد: »ورود اندیشة فردي به حوزة فرهنگ.« 
به نظر شــما دانش آموز پایة یازدهــم از این جمله چه مي فهمد؟ 
برخــي از جمالت، مفاهیم و اصطالحات مبهــم و ناخواناي دیگر 

كتاب از نظر معلمان و مخاطبان مجله از این قرارند: 
é »با تأمل بیشتر متوجه مي شویم که این پدیده در منظومه هاي 

بزرگ و مهمي دسته بندي مي شود.«
é »هر فرهنگي نــوع خاصي از عقاید و خصوصیات ذهني را در 

افراد پدید مي آورد.« 
é »حیازدایي در معماري نوین.« 

é »پیش از انسان و مستقل از خواست و ارادة انسان.« مطالبي که 
ظاهراً روشن اند، ولي براي دانش آموز پایة یازدهم واقعًا مبهم و گنگ اند. 

é »سه جهان طبیعت، جهان ذهن و جهان فرهنگ.« 
é »جهان طبیعت بخشي از جهان تکوین است.« 

é »بین جهان تکویني و جهان انساني رابطه و پیوند برقرار است.« 
é »در ایــن دیدگاه، ذهن افــراد و فرهنگ نیز هویتي طبیعي و 

مادي دارند. علوم مربوط به آن ها نظیر علوم طبیعي است.« 
معلمان عنوان مي كنند جاي چنین مفاهیم و جمالتي در کتاب 
درسي نیست. اگر انسان دیدگاهي دارد و مي خواهد طي مقاله اي 
آن را با اصحاب علوم اجتماعي به اشــتراک بگذارد، آوردن چنین 
مفاهیم و جمله هایي اشــکال ندارد. چــون مخاطب اصحاب علوم 
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اجتماعي هســتند و پیش فرض ما این اســت كه در یك جهان 
ذهني و زباني مشترك سخن مي گوییم و همه منظور ما را متوجه 
مي شوند. ولي در کتاب درســي و براي دانش آموزان دبیرستاني 
نمي توان چنین نوشت. واژگان و مفاهیمي مثل »زندگي و مرگ 

امت ها« را دانش آموز دبیرستاني چگونه مي فهمد؟
é پارسانیا: در کتاب سال هاي قبل این مفاهیم توضیح داده شده اند.

é فاضلي: روح و جان كتاب فلســفي اســت، به همین دلیل 
از چنین مفاهیم و واژگاني اســتفاده مي كند. اما اگر این مفاهیم 
در جاي دیگري توضیح داده شــده اند، که احتمااًل این طور است، 
باید در جایي اشاره شــود که شما قباًل این مفهوم را خوانده اید. 
اما حتي گفتن اینکه ما در کتاب هاي قبل این موضوع را شــرح 

داده ایم، قانع کننده نیست. 
 یکــي از نکاتي که به ذهن من مي رســد، تراکم ایده ها در این 
کتاب اســت. انتزاعي که کتاب ایجاد مي کنــد، از ظرفیت یک 
کتاب خارج اســت. امكان ندارد كه ما در یک برنامة درسي این 
تراکم ایده ها را داشته باشیم. آیا واقعًا معلم و دانش آموز مي توانند 
بفهمند؟ اصاًل به کارگرفتن مفاهیم جهان ذهني، جهان حقیقي 
و جهان تکویني رجوع کردن به بحث هاي پدیدارشناسانه است.  
شــاید براي من که مختصري نزد شما شــاگردي کرده ام، کمي 
قابل توضیح باشــد، ولي اینکه در مدرسه دانش آموز این  مطالب 
را بفهمد، بعید اســت. اگر هم بفهمد، كــدام توانایي در او ایجاد 
مي  شود؟ شــما كدام توانایي را به دانش آموز مي دهید و آیا این 
كتاب مي تواند مشکلي را حل کند؟ ما با این مفاهیم و ذهنیت ها 

کدام یــک از مشــکالت واقعي زندگي خودمــان را درك و حل 
مي کنیم؟ اگر آقاي پارسانیا را تکثیر کنیم به 70 میلیون نفر، آیا 

مشکالت جامعه حل مي شود؟
é عیوضي: همان طور كه ابتدا اشاره كردم، قلب برنامة جدید 
علــوم اجتماعي دورة متوســطه بر دو موضوع اساســي، یعني 
»آگاهي« و »هویت«، یا دو مســئلة اساسي، »بحران آگاهي« و 
»بحران هویت« استوار اســت. از این رو مسئلة هویت در تمامي 
ابعاد و تمامي ســطوح مورد توجه كتاب هاي جامعه شناسي 1 و 
 2 قــرار دارد. این دو كتاب با اینكه خود را در تنگناي فلســفي 
علــوم اجتماعي موجود محــدود نكرده اند و عــالوه بر »هویت 
تاریخي«، به »هویت حقیقي« و فطري افراد، جوامع و فرهنگ ها 
نیز توجه كرده اند، از تمامي ظرفیت نظري علوم اجتماعي موجود 
بهره برده و همواره از دیالكتیك سطوح فردي، ساختار اجتماعي 

و فرهنگ در شكل گیري هویت دفاع كرده اند.
كتــاب جامعه شناســي 1 از هویت فردي شــروع كــرده و به 
هویت اجتماعي افراد و ســپس هویت فرهنگي جوامع رســیده 
و ابعــاد هویتي جامعة ایراني را مورد بررســي قرار داده اســت. 
 كتاب جامعه شناســي 2 نیز همین موضوع را در سطح جهان و 
نظــام جهاني مــورد كنكاش قرار داده اســت. از ایــن رو اگر از 
»موضــوع« یا ابژة كتاب جامعه شناســي 2 بپرســید، مي گویم 
»نظام جهاني« موضوع این كتاب اســت. نظام جهاني كالن ترین 
و اثرگذارترین پدیدة اجتماعي است. این پدیدة اجتماعي داراي 
الیه هاي متفاوتي اســت. الیه هاي اقتصادي، سیاسي و فرهنگي 
دارد و الیة فرهنگي آن نیز سطوح و اعماقي دارد. از عمق فرهنگ 

به عنوان روح آن یاد شده است.
به عالوه، این پدیده تاریخي )گذشــته، حال و آینده اي( دارد. 
اگر از »منظر« یا ســوژة كتاب جویا شویم، با تأكید بر این نكته 
كه كتاب جامعه شناسي 2 تنها كتابي است كه در دورة متوسطه 
به صورت مستقل به این پدیدة مهم و اثرگذار، یعني نظام جهاني 
مي پردازد، مي گویم كه این كتاب در ادامة كتاب دهم، از منظري 
هویتي )فرهنگي ـ تمدني( این پدیده را مطالعه مي كند. رویكرد 
تلفیقي دارد و تالش مي كند تقلیل گرا نباشــد. به همة الیه هاي 
نظام جهاني )از ســطحي ترین تا عمیق ترین الیه ها البته با حفظ 
اولویت( بپردازد و گذشــته، حال و آینــدة آن را نیز مورد توجه 

قرار دهد.
شــایان توجه است، تلفیق تمام این سویه ها و تأكیدات، جز در 
كتاب جامعه شناســي و با رویكرد جامعه شــناختي ممكن نبود. 
بنابراین كتاب جامعه شناســي 2، از منظري فرهنگي ـ تمدني، 
تمامي ابعاد نظام جهاني را در بســتر تاریخي آن مورد توجه قرار 
مي دهد. ســویه هاي سســت و سخت آن را نشــان مي دهد و با 
شناسایي موقعیت جهان معاصر، فرصت ها و محدودیت هاي پیش 
روي هویت ایران و جهان اسالم را تبیین مي كند و مي كوشد مانع 
شود هویت ایران و جهان اسالم ذیل فرهنگ غرب تعریف شود. 
حاال اینكه این مهم را همت و حمیت كتاب به حساب بیاوریم و 
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آن را ارج نهیم، یا آن را جرم كتاب تلقي كنیم و به ســركوب آن 
مبادرت ورزیم، حرف دیگري است.

البته براي تأمین و تحقق هر هدفي به صورت نســبي الزم است 
بدانیم، بخواهیم و بتوانیم. كتاب جامعه شناسي 2 در هر سه سطح، 
نقاط قوت خودش را دارد و مي شود با یك بررسي عیني و دقیق، 
این ظرفیت را در هر ســه ســطح و در مقایسه با سایر كتاب هاي 

موجود در چرخة آموزش به ارزیابي نشست.
é بیات: یكــي از معلمان علوم اجتماعــي از درس اول فصل 
اول و درس پنجــم فصــل دوم 143 کلمه اســتخراج كرده که 
ســنگین اند، مانند »ارادة تصرف در دیگر موجودات«، »هاله اي از 
تقدس«، »هنر مدرن«، »تفاســیر دنیوي«، »فلسفه ها و باورها«، 
»مکاشفات الهي انسان« و »اومانیسم از نتایج منطقي سکوالریسم 
اســت«. به نظرم این  مفاهیم و واژگان و زبان ســخت، فلسفي و 
دشــوار كتاب، ضریب خوانایي آن را به شــدت كاهش مي دهد. 
نکتة دیگر اینكه معلمــان مطرح مي كنند كتاب در همان حال 
كه غرب ســتیزي را ترویج مي كند، به دلیل اســتدالل ضعیف و 
غیرقابل قبول نقد هایش، نســبت به غرب،  باور معکوس و تمایل 
به فرهنگ غرب را در دانش آموز پدید مي آورد. یعني نقد غرب به 
این شــیوه، احتمااًل نوعي غرب گرایي را در دانش آموزان تقویت، و 
بــه دانش آموز، قوت و قدرت غرب را القا مي كند. مثاًل در جایي از 
کتاب آمده است: »آباداني دنیا هدف نیست.« بعد مي گوید: »غرب 
از رویکرد معنوي چشــم پوشیده و آباداني دنیا را هدف قرار داده 

اســت.« اقتصاد و سیاست را هم در این جهت سازمان دهي کرد و 
بهشــتي را كه ما در آسمان دنبالش مي گشتیم، روي زمین ایجاد 
کرد )صفحة 38 کتاب(. دانش آمــوز با خودش چه فکر مي کند؟ 
بهشتي که ما در آسمان به دنبالش بودیم، غرب روي زمین ایجاد 
کرده است. معلمان مدعي اند چنین متن هایي با توجه به گفتمان 
غالــب در جامعه دانش آموزي به احتمال زیاد غرب گرایي را دامن 

مي زند.
é نقدي: به دو دلیل: هم لج بازي با این مدل و هم معرفي بطن 

و محتوا.
é فاضلي: من بــه دلیلي دیگر مي فهمم. وقتي شــما با زبان 
سیاســي غرب را نقد مي کنید، طبیعتًا مقاومت ایجاد مي کند. اگر 
کتاب، مدرنیته و غرب را با زبان سیاسي نقد نمي کرد، مي توانست 
نفوذ کند. اگر مي توانست حدي از فاصلة اخالقي و انتقادي خودش 
را حفظ کند، مي شــد. اما اینکه عریان صحبت سیاسي مي کند، 

موفق نیست. 
یک دلیلش این است که رســانة ما در مخاطب خودش اعتماد 
ایجاد نکرده و خودش را متعهد نمي داند که پاسخ گو باشد. کتاب 
درسي هم پاسخ گو نیست. به همین دلیل اگر سخن حق هم در آن 
باشد پذیرفتني نیست. چون مؤلفان خودشان را پاسخ گو و موظف 
نمي دانند که اســتدالل کنند و زاویة دید دانش آموز و معلم را هم 
بفهمند. همان طور که برنامة تلویزیون ما پاسخ گو نیست و کاري به 
مردم ندارد. بحث ما دربارة نحوة نشان دادن است. اینکه موضوعي 

را نشان بدهید، فرق مي کند با اینکه آن را بگویید.
é پارســانیا: البته اولش گفته غرب خوب اســت. خوبي ها و 

مشكالت فرهنگ غرب را با هم ذكر كرده است.
é فاضلي: آن خوبي را هم به صورت معیار تحلیلي نگفته است.
é پارسانیا: چرا تحلیلي گفته. واقعًا از نقاط قوت غرب در مقابل 
رویکردهاي زاهدانه اي که آســماني هم مي اندیشیدند، دفاع كرده 

است.
é فاضلي: کتاب این طور نگفته است. بحث ما دربارة نحوة نشان 

دادن است.
é پارسانیا: كتاب نشــان داده است، فرهنگ هایي که ظرفیت 
جهاني شدن ندارند، حتي در خودشان هم نمي مانند و مي میرند. 
مرگ امت ها همین است و فرهنگي مثل غرب که این قدر ظرفیت 

دارد، مي تواند جهاني شود.
é فاضلي: منظور من این اســت که با زبان آموزشي نشان داده 

شود.
é پارسانیا: این ممکن است. ما باید بحث هایمان را سه قسمت 
کنیم تا جاي هرکدام مشــخص باشد. یک جا متوجه پیام مطلب 
اســت، یک جا متوجه انتقال مطلب است که این ها کنار هم گفته 
مي شــود و ما نقاط قــوت و ضعف هرکــدام را در جاي خودش 
نمي گذاریم. انتقال پیام هم یک جا متوجه عکس هاســت. هرکدام 

باید جدا از هم قرار بگیرد و بیان شود.
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é عیوضي: مــن هیچ وقت نقص كتابي را بــه مخاطب كتاب 
منتقل نمي كنم. شــما ایرادي به كتاب گرفته باشید و من گفته 
باشــم این ایراد به كتاب وارد نیست و به معلم وارد است؟! هرگز 
این گونه نبوده است! فقط مي توانم بگویم متأسفم! بنده اصرار دارم 
كه ابتدا به نظم اندیشــیدة گفته ها و نوشته ها توجه كنیم و پس 
از آن سراغ نظم نیندیشیدة آن ها برویم. یا به عبارتي، داللت هاي 
آشكار ســخنان را مقدم بر داللت هاي پنهان آن ها وارسي كنیم. 
فردي نكتــه اي را بر زبان جاري مي كند. اگر برداشــتي ناقص از 
سخنان او داریم، بهتر اســت از خود او بپرسیم: آیا چنین نظري 
داشــتید؟ نه اینكه در ذهن دیگران حــرف بگذاریم، در حالي كه 

خودش انكار كند و ما اصرار.
یك مورد آن همین نكتة متعهد بودن هر برنامه ریز درسي در هر 
كشوري به اسناد باالدستي خود، بنا به ماهیت تربیت رسمي است. 
ولي ما این واقعیت اصیل را تحمیل حكومتي و فشار از باال تعبیر 
كنیم. دوستي اشــتباه دیگري را از كالم بنده استنباط مي كند و 
بر آن پاي مي فشارد. گویا بنده پیش از این بر مورد دیگري تأكید 
كردم كه الزم مي دانم آن را تصریح كنم. ما در تحلیل اهمیت یك 
مســئلة علمي مالكي داریم كه مثاًل مسئلة محقق را از فرد عادي 
متمایز مي كند. آن مالك این اســت كه بستر مسئله دانایي است 
و از این رو هرچه مسئله اي دانش َبرتر باشد، یعني بستر آن دانش 
عمیق تر و وثیق تري باشــد، از اهمیت بیشــتري برخوردار است. 

همین مالك براي ارزیابي كتاب درسي نیز كارایي دارد.
قباًل اشــاره كردم كه برنامة جدید علوم اجتماعي دورة متوسطه 
و كتاب هاي جامعه شناسي هرگز درصدد نبوده است كه صرفًا یك 
مجموعه دانش مستقري را انتقال دهد؛ كه اگر این گونه باشد كار 
بسیار ســاده و ســهل الوصولي خواهد بود. امروزه پاره اي ُنرم ها و 
شــاخص هاي ظاهراً جهاني )البته استرالیایي، كانادایي و...( وجود 
دارند كه شــما به راحتي و بدون هیچ دردســري مي توانید صرفًا 
با ترجمه اي دســت و پا شكســته آن ها را منتقل كنید و بسیاري 
هم برایتان كف و ســوت مي زنند. با یك سرچ ساده عبارت سواد 
انتقادي، سواد رسانه اي، سواد حقوقي، و سواد...، یك برنامة حاضر 
و آماده در اختیار شــما قرار مي گیرد. زیرا این برنامه اصواًل علوم 
اجتماعــي را دانش هایي فرهنگي ـ تمدني محســوب مي كند و 
انتقال آن ها را به فرهنگ عمومي جامعه بدون نقد و بررسي عمیق 

فرهنگي و تمدني كاري نامعقول و غیرمسئوالنه مي داند.
نكته اي كه بنده گفتم و مي گویم این است كه ظرفیت یك برنامه 
و كتاب درســي به فرهیختگي و توان فرهنگي، علمي و آموزشي 
برنامه ریزان و نویســندگان آن ها بســتگي وثیق دارد. از این نظر 
تقاضا دارم با این مالك جایگاه كتاب هاي درســي جامعه شناسي 
در مقایسه با سایر كتاب ها، در تمامي رشته ها به شیوة عیني مورد 
بررســي قرار گیرد. تحقیقًا شــوراي آموزش علوم اجتماعي نه در 
ســطح قابل قبول كه در ســطح خیلي خوب و قابل تقدیري قرار 
دارد، ولي متأســفانه برخي عزیزان با اینكه خودشــان مي دانند، 

عامدانه خالف آن را ترویج مي كنند.
é فاضلي: آقاي عیوضي نکته اي را اخالقًا درســت مي گویند. 
اگر ایشــان هم نفرموده بود، من مي گفتم ایــن کتاب بر مبناي 
رویکرد سیاسي حاکمیتي نوشته شده است، نه اینکه چون ایشان 
گفت، من چنین حرفي زدم. من بحث ایشــان را مبنا قرار ندادم.

é عیوضــي: در این مجال امكان پاســخ تفصیلي به بیشــتر 
پرسش ها نیســت، ولي تعبیر »مانیفست سیاسي« تعبیر »مفهوم 
جزئــي ایدئولوژي« كارل مانهایم را در خاطرم زنده كرد. مفهوم 
جزئــي ایدئولــوژي به این معني اســت كه ما صرفــًا به عقاید و 
اظهاراتي كه از جانب رقیب و حریفمان مطرح مي  شــود، شك و 
تردید كنیم. از این برچسب، ابتدا ناپلئون استفاده كرد و به دلیل 
جایگاه مسلطي كه داشت، با برچسب ایدئولوژي به تفكر منتقدان 
خود، بر اعتبارشــان لطمه زد. ولي در مراحل بعد، واژة ایدئولوژي 
به صورت حربه اي در دســت پرولتاریا، بر ضد بورژوازي به كار برده 
شد. تا امروز كه این برچسب در انحصار هیچ طبقه اي باقي نمانده 
و دامنگیر همه شده است. افراد و گروه هاي مختلف این حربه را بر 
ضد گروه ها و اندیشه هاي دیگر به كار مي برند و هیچ كس از آن در 
امان نیست. به تعبیر ماكس وبر: »این منظر را نباید با درشكه اي 
مقایســه كرد كه كسي هرگاه دلش بخواهد بتواند به آن وارد یا از 
آن پیاده شود. زیرا هر كسي بدان وارد شود، دیگر آزاد نیست از آن 
پیاده شــود.« ولي متأسفانه در جامعة ما گویا این نوع برچسب ها، 
ملك طلق برخي دوستان شده اســت، براي هجمه به فرهنگ و 
اندیشة ایراني و اسالمي و اعتبارزدایي از هر چیزي كه بوي خودي 

و بومي بدهد.
قطعًا نباید نقد علمي ـ آموزشي را با نبرد سیاسي اشتباه گرفت. 
همین طور اســتفاده از این تعبیر، براي من یادآور تفسیر ریمون 
آرون از اندیشــة ماركس بود. مي دانید كه مشــي ریمون آرون 
در معرفي بنیان گذاران جامعه شناســي، مــرور آثار و كتاب هاي 
آن هاســت. آروِن لیبرال، وقتي در لباس جامعه شــناس به تفسیر 
ماركس مي پردازد، بن مایه هاي اندیشــة ماركس را به دو پرسش 
اساســي برمي گرداند و مي گوید پاســخ این پرسش ها را در جزوة 
مانیفســت كمونیست پیدا كرده ام. او به زعم خودش با این تأكید 
به ایدئولوژیك بودن اندیشــه هاي جامعه شناختي بنیادي ماركس 
طعنه مي زند. فارغ از اینكه اگر واقعًا اندیشه اي از وثاقتي برخوردار 
باشــد، این برخوردها چیزي از ارزش آن نمي كاهد. همان گونه كه 
اندیشة ماركس از حصارهاي كاذب عبور كرد و امروز در ِعداد اهرام 
ثالثة جامعه شناسي نشسته اســت. یادمان باشد، همین ماركس 
تا دهة 70 قرن بیســتم با همین برچســب، پشت درهاي بستة 

جامعه شناسي به اصطالح علمي متوقف ماند.
تقاضاي بنده این است كه از این سنگربندي هاي سیاسي بیرون 
بیاییم و در چارچوبي متقن به نقد و ارزیابي آثار علمي و آموزشي 
بپردازیــم تا از این نوع گفت وگوها و مفاهمه ها، براي ارتقا و بهبود 
آن ها استفاده شود. خوب است بدانید كه قبل از این كتاب، كتاب 
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دیگري دربارة جامعه شناسي نظام جهاني داشتیم. وقتي مثل امروز 
با یكي از اســتادان ارجمند به نقد و بررســي آن مشغول بودیم، 
آن بزرگــوار نیز به راحتي گفته بود كه: »اگر آمریكا مي خواســت 
براي ما كتابي بنویسد، چنین كتابي مي نوشت!« آن روز نیز بنده 
آن برخورد را نپســندیدم. البته اگر دوستان دانشگاهي ما را میان 
آمریكا و بریتانیاي كبیر از یك سو و انقالب اسالمي از سوي دیگر 
مخیر بدانند قطعًا خودشــان هم از ما توقع دارند به سمت آمریكا 
و انگلســتان غش نكنیم. بي شــك به كار بردن این تعابیر، اِعمال 
خشونت نمادین است. كار علمي وثیق و دقیق مي طلبد كه از این 

نوع مواجهات برحذر باشیم.
دقیقًا با همیــن دغدغه، یكي از اصول حاكم بر برنامة درســي 
آموزش علوم اجتماعي دورة متوســطه این بود كه علوم اجتماعي 
نباید با موضوع مورد بررسي خود ضدیت داشته باشد و در برخورد 
با جامعه و مسائل اجتماعي با حفظ نگاه انتقادي و اصالحي خود، 
نباید پرخاشــگرانه عمل كند. بله! بي شــك اندیشه هاي انساني و 
اجتماعي داللت سیاســي هم دارند، ولي فرو كاستن اندیشه ها به 
افق سیاست، حكایت غم انگیز دیگري است كه همواره اهل اندیشه 

از آن برحذرند.
é پارسانیا: من در این مدل نشست مقداري تأمل دارم و آن را 
صحیح نمي دانم. هر فازي كه هر یك از دوستان باز كردند، محور 
یك گفت وگوســت. خوب بود بحث را یك نفــر مطرح مي كرد و 
دربارة آن محور گفت وگو مي كردیم. االن ده ها محور مطرح شــد. 
ضمن اینكه من در فرصت كوتاهي كه هست، اواًل زمان پرداختن 
به این محورها را ندارم، ثانیًا تنظیم این مجموعه مباحث و ترتیب 
دادن به آن ها براي بحث كار دشواري است. البته این حق است كه 
باید فرصت گذاشته شود و مواضع انتقادي نسبت به كتاب بیان و 
بحث شــود. اما مواضع انتقادي باید به گفت وگو گذاشته شوند، نه 
اینكه فقط بیان شــوند. من بخش قابل توجهي از این انتقادات را 
وارد و قابل حل مي دانم و بخش دیگري كه بســیار اساسي است، 
اصاًل وارد نیســت. باید جاي هر انتقادي مشخص شود. لذا االن با 
این وضع و زمان، زیاد مفید نمي دانم كه وارد بحث شــوم. با زمان 
اندكي كه باقي مانده اســت، امكان بحث جــدي وجود ندارد، اما 
اجمااًل با نظر به مطالبي كه از این فضا در ذهنم مانده، به برخي از 

مطالب اشاره مي كنم.
اواًل مشاركت بنده در این دورة تألیف كتاب كمتر از بقیه دوستان 
بوده اســت. دوســتان زیادي در تألیف و تدوین این كتاب نقش 
داشته اند و كتاب هم با مشاركت همین افرادي نوشته شده است 
كه اسامي شــان را مي بینید. شاید هیچ كتابي از كتاب هاي درسي 
این قدر مشاركتي نوشــته نشده است. كتاب قبل را نیز كه كتاب 
موجود اصالح شدة آن است، یك گروه در تهران و یك گروه در قم 
نوشتند و این دو با هم جمع شدند. تدوین كتاب هم چند مرحله 
داشت: عده اي بیشــتر تهیة محتواي كار را بر عهده داشتند و در 
مرحلة بعد عده اي محتواي كتــاب را تدوین كردند. مرحلة دیگر 

ناظر بر ویرایش ادبي مجموعه و چگونگي تنظیم آموزشي آن بود. 
در آخــر هم كتاب را به دســت تصویرگران دادند. پس یك بحث 
ناظر بر محتوا و پیام اصلي كتاب باید باشد، یك بحث دربارة نحوه 
و ســطح بیان و یك بحث دربارة صفحه آرایي و تصویرهاي كتاب. 
هــر بخش كتاب نقطة قوت و ضعف خود را دارد كه باید جداگانه 

مورد تحلیل قرار گیرد.
اما اینكه این كتاب با مخاطب هایش چگونه ارتباط برقرار مي كند. 
یك زمان مخاطب فرهنگ جامعة علمي و محیط دانشگاهي است 
كه شــاید هیچ كتابي از كتب درســي آموزش وپرورش مثل این 
كتاب مورد توجه فرهنگ جامعة علمي قرار نگرفته است. خیلي ها 
به آن پرداخته اند. از جمله در دانشــكدة علوم اجتماعي دانشگاه 
تهران نشســت گذاشته شد، اســتادان آمدند و جناب آقاي دكتر 
افروغ و جناب آقاي دكتــر قانعي راد در موافقت و مخالفت با 
كتاب بحث كردند. از منظر جامعة علمي و دانشگاهي كتاب نقاط 
قوت و مشكالتي دارد و من متوجه هستم كه مشكالت این كتاب 

با فرهنگ جامعة  علمي چیست.
حوزة دیگر، مشــكالت كتاب با معلمان است. معلمان به دلیل 
اینكه دانش آموختگان آن جامعة علمي هستند، بخشي از مسائل 
آن ها، مســائل فرهنگ جامعة علمي اســت. قسمت و حوزة سوم 
ارتباط كتاب با دانش آموز اســت. دانش آموز اصاًل مســائل جامعة 
علمي مسئله اش نیست. مثاًل كتاب هاي قبلي كه دكتر رجب زاده 
تدوین كردند و بیش از 15 سال هم بود كه تدریس مي شد، مفاهیم 
بسیار سختي داشت. در كتاب مطالعات اجتماعي اول در آن زمان 
مفاهیم انتزاعي پارسونز مطرح شده بود. براي دانش آموز سختي 
آن كتاب و سختي این كتاب تقریبًا یك چیز است. شاید بیشتر و 
شاید كمتر باشد. اما براي معلمان یكسان نیست، چون نظام ذهني 
معلم علوم اجتماعي با كاركردگرایي و اندیشه هاي پارسونز كه آن 
زمان روي بورس بود، خو گرفته است، ولي االن مفاهیمي در كتاب 

آمده اند كه در ادبیات علوم اجتماعي آن زمان نبود.
بنابراین مســائل این ســه گــروه ـ جامعة  علمــي، معلمان و 
دانش آمــوزان ـ در مورد كتــاب نیز با هم فــرق مي كند و البته 
نویسندگان نمي توانند این مسائل را نادیده بگیرند و باید پاسخ گوي 
جامعة علمي هم باشــند. اگر پاسخ گو نباشند، زیر سؤال مي روند. 
همچنین باید به معلمان و دانش آموزان هم پاسخ گو باشند. و لكن 
در یك بحث منظم و سازمان یافته باید محورهاي گفت وگو از این 
جهات ســه گانه نیز تمایز یابند. به نظر من خیلي از انتقاداتي كه 
به كتاب مي شــود، از منظر جامعة علمي و معلمان است. و برخي 
از انتقادات این جلســه هم در مورد ارتباط برقرار كردن كتاب با 

دانش آموزان بود. 
من در مورد اینكه دانش آموز با كتاب ارتباط برقرار نمي كند، جداً 
موافق نیستم. شاهدش هم گزارش هایي است كه آموزش وپرورش 
ارائه مي دهد. در مجلس دانش آموزي كتاب به بحث گذاشته شد و 
در آن جلسه یكي از سخنرانان علیه كتاب سخنراني كرد و به رغم 
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سخنراني آن فرد در همان نشست، كتب جامعه شناسي رتبة اول 
را بین دانش آموزان از نظر توجه كسب كرد. در امتحان سراسري 
سال گذشته میانگین نمرات دانش آموزان در كتاب جامعه شناسي، 
با فاصلة كاماًل معنادار )حدود 2 نمره( از بقیة كتاب هاي درســي 
پیشــي گرفت. به رغم مشــكالتي كه وجود دارد، كتاب توانسته 
است با دانش آموز ارتباط برقرار كند. نمي گویم نقص ندارد، اما در 
مقایسه با دیگر كتاب ها، كتاب جامعه شناسي ضعفي در ارتباط با 

دانش آموز نداشته است.
از ســوي دیگر من در دانشكدة علوم اجتماعي موارد مكرري از 
دانشــجویان را داشته ام كه گفته اند علقه شان به جامعه شناسي به 
سبب این كتاب ها بوده است. آن ها مي گفتند این كتاب ها جذبشان 
كرده است تا رشتة جامعه شناسي را انتخاب كنند. برخي از آن ها 
رتبه هاي برتر علوم انســاني بوده اند. ما بیشــتر نقدها و اشكاالت 
دبیرها و جامعة علمي را نسبت به كتاب مي بینیم تا دانش آموزان. 
é نقدي: من حدود 10 سال مطالعات اجتماعي، جامعه شناسي، 
تاریخ و روان شناســي تدریس کرده ام. کتاب روان شناســي بسیار 

روان تر از جامعه شناسي است.
é پارسانیا: من به رغم مشكالتي كه به نظر شما هست، طبق 
آمار عرض كردم. البته یكي از مشكالتي كه در جلسات با دبیران یا 
از سوي دانشجویان مطرح شد، فاصلة فاز این كتاب با روان شناسي 
است. این كتاب تعریفي از علم مي دهد كه در كتاب روان شناسي 
عكس آن ارائه مي شــود. آموزش وپرورش باید این مسائل را حل 
كند. در این كتاب ســعي شده اســت، دانش آموز با رویكردهاي 
مختلف حوزة علوم اجتماعي آشــنا شــود؛ البته تــا مقداري كه 
دانش آمــوز مي فهمد. بنابراین در این كتاب مطلق بودن یك نگاه 
به علوم اجتماعي به چشــم نمي خورد و نشان داده شده كه علوم 
اجتماعي متكثر اســت و تاریخي و جغرافیایي دارد. در كتاب هاي 
سابق دانش آموز یك دیدگاه را در كتاب مي دید و در این كتاب ها 
دانش آموز از اول متوجه مي شــود، دیدگاه هاي مختلفي در مورد 
علوم اجتماعي وجود دارد. امــا او یك دیدگاه را مي خواند كه در 

بسترهاي فرهنگي و تاریخي خودش نوشته شده است.
در ســال آخــر رویكردهاي مختلــف به علــوم اجتماعي براي 
دانش آموز بیان مي شوند. دلیل اینكه این بحث ها در تدوین اخیر 
به سال آخر منتقل شدند این است كه گرچه طرح این مباحث به 
لحاظ منطقي باید جلوتر باشد، اما به لحاظ آموزشي و تربیتي این 
مباحث باید متأخر بیان شوند چون انتزاعي تر هستند. دانش آموز 
اول باید به ســراغ مسائل انضمامي تر بیاید. به طور كلي تعلیم یك 
مسئله است و نظم منطقي و ترتیب، مسئلة دیگري است. اقتضاي 
تعلیم این است كه دانش آموز در سال اول با مسائل فرهنگ محیط 
خودش آشنا شود. بعد در سال دوم ذهن دانش آموز وسیع تر خواهد 
شــد و مي رود سراغ مسائل كالن و جهاني فرهنگ و جامعه و در 
سال ســوم دربارة علم اجتماعي و مباحث انتزاعي تر كار مي كند. 
این جابه جایي اخیراً در مباحث كتب علوم اجتماعي انجام شــد. 

این كتاب ها ابتدا با نظم منطقي تدوین شــده بودند و كتاب اول 
دربارة  علوم اجتماعي بود و این علم را از نظر موضوع و مســائل، و 
روش و رویكردهاي آن به گونه اي كه براي دانش آموزان قابل هضم 
باشد، معرفي مي كرد و لكن در دورة جدید این كتاب به سال آخر 

منتقل شد.
اما مســئلة دیگر این اســت كه در برنامه ریزي آموزشي، كسي 
كه دارد تألیف مي كند، موظف اســت كه در یك چارچوب عمل 
كند. برنامة آموزشي و سرفصل هاي قباًل نوشته شده، سند تحول 
آموزش وپــرورش، برنامة درســي ملي و راهنمــاي مربوط به آن 
چارچوب تألیف كتاب را مشــخص مي كند. حدود یك سال طول 
كشید كه برنامه با مشاركت استادان مختلف تدوین شد و بعد این 
كتاب در سرفصل ها و عناوین نوشته شد. ممكن است نقدهایي به 
این كتاب وارد باشد، اما نقدهایي كه بر آن برنامه ها واردند نباید به 

این كتاب نسبت داده شوند.
یكــي از مــواردي كه بایــد به آن توجه شــود این اســت كه 
آموزش وپــرورش عهــده دار آمــوزش عمومي اســت و آموزش 
عمومي و آموزش عالي اهدافشــان فرق مي كند. بخش قابل توجه 
جامعه پذیري و فرهنگ پذیري در آموزش عمومي صورت مي گیرد. 
یعني كتاب در اینجا كاماًل موظف به انتقال فرهنگ اســت. در هر 
جامعه اي هم به صورت طبیعي انتقال فرهنگي به این شكل است 
كه آدم ها تا مدتي فرهنگ خودشــان را فرا مي گیرند و بعد از آن 
به تدریج ظرفیت بازبیني و عبور از فرهنگ خود را پیدا مي كنند. 
حتي در فرهنگ مدرن كه با نوعي شــكاكیت همراه است، انسان 
اگر بخواهد به یقین برســد، باید از مرحلة فرهنگ عمومي عبور 

كند. بنابراین كتاب از منظر آموزش عمومي چنین وظایفي دارد.
é فاضلي: اینکه من مي گویــم کتاب به نظر من خواننده نگاه 
حاکمیتي دارد، همان چارچوبي اســت که مي گویید. یعني تألیف 
كتاب با توجه به اســناد و برنامة درســي صورت گرفته است که 

گفتید. بنابراین من درست فهمیده ام.
é پارســانیا: بنده این تعبیر را نمي پسندم. این تعبیر موضوع 
را به افق سیاســت فرو مي كاهد. نه تنها در ایران، در هر كشوري 
آموزش وپرورش وظیفه اش انتقال فرهنگ عمومي اســت. انتقال 
فرهنــگ عمومي مســتلزم ثبات نظــام اجتماعي اســت و نظام 
اجتماعي به حاكمیت سیاسي محدود نیست. هرچند كه حاكمیت 
سیاسي نیز نسبت به انتقال فرهنگ و حفظ آن باید متعهد باشد. 
یعني حاكمیت سیاســي در هر جامعه نیز نسبت به این موضوع 
تعهد دارد و موظف اســت كه فرهنگ را منتقل كند. مثاًل شــما 
در آموزش وپرورش حــق ندارید بچه ها را طوري تربیت كنید كه 
باورهاي دیني شان یا باورهایشان دربارة هویت ملي تضعیف شود. 
آموزش وپرورش موظف اســت این كار را بكند و این امر در اسناد 
باالدستي آموزش وپرورش نیز آمده است. البته انسان پس از آنكه  
از محدودة فرهنگ عمومي فراتر رود، از افق عقل با پرسش مجدد 
نســبت به همة آنچه كه از فرهنگ عمومي فرا گرفته اســت، به 
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بازخوانــي مجدد آن ها مي پردازد. اما بــراي دانش آموز توقع نوع 
پرسشــگري ها و نوع تحقیقاتي كه در سطوح عالي آموزش داده 
مي شوند، وجود ندارد. اینجا یك سلسله مفاهیم و دیدگاه هایي كه 

متناسب با فرهنگ خودش است، مطرح مي شود.
اقتداري هم كه در یك جامعه شكل مي گیرد، پیش فرض شما 
این نیست كه در مقابل همة فرهنگ ایستاده است. حاكمیتي كه 
در برابر فرهنگ جامعه باشد، نمي تواند شكل بگیرد. هر حاكمیت 
سیاسي موظف اســت نظام آموزش عمومي را در جهت حفظ و 
تعالي فرهنگ عمومي به كار گیرد. ســند تحول آموزش وپرورش 
نیز براساس همین مسئولیت در نظام رسمي كشور شكل گرفته 
اســت و وزیر آموزش وپرورش، شــوراي عالي انقالب فرهنگي و 
رئیس جمهــور پاي آن را امضا كرده انــد. نظامي كه در دل یك 
فرهنگ شكل گرفته و در چارچوب اسناد رسمي است، آیا الزامًا 
به این معناســت كه حاكمیتي در مقابل مردم است؟ جمهوري 
اسالمي 40 ســال اســت كه به رغم همة موانع جهاني مانده و 
حاكمیتش ربط به مردم داشته كه توانسته بماند. مواردي را هم 
كه در آموزش عمومي دنبال مي كند، جزو وظیفه اش اســت كه 
باید عمل كند. این به معناي ســالیق سیاسي نیست. این كلیت 

فرهنگ است.
اگر شما رعایت چیزي را كه از كانال رسمي رسمیت پیدا مي كند 
به عنوان عامل شكاف بین جامعه و كتاب القا مي كنید، این تالزم 
منطقي نیســت. هر دولتي موظف است فرهنگ عمومي را پاس 
بدارد. البته این انتقاد مي تواند وارد شود كه دولت و یا نویسندگان 
كتاب كار خــود را در دفاع از فرهنــگ و هویت ملي جامعه به 
خوبي انجام نداده اند در این صورت باید جایگاه انتقاد روشن شود 
تا راهكار حل آن را نشــان دهیم. آیا الزامًا یك كتاب علمي و یا 
یك كتاب درسي كتابي است كه مقابل اسناد رسمي باشد؟ هیچ 
جامعه اي به شما این اجازه را نمي دهد و در هیچ جامعه اي چنین 
كتابي نوشــته نمي شود. شــما نیز از جامعة اسالمي نمي توانید 
چنین توقعي را داشــته باشــید. دوركیم حفظ و ثبات انسجام 
و نظــام اجتماعي را مهم ترین وظیفة آمــوزش عمومي مي داند.
مسئلة دیگر این است كه در اسناد باالدستي رویكردهاي مربوط 
به كتب درسي بیان شده اند. كتاب هاي درسي، مخصوصًا در حوزة 
ناظــر بر علوم اجتماعي، نباید به صورت ناخــودآگاه و یا آگاهانه 
القاكنندة نظریاتي باشند كه با تغذیه از زمینه هاي فرهنگيـ  فلسفي 

بیگانه بسترهاي فرهنگي بومي خود را تخریب و ویران مي كنند.
كتاب هاي درســي آموزش عمومي نوعًا این مشكل را دارند كه 
دانش آمــوز را تقریبًا با وحي منزل روبــه رو مي كنند. یعني یك 
نظریــة علمي مــدرن را به صورت یك نظریة ثابــت جهاني القا 
مي كنند و به این نكته توجه نمي دهند كه هر نظریه اي سرشــار 
از مبادي و مباني معرفتي، متافیزیكي و فرهنگي مربوط به خود 
است. این موضوع در همة علوم از جمله در علوم پایه نظیر فیزیك 

و علوم طبیعي نیز صادق است.

تفــاوت علوم طبیعي و علوم اجتماعي در این اســت كه علوم 
اجتماعي به دلیل اینكه عرصة حیات و زندگي، باورها و اعتقادات، 
و عرصــة فرهنگ را ابژه و موضوع مطالعة خــود قرار مي دهند، 
چالشــي را كه نظریه با فرهنگ و زندگي دانش آموزان و دانشجو 
دارد، به سرعت نشان مي دهند. حال آنكه چالش هاي علوم پایه و 

علوم طبیعي به این سرعت خود را آشكار نمي كند.
یكــي از راه هایي كه امكان ارائة نظریــات مختلف را در كتاب 
درســي فراهم مي آورد و آســیب هاي فرهنگي آن ها را نیز فرو 
مي كاهد، این اســت كه به عقبه هاي فرهنگي و فلسفي نظریات 
توجه داده شــود تا متعلم بدانــد، داوري نهایي دربارة نظریه در 
چارچوب خود نظریه به انجام نمي رسد. به بیان دیگر، به الیه هاي 
نرم و عمیق نظریه توجه داده شــود. یعني هر نظریه شناسنامة 
خود را به همراه داشــته باشــد تا در مراحل بعــد، فراگیرنده و 
متعلم امكان انتخاب حقیقي و واقعي را داشــته باشد. البته همه 
مي دانیم كه رعایت این امور به صورت آشــكار و شفاف مربوط به 
كتاب هایي اســت كه در سطوح آموزش عالي تدوین مي شوند، و 
لكن كتاب هاي آموزش عمومي به گونه اي ظریف تر و دقیق تر باید 

همین اصول را رعایت كنند.
به تعبیري كه مربوط به خواجه نصیرالدین طوسي است، كتاب 
درسي كتابي است كه باید محققانه نوشته شود، اما عموم بفهمند 
و قابل تدریس باشد. یعني اگر كسي عمیقانه سؤال كند، نظریه اي 
آموزشي پشت آن نهفته باشد. اما الزم نیست خود آن نظریه آموزشي 
نیز به متن كتاب بیاید. در كتاب هاي درسي رعایت برخي اصول جزو 
وظایف مؤلف اســت. با توجه به تكثري كه نظریه هاي اجتماعي به 
تناسب بسترهاي معرفتي، فرهنگي، فلسفي و تاریخي خود دارند و با 
توجه به تعاملي كه بین سوژه و ابژه در حوزة علوم اجتماعي مستقیمًا 
انجام مي شود، یعني وقتي یك حوزة فرهنگي یك نظریة اجتماعي را 
دارد، بالفاصله این نظریة اجتماعي خود جامعه و افراد را ابژه مي كند 
و دیالكتیك مستقیم با ابژه دارد. وقتي شما نظریه اي از یك فرهنگ 
دیگر را گرفته اید و به دانش آموز القا مي كنید، این در ابژه اثر مي گذارد 
و خودش یك كانال تحول فرهنگي مي شود. این تعامل در صورتي 
كه آگاهانه و همه جانبه باشد، یعني در سطوح باالي علم ایراد ندارد، 
بلكه الزم است. اما براي دانش آموزي كه فقط بخشي از معرفت به او 

القا مي شود، مشكل دارد.
بــه هر حال مي خواهم بگویم، این كتاب ســعي كرده اســت، 
ارتباطي با بســتر فرهنگي خودش برقرار كنــد. در این حد كه 
به صورت ناخودآگاه، نظریه اي را در ذهن دانش آموز رسوب ندهد 
كــه بعد وقتي زبان باز پیدا مي كند، همــة هویت فرهنگي او را 
زیر ســؤال ببرد. چون نظریاتي كه آموزش عمومي القا مي كند، 
عمیق ترین نوع رسوب را در فرهنگ مي گذارد. شما هنگامي كه 
مسئلة  اجتماعي را تحلیل مي كنید، تمام مباني تحلیل آن مسئلة 
اجتماعي به صورت معرفت در حاشیه و در سایه است. وقتي یك 
تحلیل القا شــد، معرفت در سایة آن تحلیل، دانش آموز را دنبال 
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مي كند. به گونه اي كه 10 سال بعد زبان باز مي كند و خودش را 
نشان مي دهد.

كتاب ســعي داشته است، این تعهد را داشــته باشد و طوري 
تحلیل نكند كه معرفت موجود در حاشیه اي با هویت فرهنگي اش 
چالش داشته باشد. شما ممكن است بگویید این فرهنگ منحط 
و غلط اســت. عیبي ندارد. اما آموزش وپرورش عمومي این تعهد 
را دارد كه پاسدار فرهنگ باشد و از اینجا تیشه به ریشة فرهنگ 
نزند. این موضوع رعایت شده است. اگر مي خواهیم با این كتاب 
مواجه شویم، این موضوع را باید به عنوان یك اصل در نظر بگیریم 
و بعد بگوییم چرا نســبت به این موضوع موفق عمل نكرده، چرا 
با بیان خوب آن را نگفته، و چرا به صورتي گفته است كه نتیجة 

عكس دارد.
é فاضلي: من در این باره که ایدة نظام جهاني باید در نظام 
آموزشــي مورد بحث قرار گیرد، هیچ انتقادي ندارم. بحث من 

دربارة زبان به کار رفته در کتاب است.
é پارســانیا: من قبول دارم که به دالیل شــرایط سیاسي 
ارتباط کتاب ولو با فرهنگ وصل اســت، امــا گاه با ذائقه هاي 
سیاسي نمي ســازد. بنابراین باید زبان كتاب غیرمستقیم باشد.

آقاي دکتر فاضلي ممکن اســت با خروجي کتاب بعدي موافق 
نباشــند، اما با این رویکرد که ما در آنجا دانش آموز را با تکثري 
مواجه کردیم که دانشجویان کارشناسي ما یقینًا مواجه نیستند، 

موافق هستند.
é نقدي: اما با این كار ضریب ســختي كتاب سال سوم را باال 

مي برید.
é پارسانیا: بستگي دارد چطور گفته شود. اتفاقًا با دانش آموز 
بهتر از دبیر مي توان موضوع را در میان گذاشت. چون دانش آموز 
براي اولین بار مواجه مي شــود، ولي به دبیر ممكن است از قبل 

نظریة خاصي القا شده باشد.
é فاضلي: به نظر من علوم اجتماعي باید »مســئله محور« 
باشد. این برداشــت را نکردم که کتاب از عهدة این کار برآمده 
است. من اصطالح مانیفست را به کار بردم و هنوز هم همین طور 

فکر مي کنم. البته نکاتي که شما گفتید قابل تأمل بود.
é نقدي: مدل یادگیري بچه ها بر مبناي حفظ کردن است.

é پارسانیا: این عیب اگر باشد، فراگیر كتب درسي است و به 
این كتاب اختصاص ندارد. شما نمرة باالیي را كه دانش آموزان 
در این درس نسبت با دیگر دروس آورده اند، نمي توانید فقط به 
حافظه محور بودن دانش آموزان نسبت دهید. بخشي از آن بدون 
شك به ارتباط خوبي مربوط است كه كتاب توانسته در همین 

فضاي موجود با دانش آموزان برقرار كند.
é فاضلي: ما اگر مي پذیریم که علوم اجتماعي را مسئله محور 
به جلو ببریم، باید به این هم متعهد باشیم که اثربخشي واقعي 
را در نظر بگیریم. یعني فکر کنیم،کتاب با چه روشــي دیالوگ 
و مشــارکت در یادگیري را در دانش آمــوزان ایجاد کند و آیا 

مي تواند مشارکت واقعي را در معلمان به وجود آورد؟ کتابي که 
من دیدم، قادر به این کار نیســت. من با شما از جهات زیادي 
همدلي دارم. چطور باید بحــث کنیم که كتاب تکثر صداها را 
در جامعه نشــان بدهد. من هم با شــما موافق هستم که هیچ 
کتاب درسي در هیچ کشوري حق ندارد چارچوب هاي فرهنگ 
و تاریخ کشورش را به چالش بکشد یا زیر سؤال ببرد. اما با این 
هم موافق نیستم که وظیفة کتاب درسي در حد یک مانیفست 
سیاسي باشد. اینکه دانش آموز موفق شده نمره بگیرد، شاید به 
شیوة حفظي اســت. تراکم اطالعات، تراکم تصاویر و عریاني و 
علني بودن تجویزي و هنجاري کتاب باعث مي شــود، مقاومتي 

در برابر آن ایجاد شود. 
é پارســانیا: ایــدة كتــاب ســال دوم نشــان دادن تكثر 
فرهنگ هاســت و طرح این نكته كه برخي از فرهنگ ها ظرفیت 
جهاني دارند. ضمن اینكه بحث فرهنگ را در كتاب ســال اول 
هــم كرده ایم و رابطة فــرد و فرهنگ را آنجــا گفته ایم. هدف 
اول در كتاب ســال قبل بیان رابطة فــرد و فرهنگ بوده و در 
این كتاب گفته شــده اســت، در فرهنگ هاي گذشته بعضي از 
فرهنگ ها ظرفیت گســترش و بسط را داشــته اند و امپراتوري 
تشكیل داده اند. فرهنگ مدرن در این زمینه، یعني در ظرفیت 
بســط، كم نظیر است. فرهنگ مدرن با هستة معنایي كه درون 
آن نهفته، همة جهان را گرفته است. البته هر یك از بحران هایي 
هم كه در كتاب گفته شــده، نقطة مركزي یكي از نظریه هاي 

جامعه شناسي است.
از ســوي دیگر باید از جهان اسالم و هویت و عناصر اصلي اش 
كه فــارغ از این طرف و آن طرف اســت بگوییم. اینكه چطور 
بگوییم كه بیاني بهتر داشــته باشــد، بحث دیگري است. اواًل 
اســالم ظرفیت جهاني شــدن را دارد. فرهنگ منزوي نیست و 
توجه به دنیا را در خودش دارد. جهان اسالم چطور مي خواهد با 
بحران هایي كه فرهنگ مدرن دارد، مواجه شود. فرهنگ اسالم 
دنیوي محض نیست و ضمن توجه به دنیا، انسان و جهان را به 
این افق تقلیل نمي دهد. بر همین اساس براي علم و معرفت نیز 
تعاریف ویژة خــود را دارد. با حضور جهان مدرن و غلبه اي كه 
پیدا كرده، توجه به هویت خود با بیداري اســالمي شروع شده 
اســت. االن واقعیت جهان هم همین طور است. جهان اسالم و 
فرهنگ اسالمي اینك به عنوان عنصري خنثا و خاموش نیست. 
قطب بندي هــاي قرن بیســتم با نقطة عطف انقالب اســالمي 
ایران به تدریج تغییر كرده اســت. امــروز »دیگري« آن ها هم 
ما هســتیم. ما هم مشــكالت و مصائب خودمان را داریم. من 
هــم باید انتقاد كنم. در این كتاب باید دانش آموز با قرائت هایي 
كه از اســالم مطرح مي شــود، مانند قرائت داعش مواجه شود 
و به نظرم جایش هم هســت كه این مباحــث به كتاب اضافه 
شــوند؛ همچنین قرائت مواجهة انســاني كه ما با جهان داریم، 
نــوع قرائتي كه از تكثر دیگــر فرهنگ ها داریم، و اینكه چگونه 
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باید عمل كنیم. در مقابل قرائت داعش قرائت ما هم باید افزوده 
شود.

é فاضلي: تفاوت مواجهة ما با غرب نسبت به داعش و طالبان 
باید مشخص شود.

éپارســانیا: ضمن اینکه تقلیل پیدا نکند. یعني ما قرائتي 
غربي از خود ارائه ندهیم.

é فاضلي: خوانشــي که این کتاب ارائه مي کند، مانیفستي 
است که خیلي غرب ستیزانه است و مرز ما و داعش را مشخص 

نمي کند.
é پارســانیا: قبول دارم، این نقص هســت. باید قرائت هاي 
مختلف به مقداري كه امكان دارد، بیان شوند. اما خوانش كتاب 
غرب شناســانه است و نه غرب ستیزانه. كتاب ارائه دهندة هویت 

اسالمي در برابر هویت جهان غرب است.
é فاضلي: لحن کتاب بر مبناي تفکر شــیعي نیســت. تفکر 
عقالنیت، اعتدال و گزینشگري را کمتر در کتاب مشاهده مي کنیم.
é پارسانیا: آن هم که شما مي گویید، یک مانیفست است.

é فاضلي: اســم آن مانیفست نیست. اسمش این است که هر 
کتاب درسي در هر جاي دنیا نباید کلیت وجود خودش را زیر سؤال 
ببرد. این دیگر مانیفست نیست. اما این کتاب از آن فراتر رفته؛ با 
زبان عریان، غرب ستیزانه و عدم تفکیک مرز اسالم هایي که در دنیا 

وجود دارند. مهم تر اینکه با نقد غرب چه مي خواهیم بگوییم؟
é پارســانیا: هدف كتاب حفظ هویت خود، براساس هویت 
خود تعامل كردن با دیگران، و حذف نشدن هویت خود در هویت 
مدرن است. نظر من این است كه قرائت ها باید در این كتاب بیان 
شوند، ضمن اینكه هویت ما حفظ شود. رویكرد انتقادي كتاب به 
فرهنگ غرب به نظرم رویكرد مثبتي اســت و باید وجود داشته 
باشد. كسي كه این كتاب را مي خواند، باید قدرت انتقاد براساس 
مباني فرهنگي را در حد خودش داشــته باشــد. ناظر بر فضاي 
علمي موجود باشــد، اما الزامًا در فضاي نظریه هایي كه مي آید، 
هضم نشــده باشد. به نظر بنده متأســفانه فرصت نداریم تا بنده 
بحث كنم كه برخي از انتقادات شــما به دنبال تبیین قرائتي از 
اسالم است كه به تبدیل هویت فرهنگي ما و خوانشي مبتني بر 
فرهنگ مدرن غربي منجر مي شــود. البته چون وقت ما به پایان 
رسیده اســت، بنده به یكي دو مورد از انتقادات دیگري كه شما 

بیان كردید مي پردازم.
é عیوضي: دوســتان امروز مكرر از اخــالق و به زبان اخالق 
سخن راندند. ان شــاءاهلل كه همة ما در عمل بدان پایبند باشیم. 
مفهومي داریم به نام سركوب اجتماعي اخالق به این معنا كه در 
ظاهر دم از اخالق بزنیم، ولي در عمل بدان پایبند نباشیم. چنین 

رویه و عاقبتي از یكایك ما و جامعة ما به دور باد! ان شاءاهلل!
é پارســانیا: نظر به اینكه در فرصت گفت وگو دربارة كتاب 
جامعه شناسي 2 امكان ارائة نظر دربارة همة محورهایي كه مطرح 

شد وجود نداشــت، به منظور احترام به دوستاني كه محورهاي 
مختلفي را بیان كردند و براســاس وعده اي كه در پایان جلســه 
داده شــد، به برخي از مسائل دیگري كه در بیان عزیزان مطرح 

شد، مي پردازیم.
اولین اشكالي كه دوســت بزرگوار، آقاي فاضلي بیان كردند، 
این بود كه این كتاب جامعه شناسي به معناي دقیق كلمه نیست 
و دورترین نسبت را با جامعه شناسي دارد. با زبان جامعه شناسي 
و گفتمان جامعه شناســي تدوین و تألیف نشده است. همچنین 
گفتند كه این یك اشــكال اخالقي و فریــب اخالقي معلمان و 
دانش آموزان اســت كه با عنوان و نام جامعه شناسي چیز دیگري 
را ارائه كنیم و از نظــام آموزش وپرورش اصاًل انتظار نمي رود كه 

مخاطب را فریب دهد.
در پاســخ به نقد ایشــان این پرســش مطرح مي شــود كه: 
جامعه شناســي به معناي دقیق آن چیســت و كــدام معناي از 
جامعه شناســي به عنوان معناي دقیق جامعه شناسي مورد توافق 
اســت؟ آیا مراد اســتاد از تعریف دقیق جامعه شناســي تعریف 
و یا برخي از تعریف هایي اســت كه جامعه شناسان كالسیك از 
نیمة دوم قرن نوزدهم تا نیمة اول قرن بیســتم ارائه مي دادند؟ 
یا تعریفي از جامعه شناسي اســت كه نظریات مدرن میانة قرن 

بیستم و نظریات پست مدرن را نیز شامل مي شود؟
ریترز در كتاب خود به این نكته اشــاره مي كند كه او اولین 
كســي اســت كه نظریات حلقة فرانكفورت را كــه در دهه هاي 
نخستین قرن بیستم مطرح شــده بود، در دهه هاي پایاني قرن 
بیستم در كتابي كه عهده دار نظریات جامعه شناسي است، مطرح 
كرده اســت. این كار ریترز نیز مرهون رویكردي اســت كه او به 
تعریف جامعه شناســي دارد. او بــا تأثیرپذیري از تامس کوهن 
معتقد است:  جامعه شناسی و نظریات آن مبتنی بر پارادایم های 
مختلف و متکثری اســت. براساس این رویکرد جامعه شناسی را 
نمی توان در چارچوب پارادایم های پوزیتیویستی و تعاریف آن ها 

محدود و منحصر ساخت.
مشــکل تعریف منحصر به علمی خاص نظیر جامعه شناســی 
نمی شــود. قبل از جامعه شناسی این مشکل متوجه مفهوم علم 
است. مفهوم علم و »science« نیز حتی در دو سدة نوزدهم و 

بیستم تعریف ها و روش های مختلفی را پیدا کرده است.
کتاب های جامعه شناســی دبیرستان و از جمله جامعه شناسی 
2 کوشــیده اند دانش آمــوزان را با این حقیقت آشــنا کنند که 
جامعه شناســی تعریف دقیق علمی واحدی ندارد. هر فرهنگ و 
تاریخی تعریفی مناســب با بستر و زمینه های معرفتی مربوط به 
خود دارد. کتاب جامعه شناســی 2 کوشش دارد دانش آموز این 
معنا را دریابد که جامعــة ایران نباید ابژه و موضوع برای تعریف 
و مدلی از جامعه شناســی باشــد که در بستر و فرهنگ تاریخی 
دیگری شــکل گرفته است. بلکه جامعه شناسی و علوم اجتماعی 
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در ایران باید با توجه به بســترهای فرهنگی خود تعریف دقیقی 
را ارائه دهد تا بر آن اســاس در گفت وگوی خالق و فعال با دیگر 

تعاریف قرار گیرد.
دانش آموز ایرانی باید به گونه ای هدایت شود که در آینده بتواند 
به این موضوع فکر کند که جامعه شناســی در حوزة فرهنگی و 
تاریخی جامعة ایرانی چه تعریفی، چه روشی، چه مبانی و حتی 

چه مسائلی را می تواند داشته باشد.
بنابراین مقید نکردن جامعه شناسی به یکی از تعاریف که مربوط 
به مقطعی خاص از جامعه شناسی مدرن است، هرگز فریب دادن 
دانش آموزان نیســت. فریب و عمل غیراخالقی این است که یک 
معنای وارداتی از جامعه شناســی که به مقطعی خاص از تاریخ و 
جغرافیای این علم مربوط است، به عنوان یک معنای ثابت جهانی 
به دانش آموزان و یا به جامعة علمی القا شود. به گونه ای که مسیر 
اندیشه و تأمل را نسبت به افق های دیگر و یا نسبت به تعاریفی که 
در تاریخ جهان اسالم وجود داشته اند و یا می توانند در این بستر 
تاریخی شــکل گیرند، فرو بندد. جامعه شناسی 2 جامعه شناسی 
نظام جهانی اســت و نکتة مهم تر این است که جامعه شناسی در 
تعریف کالســیک آن علمی نیســت که نظام جهانی را به عنوان 

حوزة فعال و مورد نظر خود قرار داده باشد.
جامعه شناســی در تعریف کالسیک خود در برابر مردم شناسی 
و انسان شناســی قرار داشــت و خود را علمی تعریف می کرد که 
به جوامع صنعتــی و مدرن می پردازد. حوزه های مورد عالقة آن 
هم مسائل کشورهای توسعه یافتة صنعتی بود. پرداختن به نظام 
جهانی، همانند پرداختن به کلیت و اصل جهان مدرن، پدیده ای 
متأخر است و بیشتر در چارچوب تعاریف و رویکردهایی فراتر از 

تعاریف و رویکردهای کالسیک جامعه شناسی قرار می گیرد.
ادعا شــده که این کتاب از نظام جهانی دنیای امروز تصویری 
صرفًا ســیاه ارائه داده اســت. حال آنكه ایــن کتاب با محوریت 
جامعه شناسی نظام جهانی با رویکرد توصیفی و واقع گرایانه، ابتدا 
به نقاط قوت فرهنگی کــه آن را پدید آورده، یعنی به عقالنیت 

ابزاری، علم تجربی و فناوری اشاره کرده است.
دوســتان عزیز با توجه به همین نقاط قوت ذکر شده در کتاب 
اســت که در برخی از اشــکاالت، کتاب را متهم کرده اند که به 
تناقض دچار شده است. زیرا از یک سو این مطلب را القا کرده که 
جهان غرب به دلیل توانمندی هایش توانسته است جهانی شود، 
و از طرف دیگر، چالش ها و مشکالت آن را بیان کرده است. این 
اشــکال نشان می دهد که کتاب یکسره مشکالت جهان مدرن را 
بیان نکرده اســت، بلکه به توانمندی های آن نیز پرداخته است. 
البته وجود نقاط قوت و توانمندی دلیلی بر آن نیست که ضعف ها 

و مشکالت اساسی نیز وجود ندارند.
دانش آمــوز در این کتــاب با بســیاری از مفاهیم و همچنین 
مســائل مربوط به نظام جهانی با رعایت سیر تاریخی آن ها آشنا 

می شــود. کتاب از چالش هایی که نظــام جهانی به آن ها گرفتار 
شده است و نظریه پردازان غربی به آن ها پرداخته اند نیز یاد کرده 
اســت؛ »بحران معنا« که در کارهای پیتر برگر و »بحران علم 
اروپایی« که در آثار هوســرل و »بحران محیط زیست« که در 
آثار نظریه پردازان پســامدرنی نظیر برونو التور مورد توجه قرار 

گرفته اند.
یكي دیگر از اشكاالتي كه مطرح شد این است كه گرچه نظام 
جهاني موجود در مقطعي با اســتعمار و امپریالیســم كهنه و نو 
همراه بوده اســت، ولي االن این گونه نیست. نظام جهاني اینك 
دست كم تظاهر مي كند كه بسیاري از مفاهیم نظیر حقوق بشر را 
قبول دارد و یا به دنبال اجراي آن اســت. در پاسخ به این اشكال 
باید گفت: اواًل وجود استعمار و یا چالش هاي اقتصادي و نظامي 
دوره هاي نخستین نظام جهاني و نیز چالش هاي زیست محیطي، 
معنایي و علمي معاصر آن هرگز نافي نقاط مثبت و وجوه قوت آن 
نبوده و نیست. و لكن نكتة مهم این است كه بسیاري از مفاهیم 
اساســي این نظام كه اینك با هژموني فرهنــگ غربي به دیگر 
فرهنگ ها وارد شــده اند و یا تحمیل مي شوند، با آن فرهنگ ها و 
از جمله فرهنگ اســالمي ناسازگار هستند و یكي از آن مفاهیم 
بدون شــك مفهوم حقوق بشر با قرائتي است كه فرهنگ غربي 

از آن مي كند.
تردیدي نیست، فرهنگ اســالمي كه انسان را خلیفة خدا در 
زمیــن مي داند، بــراي آدمي منزلت، جایــگاه و حقوقي را قائل 
اســت كه دیگر موجودات و از جمله فرشتگان فاقد آن هستند. 
این حقوق كه با ریشــة الهي خود هویتي قدسي و آسماني پیدا 
مي كند، با حقوق بشري كه در جغرافیاي محدود زندگي دنیوي 
دیده مي شــود، تفاوت هاي مهمي دارد. حقوق بشر نظام جهاني 
موجود، در كنار ضعف هاي اساســي، از نقاط قــوت فراواني نیز 
برخوردار است كه تأمین كنندة بعد جهاني آن است. با این همه، 
این تفسیر از حقوق بشــر متفاوت از تفسیري است كه فرهنگ 
اسالمي از انسان و حقوق انســاني دارد. انسان مسلمان با حفظ 
هویت اســالمي خود نمي تواند تفسیر مدرن حقوق بشر را بدون 
بازخواني و بازسازي انتقادي بپذیرد. پذیرش بدون شرط حقوق 
بشر مدرن و نفي نگاه انتقادي به آن، خود یك مانیفست فرهنگي 
و سیاسي است كه نظام جهاني هم اینك در پوشش آن بسیاري 
از تعرضات سیاســي و حتي نظامي خود را به دیگر فرهنگ ها و 

جوامع اعمال مي كند.
 é بیات: از اســتادان گرامــي دكتر پارســانیا، دكتر فاضلي، 
دكتــر نقدي و دكتر عیوضي كه در این بحث خوب و چالشــي 
مشــاركت كردند، كمال تشكر و امتنان را از طرف خودم و مجلة 
رشــد آموزش علوم اجتماعي دارم. امیــدوارم كه بتوانیم چنین 
نشست هایي را در مورد ســایر كتاب هاي علوم اجتماعي نیز در 

آینده برگزار كنیم.
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مجتبی مقصودی
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

معرفی
کتاب درسی یکی از اجزای اصلی در برنامة درسی کشورهاست. 
در کشور ما اهمیت کتاب درسی به دلیل ساختار آموزشی و برنامة 
درســی حاکم بر آموزش وپرورش کشور بیشــتر است. کتاب های 
درســی، به عنوان رســانه ای مهم و پرکاربرد، در ساختار آموزشی 
کشــور مطرح اند. کتاب های درسی رســانه هایی هستند که همه 
روزه معلمان و دانش آموزان از آن ها اســتفاده می کنند، لذا گاهی 
 اوقــات به عنوان تمام برنامة درســی، معلم بــر آن تأکید می کند 

]نوریان، 1387: 144 - 127[.
اهمیت کتاب های درســی در نظام های آموزشی متمرکز مانند 
ایران که تقریبًا تمام عوامل آموزشــی براساس محتوای آن تعیین 
و اجرا می شــوند، بیش از ســایر انواع نظام های آموزشی است. به 
خاطر همین اهمیت بیش از اندازه اســت که صرف وقت نیروهای 
متخصص در ارزشیابی و تحلیل کتاب های درسی می تواند راه گشای 
حل بســیاری از مشکالت جاری آموزش باشد. این گزارش حاصل 
بررسی کتاب درسی جامعه شناسی)2( توسط نگارندة مقاله است 
که کوشــیده  میزان قابلیت فهم این کتاب را از  طریق استخراج و 
شمارش واژگان و اصطالحات دشوار دو درس از کتاب وارسی كند.

كلیدواژه ها: کتاب درســی، دشواری مفاهیم، روان خوانی متن، 
قابلیت فهم متن، درک محتوا، فرمول های خوانایی متن

اهمیت کتاب درسی
در حال حاضر کتاب های درسی یکی از مهم ترین منابع یادگیری 
به شمار می آیند.  چرا که بیشتر فعالیت های آموزشی در چارچوب 

این رسانه صورت می پذیرد. 
کتاب های درســی ضمن آنکه ابزاری مهــم در انتقال مفاهیم، 
یادگیری و کسب دانش و مهارت هستند، باید به مهم ترین ویژگی 
رسانه که همانا ارتباط آسان با مخاطب است، توجه داشته باشند. 
ارتباط آســان با مخاطب به معنای آن است که کتاب درسی باید 
به گونه ای به انتقال پیام بپردازد که اواًل توجه مخاطب را به خود جلب 
کند و ثانیًا  برای مخاطب قابل درک و فهم باشد و مخاطب بتواند 
به راحتی با آن ارتباط برقرار کند. از این رو بهترین پیام ها نیز می تواند 
بدون توجه به این دو ویژگی، اثر خاصی در مخاطب به جا نگذارد. 

نقش معلم در درک محتوا
در مورد درک و فهم محتوای کتاب درســی روش هایی با عنوان 
»قابلیت خوانش کتاب درسی« در حوزة برنامة درسی مورد توجه اند 
که با استفاده از شــمارش واژگان جمالت و طول جمالت قابلیت 
خوانش کتاب درسی را مورد مطالعه قرار می دهند و میزان دشواری 
و یا ســادگی کتاب درسی را تعیین می کنند. اما مهم تر از قابلیت 
خوانش، قابلیت درک پیام ها، جمله ها، عبارت ها و واژگانی است که 
در کتاب درســی به کار می رود. اگر چه فرض مؤلفان کتاب  درسی 
آن  است که کتاب درســی با حمایت و راهنمایی معلمان آموزش 
داده می شود و در واقع این معلم است که باید با توانایی ها، دانش و 
مطالعات خود به دانش آموز کمک کند که محتوای کتاب درسی را 
بیاموزد. اگرچه این فرض در نظام های آموزشی مدرن چندان مورد 
قبول نیست و معلم در این نظام ها نه به عنوان منبع اطالعات، بلکه 

به عنوان تسهیل گر آموزشی شناخته می شود. 
در رویکردهای  جدید تدریس و آموزش، معلم یا نقش تسهیل گر 

برنامه درسى و 
آموزشى علوم 

اجتماعى

نقدی بر كتاب جامعه شناسی 
پائه يازدهم

مجتبي مقصودي
كارشناس ارشد مدیریت آموزشي
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در درک و فهــم معنای کتاب، محتوای آموزشــی و یاریگر برای 
انجــام فعالیت ها  را برعهــده دارد و یا به عنــوان مربی، از تالش 
دانش آموز برای بهره بــردن از توانایی های خود به منظور یادگیری 
بهتر و عملکرد های پیچیده و مســتقل حمایت می کند ]پیشین[. 

قابل فهم بودن یا قابل قبول بودن متن
شــاید نیازی به توضیح نباشــد که قابل فهم بودن پیام ، با قابل 
قبول بودن آن تفاوت دارد. در مورد پیام های دشوار یا خیلی دشوار، 
وظیفة معلم توضیح آن ها تا حد کفایت اســت. اگر چه ســرانجام 
ممکن اســت معلم بگوید من به دانش آمــوزان یاد دادم، اما آن ها 
یاد نگرفتند. در حالت دوم ممکن اســت معلم توانسته باشد یک 
پیام را با توضیحات خود قابــل فهم کند، اما این پیام با تجربیات 
زیسته، آموخته های قبلی دانش آموز و آنچه که دانش آموز از محیط 
خانواده یا اجتماع می آموزد، هم خوانی نداشته باشد. مسلمًا معلمان 
در مورد قابل فهم کردن پیام های کتاب  درســی دشواری کمتری 
خواهند داشت تا قابل قبول کردن آن. این موضوع به ویژه در مورد 
محتواهایی که در آن شائبه تبلیغی بودن، ایدئولوژیک  بودن، القایی 
 بودن، یک ســویه بودن و متفاوت بودن نســبت به باور عمومی، به 

چشم می خورد، بسیار واضح تر است. 

ویژگی های کتاب درسی
کتاب درســی ویژگی هایــی دارد کــه آن را از دیگر کتاب های 
خواندنی علمی و غیرعلمی مجزا می سازد. در اینجا به سه ویژگی 
مهم اشــاره و چند توصیه در مورد کتاب درسی بیان می شود که 

مؤلفان کتاب درسی آن را رعایت می کنند.
é توجه به توانایی های ذهنی و جســمی دانش آموزان و در نظر 

گرفتن سطح متوسط دانش آموزان؛
é توجه به ارتباط طولی و عرضی کتاب درسی با دیگر کتاب های درسی؛
é توجه به توانایی های معلمی که قرار است کتاب را تدریس کند.

کتاب درسی را نمی توان مانند یک روزنامه دانست که مطلب یا 
مقاله ای در یک صفحة آن جای می گیرد و اگر کسی آن را نخواند، 
مشکلی برایش به وجود نمی آید. به عبارت دیگر، نوعی ضرورت و 
اجبار در خواندن و قبولی در امتحان پایانی کتاب  درسی برای ارتقا 

به پایة باالتر وجود دارد. 
همچنین باید گفت، کتاب درســی همچون کتابی نیســت که 
نویســندة کتاب قصد دارد نظرات خود را به بقیه ارائه کند یا افکار 
خود را با دیگران به اشتراک بگذارد. بلکه محتوا باید از نظر علمی 
مورد تأییــد قاطبة اهل فن هم قرار گرفته باشــد. بیان محتوایی 
کــه از نظر صاحب نظران و معلمان قابل قبول نیســت، نه تنها به 
یادگیری محتوا کمک نمی کند، بلکه در دســتیابی به هدف هاي 
کتاب به صورت معکوس عمل خواهد شد. یعنی هدف هاي برنامه و 
کتاب درسی در جهت مخالف خود پیش خواهند رفت. برای آگاهی 
بیشتر در زمینة ویژگی های کتاب های آموزشی می توانید به كتابچه 

طرح سامان بخشي »دفتر انتشارات و تكنولوژي  آموزشی« با عنوان 
»ویژگی های کتاب های آموزشی« مراجعه کنید. 

قابل فهم بودن محتوای کتاب درسی
توجــه به معیار انتخاب متون نوشــتاری مناســب برای افرادی 
که در ســطوح علمی متفــاوت قرار دارند، ضروري اســت و اکثر 
متخصصان اتفاق نظر دارند که اگر میزان ســطح دشــواری متون 
نوشــتاری با توانایــی خوانش خواننــدگان آن متــون هم خوان 
باشــد، یادگیری با ســرعت بیشــتری انجام می شــود و میل و 
 اشــتیاق خوانندگان بــرای مطالعه و یادگیــری افزایش می یابد 

]مفتون و دقیق، 1380[. 
آدلبرگ )1984( می نویســد: »یکی از عامل های مهمي که بر 
رفتار و عملکرد تحصیلــی دانش آموزان تأثیر می گذارد، قابل فهم 
بودن یا روان  بودن محتوای کتاب  درسی است.  کتابی که نیازمند 
تالش فراوان از ســوی دانش آموز برای درک آن یا به دست آوردن 
اطالعات از میان آن اســت، او را پرخاشــگر یــا ناامید می کند«. 
معلمان نیز مجبورند زمان زیادی از کالس را صرف توضیح واژه ها، 
عبارت ها، جمله ها و اطالعاتی کنند که دانش آموز و ذهن او با آن ها 
آشــنا نیست. در واقع توانایی خوانندة کتاب در درک سادة مطالب 
آن، یکی از شــاخص های مهم در انتخاب کتاب درســی است که 
می تواند به ارتباط موفق خواننده با مؤلف کتاب درسی منجر شود 

و دستیابی به هدف هاي کتاب را آسان کند.  
موضوع درک زبان آن قدر مهم اســت که اکنون به صورت یکی از 
گرایش هاي روان شناسی تحت عنوان »روان شناسی زبان« درآمده 
است. روان شناســی زبان به  مطالعة عوامل روان شناختی و عصبی 
می پردازد که انســان را قادر می سازد، مهارت های زبانی را کسب، 

استفاده ، درک و تولید کند. 

فرمول هــای خوانایــی بــرای تعیین  قابلیــت خوانش 
متن

در حال حاضر از روش های متفاوتي برای قابلیت خوانش کتاب یا 
روان خوانی متن استفاده می شود که بیشتر حالت مکانیکی دارند. 
یعنی با شمارش تعداد جمله ها، تعداد واژگان یا تعداد سیالبس ها 
یا بخش های واژگان در چند صفحه تصادفی از یک کتاب یا متن، 
میزان روان خوانی آن را تعیین و ســن تحصیلی مناسب برای آن 
محتــوا را براورد مي كنند. در زبان انگلیســی فرمول های متفاوتی 
برای تعیین سطح خوانایی متون تعریف شده اند. بررسی تاریخچه 
فرمول های تعیین سطح خوانایی متن نشان می دهد که نخستین 
فرمول های تعیین سطح خواندن در سال 1923 توسط الیولی و 
پرسی تهیــه شدند. در ســال 1935 گری و لری در فرمول های 
تعیین ســطح خوانایی خود پنج عامل را معرفی کردند که عبارت 
بودند از: تعداد کلمات دشــوار؛ تعداد کلمات نامأنوس؛ عبارت های 

حرف اضافه ای؛ ضمایر شخصی؛ میانگین طول جمله ها. 
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بعدهــا فرمول هایی پیدا شــدندکه تعــداد کلمه ها، جمله ها، 
عبارت هاي حرف اضافه ای و کلمه هاي دشــوار را در چند 
صفحة نمونــه از یک متن برای تعیین میزان دشــواری آن متن 
محاســبه مي كردنــد. فرمــول رادولف فلش توجــه خاصی به 

»واژه های انتزاعی« و »طول جمله« داشت.  
از دیگــر روش هایی کــه به صورت عملــی روی دانش آموز اجرا 
می شود تا میزان روانی و قابل فهم بودن محتوا را برای او بسنجند، 
روش »حــذف کلمه ها« و جراحی متن اســت. در این روش معلم 
یا پژوهشــگر با حذف برخی از کلمات داخــل متن، از دانش آموز 
می خواهد جمله را کامل کند و از این طریق دریابد که دانش آموز 
تا چه حد می تواند مفهــوم آن جمله را درک کند. اگر او با اضافه 
کردن كلمه هاي  مناســب جمله را کامل کند، مشخص می شود، 
جمله را درک کرده است و اگرنه، نشان می دهد دانش آموز در درک 

جمله مشکل دارد. 

متن های فارسی و قابلیت خوانش
اما برای زبان فارســی در این زمینه کار زیادی  انجام نشده است 
و معمواًل از فرمول های تهیه شــده برای زبان انگلیســی، با برخی 
اصالحات انجام شــده روی آن ها اســتفاده می شــود. اصلی ترین 
پژوهش صورت گرفته در کشــور،  پژوهش دیانی در سال 1366 
است که در آن سه فرمول فلش، فرای و گانینگ، برای نوشته های 
فارســی تعدیل و بومی سازی شد]دیاني، 1366[. در سال های بعد 
پژوهشگران از شاخص های تهیه شده توسط دیانی برای سنجش 
خوانایــی متون آموزشــی و ادبی اســتفاده کرده اند.  در خصوص 
کتاب های علوم اجتماعی دبیرستان،  با استفاده از شاخص خوانایی 
گانینگ، تحقیقی روی سطح خوانایی »کتاب مطالعات اجتماعی پایة 
اول دبیرستان« انجام شده است که نتایج آن نشان می دهد، سطح 
 محتوای خوانشــی کتاب باالتر از سن تحصیلی دانش آموزان است

]پرورش، 1392[. 
نکتة قابل ذکر آن اســت کــه چنانچه محتوای کتاب از نظر 
علمی و آموزشی مناسب انتخاب شده باشد، هر اقدامی که 
بتواند اطالعات و عبارات دشوار آن را تعیین کند یا درجة دشواری 
خوانایی  آن را نشــان دهد، می تواند مؤلفان را در راســتای بهبود 
کتاب یاری رســاند. اما اگر محتوا از نظر علمی و آموزشــی 
مناسب انتخاب نشده باشــد، هر گونه اصاح واژگانی و 
ویرایش ادبی، یا کاهش طــول جمله ها و یا کاهش تعداد 
کلمه ها در یک صفحــه، نمی تواند به اصاح واقعی کتاب 

منجر شود.

کتاب جامعه شناسی)2( از نظر قابلیت خوانش
شــاید یکی از کتاب های درسی که در زمینة دشواری خوانش و 
پیچیده بودن اصطالح ها، عبارت ها و واژگان بیش از دیگر کتاب ها 
مورد نقد قرار گرفته، کتاب علوم اجتماعی پیش دانشــگاهی است. 

بــرای نمونه نگاه کنید به مقالة »نقدی بــر کتاب علوم اجتماعی 
پیش دانشگاهی« نوشته مرتضی شــاهرضایی )1388( که به 
برخی مشکالت مربوط به دشواری محتوا از نظر نداشتن توضیحات 
الزم دربارة اصطالح ها و موضوع هاي کتاب پرداخته است.  همچنین 
هم اندیشــي »انجمن جامعه شناســی آموزش وپرورش« با 
موضوع »نقد و بررســي كتاب جامعه شناسي)1(« با حضور آقاي 
دكتر علیرضا شــریفي یزدي، حاوی نکات ارزشمندی در نقد 
کتاب پایة دهم است که می تواند در مورد کتاب جامعه شناسی)2( 

نیز مورد استفاده قرار گیرد.

علــوم اجتماعی پیش دانشگاهی یا  جامعه شناسی)2( 
پايۀ يازدهم

محتوای کتاب جامعه شناســی)2( چنانچــه در مقدمة آن هم 
آمده، در چهار فصل و پانزده درس به این شرح تنظیم شده است:
é فصل اول به مفاهیم »فرهنــگ جهانی« و »جهان فرهنگی« 
می پــردازد و به برخی از فرهنگ هایی که گســترش جهانی پیدا 

کرده اند، به ویژه اسالم و غرب جدید اشاره می کند.
é فصل دوم چگونگی شــکل گیری فرهنگ جدید غرب و نظام 

جهانی برآمده از آن را بررسی می کند.
é فصل سوم به چالش ها و بحران های نظام جهانی می پردازد.

é فصل چهارم خیــزش فرهنگی ـ تمدنی جهان اســالم برای 
عبور از چالش های جهانی و فرصت ها و محدودیت های پیش روی 

بیداری اسالمی را مورد کنکاش قرار می دهد. 

اما کتاب جامعه شناسی)2( از کجا آمده است؟ در سال تحصیلی 
97-1396، با اســتفاده از کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی 
و تفکیک شــدن درس یازدهــم به دو درس، درســی با عنوان 
»بحران هــای معرفتی و معنــوی« به کتاب افــزوده و با برخی 
تغییــرات جزئــی در عنوان فصل ها، در نظام جدید آموزشــی با 
عنوان جامعه شناســی )2( به دانش آموزان معرفی شــد. مؤلفان 
با بازنویســی برخی فصل ها ســعی کرده اند، تقریبــًا بدون تغییر 
اصل محتوا،  آن را برای دانش آموزانی که از نظر ســنی، تجربه ها 
و عالقه ها، بــا دانش آموزان پیش دانشــگاهی تفاوت هایی دارند، 
مناسب ســازی کنند. در واقــع  به رغم انتقاداتــی که در مورد 
دشــواری مفاهیم این کتاب برای دانش آموزان پیش دانشــگاهی 
وجود داشــت، کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی با نام جدید 
جامعه شناسی)2( به پایة یازدهم منتقل شده است.  بدین ترتیب 
انتظار می رود با مشکالت بیشتری در درک و فهم دانش آموزان از 

محتوای کتاب روبه رو شویم.
در بررســی حاضر، کتاب جامعه شناسی)2( به طور کامل مطالعه 
شد. اما به منظور جلوگیری از حجیم شدن گزارش، تنها دو درس 
اول و پنجــم  این کتــاب به عنوان نمونه انتخاب شــدند. در این 
گزارش، واژه ها، عبارت ها و اصطالح هایي که از نظر نگارندة مقاله، 
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درک آن ها برای دانش آموزان دشــوار است، استخراج شده اند. این 
واژه ها و اصطالح ها یا در کتاب های قبلی توضیح مختصری دارند، 

یا در همین کتاب به اختصار تعریف شده اند، یا تعریف آن ها از نظر 
مؤلفان روشن است و نیازی به تعریف دیده نشده است.

جدول 1. جمات، عبارات، اصطاحات و واژگان دشوار کتاب جامعه شناسی )2( فصل اول درس اول

عبارت

ف
دی

ر

عبارت

ف
دی

ر

سه جهان طبیعت، جهان ذهن و جهان فرهنگ 31 جهان انسانی 1

متفکران مسلمان 32
با تأمل بیشــتر متوجه می شــویم که این پدیده ها در منظومه های بزرگ و مهمی 

دسته بندی می شوند.
2

جهان طبیعت بخشی از جهان تکوینی است. 33 این پدیده ها در منظومه های بزرگ و مهمی دسته بندی می شوند. 3

جهان طبیعت و جهان فوق طبیعت 34
جهان انســانی محصول زندگی انسان اســت و هر چه با اندیشه و عمل انسان پدید 

می آید، مربوط به این جهان است.
4

تعامل جهان های ذهنی، فرهنگی و تکوینی 35 جهان اجتماعی 5

بین جهان تکوینی و جهان انسانی رابطه و پیوند برقرار است. 36 هویت یابی 6

حیازدایی در معماری نوین 37 هویت جهان اجتماعی 7

در ایــن دیدگاه ذهن افراد و فرهنگ نیز هویتی طبیعــی و مادی دارند و علوم مربوط به 
آن ها نظیر علوم طبیعی است.

38 الیه های عمیق فرهنگ 8

تعامل فعال جهان تکوینی با جهان اجتماعی و فرهنگی 39 تصاویر بنیادی هر فرهنگ 9

در ایــن دیدگاه جهان ذهنی و جهان تکوینی اهمیت و اســتقالل خود را در برابر جهان 
فرهنگی از دست می دهند.

40 روح یا شالوده آن فرهنگ 10

کدام یک فرصت تعامل صحیح انسان با خودش و جهان هستی را فراهم می کند؟ 41 پرسش های بنیادی هستی شناسانه، انسان شناسانه، معرفت شناسانه 11

ادراک و آگاهی نیز به انسان منحصر نمی شود. 42 جهان فرهنگی 12

جهان تکوینی بر اســاس حکمت و مشیت خداوند ســبحان، رفتاری حکیمانه با افراد و 
جوامع انسانی دارد.

43 جهان انسانی به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم می شود. 13

زندگی و مرگ اّمت ها 44 بخش اجتماعی زندگی اجتماعی انسان ها 14

نادیده گرفتن تفاوت علوم انســانی با علوم طبیعی، ظرفیت هــا و قابلیت هایی را از علوم 
انسانی و اجتماعی سلب می کند.

45 هویت فرهنگی 15

ایــن گروه جهان ذهنی و فردی افراد را تابع فرهنگ می دانند و جهان تکوینی را نیز مادة 
خامی برای دخل و تصرف فرهنگ ها و جوامع مختلف می دانند.

46 فرهنگ شیوة زندگی اجتماعی انسان ها را شکل می دهد. 16

تعامل فعال جهان تکوینی با جهان اجتماعی و فرهنگی 47 آگاهی و عمل مشترک انسان ها 17

در ایــن دیدگاه جهان ذهنی و جهان تکوینی اهمیت و اســتقالل خود را در برابر جهان 
فرهنگی از دست می دهند.

48 بخش فردی جهان انسانی 18

کدام یک فرصت تعامل صحیح انسان با خودش و جهان هستی را فراهم می کند؟ 49 جهان ذهنی  19

ادراک و آگاهی نیز به انسان منحصر نمی شود. 50 جهان فرهنگی 20

جهان تکوینی بر اســاس حکمت و مشیت خداوند ســبحان، رفتاری حکیمانه با افراد و 
جوامع انسانی دارد.

51 محدودة فردی و ذهنی 21

زندگی و مرگ اّمت ها 52 محدودة اجتماعی و فرهنگی 22

از منظر قرآن 53 بین دو بخش ذهنی و فرهنگی جهان انسانی تناسب و هماهنگی وجود دارد. 23

اخالقی الهی 54 هر فرهنگی نوعی خاص از عقاید و خصوصیات ذهنی را در افراد پدید می آورد. 24

فرهنگی توحیدی 55 دربارة راه های ورود یک اندیشة فردی به حوزة فرهنگ گفت وگو کنید. 25

جهان تکوینی درهای برکات خود را به روی انسان ها می گشاید. 56 هر نوع عقیده و اخالقی جویای فرهنگی متناسب با خود است. 26

هرگاه افراد و فرهنگ جامعه، هویتی مشــرکانه داشته باشــند، زمین و آسمان از تعامل 
سازنده با آن ها بازمی مانند و ظرفیت های الهی و آسمانی خود را از آن ها پنهان می کنند.

57 ورود اندیشة فردی به حوزة فرهنگ 27

حماسة حسینی، حماسه ای مقدس با مصائب فراوان که آثار و برکاتش پیوسته ساری 
و جاری است.

58 جهان تکوینی 28

اغالل و سالسل زنجیرهایی هستند که انسان را در دنیا و آخرت به بند می کشند. 59 پیش از انسان و مستقل از خواست و ارادة انسان 29

محدود کردن جهان تکوینی به طبیعت 30
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جدول 2.جمات، عبارت ها، اصطاح ها و واژه هاي دشوار کتاب جامعه شناسی )2(: فصل دوم، درس پنجم

عبارت

ف
دی

ر عبارت

ف
دی

ر عبارت

ف
دی

ر

روشنگری 56 نگاه توحیدی 29 باورها و ارزش های بنیادین 1

روشنگری  و علوم جدید 57 انسان موجودی صرفًا این جهانی 30 فرهنگ غرب 2

روشنگری در معنای عام 58 ارادة تصرف در دیگر موجودات 31 هنجارها، رفتارها و نمادهای مختلف غربی 3

روشنگری در معنای خاص 59
اومانیسم در ابعاد مختلف فرهنگ غرب نظیر هنر، 

ادبیات و حقوق بروز و ظهور یافته است.
32 سکوالریسم 4

مبنای معرفت شناسی 60 قرون وسطی 33 دنیوی گرایی 5

فرهنگ غرب 61 هنر قرون وسطی 34 پرسش های هستی شناسانة بشر 6

پدیده ای مدرن 62 بعد معنوی و آسمانی 35 جهان بینی فرهنگ غرب 7

هستی شناسی و انسان شناسی دینی 63 اسوه های انسانی 36 ابعاد معنوی انسان و جهان 8

تفسیری دینی از انسان و جهان 64 هاله ای از قداست 37 سکوالریسم آشکار 9

روشی از معرفت و شناخت است كه با سكوالریسم 

و اومانیسم همراه شده است.
65 هنر مدرن 38 فلسفه ها و باورها 10

وجه مشترك همة صورت های آن 66 ادبیات مدرن 39 ابعاد غیرمادی جهان هستی 11

شهود 67 سلوک های معنوی 40 سکوالریسم پنهان 12

وحی و شهود در شناخت حقیقت 68 مكاشفات و مشاهدات الهی انسان 41 نهضت های جدید دینی 13

روشنگری در سده های هفدهم و هجدهم میالدي 69 رمان در فرهنگ غرب 42 پروتستانیسم 14

رویکردی عقل گرایانه 70 حقوق انسان در فرهنگ دینی 43 تفاسیر دنیوی 15

روشنگری با رویکرد دنیوی 71 فطرت الهی انسان 44

توجه به دنیا و زندگی دنیوی از دیرباز در فرهنگ های 

مختلف بشری وجود داشته است، اما در فرهنگ غرب 

این رویكرد در ابعاد مختلف علمی غلبه یافته است.

16

شناخت عقلی 72 صورت معنوی و آسمانی 45 بستر فرهنگ دینی 17

دئیسم 73 حقوق بشر 46
در جهان غرب سكوالریســم به صورت جهان بینی 

غالب درآمده است
18

روشنگری در سده های نوزدهم و بیستم 74 حقوق بشر بر مبنای اندیشة اومانیستی است. 47 اومانیسم 19

صورت حس گرایانه 75 تمایالت طبیعی آدمیان 48 اصالت انسان دنیوی 20

وقتی روشــنگری به شــناخت حســی و تجربی 

محدود شود ...
76 نفس پرستی 49 پرسش از چیستی و كیستی خود انسان است. 21

علم تجربی سکوالر 77
اومانیســم را می توان به فرعونیت آشکار ترجمه 

کرد.
50 حقوق انسانی 22

دانش ابزاری 78 اعتقاد به علت غایی و هدف داشتن طبیعت 51 ویژگی انسان شناختی 23

افول تجربه گرایي 79
اگربناســت نیك و بد به طور كلي مفاهیم نسبی 

باشند...
52 اصالت انسان دنیوی و این جهانی 24

فرهنگ غرب گرفتار بحران معرفت شناختی شده است. 80 الهامات فطري و وجداني 53 اومانیسم از نتایج منطقی سکوالریسم است. 25

امور غیرطبیعي 81 حقوق غیر قابل سلب 54 اگر درکانون هستی یک وجود مقدس و متعالی باشد 26

حــس، عقل و وحی ظرفیت های خدادادی بشــر 

برای شناخت جهان هستي اند.
82

تفــاوت حقوق بشــر را در دو فرهنــگ دینی و 

سكوالر بیان کنید.
55 کرامت و خالفت انسان

27

حیاتی حیوانی یا پست تر 28

|  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیستم |  شمارة 3 |  بهــار 1397 26



جمع بندی
بررســی حاضر نشان داد، در فصل اول که حدود 50 سطر دارد، 
تقریبًا در هر ســطر، دانش آموز با یک اصطالح یا عبارت دشــوار 
روبه رو می شود. در فصل پنجم نیز که حدود 90 سطر دارد، تقریبًا 
در هر سطر آن یک اصطالح یا عبارت دشوار وجود دارد که همگی 
از نوع مفاهیم ســاخته یا تبیینی هستند و درک آن ها تا حدودی 
دشــوارتر از مفاهیم مشاهده ای اســت. به اجمال مي توان گفت: 
»مفهوم مشاهده اي« مستقیمًا به مشاهده برمي گردد،»ساخته ها« 
به طور غیرمستقیم ریشه در مشاهده دارند، ولي»مفاهیم تبییني« 
برخالف این دو، ریشــه در خود نظریــه دارند]عیوضي، 1392[. 
اگرچه ممکن اســت مؤلفان مدعی شــوند کــه در این کتاب و یا 
کتاب های پایه های قبلی این اصطالحات توضیح داده شده اند،  اما 
به نظــر نگارندة این مقاله، توضیحات ارائه شــده که یا کوتاه و یا 
ناقص انــد، چندان نمی توانند درک محتوای کتاب را برای خواننده 
ساده کنند. به عالوه، مفهومی که دو سال قبل در کتاب درسی پایة 
نهم توضیح داده شده است، مجدداً باید توسط دبیر مربوط توضیح 

داده شود که وقت زیادی را از کالس خواهد گرفت. 
مؤلفان حتی فرض کرده انــد، برخی از اصطالحات مثل »قرون 
وسطی« یا »حقوق بشر«، تعریف شده و روشن هستند. باید گفت 
دانش آموزان در این پایه و پایه های تحصیلی قبلی با تاریخ اروپا و 
قرون وسطی آشنا نشده اند، پس به احتمال زیاد این واژه ها نیز برای 
آن ها جدید هستند. اما مؤلفان با فرض آشنایي دانش آموزان با این 
اصطــالح، در مورد هنر قرون وسطی و بعد معنوی و آسمانی 
آن نگاشــته اند. در مورد حقوق بشر نیز همین مشکل وجود دارد. 
در حالی که دانش آموزان در کتاب جامعه شناســی)1( پایة دهم با 
موضوع حقوق و تکالیف آشنا شده اند، اما با موضوع و اصول حقوق 

بشر جهانی و فرایند تهیة آن در کتاب های قبلی آشنا نشده اند. 
همان طور که در مقدمة مقاله نیز بیان شد، تعداد زیاد اصطالح هاي 

دشوار، موجب کاهش یادگیری دانش آموز می شود. اگر این بررسی 
برای دیگر درس های کتاب جامعه شناســی)2( انجام شود، روشن 
خواهد شد که دانش آموزان پایة یازدهم در این کتاب با چه تعداد 
زیادی از اصطالح ها و عبارت ها روبه رو هســتند که ارزش آموزشی 
و میزان یادگیری کتاب را تا حد زیادی کاهش می دهد. اما بررسی 
همین دو  درس نیز نشان  داد، مؤلفان کتاب به حجم و تعداد واژه ها 
و عبارت هاي دشــوار توجه کافی نداشــته اند و یادگیری و ارتباط 
دانش آموز با کتاب از این منظر مورد عنایت آن ها قرار نداشته است. 
پیشنهاد نگارنده آن  است که در این خصوص  پژوهشی میدانی 
توسط »پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش« انجام شود و  در آن، 
هم روان خوانی دانش آموزان  و هم درک آن ها هنگام قرائت کتاب 
مورد پرسش قرار گیرد  و میزان درک آن ها از مفاهیم و اصطالحات 
سنجیده شود. شاید دبیران محترم این درس که به طور مستقیم در 
آموزش این کتاب نقش داشته اند و از میزان فهم دانش آموزان اطالعات 
دســته اول دارند، بهترین داوران در مورد ادعای این مقاله باشند.
در پایــان بایــد گفت، این بررســی فقــط به حجــم واژه ها و 
اصطالح هاي کتاب خالصه می شــود، در حالی که دربارة محتوا، و 
مفاهیم و القائاتی که در کتاب موجود است، انتقادات زیادی توسط 
دبیران و اســتادان مطرح شــده اند که تا کنون مورد عنایت گروه 

مؤلفان قرار نگرفته اند.

کتاب های بررسی شده
1. کتاب مطالعات اجتماعی پایة نهم، سال 1395
2. کتاب جامعه شناسی)1( پایة دهم، سال 1395

3. کتاب جامعه شناسی )2( پایة یازدهم، سال 1396
4. کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی، سال 1395

منابع در دفتر مجله موجود است.
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برنامۀ درسی و 
آموزشی علوم 

اجتماعی

چکیده
به طور کلی »جامعه شناسی آموزش وپرورش« به مطالعة روابط 
میان آموزش وپرورش و جامعــه، از طریق کاربرد منظم دانش، 
مفاهیم، نظریه ها، روش ها و فنون جامعه شناسی اطاق می شود. 
جامعه شناسی آموزش وپرورش رشتة علمی نسبتًا جدیدی است 
که عمده ترین تحقیقات و تألیفات مربوط به آن در نیم قرن گذشته 
صورت پذیرفته اند، اما ریشه های آن را در آثار جامعه شناسان قرن 
نوزدهم نیز می توان یافت. همچنین، با توجه به ساختار اجتماعی 
آموزش وپرورش و ارتباط تنگاتنگ آن با جامعه،  می توان به نقش 
کلیدی که جامعه شناسی آموزش وپرورش می تواند در این نهاد 
داشته باشد پی برد. این مقاله به دنبال تبیین و تشریح جایگاه 

جامعه شناسی در ساختار نهاد آموزش وپرورش است. 

کلیدواژه ها: آموزش وپرورش، جامعه شناسی، ساختار اجتماعی

مقدمه
اســتمرار و بقای هر جامعه ای مستلزم آن است که مجموع 
باورهــا، ارزش ها، رفتارها، گرایش هــا، دانش ها و مهارت های 
آن به نسل های جدید منتقل شود. »سازوکار«1 یا وسیلة این 
انتقال، آموزش وپرورش است. آموزش وپرورش به معنی اعم، 
مترادف با »جامعه پذیری«2 است؛ یعنی فرایندی که افراد از 
طریــق آن به یادگیری نقش ها، قواعــد، روابط و به طور کلی 
فرهنگ جامعــة خود می پردازند. به معنــی اخص، فرایندی 
اســت که افــراد به واســطة آن در وضعیت هــای اجتماعی 
ســازمان یافته، در معرض آموزش  منظم دانش ها، مهارت ها، 
رفتارهــا و گرایش های معین قــرار می گیرند. در هر جامعه، 

این وضعیت ها در قالب نظام آموزش وپرورش و ســازمان های 
رسمی آن شکل می گیرد.

در بررســي جامعه شــناختی، آموزش وپــرورش را می تــوان 
هم به عنــوان یک فرایند تعریف کرد و هــم به عنوان یک نهاد 
اجتماعی. به عنوان فرایند، هر زمان که شــاهد تغییری در رفتار 
جسمانی یا ذهن فرد باشیم، آموزش وپرورش حاصل شده است. 
در این معنا، مثاًل تلویزیون دارای تأثیر آموزشــی است. از سوی 
دیگر، آموزش وپــرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی، ترکیبی از 
مدرسه و افرادی است که به طرق متفاوت در چارچوب مدرسه 
با یکدیگر در کنش و واکنش اند. بدین ترتیب، بخشی از فرایند 
آموزش وپــرورش در چارچوب نهاد اجتماعی مدرســه صورت 
می گیرد، ولی بخش دیگر خارج از مدرسه و در چارچوب جامعة 

کل تحقق می یابد ]شارع پور، 1386[.
بر همین اســاس، جامعه شناســان معمواًل آموزش وپرورش را 
بــا »جامعه پذیری« یا »اجتماعی شــدن« مترادف می دانند. به 
عقیدة آن ها، آموزش وپرورش سازوکار رسمی جامعه برای حفظ 
و انتقال فرهنگ است. در این مفهوم، آموزش وپرورش فرایندی 
است که به واســطة آن، مجموعة اعتقادها، ارزش ها، هنجارها، 
دانش ها و مهارت های جامعه به نســل جدید منتقل می شــود 

]شارع پور، 1386[.
یان رابرتسون3 »آموزش« را تقریبًا مترادف با »جامعه پذیری« 
می داند، زیــرا هر دو واژه دربردارندة مفهــوم انتقال فرهنگ از 
شــخص یا گروهی به شخص یا گروه دیگر است. به عقیدة وی، 
»آموزش عبارت اســت از انتقال منظم و ســازمان یافتة دانش، 
مهارت ها و ارزش ها«. این تعریف با جایگاهی که آموزش وپرورش 
در جوامع فعلی دارد، مرتبط اســت. آموزش وپرورش در جوامع  

جامعه شناسی
آموزش وپرورش

رضا جوان
کارشناس ارشد مشاورة مدرسه، فرهنگی شاغل در آموزش وپرورش 
خراسان جنوبی، شهرستان خوسف
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نوین به فعالیتی رســمی و صنعتی تبدیل شــده است. در این 
جوامع، فعالیت های آموزشی ســازمان یافته و برای برخی افراد 
در ســنین خاص اجباری هســتند. افرادی نیز به عنوان معلم و 
متخصص آموزش تربیت شــده اند و محل هــا و تجهیزاتی برای 
آموزش و فراگیری دانش آن مهیا شده  است ]رابرتسون، 1374[.

مبانی نظری پژوهش
1. اهمیت و ضرورت پژوهش

دوام و بقای هر جامعه ای مستلزم آن است که اعضای جدیدی 
متولد و تربیت شوند، ضروریات حیاتی مردم تولید و توزیع شوند، 
نظم اجتماعی برقرار و محفوظ بماند و مردم احساس کنند که 
زندگی معنا و هدف دارد. ساختارهایی که جامعه از طریق آن ها 
به رفع این نیازهای اساسی می پردازد، »نهاد اجتماعی« نامیده 

می شوند ]عالقه بند، 1393[.
جامعه شناسی آموزش وپرورش نیز رشتة علمی نسبتًا جدیدی 
است که عمده ترین تحقیقات و تألیفات مربوط به آن در نیم قرن 
گذشته پدید آمده اند، اما ریشه های آن ها را در آثار جامعه شناسان 
قرن نوزدهم نیز می توان یافت. »جامعه شناسان آموزش وپرورش 
را به عنوان پدیده ای اجتماعی یا یک نهاد اجتماعی مشــخص و 
نظیر ســایر پدیده ها و نهادهای اجتماعی، قابل تحلیل و تبیین 
تلقی می کنند و معتقدند که آموزش وپرورش اساسًا یک موضوع 
اجتماعی اســت. به نظــر آنان، آموزش وپرورش همیشــه یک 
فعالیت  اجتماعی بوده اســت و صرفاً  به آموزش وپرورش رسمی 
که هدف ها و روش های آن به ماهیت و فرهنگ جامعه بستگی 
دارد، منحصر نیســت. بلکه بین اقوام ابتدایی که رسمًا مدرسه 
وجود نداشت، آموزش وپرورش به انحای متفاوت وجود داشت و 
سعی داشتند همواره شخصیت کودکان را طوری پرورش دهند 
که برای مشارکت در جامعه و نقش های مورد نیاز آماده باشند« 

]قرایی مقدم، 1373[.
در جامعة سادة گذشته شکل های ابتدایی نظام های سیاسی و 
اقتصادی وجود داشــت و کارکردهای آموزش وپرورش از طریق 
خانواده با مشارکت فرد در فعالیت های گوناگون گروه اجتماعی 
صــورت می گرفت. از این رو نهاد جداگانــه ای الزم نبود. اما در 
جامعة پیچیدة متمدن امروز، با گسترش شهرنشینی و توسعة 
صنعتی و دگرگون شــدن ســاختارها و کارکردهای سیاسی و 
اقتصادی، نهادی مثل خانواده که در گذشته بار تربیتی فرزندان 
را به عهده داشــت، دیگر اقتدار و نفوذ کافی برای ایفای وظایف 
آموزشی و پرورشی را ندارد. جامعة متحول مستلزم ایجاد نهاد 

خاص نظام آموزش رسمی است.

2. تعریف متغیرها
آموزش وپــرورش4: آموزش وپــرورش یــا تعلیم وتربیــت در 
معنای کلی داللــت دارد بر پرورش، تعلیــم فکری و اخالقی، 
رشــد شــخصیت و توانایی های ذهنی کودک، نوجوان و جوان 

به خصوص از راه تأمین آموزش منظــم ]گولد کولب، 1384[. 
به عبارت دیگر، آموزش وپرورش عبارت است از جریانی نظام مند 
و هدف دار به منظور تربیت و رشــد استعدادها برای رسیدن به 
کمال مطلوب ]حسینی نســب و علی اقدم، 1375[. در معنای 
محدودتر، »آموزش وپرورش به هر نوع آموزش و پرورشی اطالق 
می شــود که به صورت قراردادی و به شیوه های منظم، منطقی 
و از روی برنامه ارائه شــود. این نوع آموزش وپرورش با ورود به 
مدارس یا مؤسســات آموزشــی آغاز و با طی سطوح و مراحل 

متفاوت آن ادامه می یابد« ]عالقه بند، 1393[.
جامـعـه شنـاسی آمـوزش وپـرورش5: جامعـه شنـاسی 
آموزش وپرورش به مطالعة روابط میان آموزش وپرورش و جامعه، 
از طریق کاربرد منظم دانش، مفاهیم، نظریه ها، روش ها و فنون 
جامعه شناسی اطالق می شود. در تعریفی دیگر، جامعه شناسی 
آموزش وپرورش عبارت است از: تحلیل علمی الگوها و فرایندهای 
اجتماعــی دخیل در نظام آموزش وپــرورش ]منادی، 1392[. 
منظور از نظام آموزش وپرورش الگوی کلی نهادها و سازمان های 
رســمی جامعه است که به واسطة آن، معارف و میراث فرهنگی 
منتقل و پرورش و رشد اجتماعی و شخصی افراد جامعه میسر 

می شود ]عالقه بند، 1393[.
ساختار اجتماعی6: به روابط و مناسبات نسبتًا ثابت و تقریبًا 
پایداری می گویند که میان افراد یا گروه های اجتماعی جامعه که 
تحت مجموعة مشترکی از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی گرد 
آمده اند، برقرار باشد. در واقع، ساختار اجتماعی مجموعة روابط و 
پیوندهایی است که میان افراد، گروه ها و طبقات متفاوت جامعه 
برقرار است و نهادها و رفتارهای اجتماعی یا فرهنگی در آن جامعه 
براساس این روابط ترتیب و تنظیم می یابند ]اسفندیاری، 1381[.

پرورش تقسیم بندی جامعه شناسی آموزش و
بخش اول: جامعه شناسی مدرسه7

در حوزة جامعه شناسی مدرسه، تمامی رویدادهایی که فقط در 
چارچوب و درون مدرسه رخ می دهند، مورد بررسی و پژوهش 
قــرار می گیرند و امروز پرداختن بــه این بخش خود تخصصی 
جداگانــه و مخصوص به خود دارد. حتــی بعضی از موضوعات 
آن، مانند روش تدریس معلمان یا برنامه ریزی درسی، به تنهایی 
می تواننــد تخصصی خاص باشــند. در این حــوزه مطالعات و 
پژوهش ها روی عملکرد مدرسه، شامل مدیریت، ارتباط معلم و 
مدیر، ارتباط مدیریت با دفاتر و مراکز کل نهاد آموزش وپرورش 
و برخــورد با آیین نامه ها، روش تدریس معلــم، ارتباط معلم و 
دانش آموز، و در نهایت چگونگی فضای فیزیکی مدرسه متمرکز 
است. در واقع در این قسمت همة رفتارها، رابطه ها و فعالیت هایی 
کــه فقط در چارچوب و درون مدرســه انجام می پذیرند،  مورد 
مطالعه و بررســی قرار می گیرند. یکی از مسائل مهم این حوزه 
که به نوعی بقیة بخش های نهاد آموزش وپرورش را درگیر کرده، 
شکست تحصیلی تعدادی از دانش آموزان است که هرساله شاهد 
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مردودی، ترک تحصیل و پایین بودن سطح سواد آنان هستیم.

بخش دوم:جامعه شناسی محتوا8
حــوزة جامعه شناســی محتــوا بــه پیرامون علــم، دانش  و 
فرهنگ مدارس یا فرهنگ نظــام آموزش وپرورش می پردازد و 
در این خصــوص پژوهش می کند. در این حــوزه به دو بخش 
»محتوای رسمی یا آشــکار« و »محتوای غیررسمی یا پنهان« 
نهاد آموزش وپرورش پرداخته می شــود. در محتوای رسمی به 
ارزش ها و هنجارهای مطرح در کتاب های درســی، به خصوص 
ادبیات فارســی، بینش اسالمی و تاریخ که ارزش ها، هنجارها و 
وقایع موردنظر برنامه ریزان و مسئوالن جامعه را اشاعه می دهد، 
توجه می شود. سکوت در مورد فردی یا گروهی در طول تاریخ 
جامعــه ای یا واقعــه ای یا پررنگ کردن اثر فــردی در تاریخ یا 

واقعه ای در کتاب های درسی، از این دست نمونه هاست.
محتوای غیررسمی محتوایی است که مستقیمًا اثر نوشتاری 
نــدارد و به صورت غیرمســتقیم عرضــه می شــود؛ تابلوها و 
تصویرهایی که بر در و دیوار مدرســه آویخته شده اند. انتخاب 
نوع کتاب های کتابخانة مدارس بی دلیل و بدون حساب نیست. 
مثال هایــی که معلم در خالل درس برای فهم موضوعی مطرح 
می کند و انتخاب موضوع انشــا )تعریف یک فصل سال یا یک 
واقعة تاریخی مشخص( فرهنگ خاصی را نیز مطرح و آن را در 
دانش آموزان درونی می کند. تأکید معلم بر نکته ای و یا گذشت 
سریع از نکتة دیگری توضیح کم و یا زیاد دادن در مقابل پرسش 
دانش آمــوزی، و در نهایت نوع پوشــش و رفتار اجتماعی معلم 
ســر کالس، هر یک به صورت پنهــان فرهنگ خاصی را ترویج 
می کنند. این فرهنگ در صورت رفتار کارشناسی غالبًا به مرور 

زمان در اکثر دانش آموزان درونی و نهادینه می شود.

بخش سوم:جامعه شناسی ارتباط نهاد 
پرورش با نهادهای دیگر جامعه آموزش و

بخش جامعه شناسی ارتباط نهاد آموزش وپرورش با نهادهای 
مختلف اجتماعی، به ارتباط مدرسه با خانواده، محله، سیاست، 
اقتصاد، فرهنگ، مراکز فرهنگی )مســجد، زیارتگاه ها، جلسات 
سخنرانی، فرهنگ سراها(، هنری )سینما، تئاتر و موزه( و ورزشی 
)سالن ها و ورزشگاه ها( امروزه به بحث جهانی شدن می پردازد. 
در واقــع اینکه نهاد آموزش وپرورش چگونــه با نهادهای دیگر 
اجتماعی ارتباط دارد، چقدر از آن ها تأثیر می پذیرد و یا بر آن ها 
تأثیر می گذارد. این ارتباط نه با رویکرد سازمانی یا روان شناختی، 

بلکه با رویکرد جامعه شناسی دیده و بررسی می شود.

بخش چهارم:مباحث کلیدی نهاد آموزش وپرورش
بدون شک مطالبی که در این حوزه مورد بررسی قرار می گیرند، 
به نوعی با مدرســه، با روش تدریس یعنی معلم، با مدیریت، با 
آیین نامه هــا و برنامه ریزی ها یعنی محتوا، یا ارتباط با نهادهای 

مختلف که همان حوزة ســوم است، ارتباط دارند که هر یک به 
یک حوزة خاص متعلق هستند، ولی چون مستقیمًا به هر یک 
از این مؤلفه ها و حوزه ها نمی پردازد،  می تواند حوزة  چهارمی را 
شکل دهد. در بیشتر موارد، نظریه ها و تئوری هایی که در ارتباط 
با نهاد آموزش وپرورش توســط متخصصان رشته های مختلف 
ساخته می شــوند، در این حوزة فرعی قرار دارند. سپس نقدها 
و انتقاداتی که به بخش های مختلف نهاد آموزش وپرورش، اعم 
از ورودی ها )چگونگی وضعیت دانش آموزان( و یا خروجی آن ها 
)فارغ التحصیالن( و یــا چگونگی حرکت و تداوم و کارکرد نهاد 
آموزش وپرورش )روش تدریس و مدیریت و غیره( وارد می شوند، 
در این حوزة چهارم معنی می یابند. بنابراین تمامی مطالبی که 
به یکی از ســه حوزة  اصلی مطرح شده منحصر نباشند، در این 

حوزة  فرعی قرار می گیرند ]عالقه بند، 1393[.

هدف جامعه شناسی آموزش وپرورش
جامعه شناســان تأکید می کنند کــه آموزش وپرورش یکی از 
راه های اجتماعی شــدن کودک اســت و مدرسه در کنار سایر 
عوامل، از قبیل خانواده، اجتماع و گروه های هم بازی به این روند 
کمک می کند. از این دیدگاه جامعه شناســی، آموزش وپرورش 
عبارت اســت از انتقال فرهنگ و عناصر ویژة آن به نسل جدید. 
از این رو هدف آن مطالعه پدیدة آموزش وپرورش، نحوة تشکیل 
و سازمان پذیری و کارکردهای عمومی آن در زندگی افراد است.

مطالعات جامعه شناســی آموزش وپرورش در سه زمینة مهم 
تمرکز یافته است:

é نظام های بزرگ آموزش وپرورش؛
é نهادهای آموزشی خاص؛

é تعامل در محیط های آموزشی ]عالقه بند، 1393[.

پرورش از نگاه جامعه شناسان آموزش و
آگوست  کنت9 )1857 - 1798(، واضع واژة جامعه شناسی، 
آموزش وپــرورش را به منزلــة فرایند تهذیــب و تزکیه آدمی 
می دانســت. از نظــر اسپنســر10 )1903- 1820( غایــت 
آموزش وپرورش تدارک و تأمین زندگی بهتر برای فرد در جامعه 
اســت. به  زعم وی، کارکردهای نظام آموزشی باید بسیار اندک 
و محدود باشــد، به طوری که نباید در پرورش فرد زیاد مداخله 
کند. وی معتقد بود، طبیعت حس درک خوب و بد را در انسان 
به ودیعه گذاشــته است. هر کودک با توجه به پیامدهای رفتار 
و کردار خود به یادگیری می پــردازد و از راه طبیعی آموزش و 

یادگیری، به تفاوت های میان خوب و بد پی می برد.
از نظر امیل دورکیم11 )1917- 1858( نیز آموزش وپرورش 
یک امر واقع اجتماعی اســت و یک عنصر اصلی جامعه شناسی 
محســوب می شود. در تعریف وی آمده است: »آموزش وپرورش 
فعالیتی است که نســل بالغ، دربارة سنی که هنوز برای حیات 
اجتماعی نارس اســت، به جای مــی آورد و موضوع این فعالیت 
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عبارت اســت از برانگیختن و پروردن افکار و معانی و شــرایط 
معنوی و مادی که مقتضیات حیات در جامعة سیاسی و محیط 

خصوصی است و طفل برای زندگی در آن آماده می شود.
برداشت دورکیم از آموزش وپرورش، از مفهومی که برای انسان 
قائل است، ناشی می شود. به نظر او، آدمی مآاًل موجودی اجتماعی 
اســت و در جامعه زندگی خواهد کرد. لــذا ملزم به آموزش  و 
یادگیری راه و رسم زندگی اجتماعی جامعة خویش است. پس از 
لحاظ او، آموزش وپرورش وسیلة سازمان دهی خود فردی و خود 
اجتماعی، به صورت یک موجود با انضباط است که می توان آن 
را به شکل گیری شخصیت و تولد اجتماعی شخص تعبیر کرد.
مانهایم12 )1947- 1893( نیز مثل دورکیم بر نقش سازنده 
آموزش وپرورش به عنوان یک فراینــد اجتماعی آگاهانه تأکید 
کرده اســت و آن را فی نفســه تکنیک و وسیله ای برای کنترل 
اجتماعی، بازســازی و نوســازی جامعه می داند که در صورت 
استفادة آگاهانه و برنامه ریزی  شده، می تواند به ایجاد انسجام و 

یگانگی اجتماعی مدد رساند ]نلر، 1388[.

پرورش تحلیل نهادی آموزش و
هر جامعــه ای آموزش وپرورش را نهادی می کند و ســازمان 
می دهد تا از طریق آن، افراد نسل های جدید را پرورش دهد و بقا، 
دوام اجتماعی و فرهنگی خود را تضمین کند. پرورش اجتماعی 
و فرهنگی افراد به معنای جذب آن ها در گروه هاســت؛ به طوری 
که به اعضای فعال جامعه مبدل شوند. پرورش اجتماعی از آن 
جهت ضروری اســت که فردی را که به صورت یک ارگانیســم 
زاده شده، از راه تجربه های اجتماعی، به یک فرد انسانی تبدیل 
می سازد. جامعة امروز برای پرورش اجتماعی مردم خود از چند 
نهاد استفاده می کند که اهم آن ها عبارت اند از: آموزش وپرورش، 
خانــواده و دین. ایــن نهادها جنبه های مختلــف تربیت افراد 
جامعه، به ویژه کــودکان و جوانان را برعهده دارند. کارکردهای 
نهاد آموزش وپرورش شــامل آموزش وپرورش عمومی،  آموزش 
فنی وحرفه ای، تلقین ارزش ها، کشــف و بســط دانش جدید و 
کاربرد علم و دانش برای حل مسائل اجتماعی، و ارتقای سطح 
زندگی در جامعه اســت ]عالقه بند، 1393[. به طور کلی، نهاد 
آموزش وپرورش، به نظام آموزشی جامعه اشاره می کند. این نظام 
مرکب است از آموزشگاه ها و دانشگاه ها، برنامه ها و فعالیت های 
آموزشی، خط مشی ها، تجهیزات و تسهیالت، اعضای آموزشی و 
دانش آموزان که به امر تدریس و تحصیل در نظام اشتغال دارند.

نتیجه گیری
در دنیای امروز نهاد آموزش وپرورش بســیار پیچیده شــده و 
از تشــکیالت وســیع و عریض و طویلی برخوردار است و دیگر 
نمی تــوان تنها با یــک رویکرد به آن نگریســت، باید برای آن 
برنامه ریزی کرد و مشــکالت و موانع آن را از میان برداشــت تا 
بدین ترتیب جامعه بتواند به پیشرفت و توسعة پایدار نائل آید. 

از این روســت که ما در دانشــگاه های معتبر دنیا با رشته ها و 
گرایش های جامعه شناســی آموزش وپرورش )جامعه شناســی 
تربیتی( روان شناســی تربیتی، فلســفة تعلیم وتربیت، اقتصاد 
آموزش وپرورش، سیاست آموزش وپرورش و حتی انسان شناسی 
آموزش وپرورش )انسان شناســی تربیتی( روبه رو هستیم که هر 
یک در تالش هســتند این دســتگاه عظیم و بزرگ ترین نهاد 
اجتماعی جامعه )همچنین در جامعة ما( را با پویایی و موفقیت 
به پیش ببرند. اما از ســوی دیگر، باید توجه داشــت که رابطة 
جامعــه و آموزش وپرورش یکطرفه نیســت، بلکه جامعه برای 
تداوم حیات خود به مشابهت افکار،  ارزش ها و هنجارها در میان 
اعضای خود نیاز دارد که آموزش وپرورش باید آن را تأمین کند. 
به عبارت دیگر، آموزش وپرورش از ابتدا شــباهت های اساسی 
و همانندی های موردنیــاز زندگی جمعی را به وجود می آورد و 
در افراد تثبیت می کند؛ امری که برای انســجام و انتظام جامعه 
حیاتی و ضروری است. جامعه پذیری، ایجاد زمینه های ارزشی و 
هنجارهای مشترک و کنترل اجتماعی، سازوکارهایی هستند که 
آموزش وپرورش به واسطة آن ها انسجام جامعه را سامان می دهد.

پی نوشت ها
1. Mechanism
2. Socialization
3. Yan Rabertson
4. Education
5. Sociology of Education
6. Social structure
7. Sociology School
8. Sociology content
9. Auguste Comte
10. Spencer
11. Émile Durkheim
12. Mannheim
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حسن نجفی
دکترای مطالعات برنامة درسی

مقدمه
در دنیاي كنوني که روز به روز »فناوری اطاعات و ارتباطات« 
)فاوا( فراگیرتر می شــود، شیوه های سنتی یاددهی ـ یادگیری 
چندان کارســاز نخواهد بــود ]دادور، 1391: 2[. گســترش 
فاوا از ســال های پایانی قرن بیســتم و ورود آن به برنامه های 
 آموزشی کشــورها، لزوم به کارگیری آن پدیده را در فرایندهای 
یاددهیـ  یادگیری، دو چندان کرده است. با فراگیر شدن استفاده 
از فناوری های نوین، این پدیده چند سالی است که جای خود را در 

برنامه های درسی مدارس باز کرده است ]فتاحی، 1392: 5[. 
یکــی از زمینه های به کارگیــری فاوا، اســتفاده از آن در 
آموزش علوم اجتماعی اســت. آموزش علوم اجتماعی بخش 
مهمی از فعالیت های آموزشــی در مدارس را به خود اختصاص 
داده اســت. آموزش علوم اجتماعی به دلیــل ماهیت خاص 
خود که تفاوت زیادی با ســایر حیطه های دانش بشــری دارد، 
به طور ویژه نیازمند به کارگیری فنــاوری اطاعات و ارتباطات 
در روش هاي آموزشــی خود است. گسترش اســتفاده از فاوا 
در آموزش علــوم اجتماعی می تواند به رشــد کمی و کیفی 
آن در مــدارس کمک کند و مهارت هــای دانش آموزان را در 
 یادگیــری و معلمان را در یاددهی به میزان زیادی افزایش دهد

 [Dania & Enakrire, 2012:381] چرا که بیشتر فعالیت های 

آموزشی در حیطة علوم اجتماعی بر فعالیت های عملی تأکید و 
سعی دارند، فراگیرنده هر چه بیشتر با موضوع درس ارتباط پیدا 
کند و مواد درســی صرفًا به صورت انتزاعی به او منتقل نشود. 
فناوری اطاعات و ارتباطات با تمهید این شرایط زمینة درگیری 
بیشــتر و فعالیت افزون تر فراگیرندگان را برای یادگیری مؤثر 

فراهم می آورد ]فاخرنژاد و مهاجران، 1394: 2[. 

فاوا، رویكرد  اجتماعی، کاربــرد  آموزش علوم  کلیدواژه ها: 
اکتشافی، رویکرد فرایندی، رویکرد تعاملی، رویکرد تلفیقی

بیان مسئله
در ســال هاي اخیر رویکردهاي جدید آموزشــی توانسته اند 
شــیوه هاي کســب علوم و فناوري اطالعات و مهارت هاي الزم 
بــراي زندگی در یک دنیاي فناورانه را متحول ســازند. اولویت 
اصلی این رویکردهــا به کارگیری »یادگیــري فعال« به جاي 
»یادگیري انفعالی« است. چرا که یادگیری فعال موجبات رشد 
دانش، مهارت و نگرش هاي نوین را فراهم می ســازد. همچنین، 
فراگیرندگان را در فرایند یاددهی ـ یادگیري فعال می ســازد و 
آنان را به درگیرشــدن، پژوهش و حل مســئله، و به دنبال آن، 

زمینه هاي نوآوري، خالقیت و تفکر انتقادي فرا می خواند.

دانش نوين 
اجتماعى

   کاربست 
در آموزش علوم اجتماعی
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ظهــور پدیدة فنــاوري اطالعات و ارتباطــات در حوزه هاي 
گوناگــون فنی، صنعتی، اقتصادي، اجتماعــی و علوم تربیتی 
در دهة آخر قرن بیســتم، تحــوالت عظیمی را در فرایندهاي 
مختلف موجب شــده اســت. شــاید یکی از عمیق ترین آثار 
ایــن پدیده در حوزة علوم تربیتــی، در ُبعد چگونگی آموزش 
باشــد. فناوري اطالعات و ارتباطات با حذف فواصل مکانی و 
محدودیت هاي زمانی ارتبــاط بین بازیگران صحنة آموزش را 
از محیــط محدود فیزیکی کالس و آموزشــگاه به تمام طول 

شبانه روز و تمام مکان ها توسعه داده است.
مشــخص است که استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در 
آموزش علوم اجتماعی اساس فرایند یاددهی را که همان انتقال 
دانش و آگاهی، و پرورش خالقیت و تفکر در فرد است، استحکام 
می بخشد. از این جنبه است که به عقیدة صاحب نظران، تغییر 
دیدگاه هاي یادگیري، از رفتارگرایی به ساختن گرایی، موجب آن 
شده است که دانش آموزان در فرایند یاددهی ـ یادگیري درگیر 
شــوند. عقاید ســنتی یادگیري مبّین ارائة محدودي از حقایق 
و مفاهیم، ســپس از برکردن آن مفاهیم توســط دانش آموزان 
هســتند ]ســرزهی، 1390: 42[. در حالی که در رویکردهاي 
معاصــر یاددهیـ  یادگیري، تأکیدي خاص بر  طرز ســاختن و 
پدیدآوري دانش بر مبناي تجارب شخصی، ساخت هاي ذهنی 
و باورها می شــود. یادگیري در عرصة جدید »دانش آموز محور« 
اســت ]Wiles & Bondi, 2002:91[ کــه بــا بهره منــدي از 
فناوري هاي اطالعاتــی و ارتباطی، به ویژه رایانه، هدف های این 

عرصة جدید در آموزش علوم اجتماعی را تحقق می بخشد.
برول1 )2012( گزارش داده اســت که: »رایانه ها در پیشرفت 
مهارت هاي فکري ســطح باال، از قبیل تعیین مسائل، تشخیص 
اطالعات، حل مســائل و طرح نتایج مناسب مؤثر بودند. رایانه 
می توانــد در فرایند جمــع آوري اطالعات، بررســی و تحقیق، 
و مشــارکت خدمت کند و نه فقط به عنــوان ردپایی از آموزش 

مستقیم در برنامة درسی موجود باشد.« 

ضرورت و اهمیت
اولین منطق کاربــرد فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش 
علوم اجتماعی این است که بهره وري آموزشی را افزایش می دهد. 
متأسفانه محاســبة بهره وري آموزشی، به دلیل دشواری برآورد 
ارزش بروندادهاي تربیتی، آسان نیست. دربارة فاوا تصمیم گیري 
سخت تر است، زیرا مخارج ســنگینی صرف نصب، راه اندازي، 
نگهداري و پشــتیبانی آن می شــود. اما طرف دیگر این معادله 
اهمیت بیشتري دارد؛ و اینکه اگر ارزش بروندادهاي تربیتی صفر 

باشد، بهره وري به یقین صفر خواهد بود. 
منطــق دوم کاربرد فناوری اطالعــات و ارتباطات در آموزش 
علوم اجتماعی این است که سواد فناوری فراگیرندگان را افزایش 
می دهد. به بیان دیگر، شرایط نوظهور جامعه می طلبد که تمامی 
افــراد از مهارت ها و دانش قابل قبولی بــرای انجام اثربخش و 

کارامد وظایف خود در اجتماع برخوردار باشند. 
سرانجام، منطق سوم کاربست فاوا در آموزش علوم اجتماعی، 
تســهیل و حمایت از فرایندها و برنامه هاي یاددهیـ  یادگیري 
اســت ]Newhouse, 2005:86[. البته مــواردی مانند افزایش 
انعطاف پذیــري در فعالیت هاي اجتماعی با توجــه به از میان 
برداشــتن محدودیــت زمانی و مکانــی، پاســخ دادن به نیاز 
دانش آموزان براي فعالیت هاي آموزشی به صورت الکترونیکی و 
ایجاد زمینه هاي جدید براي خالقیت در فعالیت هاي آموزشی، 
از دیگر دالیل انتخاب و کاربســت فناوری اطالعات و ارتباطات 
در فرایند یاددهی ـ یادگیري علوم اجتماعی محسوب می شوند 

.]Ellis & Loveless, 2013: 124[

روش پژوهش
در پژوهش حاضر منابع و متون مرتبط با چگونگی اســتفاده 
از فاوا در آموزش علوم اجتماعی گردآوری و در راســتای سؤال 
پژوهش بررسی شده است. از این رو روش انجام پژوهش تحلیل 
اسنادی بوده است. در این نوع از پژوهش سعی می شود، از اسناد 
و مــدارک موجود و مرتبط با موضوع به منظور پاســخ گویی به 

سؤاالت پژوهش استفاده شود ]هومن، 1385[.

یافته های پژوهش
پرسش: رویكردهای کاربســت فــاوا در فرایند آموزش علوم 

اجتماعی کدام اند؟
پاســخ: وجود روش هاي آموزشــي مختلف در كشــور كه 
بــه علت متفــاوت بودن امكانات آموزشــي، تفــاوت عملكرد 
مدرســه های دولتي و غیردولتي، و نیز تفاوت عملكرد معلمان 
ایجاد شــده اند، ایجــاب مي كند تا با انتخاب بهترین شــرایط 
و ضوابط و نیز رویكردهایي با بیشــترین بهره وري آموزشــي، 
آن ها را در چارچوب الگوهایي به ســایر مراكز آموزشي تعمیم 
 داد تــا میزان كارایــي مدرســه های ضعیف نیز بهبــود یابد 

]نوروزی و همکاران، 1387: 11[.
در رویكردهاي نوین آموزش علوم اجتماعی، همة دانش آموزان 
با هر ســلیقه و عالقه اي، با هر ســطح علمي و نیز با هر ضریب 
هوشــي جاي دارند و با توجه به میزان عالقه و توانایي خود، با 
روش هاي متفاوتي، رشــد تحصیلي را كسب می کنند. بنابراین 
میــزان درك، فهم و عمــق یادگیري آنان از علــوم اجتماعی 
متفاوت است. اما با همة این تفاوت ها، با اجراي استانداردها، همة 
دانش آموزان مي توانند میزان آگاهي و نیز مهارت هاي مورد نظر 
را كسب كنند؛ حتي آن هایي كه سطح علمي پاییني دارند. این 
رویكردها باید تمامي مفاهیم علمي جدید را كه در كشــورهاي 
پیشرفته آموزش داده مي شــوند و ارتباط تنگاتنگي با زندگي 
روزمرة افراد جامعه دارند، در نظر بگیرند ]عبادی، 1384: 78[. 
در ادامه چهار رویكرد مطرح کاربســت فــاوا در فرایند آموزش 

علوم اجتماعی به طور خالصه معرفي مي شوند.
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رويكرد اكتشافی 
در ایــن رویكرد بــه دانش آموز اجازه داده مي شــود خودش 
جواب ســؤال ها را كشف كند و او به نتیجه گیري از تجربیات و 
واقعیت هایی كه مشاهده کرده است، تشویق مي شود. معلم علوم 
اجتماعی با اســتفاده از فاوا به انتخاب پدیده ها و سازمان دهی 
موقعیت ها مي پــردازد و تعلیمات اجتماعی چیزي اســت كه 
دانش آموزان باید آن را كشــف كننــد. یادگیري هم در همین 
كشــف كردن ها شــكل مي گیرد. در این روش میزان درگیري 
دانش آموز با یادگیري بسیار باالست. هر چند در این روش عالقة 
دانش آموز تحریك مي شود، اما باید توجه کرد که دانسته هاي 
قبلي او جدي گرفته نشده اند و دستاوردهاي علمي مهم با این 

روش قابل كشف نیستند ]خسروی سرشکی، 1390: 99[.

رويكرد فرايندی
در سال هاي اخیر، رویكرد فرایندي در آموزش علوم اجتماعی 
مقبولیت زیادي یافته اســت. بسیاري از اســناد برنامة درسي 
در دســترس معلمان بر مبنــاي نظریة یاددهــي ـ یادگیري 
»مهارت محور« تدوین شده اند. دانش آموز  در تدریس مشاركت 
فعال دارد و تمام مهارت هاي علمي او پرورش می یابند. معلم به 
سازمان دهی امكانات مي پردازد و یادگیري نیز از طریق مشاركت 
فعال دانش آموزان در پرورش مهارت ها انجام مي شــود. معلمان 
علوم اجتماعی با این روش آشنا هستند، زیرا بسیاري از منابع، 
برنامه هاي درســي و مواد آموزشــي بر پایة این رویكرد تدارك 
دیده شده اند. توالي یادگیري نیز آسان تر سازمان دهی مي شود، 
زیرا متن كتاب اهمیت كمتري دارد. لذا به میزان محتواي علمي 
توجه كمتري مي شــود و در نتیجه ممكن اســت حیطه هاي با 
ارزش یادگیري نادیده گرفته شوند. بنابراین با استفاده از فاوا در 
آموزش علوم اجتماعی باید بین حیطه هاي یادگیري مورد توجه 

تعادل ایجاد کرد ]حاج حسنی، 1392: 23[.

رويكرد تعاملی 
اگــر معلم علوم اجتماعی فعاالنه بــراي آگاهي یافتن از آنچه 
كه دانش آموزان قباًل فهمیده اند، بكوشــد و ســپس آن ها را به 
پرسیدن پرسش هاي علمي تشویق کند، در این صورت رویكرد 

شکل 1: رویكردهای کاربست فاوا در فرایند آموزش علوم اجتماعی
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تعاملي را به كار گرفته اســت. این رویكرد تركیبي از اجزاي هر 
یك از رویكردهاي قبلي است كه در یك چارچوب عنوان شده 
اســت. در این روش، دانش آموز به بیان نظر خود دربارة موضوع 
مي پردازد و از طریق پرســیدن ســؤال هاي خود و بیان نتایج 
آن در كالس، تحقیــق مي كند. معلم علوم اجتماعی چارچوبي 
براي یادگیري تنظیم مي كند و به هماهنگي آن ها مي پردازد و 
طبق عالقة دانش آموزان و همچنین با استفاده از فاوا، یادگیري 
را آســان می ســازد. در رویکرد تعاملی، یادگیري به منزلة یك 
ساختار انساني اســت و دانش آموزان از طریق اكتشاف و روابط 
اجتماعي به تحقیــق مي پردازند. این روش انگیزة دانش آموزان 
را تحریك می کند و به نیازهاي آموزشي واقعي آن ها نزدیك تر 
اســت. تجارب یادگیــري در محیط فاوا وســیع تر و عمیق تر 
و فشــارهاي سازماني و تشــكیالتي بر معلم كمتر است؛ چون 
دانش آمــوزان آن قدر انگیزه دارند كه منابع تحقیق خود را پیدا 

كنند ]مرتضوی و همکاران، 1384: 3[.

رويكرد ساختن گرايی
در رویکرد ساختن گرایي، یادگیري فرایندي فعال از ساختن 
یــا بر هم نهــادن چارچوبي از مفاهیم اســت. بنیان فلســفي 
ســاختن گرایي بر معرفت شناســي خطاپذیرانه قرار دارد. همة 
معرفت ها و شناخت ها به دلیل فقدان وقت و جامعیت در معرض 
خطا هستند و هرگز نمي توان فهمید كه دانسته هاي هر فرد تا 
چه درجه اي از اطمینان، تخمیني از واقعیت اســت. اگر ریشة 
تولید دانش، تفسیر معنادار یافته هاست، یادگیري دانش نیز باید 
شامل تفسیر معنادار یافته ها باشــد، بنابراین، هیچ كس از راه 

انتقال یاد نمي گیرد ]حیدری، 1389: 39[.
پركینز2 )1999( بیان مي كند؛ »فیلسوفي به نام فیلیپس3 
)1995( ســه مشخصة روشن براي ساختن گرایي ذكر مي كند: 

یادگیري فعال، یادگیري اجتماعي و یادگیري خالقانه. 
یادگیري فعال به دســت آوردن فعاالنــة دانش، اطالعات و 
مفاهیم در علوم اجتماعی اســت. ســاختن گرایي معمواًل نقش 
فعالي بــراي یادگیرندة علوم اجتماعی در نظر مي گیرد. در این 
رویكرد، به جاي آنكه فراگیرنده فقط بشــنود، بخواند و به حل 
تمرین هاي كاماًل تكراري و عادي بپردازد، باید بحث و گفت وگو 
كند، فرضیه بسازد، تحقیق و طراحي كند و دیدگاه هاي دیگران 

را دربارة مباحث اجتماعی دریافت دارد.
یادگیري اجتماعي بنا كردن دانــش و مفاهیم به صورت 
اجتماعي و همراه با دیگران اســت. ســاختن گراها غالبًا تأكید 
مي كننــد كه دانش و مفاهیم تا حد زیادي بار اجتماعي دارند و 
نمي توان آن ها را به طور انفرادي بنا كرد. انسان ها از راه گفت وگو 

با هم به مفاهیم دست مي یابند.
یادگیري خاقانه در علــوم اجتماعی خلق كردن یا دوباره 
پدید آوردن مفاهیم و دانش هاست. ساختن گرایان فرض را بر این 
مي گذارند كه دانش آموزان، خود باید دانش اجتماعی را خلق كنند 

یا دوباره پدید آورند. این كافي نیست كه یادگیرنده در موضع فعال 
اجتماعی قرار گیرد، بلكه معلم باید هدایت او را بر عهده بگیرد 
و به او كمك كند، نظریه هاي علمي و دیدگاه ها و چشم اندازهاي 
تاریخــي و... را دوباره كشــف كنــد ]چراغ مالیــی، 1392[.

رويكرد تلفيقی 
متخصصان آمــوزش علوم اجتماعی بر ایــن باورند كه با در 
نظر گرفتــن مزایا و معایب هر یك از ایــن رویكردها، تنها در 
صورتي مي توان از مزایاي همة آن ها بهره مند شد و از معایبشان 
تا حد امكان رهایي یافت كه بــا توجه به اصل انتخاب رویكرد 
اصلح، به مقتضاي حال، رویكردي تلفیقي انتخاب شــود. یعني 
بــه مجموعه اي جامع، كم عیب و كارآمد دســت یافت و مالك 
انتخاب رویكرد مناســب را نیز همان نزدیكــي به قطب فعال 
یادگیري قلمداد کرد. به این ترتیب رویكرد جدید آموزش علوم 
اجتماعی مبتنی بر فــاوا تنها یك پیام براي همة معلمان دارد: 
»در هر نقطه اي كه قرار دارید، بكوشــید دست كم، یك گام از 

یادگیري انفعالي به سوي یادگیري فعال بردارید.« 
بنابرایــن مي توان گفــت این رویكرد در پي آن اســت كه با 
اســتفاده از فاوا به نحــوي، نقاط قــوت رویكردها و روش هاي 
گوناگــون را در كنــار هم به كار گیرد و از ایــن راه نقاط ضعف 
و كاســتي هاي هــر رویكرد و روش را به كمك ســایر روش ها 
پوشش دهد. با چنین نگرشي عجیب نیست كه دیده مي شود، 
رویكرد جدید آموزش علوم اجتماعی از تعلیمات پیاژه )و طرح 
چارلستون(، توجه به لزوم ایجاد مدرسة فعال، تشویق به تفكر، 
آموزش مبتني بر فعالیت، توجه به ســطوح شناختي )اما نه به 
صورتي جامد و كلیشــه اي(، توجه به آموزش مبتني بر تعامل 
و توجــه به اصول مربــوط به درك و فهم را اخذ كرده اســت. 
ایــن رویكردها، با تعلیمات ماریا مونته ســوري در توجه به 
ایجاد تعادل و هماهنگي، تربیــت دریافت ها و تجزیه و تحلیل 
اشــتراك نظر دارد و بخش اعظم آن ها را به كار بســته اســت. 
همچنین، با تعلیمات واشبرون )طرح وینت كا( در لزوم توجه 
به آموختن راه یادگیري و روش كسب آگاهي ها، هماهنگي دارد. 
رویكرد فعال با طــرح دالتون در دادن آزادي انجام فعالیت ها 
)فعالیت هاي آزاد خارج از كالس( همراهي مي كند. به یادگیري 
مشــاركتي و یادگیري از طریق هم یاري اهمیت بسیار می دهد 
و از همه مهم تر، با نظریه هاي دیویي دربارة روش حل مســئله 

وفاق فراوان دارد ]مک دونالد، 1388[.

نتیجه گیری
انتظار می رود با به کار بردن رویکردهای پنج گانة اکتشــافی، 
فرایندی، تعاملی، ساختن گرایی و تلفیقی، و نیز پیوند فناوری ها 
در جهت ایجاد نوآوري هاي آموزشی در آموزش علوم اجتماعی، 

زمینه هایی که در ادامه به آن ها اشاره می شود، فراهم آید:
ë انعطاف پذیــري زیــاد فناوری هاي اطالعاتــی راهبردهاي 
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آموزشی مورد استفاده در علوم اجتماعی را آسان سازد.
ë بدون توجه به موقعیت جغرافیایی، امکان دستیابی برابر براي 

همة دانش آموزان فراهم شود.
ë از یادگیري به شیوه همکاري و گفتگوي تعاملی حمایت  کند.

ë یادگیري با اســتفاده از روش پروژه محور با چندرسانه اي ها 
)فناوري پیوندي( صورت  پذیرد.

ë دانش آموزان بتوانند با استفاده از فناوری ها، دانش هاي جدید 
موجود در علوم اجتماعی را کشف و اطالعات را به طور فعال به 

شکل های گوناگون نشان  دهند.
ë دانش آموزان اجتماعی تر شــوند و اطمینان و اعتمادبه نفس 

بیشتري پیدا  کنند.
ë در مورد فرایندهاي پیچیده و مشکل به طور مؤثر با دیگران 

ارتباط برقرار  کنند. 
ë فهم بهتر و دیدگاه وسیع تري از علوم اجتماعی پیدا کنند. 

ë توانایی آموزش به دیگران را کسب کنند و مهارت هاي حل 
مسئله و تفکر انتقادي آن ها افزایش  یابد.

نکتة مهمی که باید لحاظ شود این است که کاربرد فناوری های 
جدیــد از قبیل فاوا در آموزش علوم اجتماعی مســتلزم فراهم 
آوردن زمینه ها و بســتر مناســب اســت که از مهم ترین آن ها 
می توان به تجهیز مدارس به سیستم های ICT و آشنایی معلمان 
با اهمیت فاوا و روش های اســتفاده از آن در کالس های درس 
علوم اجتماعی اشــاره کرد. این موضوع می تواند در برنامه های 
پیش از خدمت و یا ضمــن خدمت معلمان مورد پیگیری قرار 
گیرد. همچنین، پیشنهاد می شود به دلیل نو بودن این پدیده در 
کشور، برنامه های آموزشی فاوا در مدرسه های ابتدایی نیز به کار 
گرفته شــود تا دانش آموزان دوره های باالتر مهارت بیشتری در 
اســتفاده از این فناوری در زمینة آموزش علوم اجتماعی داشته 
باشــند. موضوع با اهمیت دیگر آشناسازی مدیران مدرسه ها و 
دیگر شــرکای آموزشــی با اهمیت به کارگیری فاوا در آموزش 

علوم اجتماعی است.
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دكتر نیره شاه محمدي

مقدمه
اصول كلــي آموزش و پــرورش آذربایجان، 
در قالــب قانون تحصیل در ســال 1992، از 
ســوي مجلس ملي جمهوري آذربایجان به 
تصویب رســیده است. براســاس این قانون 
بدون  از آموزش و پرورش،  برخــورداري  حق 
توجه به نژاد، ملیت، دین، زبان، جنســیت، 
ســن، وضعیت مالي و دیدگاه سیاسي براي 
شهروندان كشــور آذربایجان، محفوظ است. 
شهروندان در انتخاب نوع آموزش، مدرسه و 

زبان آموزش آزاد هستند.
دورة آموزش عمومي در كشــور آذربایجان 
شــامل سه دورة تحصیلي: ابتدایي،  اساس و 

متوسطه )دبیرستان( است. 
كل دورة  آموزش اجباري در آذربایجان 11 
سال اســت. كالس هاي این دوره حداقل 15 
و حداكثر 29 دانش آمــوز دارند. در صورتي 
كه تعداد آنان به 30 نفر برسد، كالس به دو 
قسمت تقسیم و دو كالس مجزا ایجاد مي شود. 

اجتماعي در  مطالعــات  كلیدواژه ها: 
آذربایجان، آموزش وپرورش در آذربایجان، 

علم و زندگي

درس علم و زندگی 
كتابي با عنوان »مطالعات اجتماعي« یا عنوان هاي 
مشابه در دورة ابتدایي كشور جمهوري آذربایجان 
تدریس نمي شود. اما كتاب درسي »علم و زندگي« 
كه بخشي به نام فرد و جامعه دارد، به آموزش هاي 
مرتبط در این زمینه مي پردازد. به عبارت دیگر، 
جمهوري آذربایجان از روش چندرشته اي )تلفیقي( 
براي سازمان دهي برنامة درسي استفاده مي كند و 
مطالبي را كه در زندگي واقعي دانش آموزان بیشتر 
جنبة كاربردي داشته باشند، با عنوان علم زندگي 

به آنان ارائه مي دهد. 
در سازمان دهي تلفیقي برنامة درسي علم 
آذربایجان همة رشته هاي  زندگي جمهوري 
درگیر در برنامه )تعلیمات اجتماعي، بهداشت، 
محیط زندگي و اخالق( بــا مطالعة موضوع 
معیني و باعنوان برنامة درسي واحدي به نام 

علم زندگي با یكدیگر پیوند مي یابند. 
برنامة درســي علم و زندگي دورة ابتدایي 

جمهوري آذربایجان داراي ویژگي  است: 
é دانش آموز محور بوده و با زندگي آن ها در 

ارتباط است. 
é روش هاي گوناگوني از تدریس و یادگیري 

را به كار مي گیرد.

آذربایجان،  كشور جمهوري  ابتدایي  دورة 
بــه شــیوة تلفیقــي و مبتني بــر رویكرد 
تعاملي  و  مشاركتي  به صورت  چند رشته اي، 
است كه با زندگي دانش آموزان ارتباط دارد. 
»تدریس تعاملي« روشــي است كه فراتر از 
كمك به دانش آموزان، به كســب محتواي 
علمــي و مهارت هــا مي اندیشــد. در این 
رویكرد، عالوه بر توجه به كســب اطالعات 
و مهارت هــا، بر فرایند تفكــر و هدف هاي 
اجتماعي آموزش تأكید فراوان شــده است. 
تدریــس تعاملي در مقابــل تدریس مبتني 
بر »نظارت و تحدید« یا »اقتدار و تســلط« 
قرار دارد كه این نوع دوم در عموم مدرسه ها 
یافــت مي شــود و هدف اصلي آن توســعة 

مهارت هاي »نقش محور« است. 

هدف های كلی 
ë طبیعت و ما 

é دانش آموز خود را بخشي از طبیعت مي داند. 
é اهمیت شناخت طبیعت را درك مي كند. 
é دانسته ها و ندانســته هاي خود را از هم 

متمایز مي كند. 
é در ارتباط با طبیعت از دانش و مهارت هاي 

مطالعات اجتماعی 
در كشور آذربايجان

برنامه درسى و 
آموزشى علوم 

اجتماعى
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خود استفاده مي كند.
é ساختار و اعضاي اصلي بدن انسان را به 

شكلي ساده توضیح مي دهد. 
é در جهت بهبود وضعیت زیست محیطي 
محل زندگي خود، پروژه هاي ساده اي آماده 

و ارائه مي كند. 
é تصویري ســاده از طبیعت محل زندگي 

خود و جمهوري آذربایجان ارائه مي دهد. 

فرد و جامعه
é به انســان به عنوان موجودي اجتماعي 

شخصیت مي دهد.       
é از تشــكیل انجمن هاي مختلف توســط 
انسان ها اطالع دارد و تفاوت ها را تحمل مي كند. 
é با صرفه جویي و پس انداز، استفاده از منابع 
را با بودجة خانواده و دولت هماهنگ مي كند. 
é فایــدة كار گروهي را مي داند و براي حل 
مسائل و مشــكالت معین با دوستانش گروه 

تشكیل مي دهد. 
é حقوق خود را مي داند، از آن  ها اســتفاده 
مي كند و به حقوق دیگران احترام مي گذارد. 

اخالق
é بــه آداب روابط بین انســاني به صورت 

عاقالنه عمل مي كند. 
é به رفتارهاي ضد آداب اجتماعي به شكل 

انتقادي مي نگرد. 
é آموخته هــاي معنوي خــود را در رفتار 
و كردارش در خانواده، مدرســه و جامعه به 

نمایش مي گذارد. 
é جهان بینــي دینــي و علمــي مرتبط با 

آفرینش دنیا را مي داند. 
é ارزش هاي معنوي را كــه ادیان آن  ها را 
تبلیغ مي كنند، مي فهمد و آن ها را از خرافات 

متمایز مي كند. 

سالمتی و ايمنی 
é در ارتبــاط بــا ســالمتي و محافظت از 
آن، مســئولیت برخي از مسئله ها را برعهده 

مي گیرد. 
é عادت هــاي زیــان آور و برخالف روش 

زندگي سالم را مي شناسد.
é با استفاده از عالئم راهنمایي در خیابان 

به آساني رفت و آمد مي كند. 
é عوامل تهدید كنندة ایمني در فعالیت هاي 
زندگــي را مي شناســد و به قواعــد ایمني 
یادگرفته شده در زندگي روزمره عمل مي كند. 
é در وضعیت هاي فوق العــاده مي تواند از 
وسایل حفاظت جمعي و فردي استفاده كند. 

پـايـــه های  بـــراساس  هـــدف  ها 
تحصيلی

پایة اول ابتدایي 
1. موجــودات و رویداد  هــاي طبیعــي را 
با توجه بــه ویژگي  هاي مشــخصة هر یك 

دسته بندي مي كند.
2. موجودات و رویداد ها را به شكل ساده به 

تصویر مي كشد. 
3. شــكل هاي جغرافیایي )كوه، تپه، دره، 
دشــت، رودخانــه و دریاچه( را بــا توجه به 

ویژگي هایشان متمایز مي كند. 
4. موجودات جان دار )گیاه، حیوان و انسان( 

را از هم متمایز مي كند. 
5. عوامل ضروري زنده  ماندن جان داران را 

نام مي برد. 
6. تمیز نگه داشــتن محیط اطراف )خانه، 
كالس، هوا و آب( را به شكلي ساده شرح مي دهد.

7. مفاهیم »فرد«، »خانواده« و »اجتماع« 
را بیان مي كند. 

8. فایدة كار گروهي را با اســتفاده از مثال 
توضیح مي دهد. 

9. وظایفــي را كه در خانــواده و جامعه بر 
عهده دارد، شرح مي دهد. 

10. نیازهاي ضروري خود را )غذا، لباس و 
لوازم مدرسه( مي شمارد.

11. پیشــنهادات خــود را براي اســتفادة 
صرفه جویانه از منابع موجود )ارزاق، آب، گاز 

و انرژي برق( بیان مي كند. 
12. با اســتفاده از نمودار روزانه، استفادة 

صحیح از وقت را به نمایش مي گذارد. 
13. واحد پول كشور را نام مي برد. 

14. عالئم و نشــان هاي روي اسكناس ها را 

شرح مي دهد. 
15. نمادهاي ملي را نام مي برد. 

16. پرچم كشور را رسم مي كند. 
17. سرود ملي را مي خواند. 

18. مقررات انضباطي مدرسه را نام مي برد. 
19. وظایف خود و دوستانش را بیان مي كند. 
20. حقوقي را كه در مدرسه از آن برخوردار 

است، بیان مي كند. 
21. به آداب ارتباطات انساني ) سالم دادن، 
معرفي كردن خود، سؤال كردن، پاسخ دادن 

و خداحافظي كردن( عمل مي كند. 
22. رفتارهاي خــارج از آداب اجتماعي را 

متمایز مي كند. 
شــخصیت  شــكل دهندة  عوامــل   .23
اخالقي )صداقت، راســت گویي، صمیمیت 
و سخت كوشــي( را به شــكلي ساده شرح 

مي دهد. 
24. نگــرش خــود را در مــورد ارزش هاي 
ضداخالقي )دروغ گویي، حسادت و خبرچیني( 

بیان مي كند. 
25. نمادهاي دیني موجود در تصویرهاي 
كتاب هاي  عالمت ها،  )عبادت گاه هــا،  كتاب 

آسماني و اشیا( را از هم متمایز مي كند. 
26. تصورات ابتدایي خود را در مورد ادیان 

به شكل ساده بیان مي كند. 
27. برداشــت خــود را در مــورد وظایف 
اخالقي )احتــرام به بزرگ ترهــا، مراقبت از 

بیماران و كوچك ترها( بیان مي كند. 
28. برداشت اولیة خود را در مورد سالمتي 

و حفظ آن شرح مي دهد. 
29. عوامل زندگي ســالم )تمیزي، تغذیة 

مناسب، خواب و استراحت( را نام مي برد. 
30. لباس هــاي خود را با توجه به وضعیت 

آب و هوا از هم متمایز مي كند.   
بیماري هاي  از  راه هــاي جلوگیــري   .31
عفوني )ســرماخوردگي، آنفوالنزا و آنژین( را 

نام مي برد. 
32. ابزار خطرناك )وسایل برقي و گازي، و 
مواد آتش زا، برنده و سوراخ كننده( را نام مي برد. 
33. به مقررات سادة راهنمایي و رانندگي 
)راه رفتن از كنار جاده و عمل كردن به پیام 
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عالمت ها( عمل مي كند. 
34. حــوادث طبیعي )ســیل، زلزله، رعد 
و بــرق، رانش زمیــن و بهمــن( و حوادث 
غیرطبیعي )انفجار، آتش سوزي، تصادف هاي 
 بــزرگ رانندگــي و آلودگــي محیــط بــا 

مواد سمي( را در تصویرها نشان مي دهد. 
35. آژیرهــاي دفاعي و وســایل مقابله با 
حوادث )ماسك ضدگاز، كپسول آتش نشاني، 

آب و شن( را تشخیص مي دهد. 
36. مهارت هــاي محافظــت از خود را در 
شرایط شبیه سازي شده به نمایش مي گذارد.

پايهٔ دوم ابتدايی 
براســاس  را  1. رویدادهــا و موجــودات 
ویژگي هاي خاص هر كدام گروه بندي مي كند. 
2. براي آشنایي با موجودات و رویدادهاي 
طبیعي از وســایل مناسب به آساني استفاده 

مي كند. 
3. چرخة آب در طبیعت را به شــكل ساده 

رسم مي كند. 
4. تغییرات ایجاد شده در سطح زمین در اثر 
حوادث طبیعي را به  شكل ساده شرح مي دهد. 
5. یك نقشــة ســادة جغرافیایي از محل 

زندگي خود رسم مي كند. 
6. جان داران محل زندگي خود را به شكل 

ساده رسم مي كند. 
7. جان داراني را كه مي شناســد، براساس 

ویژگي هاي خاص هر كدام متمایز مي كند. 
8. مــواد آلوده كنندة محیط اطراف خود را 

نام مي برد. 
9. با توجه به تصویرهاي كتاب، رفتارهاي 
مختلف با محیط اطرافش را ارزیابي مي كند. 
10. مفاهیــم فرد، خانــواده و اجتماع را با 

یكدیگر مقایسه و تفاوتشان را بیان مي كند.
11. نگرش خود را در مــورد فعالیت هاي 

اجتماعي خود و دوستانش بیان مي كند. 
12. مكان هــاي تولیدي را كــه نیازهاي 
اساسي زندگي او را تأمین مي كنند، نام مي برد. 
13. مفاهیــم قناعت و اســراف را از طریق 

مقایسه توضیح مي دهد. 
14. بــا اســتفاده از نمونة برنامــة روزانه، 

استفادة صحیح از زمان را نشان مي دهد. 
15. مفاهیم )ارتش، پول ملي، رئیس جمهور 

و پایتخت( را تعریف مي كند. 
16. نشان ملي را شرح مي دهد. 

17. مقررات انضباطي داخل مدرســه را به 
شكل ساده شرح مي دهد. 

18. نظــر خــود را در مــورد وضعیت هاي 
مختل كننــدة حقوق خود و دوســتانش بیان 

مي كند. 
19. به آداب ارتباط بین انســان ها )معرفي 
كردن دوســتان، احوال پرسي كردن، تبریك 
گفتن و پیشنهاد  كمك كردن( عمل مي كند. 
20. نظر انتقادي خود را در مورد رفتارهاي 

دور از نزاكت بیان مي كند. 

21. عوامل شــكل دهندة اخالق )رحمت، 
محبت به خانواده و وطن، نفرت از دشمن و 

اعتراف به اشتباه خود( را شرح مي دهد. 
22. نظر خود را در مورد خصوصیات ضداخالقي 
)كینه، نفــرت و الابالي گــري( بیان مي كند. 
در  دیــن  نقــش  از  را  خــود  درك   .23

شكل گیري اخالق به نمایش مي گذارد. 
24. با توجه به نمونه ها، وجود ادیان مختلف 

را توضیح مي دهد. 
25. هدف هاي عمومي ادیان را توضیح  مي دهد. 
26. دانسته هاي خود را از وظایف اخالقي )كمك 
به دیگران، گذشت و شفقت( توضیح مي دهد. 
27. قواعد ســالمتي و حفظ آن را توضیح 

مي دهد. 
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28. مالحظــات خــود را در مــورد روش 
زندگي سالم شرح مي دهد. 

29. اهمیــت انتخاب لباس متناســب با 
وضعیت هوا را به شكلي ساده توضیح مي دهد.

30. منابع و اشیایي را كه زندگي و سالمتي را به 
خطر مي اندازند، مي شناسد و در نظر مي گیرد.
31. چگونگي تبدیل شدن وسایل گازي و 
برقي، آتش زا، برنده و سوراخ كننده را به منابع 

خطر زا به شكل ساده توضیح مي دهد. 
32. اشــیا و محل هاي خطرنــاك اطراف 
خــود )محل هــاي ورود ممنــوع و مناطق 

محافظت شدة گاز و برق( را نام مي برد. 
33. مقــررات عبور عابــران )در محل هاي 
داراي خط كشي عابر پیاده و فاقد خط كشي( 

را شرح داده و عمل مي كند. 
34. قواعد رفتار در وسایل نقلیة )اتوبوس، 
اتومبیل و قطار( را، مثل ســوار شدن، پیاده 
شــدن، خارج نكردن ســر از پنجره، خارج 

نكردن دست از پنجره و ... شرح مي دهد. 
35 . وضعیت هــاي فوق العاده را براســاس 

طبیعي یا ساخت بشر بودن مجزا مي كند. 
36. وســایل محافظت در برابر حوادث را با 

توجه به كاربردشان توضیح مي دهد. 
37. در وضعیت هاي شبیه سازي شده، توانایي 
محافظت از خــودش را به نمایش مي گذارد. 

پايهٔ  سوم ابتدايی 
1. رابطة بین موجــودات و رویداد ها را به 

شكل ساده شرح مي دهد. 
2. بــراي یادگیــري ویژگي هــاي مواد و 
رویداد ها، آزمایش  هاي ساده اي انجام و نتیجه 

را توضیح مي دهد. 
3. مفاهیم زمان، مكان و حركت را به شكل 

ساده شرح مي دهد. 
4. شــكل هاي جغرافیایي )دریا، اقیانوس،  
جزیره و قاره( را با توجه به نشانه هاي آن ها از 

هم متمایز مي كند. 
5. جهت هــاي جغرافیایي را روي نقشــه 

تعیین مي كند. 
6. نقشــة ســاده اي از خانه و اشیاي محل 

زندگي اش رسم مي كند. 
7. گیاهان و حیوانات را براساس ویژگي هاي 

نوعي گروه بندي مي كند.
8. نقش گیاهان و حیوانــات را در زندگي 

انسان شرح مي دهد.
9. نقش اندام هاي حســي را در شــناخت 

دنیاي اطراف شرح مي دهد. 
10. نقش پوشش گیاهي در بهبود محیط 

اطراف را شرح مي دهند. 
11. نقش دولــت آذربایجان در حفاظت از 

طبیعت را توضیح مي دهد. 
12. روابــط فرد- خانواده و فرد- اجتماع را 

شرح مي  دهد. 
13. مفهوم »جامعه« را بیان مي كند. 

14. مفهوم »بودجه« را به شــكل ســاده 
توضیح مي دهد. 

15. با توجه به شرایط داده شده، بودجه اي 
براي خانواده اش تنظیم مي كند. 

16. »حقوق كودك« را شرح مي دهد. 
17. حقوقي را كه در خانه و مدرســه از آن 
برخوردار است، از دیدگاه كنوانسیون »حقوق 

كودك« شرح  مي دهد. 
18. مفهــوم »احترام به حقوق دیگران« را 

بیان مي كند. 

19. هنگام ارتباط با دیگران، قواعد نزاكت 
)قطع نكردن ســخن دیگران، گوش دادن تا 
پایان سخن كسي كه صحبت مي كند، تشكر 
كردن از صحبت كننده و ...( را رعایت مي كند. 
20. تفاوت هاي موجود در قواعد ارتباطات 
فرهنگي سایر كشورها را با قواعد آذربایجان 

تحمل مي كند.
21. ویژگي هــاي اخالقــي شــكل دهندة 
شخصیت انسان )سادگي، تواضع، صبوري، با 
اراده بودن و تسلط بر خود در شرایط سخت( 

را شرح مي دهد. 
22. مفهوم خصوصیات ضداخالقي )تكبر، 

ترس و خیانت( را بیان مي كند. 
23. ماهیت دین را به شكل ساده شرح مي دهد. 
24. ارزش هــاي مورد نظر ادیان را شــرح 

مي دهد. 
25. دانســته  هاي خود را در مورد وظایف 
اخالقي، براساس نمونه هاي زندگي و هنرهاي 

زیبا شرح مي دهد. 
26. عوامــل منفي تأثیرگذار بر ســالمتي 
موجود در محیط اطراف را توضیح مي دهد. 

27. عادت هاي نامتناســب با روش زندگي 
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سالم را نام مي برد. 
28. روش هاي پیشــگیري از بیماري هاي 

همه گیر فصلي را توضیح مي دهد. 
29. منابع و اشــیاي خطرساز براي زندگي 

و سالمتي را مي شناسد و در نظر مي گیرد. 
30. روش هاي اســتفادة ایمن از ابزارها و 
وســایل برقي و گازي، حرارتي، سوراخ كننده 

و برنده را توضیح مي دهد. 
31. خطرات دست زدن به اشیاي مشكوك 

و ارتباط با افراد ناشناس را شرح مي دهد. 
32. تفــاوت بیــن عالمت هــاي ضروري 
راهنمایــي و رانندگي )اخطــار، ممنوعیت، 

اطالع رساني و سرویس( را بیان مي كند. 
33. به قواعد رفتار در وســایل نقلیه عمل 

مي كند 
34. وضعیت هــاي فوق العاده را، با توجه به 
ویژگي هاي نوعي هر كدام، توضیح مي دهد. 

35. روش هاي استفاده از وسایل محافظت 
در برابر حوادث را شرح مي دهد. 

36. با توجه به شــرایط محلي، مهارت هاي 
محافظت از خود را در وضعیت هاي فوق العاده، 
در موقعیتي شبیه ســازي شــده، به نمایش 

مي گذارد. 

ëپايهٔ چهارم ابتدايی 
1. مطلــب كوچكــي در مــورد ماهیــت 
موجودات و رویداد هاي طبیعي ارائه مي دهد. 
2. نقش علــم را در بهره برداري از منابع و 

رویداد هاي طبیعي توضیح مي دهد. 
3. مفاهیــم »نور«، »صدا« و »انرژي« را به 

شكلي ساده شرح مي دهد. 
4. موقعیــت جغرافیایــي آذربایجان را به 

شكلي ساده توضیح مي دهد. 
5. مناطق آب و هوایي طبیعي كرة زمین را 

به شكلي ساده توضیح مي دهد. 
6. شكل هاي جغرافیایي را روي نقشه نشان 

مي دهد.
7. روابط بین طبیعت جان دار و بي جان را 

به شكلي ساده شرح مي دهد. 
8. وظایــف اندام هاي حیاتي انســان را به 

شكلي ساده شرح مي دهد. 
9. پروژة كوچكي در مــورد بهبود محیط 

زیست محل زندگي اش آماده و ارائه مي كند. 
10. در مــورد حفاظت از محیط زیســت 
مطلب كوچكي آماده مي كند و ارائه مي دهد. 
11. جامعة آذربایجان را به شــكلي ساده 

شرح مي دهد. 
12. در مــورد ویژگي هایي كه انســان را 
اجتماعي مشــخص  یــك موجود  به عنوان 
مي كند، مطلب كوچكي آماده و ارائه مي كند. 
13. مفاهیم »مالیات« و »بودجة دولتي« را 

به شكلي ساده تعریف مي كند. 
14. منابع تأمیــن بودجة دولتي و راه هاي 

هزینه كردن آن را نام مي برد. 
15. مفهوم بیمه و اهمیت آن را به شــكلي 

ساده شرح مي دهد. 
16. ساختارهاي دولتي )جمهوري، پادشاهي 
و دیكتاتــوري( را بــا هم مقایســه مي كند. 

17. نهادهاي دولتي را نام مي برد. 
18. وظایــف نهادهاي دولتي )ســالمتي، 
مالیــات، امور داخلي و دادگاه( را به شــكلي 

ساده شرح مي دهد. 
یــك  به عنــوان  را  خــود  حقــوق   .19

مصرف كننده به شكل ساده شرح مي دهد. 
20. در مــورد حقــوق و وظایــف خودش 

مطلب كوچكي آماده و ارائه مي كند. 
21. بــا نگرشــي انتقادي، قواعــد نزاكت 
)توهین نكردن به شــخصیت دیگــران، به 
كار نبردن عبــارات بي ادبانه، اعتراض نكردن 
خشونت آمیز، و نه گفتن به كارهاي غیرقابل 

قبول( را رعایت مي كند. 
22. مطلــب كوچكي در رابطــه با روابط 

فرهنگي آماده و ارائه مي كند. 
23. در مــورد كیفیت هاي اخالقي خودش 

بحث و گفت وگو مي كند. 
24. كیفیت هــاي اخالقي یكي از قهرمانان 
یك داستان، فیلم یا نمایش را توضیح مي دهد. 
25. شخصیت هاي بزرگ دین اسالم را نام 

مي برد. 
26. مطلــب كوچكي در مــورد زندگي و 
فعالیت هــاي حضرت محمد )ص( آماده و 

ارائه مي كند. 
27. ارزش هــاي دیني را از خرافات متمایز 

مي كند. 

28. در وضعیت هاي شبیه ســازي شــده، 
مهارت هایش را در مورد حفاظت و كمك هاي 

اولیه به نمایش مي گذارد. 
29. در مورد وظایف اخالقي در برابر وطن و 
خانواده مطلب كوچكي آماده و ارائه مي كند. 
30. تأثیــر منفي حالت هاي عصبي و دیگر 
تنش هاي هیجاني را روي ســالمتي انســان 

شرح مي دهد. 
31. با توجه به مثال هاي ارائه شده، مطلب 
كوچكي در مورد حفظ سالمتي آماده و ارائه 

مي كند. 
32. تأثیــر منفــي عادت هاي بــد را روي 

سالمتي خود و دیگران شرح مي دهد. 
33. قواعد و اصول استفادة صحیح و ایمن 
از وسایل گاز سوز، برقي،  آتش زا، سوراخ كننده 

و برنده را رعایت مي كند. 
34. با توجه به عالئم هشــداردهنده )برق 
فشــار قوي، محدودة مین گذاري شده، خطر 
آتش ســوزي، خطر مــواد رادیواكتیو، خطر 
مواد ســمي، رانش زمین، ســقوط، سیل و 
عالمت هاي ساحل( منابع خطرساز را از هم 

متمایز مي كند. 
35. مطلــب كوچكــي در مــورد قوانین 
رانندگي و قواعد اســتفاده از وســایل نقلیه 

آماده و ارائه مي كند. 
36. مطلــب كوچكــي در مــورد نتایــج 
وضعیت هاي فوق العاده، آماده مي كند و ارائه 

مي دهد. 
37. توانایي استفاده از وسایل پیشگیري از 

حوادث را به نمایش مي گذارد. 
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دانش نوين 
اجتماعی

سید غامرضا فلسفي
كارشناس ارشد ارتباطات

مقدمه
اخبار جعلي تاریخي به بلنداي قدمت بشر دارند. با این حال، پیچیده 
شدن روابط انساني، پیشــرفت فناوري و كثرت رسانه ها موجب شده 
كه امروزه این امر به مســئله اي بسیار مهم تر از همیشه تبدیل شود. 
نگراني هــاي روزافزون دربارة اخبار جعلي، به تشــویق مخاطب براي 
آموختن دانش و مهارت هایي براي مقابله با آن، از جمله سواد خبري، 
در مقام انتخابي شخصي و مسئولیت اجتماعي فردي منجر شده است. 
هر چند آموختن این ســواد نوین براي مواجهه با مشكل اخبار جعلي 
الزم است، اما براي حل آن كافي نیست. لذا در این مقاله، در عین حال 
كه به برخي راهكارها از جنس سواد خبري براي تشخیص اخبار جعلي 
اشاره مي شــود، روح حاكم بر مطلب، به مســئولیت دولت ها در بعد 

سیاست گذاري و نظارت، به منظور برخورد با این معضل اشاره دارد. 
در پي انتخاب دونالد ترامپ به ریاســت جمهوري آمریكا، موضوع 
اخبار جعلي به گونه اي فزاینده در رســانه هاي خبري جهان برجسته 
شــد، تا جایي كه ناشران دیكشنري آمریكایي »كالینز« اعالم كردند، 
از سال 2016 میالدي، رشد اســتفاده از عبارت »خبر جعلي« 365 
درصد افزایش داشته؛ طي سال 2017 هم ده ها هزار بار استفاده شده 
و به همین دلیل در دیكشــنري مزبور، در جایگاه عبارت ســال قرار 
گرفته است. مخالفان ترامپ، حامیان او، از جمله دولت روسیه را متهم 
كردند كه در زمان انتخابات به منظــور حمایت از كاندیداي خود، به 
تولید و انتشــار اخبار جعلي دست زده اند. در نتیجة این مهم، ترامپ 
 NBC نیز نخستین بار، زماني كه از ســوي برخي رسانه ها از جمله
و CNN بــراي پیروزي در انتخابات ریاســت جمهوري به ارتباط با 
روسیه متهم شــد؛ واژة اخبار جعلي را به كار برد )شارا، 1396( و در 
یك مصاحبة تلویزیوني مدعي شد كه حق ابداع عبارت اخبار جعلي از 

آن اوست! )انتخاب، 1396(.
ترامپ خود به كّرات از این اصطالح استفاده كرده است و مي كند تا 

نشــان  دهد ادعاهایي كه در جهت بي اعتبار كردن او مطرح مي شوند، 
برگرفته از اخبار و رسانه هایي مي باشند كه به تعبیر او جعلي هستند. 
اگر صفحة توییتر ترامپ را دنبال كنید، مي بینید روز و هفته اي نیست 
كه در میان توییت هاي او عبارت خبر جعلي نباشــد. در شــش ماه 
اول ســال 2017 رئیس جمهوري آمریكا و رسانه ها بر سر موضوعات 
مختلف با هم اختالف داشــته اند كه ترامپ بــه همین دلیل بارها از 

عبارت اخبار جعلي بهره برده است )شارا، 1396(.
البته این تنها ترامپ نیســت كه از اصطالح خبر جعلي استفاده 
مي كند. ترزا مي، نخســت وزیر، و جرمــي كوربین، رهبر حزب 
كارگر بریتانیا هم در ســخنراني هاي خود به این اصطالح اشــاره 
كرده اند. البته مشــكل اخبار جعلي در انگلستان تا حدودي كمتر 
مشــهود اســت. ترتیب دهندگان كارزار تبلیغاتــي حامیان خروج 
بریتانیا از اتحادیة اروپا براي تحت فشــار قرار دادن كوربین فراوان 
تالش كردند و مســائلي مشابه مسائل رخ داده در انتخابات ریاست 
جمهوري آمریكا را پیرامون تمایل رســانه ها بــه مخالفت با رویة 
خــروج از اتحادیة اروپا، جهت به اشــتباه افكنــدن افكار عمومي، 
طــرح نمودنــد. ممكن اســت اخبار جعلــي دربــارة برگزیت در 
انگلستان محدود و معدود باشــد، اما در دیگر حوزه هاي سیاسي،  
اقتصادي و فرهنگي این كشور، نمونه هایي كثیر از مواضع رسانه ها 
و سیاســتمداران یافت مي شــود كه در قلب كردن وقایع اهتمام 

مي ورزند. 
خطــرات و مضــرات اخبار جعلي بدیهي اســت. فرایند سیاســي 
دموكراتیــك به گــردش اطالعات قابل اطمینان بســتگي دارد. اگر 
اطالعات قابل اعتماد نباشــند، مردم مستمســك كافي را براي اخذ 
تصمیــم صحیح در حوزه هــاي گوناگون نخواهند داشــت. در میان 
اكثــر قریب به اتفاق دولت هاي جهــان، نگراني در مورد اخبار جعلي 

مقابلهبا
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 وجود دارد تا جایي كه باراك اوباما، 
رئیــس جمهوري وقــت آمریكا، اخبار 
جعلــي را تهدیدي براي دموكراســي 
ایــاالت  در  مي دانســت. 
به طــور خاص،  متحــده، 
توجه در  پژوهشــي جالب 
موضــوع »ظرفیت آموزش 
ســواد رســانه اي براي مواجهه با 
اخبــار جعلي« انجام شــد و در آن 
دشواري برخي از مسائل مورد توجه قرار 
گرفت، از جمله: میــزان اعتماد مخاطب به 
منبع، اعتبار منبع،  جایگاه معرفتي موضوع )دروغ 
چیست؟ واقعیت چیست؟(، نقش معلمان سواد رسانه اي و 
 در سطحي گسترده تر میزان دانش  عمومي ملت دربارة اخبار جعلي 

)دفتر مطالعات و برنامه ریزي رسانه ها، 1396(.
مســئلة اخبار جعلي تنها به رســانه هاي نوین 
محدود نمي شــود، بلكه در مورد رســانه هاي 
قدیمي و رفتــار سیاســتمداران نیز صدق 
اوقات  اكثــر  در  مي كنــد. سیاســتمداران 
ادعاهاي دروغین و پر ســروصدا مطرح مي كنند 
 كما اینكه كســب شهرت و مقام توســط افرادي مانند دونالد ترامپ،
نایجل فراژ و بوریس جانسون نشان مي دهد كه آن ها توانمند انه 

قادر به كنار آمدن با این شیوة كژ كاركردي ارتباط هستند. 
اخبار جعلي در عصر دیجیتال شكلي جدید به خود گرفته اند. به یمن 
وجود رسانه هاي اجتماعي، انتقال دروغ و اطالعات مجعول از فردي به 
فرد دیگر، با حذف دروازه بانان و تنظیم كننده هایي كه فرایند تولید و 
انتشار خبر را در رسانه هاي قدیمي كنترل مي كنند، بسي سهل  تر شده 
است، به نحوي كه شاید بتوان اظهار داشت كه، مخاطب در »مارپیچ 
باز نشــر« خبر- البتــه نه به قرائت نئوماني آن- گرفتار آمده اســت.

 كلیدواژه هــا: دونالد ترامــپ، اطالعات جعلي، مارپیچ بازنشــر، 
تأثیر شبكه اي

اخبار جعلی 
دربارة اخبار جعلي تعاریفي گوناگون ارائه شده اند. دیوید باكینگهام 
اخبــار جعلي را اخبــاري مي داند كه براي گمراه كــردن یا فریب دادن 
مخاطب، به عمد، ساخته مي شوند. از نظر وي مهم است كه مخاطب این 
اخبار را از اخبار طنز آمیزي كه در تارنماهایي مانند »Onion« منتشــر 
مي شوند، تمیز دهد؛ هر چند بسیاري از خوانندگان مطالب تارنماهایي 
از این دســت، شاید تفكیك میان موضوعات واقعي و طنز برایشان مهم 

 .)Buckingham, 2017( .محسوب نشود
دیكشــنري كالینز كه از مآخذ معتبر اســت، در مدخل مربوط به 
این اصطــالح، آن را چنین تعریف كرده اســت: » گزارش مجعول و 
غالبًا جنجالي كه در پوشــش گزارش خبري منتشر مي شود« هلن 

نیوزتید، مسئول محتواي زبان دیكشنري كالینز، مي گوید: »اصطالح 
خبر جعلي فارغ از اینكه براي بیان واقعیت یا اتهام مورد استفاده قرار 
گیرد، در سال 2017 قابل بررسي بود. این اصطالح در تخریب اعتماد 
جامعه در گزارش كردن اخبار نقش داشــته اســت.« )شارا، 1396(. 
سلطاني فر، سلیمي و فلسفي اخبار جعلي را اخباري بر پایة اطالعات 
جعلــي مي دانند كه مغرضانه، به  منظور جهت دادن به افكار عمومي، 
در جهت كســب منافعي خاص، به واسطة رسانه هاي فردي و ارتباط 
 جمعي تولید و منتشر مي شوند. )سلطاني فر، سلیمي و فلسفي، 1396(. 
اخبار جعلي به طور معمول در البه الي اخبار تارنماهایي كه خبرهاي 
واقعي را پوشش مي دهند، منتشر مي شوند و اغلب رسانه هاي جریان 

اصلي نیز آگاهانه یا ناآگاهانه آن ها را باز نشر مي كنند. 
خبر جعلي غالبًا ابعاد سیاسي دارد و برخي جریان هاي سیاسي، استفاده 
از اخبار جعلي را براي پیشبرد اهداف خود حق مسلم تلقي مي كنند. این 
اخبار به شــكل اطالعات ناراست و در قالب تبلیغات براي اعمال نفوذ و 
هژموني سیاســي طراحي مي شوند. این امر ممكن است حتي شكلي از 
جنگ سایبري را بین دولت ها به خود بگیرد. )نگاهي به تاریخ جنگ سرد، 
مؤید آن است كه عملیاتي این چنین، خیلي هم نوین محسوب نمي شوند.(
در برخــي موارد، روح اقتصاد بر تولید و نشــر اخبار جعلي ســایه 
مي افكنــد. این قبیل اخبــار، غالبًا كاربر را بــه كلیك كردن ترغیب 
مي كنند و شركت هاي جمع كنندة اطالعات، از طریق فروش اطالعات 
جمع آوري شــدة حاصــل از عالقه هاي كاربر، بــه درآمد هاي مكفي 
دست مي یابند. شــبكه هاي اجتماعي و شركت هاي رسانه اي، به ویژه 
فیس بوك، از این شــیوه بسیار منتفع مي شــوند، چرا كه مدل كلي 
كسب وكار آن ها وابسته به این قبیل داده هاست. لذا پدیدة اخبار جعلي 
را باید از منظر رابطه با گســترة اقتصاد سیاسي، به خصوص در بستر 

اینترنت، مورد توجه جدي قرار داد. 
 گاهــي انگیزه هاي فردي، فارغ از جهت گیري هاي كالن سیاســي 
و اقتصــادي، بــه تولید اخبار جعلي منجر مي شــود، كمــا اینكه در 
جریــان انتخابات ریاســت جمهوري آمریكا در ســال 2016، گرچه 
 گمانه زني ها دربارة نقش دولت روســیه در تولیــد اخبار جعلي علیه 
هیاري كلینتون وجود داشــته و دارد، اما بخشي بزرگ از خبرهاي 
جعلي كه در حمایت از ترامپ در طول این انتخابات تولید شــدند، از 
مجموعه تارنماهایي كه عده اي از جوانان اهل شهر ولس در مقدونیه 
طراحي و اداره مي كردند، نشــئت گرفــت. جواناني كه ادعا مي كنند 
 از طریق تولید اخباري كه طرفداران ترامپ دوســت داشتند بشنوند، 

به سادگي، درآمدهایي خوب كسب كردند. 
در حال حاضــر، نمونه هایي بســیار از اخبار جعلــي و تارنماهاي 
منتشــر كنندة آن ها وجود دارد )ویكي پدیا فهرســتي جالب در این 
خصوص دارد( كه شناسایي و جداسازي آن ها از مطالب واقعي دشوار 
اســت. البته بســیاري از آن ها هم آشــكارا نامربوط و خالف واقع اند. 
 به طور نمونه، مي توان به خبر جعلي انتخاب كیم جونگ اون، رهبر 
كرة شــمالي، در جایگاه محبوب ترین مرد جهان اشاره كرد. این خبر 
 در ســال 2012 در تارنماي Onion منتشر شــد و روزنامة رسمي
 China People's Daily آن را باز نشــر كرد. این موضوع با توجه 
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به ارزش خبري آن براي روزنامة چیني، در پیوست بر خط این رسانه، 
با شرح و تفصیل فراوان در 55 صفحه مطلب و تصویر بازتاب یافت! و 
البته پس از چندي و مشخص شدن جعلي بودن خبر، تمامي صفحات 

مزبور از تارنماي مذكور حذف شد.
به نظر مي رســد، حدي بر گسترة اخبار جعلي نمي توان متصور شد. 
بــراي اثبات این مدعــا مي توان به ادعاهایي عجیــب و در عین حال 
خنده دار كه در طول مبارزات انتخاباتي ریاست جمهوري سال 2016 
آمریكا با عنوان »پیتزا گیت« در فضاي رسانه اي دنیا مطرح شد، اشاره 
كرد. در پاییز ســال 2016، پســت الكترونیكي شخصي مدیر كارزار 
انتخاباتي هیــالري كلینتون هك و نامه هاي الكترونیكي او توســط 
ویكي لیكس افشا شــد. در پي آن حامیان ترامپ به دروغ ادعا كردند 
كه نامه هاي مذكور شامل پیام هایي كد شده بوده كه به قاچاق انسان 
و گرایش جنسي به كودكان توسط تعدادي از اعضاي حزب دموكرات 
مربوط مي شده است. آن ها در ادامة مدعاي خود از برخي رستوران ها 
در ایــاالت متحده نام بردند كه محلي براي ســازمان دهي و ارتكاب 
این اعمال خالف قانون بودند كه شــخص هیــالري كلینتون هم به 
مكان هاي مزبور آمد و شد داشــته است. البته كذب بودن این اخبار 
پس از بررسي هاي گستردة سازمان هاي مرتبط، از جمله پلیس محلي 
كلمبیا، اعالم شد. موضوع آنجایي بیشتر جنبة طنز به خود گرفت كه 
در همان ایام، یكي از حامیان مالي ترامپ، در یك پیتزا فروشي با سالح 

خودكار، بي هدف به سمت مشتریان آتش گشود!
با گذشت بیش از یك ســال از ریاست جمهوري ترامپ، همچنان 
نســبت به استفادة گسترده از اخبار جعلي در حمایت از وي تردید هایي 
وجود دارد، اما حزب دموكرات آمریكا كماكان بر این اتهام پاي مي فشرد. 
در مقابل این ابرام حزب دموكرات، تارنماي Return of  King نمونه اي 
از یك تارنماي منتســب به جمهوري خواهان افراطي حامي ترامپ در 
آمریكاست كه مدعي اســت اخبار جعلي رسانه هاي وابسته به حزب 
دموكــرات را فاش مي كند. از جمله افشــاگري هاي این تارنما در ایام 
انتخابات ریاست جمهوري سال 2016، گرفتن انگشت اتهام به سمت 
ســرویس هاي اطالعاتي آمریكا بود، مبني بر اینكه آن ها تمام تالش 
خود را براي پخش اخبار دروغ در مورد سوء اســتفادة جنسي ترامپ 
از خدمة روســي یكي از هتل هاي محل اقامتش در مســكو مصروف 
داشته اند. البته ممكن است این آزار جنسي اتفاق افتاده باشد، اما در 
مجموع آنچه مسلم به نظر مي رسد، آن است كه در آینده اي نزدیك، 
مخاطب مجبور اســت براي درك ابعاد اخبــار جعلي، به تحلیل هاي 

جعلي نیز رجوع كند! 
حامیان فناوري شبكه اي كه معتقدند اینترنت به افزایش مشاركت 
مدني و روند دموكراتیزه شــدن جوامع انجامیده است، در پي آن   اند 
كه ابعاد منفي اخبارجعلي را به موضوعاتي چون كاله برداري اینترنتي 
فرو كاهند؛ در حالي كه دیگراني چون تیم وو اســتاد دانشكدة حقوق 
و مدیر مركز پولیاك در دانشــكدة روزنامه نگاري كلمبیا و همچنین 
مجالتــي چون Wired كــه از جمله عالقه منــدان و حامیان اولیة 
مقولة فناوري محســوب مي شوند؛ با كمي تأخیر، در عالقه هاي خود 
به فناوري شــبكه اي تشكیك و پیرامون صحت نقش سازندة اینترنت 

در توســعة جامعة مدني تردید هایي جدي روا داشــتند. در حالي كه 
فناوري شــبكه اي ممكن است منبعي ارزشــمند و پیش برنده براي 
فعاالن سیاسي دموكراسي خواه محسوب شود، مشاهدات و تحقیقات 
حكایت از آن دارند كه این ابــزار هم زمان وجوهي كژكار كردانه دارد 
و به تبع، ابزاري حائز اهمیت و غیر قابل چشم پوشــي براي نیروهاي 
تمامیت خواه، واپس گرا، ســركوبگر، تروریست، منادیان نژاد پرستي و 
سایر سوء اســتفاده كنندگان محسوب مي شود. افراط گرایان در دنیا با 
طراحي بازي هایي برگرفته از الگوهاي رفتاري، بهینه سازي موتورهاي 
جســت وجو، وب گردِي توأم با برچســب گذاري و انتشار ویروس هاي 
اینترنتي، نشان داده اند كه در این امور بسیار بهتر از حامیان دموكراسي 

عمل مي كنند!

چاره انديشی های سخت افزارانه 
به طور بالقوه، راهكار هایي براي مقابله با مشــكل اخبار جعلي وجود 
دارد؛ همانند سایر جنبه هاي مسئله  دار محتواي برخط،  برخي خواستار 
شناســنامه دار شدن تارنماهاي مورد اعتماد از طریق استقرار یك نظام 
برچسب گذاري شده اند. براي تحقق این امر، تارنماها باید ترغیب یا حتي 
ملزم شوند گواهي نامه  هاي رسمي مصوب را كه نشان  دهندة مشخصات 
واقعي  آن تارنما در ابعاد گوناگون اســت، اخذ  كنند. سپس فهرستي از 
تارنما هاي قابل اعتماد ایجاد شــود. به  مظنونان و تبهكاران  اینترنتي 
نسبت به تشدید عواقب عملكردشان هشدار داده شود و ارائه  دهندگان 
خدمات اینترنتي در مســیر مواجهه با این مجرمان، به طور حداكثري 
تجهیز و حمایت شوند. اقداماتي از این دست، در سطح جهان مستلزم 
همكاري شــركت هایي چــون فیس بوك و گوگل اســت كه در حوزة 
فناوري هاي ارتباطي فعال اند. مارك  زوكربرگ در ابتدا هر گونه ارتباط 
و نقــش فیس بوك را حوزة اخبار جعلي انكار مي كرد، ولي كمي بعد و 
بر اثر فشار افكار عمومي، از موضع خود عقب نشست. زوكربرگ متعهد 
شد مانع از تبلیغ شــركتش از طریق تارنما هاي جعلي شود. او به طور 
  Factcheck و ،Snopes ،Politifact متقابل با تارنماهایي ماننــد
كه در بررســي صحت محتواي برخط ابتكار عمل را در دســت دارند، 
همكاري كرد تا تنها نســبت به انتشار مطالبي اقدام كند كه حقیقت 
آن ها از نظر تارنماهاي مزبور »متقاعد كننده« تشــخیص داده مي شود. 
در تأسي از فیس بوك، گوگل نیز ادعا كرده است كه این كار را از طریق 
سرویس  Adsense انجام مي دهد. الزم به ذكر است، با وجود دشواري 
كار تشخیص فیلم هاي برخط جعلي، شركت هاي مزبور و همچنین دیگر 
شركت ها از جمله ادوب، نیز در این راه گام هایي برداشته اند. الزم به ذكر 
اســت، در حال حاضر روش معمول تشخیص فیلم هاي برخط جعلي 
در دنیا، عالوه بر بهره گیري از برخي نرم افزارها، بررســي فریم به فریم 

كلیپ ها و ویدئوهاست )اكبر پور، 2017(.
با توجه به شــرایط حاكم بر فضاي پیرامــون اخبار جعلي، هرگونه 
اقداِم هر چند ُخرد در مســیر پاالیش اخبار و نزدیك كردن آن به امر 
واقع را باید مبارك دانســت. اقداماتي نظیر آنچه فیس بوك، گوگل و 
توییتر انجام مي دهند، حاكي از آن اســت كه این شــركت ها نه فقط 
شركت هایي فناورانه، بلكه شركت هایي رسانه اي محسوب مي شوند و 
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البته رســانه اي بودن واجد الزاماتي اســت كه این قبیل شركت ها را 
از انتســاب این اطالق به خود ناخرســند مي كند، چرا كه الزام آنان 
به پذیرش مســئولیت محتواهاي منتشر شده، مدل كسب و كار پایة 
آن ها را آســیب پذیر مي سازد. بر همین اساس، این شركت ها و نظایر 
آنــان مدعي اند كه حوزة فعالیت  آنان به طور صــرف به ارائة خدمات 
فناورانه اختصاص دارد. بنابراین، كاربران به هر نحوي كه مي خواهند، 

در استفاده از خدمات اینترنتي آزادند! 

پيشنهادهايی برای تشخيص اخبار جعلی 
1. متن نگاشــته شده با حروف بزرگ یا تصاویري كه با فتوشاپ به 
منظور ســرپوش گذاشتن بر واقعیت دستكاري شده اند. جست وجوي 
تصویر در تارنماهایي مانند »Izitru« مالك و معیاري براي تشخیص 

واقعي یا جعلي بودن تصویر است. 
2. آمدن خبر در تارنمایي پر از پنجره هاي اضافي تبلیغاتي و آگهي 
نیز عالمت خوبي است كه نشــان دهد به احتمال زیاد موضوع فقط 

حول »كلیك خوردن« مطالب دور مي زند. 
3. به دامنه هاي اینترنتي دقت كنید، چرا كه تارنماهاي جعلي غالبًا 
پسوند »co.« دارند یا این پسوند را به نشاني منابع خبري مورد اعتماد 
اضافه مي كنند تا كاربران را براي كلیك  كردن این نشاني ها تحریض 
كنند )abcnews. com. co(. فهرســت كامل تر این نشــاني ها را 

مي توانید در ویكي پدیا ببینید.
4. اگر وارد تارنمایي ناشــناخته شــدید ابتدا صفحة »درباره« آن را 
بررسي كنید. مي توانید نشاني آن تارنما را به همراه واژة »جعلي« در 
گوگل جست وجو كنید تا اطالعاتي بیشتر نسبت به آن دریافت كنید.
5. اگــر گزارشــي حاوي پیوند بود، آن را دنبال كنید تا نســبت به 
صحــت مطلب اطمینان یابید. خبر بدون لینــك، نقل قول یا منبع، 

پیرامون اخبار جعلي به شما زنهار مي دهد. 
6. صحت هر خبر غیرمعمول را با پیدا كردن منبعي معتبر كه همان 

موضوع را روایت مي كند، بررسي كنید. 
7. به تاریخ آخرین مطالب بارگذاري شــده در تارنماها توجه كنید. 
رسانه هاي واقعي مطالب و گزارش هاي خود را به  روز رساني مي كنند. 
8. ضمن مرور عناوین قبلي موجود در تارنماها، متن خبر مندرج در 
ادامة تیترها را بخوانید. بیشــتر تیترها به توضیحاتي كه در زیر آن ها 

آمده اند ربطي ندارند. 
9. اگر تاریخ، مشــخصات و شــرح بســیاري از عكس ها مخدوش 
است، با اســتفاده از موتور جست وجوي TinEye و دیگر موتورهاي 
جست وجوي مشــابه، از واقعي بودن خاستگاه و مشخصه هاي تصویر 

مدنظرتان اطمینان حاصل كنید. 
10. هنــگام مواجهه با خبر، اعتقادات و احساســات خود را دخالت 
ندهید. اگر گزارشي تعصبات شما را تحریك مي كند، به احتمال زیاد، 
عامدانه به همین منظور طراحي شــده است و درصد جعلي بودن آن 

افزایش مي یابد.
11. اگــر از صحت مطلبي مطمئن نیســتید، لطفًا اصــاًل آن را به 

.)Baker,2017( اشتراك نگذارید

كالم پايانی 
بــا اینكــه سیاســتمداران اندكي دیــر دریافتند كه رســانه ها در 
اطالع رســاني به شهروندان و ترویج دموكراســي عملكردي مناسب 
ندارند و واســپاري مســئولیت در این زمینه به آن ها به غایت دشوار 
است، در نهایت، بار مسئولیت را از فرستنده به مخاطب منتقل كردند، 
كما اینكه بسیاري از دولت ها و دستگاه هاي نظارتي از چنین رویكردي 
بهره مي برند. ظاهر امر چنین به نظر مي رسد كه برنامه ها و عملكردها 
در مسیر توانمند ســازي مصرف كنندگان طراحي و اجرا مي شوند. اما 
به واقع دولت از مســئولیت خود در مواجهه و برخورد با مشكل اخبار 
جعلي در یك چشم انداز رسانه اي كه به طور فزاینده قواعد بازار آزاد آن 

را هدایت و كنترل مي كند، شانه خالي مي كند.
چارلي بكت كه 20 سال تجربة روزنامه نگاري ارشد داشته و اكنون مدیر 
بخش رسانه ها و ارتباطات در دانشكدة اقتصاد لندن است، در این باره استدالل 
مي كند در زمانه اي كه غبار غلیظ اخبار جعلي، فضاي ارتباطي و افكار عمومي 
را بیش از پیش تیره و تار كرده، نیاز روزافزون به خبرنگاران و روزنامه نگاران 
 حرفه اي براي شفاف سازي حداكثري، كتمان ناپذیر است. به ویژه در دوران
 رهبراني چون ترامپ كه روزنامه نگاري جریان اصلي، نسبت به انجام 
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نقش سنتي خود در »گفتن واقعیت به 
 اصحاب قدرت« مسئولیتي بیشتر دارد

.)Buckingham, 2017(
چالشي گسترده تر از روزنامه نگاري 
رســانه ها، خاصه  در  غیرحرفــه اي 
رسانه هاي اجتماعي، نیز وجود دارد. 
مـــاروزوف،  ایوگني 
نویســنده و محقــق اهل 
حوزة  كه  بالروس 
منظر  از  را  فنــاوري 
سیاســي و اجتماعي بررســي 
مي كند، معتقد اســت ادامة حیات  
خبــر جعلي، به دلیل وجــود مدلي از 
كسب و كار است كه وي آن را سرمایه  داري 
دیجیتالي مي نامد؛ بازار اقتصادي بسیار پرسود، 
بــا گردش مالــي هنگفــت از طریق تملــك داده هاي 
الكترونیكي شخصي. یكي از اشكال سرمایه داري دیجیتال 
این است كه گوگل و فیس بوك در حال حاضر 
بیش از 70 درصد از كل هزینة صرف شده 
براي تبلیغات برخــط در آمریكا را به خود 
اختصاص داده اند و این ســهم به تدریج در 
حال افزایش اســت. در كنار گوگل و فیس بوك نام هایي دیگر 
هم وجود دارند كه به كمك پلتفرم هاي مختلفشــان، به طور تقریبي 
مي تواننــد تمام فعالیت هاي برخط افراد را كنترل كنند. هر شــركت 
اینترنتي بر دو اصل استوار است: اول اینكه مخاطب و كاربراني بسیار 
زیاد جذب كند كه به خدمات این شركت وابسته شوند و دوم اینكه از 
این كاربران درآمد زایي كند. درآمدهاي كالن به طور معمول از زیر پا 
گذاشتن قوانین رایج تجارت، سوءاستفاده از نقاط ضعف این قوانین و 
حتي امتناع از اجراي قوانین به دست مي آیند. بسیاري از شركت هاي 
اینترنتي از حفره ها و خأل هاي قانوني اینترنتي اســتفاده مي كنند و از 
این راه ها براي جلب نظر كاربران و درآمد زایي بیشتر بهره مي جویند. 
این شــركت هاي اینترنتي با ایجاد تأثیر شبكه اي  مي توانند كاربران 
بیشتر و در نهایت درآمد بیشتر به چنگ آورند )اقتصاد آنالین، 1396(. 
مــاروزوف مي گوید كه اگر بنا بر به چالش كشــیده شــدن معضل 
اخبار جعلي اســت، در بدو امر باید قدرت عظیم تبلیغات دیجیتال و 
ابر شــركت هایي كه بر بستر آن رشد مي كنند، به چالش كشیده شود. 
این صاحب نظر حوزة فناوري مانند پاول میسون روزنامه نگار و استاد 
مدعو دانشــگاه ولور همپتون، و كثیري دیگر از فعاالن حوزة رسانه، 
خواستار تنظیم مقرراتي كارا از سوي دولت ها، توأم با حضور جدي تر و 
مسئوالنه تر دولت ها براي از بین بردن انحصار شركت هایي هستند كه 
در صنعت اطالعات عمومي اشــتهار دارند. بعضي ها اما اصالح و تغییر 

قوانین را كاري پیچیده تر مي دانند.
داگاس راشكوف، تحلیل گر رسانه، كه یكي از اولین افرادي است 

كه پتانســیل فضاي برخط اینترنت را در اوایل دهة 1990 تشخیص 
داد، در ایــن باره مي گوید: از زماني كه اینترنت به وجود آمده، قوانین 
هم بوده اند، اما بسیار ضعیف. افراد ضد اجتماعي  كه از رایانه در مقام 
ابزاري براي عملكردهاي مخرب استفاده مي كنند، قانون و مقررات را 
دشمن خود مي پندارند. آن ها بهترین و باهوش ترین افراد را براي انجام 
عملیات پیچیدة هك در اختیار گرفتند. بسیاري از نوجوانان به همین 
دلیل به زندان افتادند و محكوم شدند، اما دولت ها اجازه دادند فضاي 
وب و اینترنت به شكل یك منطقة آزاد شكل بگیرد و براساس قوانین 
خاص خود پیش رود. این چیزي بود كه در سال 1996 بنیاد پیشروان 
علم الكترونیك به شكل سند منتشــر كرد كه نشان مي داد اینترنت 
مكاني فراتر از درك قانوني است و دولت ها در مورد وضع قانون براي 
اینترنت و شركت هاي اینترنتي هیچ حق اخالقي ندارند! در آن زمان، 
دولت بیل كلینتون رئیس جمهوري وقت آمریكا از اینكه به شكوفایي 
ایدة اینترنت كه راهي جدید براي توســعة تجارت است، كمك كرده، 
رضایت داشت. آن ها فكر مي كردند اینترنت به یك منطقة آزاد تجاري 
آن هــم بدون نیاز به پرداخت مالیات بدل مي شــود. )اقتصاد آنالین، 
1396( در نهایت عــدم ورود دولت ها به فضاي اینترنت جهت وضع 
قوانین و مقررات، این دنیاي گســترده را به مكاني براي بروز و ظهور 
تمام اشكال سرمایه داري دیجیتالي و سوء استفاده هاي برخط از جمله 

تولید و انتشار اخبار جعلي بدل كرد. 
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مفهوم سبک زندگی 
اندیشه دربارة چگونه زندگی کردن از زمان های 
قدیم ذهن انســان ها را به خود مشغول ساخته 
است. با پیشرفت فناوری و افزایش علم و دانش 
مردم، ســبک های گوناگون زندگی نیز رواج پیدا 
کرده اســت. ســبک زندگی برای بیــان مفهوم 
واقعیت های فرهنگی به کار برده می شود و با سلیقه 
و تمایالت افراد جامعه در ارتباط است ]عظیمی 
فرد،1391[. اصطالح سبک نخستین بار توسط 
بوفن )1788-1707(، نویسندة فرانسوی، به کار 
گرفته شده است. از نظر وی سبک، نوع حرکات 
و هماهنگی این حرکات است که گوینده در مورد 
افکار خود لحاظ می کند ]مهدوی کنی،1378[. 
از نظــر گیدنز )1388(، ســبک زندگی به کار 
بــردن رفتارها و فعالیت های هماهنگ و متعادل 
در طول زندگی اســت که الزمة آن برخورداری 
از وحــدت، هم ســویی و جهت داربودن اســت.

امروزه مفهوم ســبک زندگی گســتره و دامنة 
فراوانی پیدا کرده و شامل همة مفاهیم اجتماعی 
و فرهنگــی، جهان بینــی و ارزش ها می شــود. 

چکیده
امروزه بحث سبک زندگی، یعنی شیوة خاص زندگی یک فرد یا یک جامعه، 
به دلیل تأثیر ویژة آن بر وضعیت جســمی و روحی افراد جامعه، اهمیت زیادی 
یافته است. البته نه اینكه ســبک زندگی در گذشته مورد توجه نبوده است. 
بسیاری از صاحبان اندیشه و نویسندگان و شــعرا بارها در نوشته های خود 
رهیافت هایی برای یک زندگی بهتر فــردی و اجتماعی ارائه داده اند. در این 
مقاله محققان براســاس نمونه های موجود اختصاصًا به تحلیل سبک و سیاق 
زندگی از دیدگاه ســعدی پرداخته اند. تحلیل موجود به روش کتابخانه ای و 
کنکاش در »گلستان« ســعدی به صورت »تحلیل محتوا« صورت گرفته است. 
بررسی های انجام شده نشان می دهند، سعدی در گلستان به عنوان یک انسان 
پایبند به اصول اخاقی، رعایت مبانی اخاقی- اجتماعی را بسیار مهم می داند. 
محققان در متن حاضر به 36 مورد توصیة اخاقی و رفتاری )16 مورد آموزه های 
جمعی و 20 مورد آموزه های فردی( در گلســتان در باب سبک زندگی برخورد 
كردند که با توجه به بســامد باالی بایدها و نبایدها در گلستان، می توان این 
کتاب را به عنوان یکی از برترین آثار در ادبیات حکمی و تعلیمی معرفی كرد. 
پیشنهاد مي كنیم، به روش های متفاوت مطالعة گلستان بین مردم ترویج شود تا 
از توصیه های ناب آن در خصوص یک زندگی بهتر که با توصیه های مشهورترین 

متخصصان علوم تربیتی حال حاضر برابری می کنند، بهره بیشتری برده شود.

کلید واژه ها: سعدی، گلستان، سبک زندگی، زندگی اجتماعی، آموزه هاي جمعي

دانش اجتماعى 
بومى

محمد  احمدوند 
دانشجوي دكتراي زبان انگلیسي، دانشگاه فرهنگیان اصفهان 
مهسا شماعي 
كارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسي- آموزش و پرورش ناحیه4 اصفهان 
بهناز معیني فرد 
كارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسي- آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان

سبک زندگی در گلستان
تأملی در انديشه ها و آموزه های سعدی
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در دنیای کنونی، انســان ها بــا انتخاب یک 
سلســله از رفتارهای مصرفی، از نوع سبک 
خاصــی پیروی  مي كنند و خــود را در برابر 
آنچه که انتخاب می کنند، مسئول  مي دانند. 
لذا همواره به دنبال این هســتند که ســبک 
زندگی والدین خود را کنار بگذارند و برای آن 
جایگزینی انتخاب كنند. این تغییرات گاهی 
لذت بخش و با آسودگی خاطر همراه هستند 
و گاهی نیز ممکن است با چالش و تجربیا ت 
ناگوار همراه باشند ]گیبینز و بوریمر،1384[. 
همچنین، بررسی های تاریخی نشان داده اند 

که افاطون و ارســطو نیز دربارة ســبک 
زندگی نظراتی ارائه كرده اند. افالطون سبک را 
به معنی تعادل و هماهنگی بین گفتار و افکار 
می داند و ارسطو نیز دارای آثار متعددی است 
که از مضامینی در خصوص سبک برخوردار 
هســتند ]الفت، 1391و ســالمی، 1391[.

در زبان انگلیســي، سبک زندگی از دو واژة 
»life« و »style« تشــکیل شــده اســت. 
 style به معنای زندگی اســت، اما life واژة
معنای گوناگونی   دارد که در زبان انگلیســی 

در لغت نامه ها به این گونه تعریف شده است:

 لغت نامة آکسفورد )2008( سبک را شیوة 
خاص زندگی یک فرد یا گروه در جامعه می داند.  
لغت نامة کمبریج )2006( سبک را روش 
انجام کاری، به خصوص که برای مردم، افراد، 
موقعیت و یا دورة مهم، معرفي كرده اســت. 
یــا در تعریفی دیگر آورده اســت؛ شــکل و 
طرح دادن به چیزی تا جذاب به نظر برســد 
و یــا به وجود آوردن تغییــر در ظاهر و رفتار 
فرد برای بهبود بخشیدن به کیفیت. لغت نامة 
وبستر )2004( ســبک را تکنیک خاص و 
مشــخصی تعریف مي كند که توسط فرد یا 

گروهی اجرا می شود. 
را  )2000( ســبک  é آمریکن هریتیج 
مجموعة شــیوه هایی می داند که فرد به کار 
می بــرد تا افکار و نیات درونی خود را نمایان 
کند و یا تصوراتی که در کارها و ســلیقة فرد 

خود را نشان می دهد.
 بــا این تعاریف می توان ســبک زندگی را 
مجموعه ای از رفتارها دانســت که افراد آن 
را به کار می گیرند تا نه فقط نیازهای روزمرة 
زندگــی را بــرآورده کنند، بلکــه بتوانند با 
استفاده از آن تصویری از هویت خود در برابر 

دیگران مجسم سازند.  

ویژگی سبک زندگی 
از جمله ویژگی های مهم سبک زندگی انسجام 
بخشیدن به وجود انسان است تا بتواند با کمک 
گرفتن از آن با چالش ها و مشکالت زندگی خود 
دست و پنجه نرم کند ]فاضلی،1382[. دیگر 
ویژگی این است که ســبک زندگی الگویی از 
رفتارهای افراد است که همین الگوها باعث ایجاد 
تمایز بین افراد می شــود. سبک زندگی بر اثر 
تعامل بین افراد شکل می گیرد و همچنین بیانگر 
 باور فرد از خود و ارزش های درونی وی اســت 

]باینگانی، ایراندوست، و احمدی،  1392[. 

گلستان سعدی 
سعدی، شــاعر و نویســندة بزرگ ایرانی، 
گلستان را در بهار سال 656 هجری قمری به 
رشتة تحریر درآورد که خیلی زود مورد توجه 
خاص و عام قرار گرفت. کتاب گلستان حاصل 
سفرهای فراوان سعدی است و تجربیاتی که 
در طی آن سفرها کسب کرده است. سعدی 
آن را شاهکار خود دانسته و به آن بالیده است 



و همان طور که خود سعدی پیش بینی کرده 
بود، قرن هاست که این کتاب طراوت خود را 
حفظ کرده اســت و مردم آن را می خوانند. 
کتاب گلســتان بیان کنندة اوضاع اجتماعی 
عصر سعدی است. سعی وی بر این بوده است 
که جامعه را آن گونه که هســت ترسیم کند، 
تا جایی که وی در بســیاری از حکایات وارد 
می شود و ســخن می گوید و خود جزئی از 

اشخاص داستان می شود. 
حکایات و اشــعار سعدی سبک زندگی که  
نه، بلکه خود زندگی اســت. آن گونه زندگی 
که ســعدی در کتاب گلســتان به آن اشاره 
می کند، وفق و مدارا، مــروت و عدالت و در 
نهایت رسیدن به خدا شناسی است. سخن و 
شیوة زندگی سعدی در دو اثر وی »بوستان« 
وگلستان، در حقیقت نمونة یک زندگی آرمان 
شهری انسان است ]یوسفی، 1391[. با توجه 
به اهمیت ســعدی در ادبیات ایران زمین و 
عالقة مردم به کتاب هــای وی و به خصوص 
گلستان، محققان درصدد برآمدند با بررسی 
گلســتان نظرات نغز و جاودانی ســعدی را 
در خصوص ســبک زندگی استخراج كنند و 
چونان آینه ای رو در روی عالقه مندان به این 

شاعر بزرگ قرار دهند.

سبک زندگی از دیدگاه سعدی
شــیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، 
خالق زیباترین کتاب نثر فارســی، گلســتان 
اســت. او در ایــن اثر تعلیمــی و پندآموز با 
اســتفاده از صنعت ایجاز و با بهره گیری از نثر 
آهنگین، هنرنمایی می کند. این استاد شیرین 
سخن در پهنة ادب پارسی، با آثار نغزش چنان 
جلوه گــری می کند که بزرگان وی را اســتاد 
سخن و شیخ اجل نامیده اند. نکات نغزی را که 
شــیخ اجل در باب سبک زندگی درست بیان 
كرده اســت، می توان به دو دسته آموزه های 
جمعی )رفتارهایی کــه در ارتباط با دیگران 
باید لحاظ کرد( و آموزه های فردی )رفتارهایی 
کــه به خود فــرد بر می گردد( تقســیم كرد.

آمــوزه های جمعی در خصوص 
سبک زندگی

1. در باب همدلی
یکی از مهم ترین رهنمون های ســعدی به 

جامعة بشــریت دعوت ایشــان به هم دلی و 
تیمار نیاز مندان است. وی ابنای بشر را به هم 
وابســته و آنان را آفریدة یک گهر می داند و 
معتقد است رنج هر کدام از ایشان بر زندگی 
دیگران نیز تأثیر خواهد گذاشــت. شاعر فرد 

خودخواه را شایستة نام آدمی نمی داند:
 بنی آدم اعضای یکدیگرند             

 که در آفرینش ز یک پیکرند
چو عضوی به درد آورد روزگار 

 دگر عضو ها را نماند قرار
توکز محنت دیگران بی غمی 

 نشاید که نامت نهند آدمی
 ]درسیرت پادشاهان، حکایت 10: 66[

2. در باب مردم آزاری
ســعدی مردم آزاری را گناهــی غیر قابل 
بخشایش دانسته است و مرگ ستمکار را بر 

زنده ماندن او رجحان می دهد:
ای زبر دست زیر دست آزار          

گرم تا کی بماند این بازار؟
به چه کار آیدت جهان داری؟       

مردنت به که مردم آزاری
]در سیرت پادشاهان، حکایت11: 67[

او شخص مردم آزار را دون پایه تر از حیوان 
می داند و از قول خردمندان بیان می دارد:

 »خر باربر به که شیِر مردم در«. 
]درسیرت پادشاهان ،حکایت20: 74[ و با 

بیتی بر این مطلب صحه می گذارد.
گاوان و خران رنج ُبردار  

 به ز آدمیان مردم آزار ]درسیرت پادشاهان، 
حکایت 20: 74[

از دید ســعدی، آزار دادن دیگران موجب 
رنجیدگی خواهد شــد و دل آزردگی رنجی 

است که به سختی فراموش می شود:
»هر که را رنجی به دل رســانیدی، اگر در 
عقــب آن صد راحت برســانی، از پاداش آن 
]یک[ رنج ایمن مباش که پیکان از جراحت 
بــه  درآیــد و آزار در دل بماند« ]در فضیلت 

قناعت، حکایت28: 123[
 

3. درباب دوستی
یکــی از پراهمیت تریــن موضوعــات در 
ســبک زندگی، یادگیری مهارت دوست یابی 
اســت. به عقیدة صاحبان خرد و اندیشــه از 

جمله ســعدی، دوست کسی است که دارای 
خصایصی ویژه باشــد. از نظــر او افرادی که 
ثبات عقیده ندارند، شایســتگی الزم را براي 
 مصاحبت و دوســتی ندارند. چرا که ایشان 
»به ســالمی برنجند و به دشــنامی خلعت 
دهند.« ]درسیرت پادشاهان، حکایت 69:15[.

دیگر اینکه، دوســت باید همــراِه هنگامة 
شداید و ســختی ها باشــد. او معتقد است: 

»برسفره، همة دشمنان دوست نمایند.«
دوست مشمار آنکه در نعمت زند          

الف یارّی و برادر خواندگی
دوست آن دانم که گیرد دست دوست        

درپریشان حالی و درماندگی 
]در سیرت پادشاهان، حکایت16: 71[

ســعدی از دیگر ویژگی های یک دوســت 
خوب را خوش رویــی و ُخلق نیکو می داند و 
بالطبع، نشست و برخاست با ترشروِی بدخلق 
را به خاطر اثر ناخوشــایندش بر روان آدمی، 

نمی پسندد:
مبر حاجت به نزدیک  ترشروی 
که از خوی بدش فرسوده گردی
اگر گویی غم دل با کسی گوی

که از رویش به نقد آسوده گردی 
]در فضیلت قناعت، حکایت 12: 113[

از نظر این شاعر هنرمند، انسان برای اثبات 
موّدت و دوستی باید که مصلحت دیگری را 
بر مصالح خود مقدم بداند و کســی که فاقد 
خصلت از خود گذشــتگی اســت، شایستة 
دلبســتگی نیست. چرا که: »برادر که در بند 
خویش است، نه برادر و نه خویش است«. ]در 

اخالق درویشان، حکایت42: 106[
و نیزدر ادامه می آورد: 

همره اگر شتاب کند همرِه تو نیست      
دل در کسی مبند که دلبستة تو نیست 
]در اخالق درویشان، حکایت42 : 106[

از دیگر صفات هم نشینان مناسب، سنخیت 
و هم گونی ایشــان با یکدیگر اســت که اگر 
این گونه نباشــد، مصاحبت رنج آور و آسیب 

رسان می شود:
جمعی چو گل و الله به  هم پیوسته             

تو هیزم خشک در میانی رسته
چون باد، مخالف و چو سرما ناخوش      

چون برف نشسته ای و چون یخ بسته
]در عشق و جوانی، حکایت12: 140[
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درک متقابــل، خصوصیت دیگر دوســت 
هم دل است. کسی که نتواند از دریچة چشم 
دردمند به مصیبت و رنج او بنگرد، شدت درد 
و رنج وی را درک نمی کند و هم نشینی با او 

سودی ندارد:
تا تو را حالی نباشد همچو ما               

حال ما باشد تو را افسانه پیش
 ]در عشق و جوانی، حکایت18: 144[

همیشــه این احتمال هســت که بهترین 
دوســت انســان روزی به سرســخت ترین 
از جمله شرایط  دشــمنش تبدیل شــود. 
دوســتی حفظ حریم در دوستی هاســت. 
حکمــا در این بــاره گفته اند: »دوســت را 
چنــدان قّوت مــده که اگر دشــمن گردد 
برتو غالب شــود.« ]درســیرت پادشاهان، 

حکایت27: 79[
خالصــه اینکــه در انتخــاب دوســت و 
مصاحب، دقت و وســواس الزم است، چرا 
که شــخص حتــی اگر بکوشــد از فعل بد 
دوســتانش به دور باشــد، ولی به واسطة 
هم نشــینی با دوســتان، مــورد قضاوت و 

تهمت قرار می گیرد:
طلب کردم ز دانایان یکی پند              

مرا گفتند: با نادان مپیوند 
]درآداب صحبت: 185[

ســعدی با فراست و زیرکی حتی به میزان 
و اندازة مصاحبت و دیدار بین دوســتان هم 
اشاره کرده اســت. او عقیده دارد: دیدارهای 
پی درپــی و بیش از حد از حالوت دوســتی 
می کاهد. از نظر وی برای شعله ور ماندن آتش 
دیدار الزم است هم صحبتی به حساب و به 

اندازه باشد:
به دیدار مردم شدن عیب نیست       

ولیکن نه چندان که گویند بس
اگر خویشتن را مالمت کنی            

مالمت نباید شنیدن ز کس 
]در اخالق درویشان، حکایت28: 99[

4. در باب بخشش
یکی از شــاخص ترین نکات آموزشی که 
در این اثر نگارین مورد توجه واقع شــده، 
غنیمت دانســتن عمر و نیکــی به هم نوع 

است، که ســعدی مخاطب را به آن توصیه 
می کند:

خیری کن ای فالن و غنیمت شمار عمر       
زان پیشتر که بانگ بر آید فالن نماند 
]در سیرت پادشاهان، حکایت2: 59[

هر چند که وی به کّرار آدمی را به بخشش 
و دهش دعوت می کند، ولی در عین حال به 
این نکته واقف اســت که فطرت پاک و سالم 
قابلّیت تربیت پذیری بیشتری دارد و تربیت 
ماهیت و ذات ناســالم بسی دشوار و گاه غیر 

ممکن است:
شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی؟         

ناکس به تربیت نشود ای حکیم، کس 
]در سیرت پادشاهان، حکایت4: 62[

نکتة تعلیمی دیگر، عبث بودن نیکویی در 
حق فرد فرومایه است که به انتظار رویش گل 

در شوره زار مانند شده است:
زمین شوره سنبل بر نیارد             

در او تخم عمل ضایع مگردان
نکویی با بدان کردن چنان است      

که بد کردن به جای نیک مردان 
]در سیرت پادشاهان، حکایت 4: 62[

و نکتة پایانی این اســت کــه نیکی و کرم 
دربارة دیگران قطعًا بازتاب خواهد داشــت. 
وقتی افراد با طلسم محبت به یکدیگر نزدیک 
شوند، در هنگامة بال و گرفتاری به یاری هم 

خواهند شتافت:
هر که فریادرس روز مصیبت خواهد       

گو در ایام سالمت به جوانمردی کوش 
]در سیرت پادشاهان، حکایت 6: 63[

البته باید توجه داشت که توقع اِنعام و نیکی 
از انســان دون پایــه و فرومایه کاری بیهوده 
اســت و همین که آدمی از شر چنین فردی 

ایمن بماند، خود خیر است:
امیدوار بود آدمی به خیر کسان            

مرا به ]خیر[تو امید نیست شر مرسان 
]در فواید خاموشی، حکایت10: 131[ 

5. درباب نیکویی
از دید ســعدی رضای پــروردگار منوط به 

رضای خلق است:
خواهی که خدای بر تو بخشد          

با خلق خدای کن نکویی 
]درسیرت پادشاهان، حکایت20: 74[

و ستمکار مستوجب لعن و نفرین است:
نماند ستمکار بد روزگار              

بماند بر او لعنت پایدار 
]در سیرت پادشاهان، حکایت 20: 75[
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6. در باب حق شناسی
یکی از ویژگی های پسندیده از دید این شاعر 
بزرگ ســیرت حق شناســی و وفاداری است. 
حق شناســی ایجاب می کند که آدمی در حق 
هم نوع خود گذشــت و مسامحه داشته باشد. 
بنابراین انسان نباید نیکی کسی را در مورد خود 

به وادی نسیان بسپارد:
آن را که به جای توست هر دم کرمی                 

عذرش بنه ار کند به عمری ستمی 
]در سیرت پادشاهان، حکایت 24: 77[

نویسندة گلستان، با استفاده از قانون عمل 
و عکس العمل، اذعان می دارد که عمل نیک 

و بد بازتاب دارد:
تا توانی درون کس مخراش                     

کاندر این راه خارها باشد
کار درویش مستمند برآر                        

که تو را نیز کارها باشد 
]در سیرت پادشاهان، حکایت 35: 83[

7. درباب درستکاری
از  پاک تــر  را  پویــان  راســت  ســعدی 
آن می دانــد کــه از محاســبة اعمالشــان 
بیمناک باشــند: »آن را که حســاب پاک 
اســت، از محاســبه چــه بــاک اســت؟« 
]در سیرت پادشاهان، حکایت 16: 70[.

او معتقد است: انسان صداقت پیشه از کسی 
نمی هراسد:

تو پاک باش و مدار، ای برادر، از کس باک     
زنند جامة ناپاک گازران بر سنگ 

]70 پادشاهان، حکایت16:  ]در سیرت 

کــــار  8. دربــاب تجســـــس در 
یکدیگر

تنها خداوند از باطن آدمیان با خبر است. 
پس افراد اجازة تجســس در کار و زندگی 
یکدیگــر را ندارنــد و نمی توانند به راحتی 

دربارة هم قضاوت کنند:
هر که را جامة پارسا بینی              

پارسا دان و نیک مرد انگار
ور ندانی که در نهادش چیست        

محتسب را درون خانه چه کار؟ 
]اخالق درویشان، حکایت1: 86[

9. در باب عیب جویی
عیب جویی بسیار نکوهیده است و عیب جو 

شایستة مصاحبت نیست:
هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد     
بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد 

]در اخالق درویشان، حکایت 4: 87[
طعن طاعنان و حســد حاسدان در شیوة 
زندگی خردمند تأثیر نخواهد داشــت. آنان 
مســیر صحیح زندگی را یافته اند، بنابراین به 

سوءظن بی خردان وقعی نمی نهند:
نیک باشی و بدت گوید خلق                

به که بد باشی و نیکت بینند 
]در اخالق درویشان ،حکایت 22: 96[

10. در باب قضاوت کردن
ســعدی همانند یک روان شناس خبره، به کار 
بردن سنجه های ظاهری را در آزمودن شخصیت 
افراد رد می کنــد. او روح را ودیعة الهی مي داند و 
جسم را نقاب جان می شمارد و به این نکته اشاره 
می کند که صورت ناخوب و قامت کوتاه، ضعف و 
کمبود نیست، همان طور که زیبایی و سهی قامت 
بودن را نمی توان مزیت و فضل به حساب آورد، بلکه 

بزرگی به بلندای اندیشه است:
»کوتاِه خردمند، به از ناداِن بلند، نه هر چه 

به  قامت مه تر، به قیمت بهتر«.
 ]در سیرت پادشاهان، حکایت3: 59[.

11. در باب شاد کردن دیگران
سعدی از ابنای بشر می خواهد که دستگیر 
هم نوع باشــند و برای شاد کردن دل دیگران 

بکوشند:
گرت از دست برآید دهنی شیرین کن     
مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی 

]در اخالق درویشان، حکایت 41: 106[

12. در باب هم جواری 
ســعدی به مخاطب هشدار می دهد که در 
هنگام خرید خانه دربارة همسایه اش با دقت 
و وســواس تحقیق کند، چرا که همسایة بد 

زندگی را آزاردهنده می کند:
خانه ای را که چون تو همسایه است         

ده  درم سیم کم عیار ارزد

لیکن امیدوار  باید  بود                       
که پس ازمرگ تو هزار ارزد  

]در فواید خاموشی، حکایت 9: 130[

13. در باب زمان تربیت
بهترین زمان تربیت، دوران کودکی است، 
چراکه در بزرگ سالی شخصیت شکل گرفته 

و تغییر آن ناممکن است:
هرکه در ُخردیش ادب نکنند           

در بزرگی فالح از او برخاست
چوب تر را چنان که خواهی پیچ      

نشود خشک جز به آتش راست 
]در تأثیر تربیت، حکایت3: 155[

14. درباب سخن چینی
ســخن چینی، افروختــِن آتــش کینه و 
دشمنی است، و این آتش سوزان نخست خود 
سخن چین را خواهد سوزاند. پس این کار از 

خرد و فراست دور است:
میان دو کس آتش افروختن         

نه عقل است و خود در میان سوختن 
]در آداب صحبت: 172[

15. در باب حسد
حسادت نیز دشــمن قدرتمند دیگری در 
وجود آدمی اســت که آســیبش از دشمنان 

بیرونی سهمگین تر است:
اال تا نخواهی بال بر حسود               

که آن بخت برگشته خود در بالست
چه حاجت که با وی کنی دشمنی        

که وی را چنان دشمن اندر قفاست 
]در آداب صحبت: 183[

16. درباب دروغ
دروغ گناهی  بزرگ و صفتی بسیار ناپسند 

است، چرا که اعتماد را از بین می برد:
یکی را که عادت بود راستی              

خطایی رود، در گذارند از او
وگر نامور شد به قول دروغ              

دگر راست باورندارند از او 
]درآداب صحبت: 186[

ادامه دارد
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برنامۀ درسی و 
آموزشی 

علوم اجتماعی

شمسي قنبري
دانش آموختة كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي خلخال 
دكتر مهدي قدیمي
عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي زنجان 
دكتر ناصر علي رمضاني 
عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي خلخال

چكيده
در این پژوهش ابعاد متفاوت هویت به صورت نظام دار، عیني 
و كّمي )اعداد و ارقام( با اســتفاده از روش تحلیل محتوا مورد 
توجه و تحلیل قرار گرفته اســت. جامعــة آماري این پژوهش 
شامل كتاب  هاي مطالعات اجتماعي دورة متوسطه بود. اطاعات 
با استفاده از اســناد و متون )كتاب  هاي درسي( و با استفاده 
از پرســش نامة معكوس گردآوري شد. براي تعیین پایایي ابزار 
تحقیق از روش »بازآزمایي« )آزمون و آزمون مجدد( استفاده شد. 
یافته هاي پژوهش حاكي از آن اســت كه كتاب هاي مطالعات 
اجتماعي دورة متوسطه، به ابعاد متفاوت هویت كمتر پرداخته 
است. همچنین نتایج نشــان داد كه از كل 453 واحد تحلیل 
در كل كتاب هــا، مقولة هویت دیني 126 واحد )27/81(، هویت 
فرهنگي 109 واحد )24/06(، هویت جمعي 83 واحد )18/32(، 
هویت ملي 64 واحد )14/13(، هویت قومي 42 واحد )9/27( و 

مقولة هویت فردي 29 واحد )6/40( به دست آمده است. 

 كلید واژه هــا: هویــت قومــي، هویت دینــي، هویــت فردي، 
هویت جمعي، هویت فرهنگي، هویت ملي، كتاب درسي، علوم اجتماعي

بيان مسئله
هویت از آغاز تمدن بشــری ذهن انسان را به خود مشغول داشته و 
اکنون نیز یکی از مهم ترین دغدغه های انسان معاصر است. به طوری 
که در حــال حاضر محور اصلی بســیاری از نظریه ها و پژوهش های 
جامعه شناســی و روان شناسی اجتماعی است. اندیشمندان اجتماعي 
هویــت را به ابعاد متفــاوت )فردی، جمعی، فرهنگــی، دینی، ملی، 
قومی و . . . ( تقسیم بندي كرده اند. دیدگاه هایی چون »تعامل گرایان 
نمادین« و جامعه شناسانی چون گیدنز و جنکینز در این مقوله جای 
می گیرند. برخی از اندیشمندان هویت را با تأکید بر »وجه تشخیص« 
تعریف کرده انــد؛ نظیر آنچه که شیخاوندی ارائه كرده است: هویت 
مبین مجموعه خصایصی اســت که امکان تعریف صریح یک شی ء یا 

یک شخص را فراهم می آورد ]شیخاوندی، 1380[.
برخی هویت را معناداری جامعه دانسته اند، یعنی جامعه معنایی برای 
خودش قائل باشــد و در چارچوب آن عمل کند و در صورت از دست 
دادن این معنا یا به هر دلیلی گسستگی در معناداری، با بحران هویت 
مواجه خواهد شــد ]رجایی، 1373[. از نظرگاه دیگری، هویت فرایند 
پاســخ گویی آگاهانة هر فرد به یک دسته ســؤاالت در مورد خودش 
است؛ از گذشته اش که او چه کسی بود، کجا بود و چه بود، تا اینكه چه 
هست و به كدام قبیله، نژاد یا ملت تعلق دارد، منشأ ابتدایی و اصلی اش 

هویّت ملی 

تحليل محتوای كتاب های مطالعات اجتماعی دورٔه 
متوسطٔه دوم از حيث كاربرد مفهوم هويّت1
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کجا بوده و در تمدن جهان چه نقشــی داشته است ]باوند، 1377[.
  در این بین، نوجوانان و جوانان به عنوان  اعضاي حســاس جامعة 
ما، برای رسیدن به یک هویت منسجم نیازمند داشتن نگرش صحیح 
دربارة خود، فرهنگ اطرافیان و همچنین استنباط صحیح از دیگران 
هســتند، و با توجه به شکل گیری شــخصیت جوانان در این سنین، 
آن ها در دوره ای به ســر می برند که احساس تعلق عاطفی به جامعة 
خود را کســب می كنند. در ســنین نوجوانی و جوانی، شخصیت فرد 
شــکل مي گیرد و طی روند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری، ارزش ها 
و هنجارهای جامعة خود را درونی می کند. از چنین منظري، ســؤالي 
كه این تحقیق به آن پرداخته، این اســت كه در کتاب های درســی 
مطالعات اجتماعی دورة متوســطة دوم، تــا چه حد به ابعاد گوناگون 

هویت پرداخته شده است؟
از كتاب هاي درسي به عنوان متون رســمي آموزشي كه بنیادهاي 
هویتــي را در افــراد تحكیم و نهادینه مي كنند، انتظــار مي رود نگاه 
متعادل و متوازني به این مؤلفه ها و ابعاد هویت داشــته باشــند. این 
پژوهش چند و چون توجه كتاب هاي درسي مطالعات اجتماعي را به 
هویت و ابعاد و مؤلفه هاي آن مورد بررسي قرار داده است تا از رهگذر 
یك بررسي دقیق و مشخص شدن كم و كیف آن، به تقویت، تكمیل 
و اصالح كتاب هاي درســي در راســتاي تحكیم هویت دیني، ملي و 

اجتماعي نسل نوجوان و جوان كشور كمك كند. 

چارچوب نظری
از آنجا كه هدف این مطالعــه تحلیل محتوای کتاب های مطالعات 
اجتماعی دورة متوســطة دوم از حیث کاربرد مفهوم هویت اســت، 
بنابراین از نظریات آنتونی گیدنز، تالکوت پارســونز، دانیل بل، 
تاجفل و... براي بررسی تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی 
دورة متوســطه از حیث کاربرد مفهوم هویت اســتفاده شــده است. 
بحث در مورد مدیریت »هویت شخصی« از مفاهیم کلیدی رهیافت 
نظری گیدنز در مدرنیتة متأخر به شــمار مــی رود. در نظریة گیدنز، 
هویت شــخصی مفهوم منفعلی نیســت که صرفًا تحت تأثیر عوامل 
بیرونی شکل گرفته باشد. بلکه افراد، ضمن ساختن و پرداختن هویت 
شخصی خویش، صرف نظر از کیفیت محلی یا موضعی اعمال و افعال 
آن ها، به طور مســتقیم در ایجاد و اعتالی بعضی از تأثیرات اجتماعی 
جهانی نیز مشــارکت دارند ]گیدنز،16:1382[. از نظر آنتونی گیدنز، 
هویت عبارت اســت از: خود شــخص، آن طوری که خودش تعریف 
می کند. به نظر گیدنز، هویت انسان در کنش متقابل با دیگران ایجاد 
می شــود و در جریان زندگی پیوسته تغییر می کند. هیچ کس دارای 
هویت ثابتی نیســت. هویت، ســیال و همواره در حال ایجاد شدن و 

عوض شدن است ]گیدنز،15:1382[.
ریچارد جنکینز از جمله جامعه شناســانی اســت که در ســنت 

تعامل گرایــی فراینــدی قــرار می گیــرد. او معتقد اســت، هویت 
اجتماعی خصلــت یا خصیصة همة انســان ها به عنــوان موجودات 
اجتماعــی اســت. از نظــر جنکینز، هویــت اجتماعــی درک ما از 
ایــن مطلب اســت که چه کســی هســتیم و دیگران کیســتند، و 
 از طــرف دیگــر، درک دیگران از خودشــان و افراد دیگر چیســت

 ]جنکینــز، 1381: 8ـ7[. دیدگاهی که جنکینــز برای فهم هویت 
اجتماعی عرضه می کند، دیالكتیک هویت ها و دیالكتیک فرد و جامعه 
اســت که هویت فردی بر تفاوت و هویت جمعی بر تشابه تأکید دارد. 
هویت فردی در خویشتنی تجسم یافته و جدا از دیگران بی معناست 

]جنکینز، 1381: 30[.
تالکوت پارســونز نیز معتقد است، کنشگر با درونی کردن نهادها، و 
ارزش ها و ایدئولوژی هایی که نظام فرهنگی جامعه عرضه می کند، به 
کنــش خود جهتی می دهد که هم بــرای خودش و هم برای دیگران 
معنادار است و شــخصیت )هویت( افراد را شکل می دهد. فرد هویت 
خودش را از اجتماع می گیرد و آن را امری اکتسابی در نظر می گیرد. 
پارســونز معتقد اســت، در فرایند تحوالت جوامع )تکامل اجتماع(، 
هویت جمعی کوچک جوامع سنتی به هویت های بزرگ و عام جوامع 
صنعتی تبدیل می شــود. او در ســطح فردی، ارضای نیازهای افراد و 
فرایند اجتماعی شدن و هنجارپذیری افراد را در شرایط الزم و پذیرش 
عقایــد و ارزش های عامی چون خردگرایی، فعال گرایی، آزادگی و . . . 
را عامل تعیین کننده می داند که بین افراد هماهنگی، یگانگی و تعهد 
متقابل ایجاد می کند که آرمان های وابسته به عواطف و احساسات، و 
هم یاری و همکاری، از »گروه نخســتین« به اجتماع محلی و ملت و 

سرانجام به اجتماع جهانی گسترش می یابد ]کوزر، 1375[.

روش تحقیق
در این پژوهش ابعاد متفاوت هویت به صورت نظام دار، عیني و كمي 
)اعداد و ارقام(، با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد توجه و تحلیل 
قرار گرفــت. جامعة آماری این پژوهش شــامل کتاب های مطالعات 
اجتماعی دورة متوسطه و نمونة تحقیق به صورت كل شماري )شامل 

کلیة صفحات( بوده است. 
ابــزار گردآوري داده ها پرســش نامة معکوس بود كــه در آن ابعاد 
گوناگون هویت با استفاده از روش تحلیل محتوا از طریق جدول نشان 

داده شده است. 
واحدهای تحلیل محتوا در این تحقیق عبارت  بودند از:

1. جمله یا بند: به عنوان یک جمله یا پاراگراف که واحد دستوری 
کاملی باشد.

2. مضمون: که واحد داللتی است و به طور غیرمستقیم بر معنایی 
داللت دارد.

3. تصویر
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هويت فردی
هویت فردي كه گاه به دو صورت شخصي و نقشي مطرح مي شود، 
در مجمــوع به نوعي آگاهي اطالق مي شــود كه هر فــرد در فرایند 
اجتماعي شــدن و تعامل با دیگران دربارة خود كســب مي كند. این 
خودآگاهي به صورتي نســبتًا سازمان یافته بخشــي از نظام شخصي 
)برایند دیالكتیك ذهن و عین( حایل و واســطه بین دنیاي دروني و 
بیروني فرد است و در هر حوزه یا میدان تعامالتي، رابطة او را با خود 
و دیگران تنظیم و كنش هایشان را هدایت مي كند. این نوع هویت كه 
توانایي فرد را در به كار بردن ضمیر مفرد »من« نشان مي دهد، معرف 
هویت و استقالل شخصي و نقشي فرد است و معمواًل در پاسخ به این 
پرسش ها مطرح مي شود كه: »من كیســتم و چیستم؟ و افراد دیگر 
كیستند و چیستند؟« ]عبداللهي و حســین بر، 1381[. در این بعد، 
میزان اهمیت افراد به مســائلي چون ارزش هاي شخصي و معیارهاي 
اخالقي، خیاالت و تصورات، هدف هاي شخصي و آرزوهاي آینده، افكار 
و ایده ها، احساس اینكه فردي منحصر به فرد است، عقیدة فرد نسبت 
به شــخصیتي كه دارد، برداشت خصوصي از خود، و ... بستگي دارد و 

همة این موارد اشاره به ویژگي هاي شخصي افراد دارند. 

هويت جمعی
هویت جمعي معرف احســاس تعلق فرد بــه گروه هاي اجتماعي یا 
واحد هاي جمعي نظیر خانواده، طبقة اجتماعي، قوم، ملت، و احساس 
تعهد در برابر آن هاست. این نوع از هویت كه معمواًل با ضمیر »ما« بیان 
مي شــود، رابطة فرد را با گروه هاي اجتماعي تنظیم مي كند و در برابر 
این پرسش ها مطرح مي شــود: »ما  كیستیم و چیستیم: و گروه هاي 
دیگر كیستند و چیستند؟« ]پیشین[. شاخص هاي عملیاتي این بعد از 
هویت اجتماعي عبارت اند از: احساس تعلق به جامعه، پذیرش مصالح 
و منافع جمعي بر مصالح و منافع فردي، مقبولیت گروهي، روحیة كار 
مشاركتي و مشاركت در نظام تقسیم كار، و پایبندي به هنجارهاي عام. 

هويت دينی
هویت دیني به رابطة انسان با دین و نسبتي كه با آن پیدا مي كند، 
 اطالق مي شــود. ســنگ بناي هویت دیني تعهد و پایبندي اســت 
]شــرفي، 1383: 95[. بــه عبارت دیگر، هویت دیني نشــان دهندة 
احســاس تعهد و تعلــق به دیــن و جامعة دیني اســت. مهم ترین 
دســتاوردهاي هویت دیني پاسخ دادن به پرسش هاي بنیادي، جهت 
بخشیدن به زندگي، وحدت اعتقادي و معنا بخشیدن به جهان است 
]همــان،ص 99[. این متغیر با شــاخص هایي از قبیل: نقش دین در 
دادن معنــا، جهت و آرامش به زندگي، تالش فرد در حفظ ارزش هاي 
دیني خود در هر شرایطي، میزان شناخت از دین، تأثیر اعتقادات در 
روابط، اعتقاد به تأثیر اعتقادات دیني و آداب و ســنن آن در پیشرفت 
كشور، پایبندي به اعتقادات دیني، وابستگي به دین سنجش مي شود. 

هويت ملی 
هویت ملي به معناي احساس تعلق و وفاداري به عناصر و نمادهاي 
مشترك در اجتماع ملي )جامعه كل( است. مهم ترین عناصر و نمادهاي 
هویت ملي كه سبب شناسایي و تمایز مي شوند، عبارت اند از: سرزمین، 
دین، آیین، آداب و مناسك، تاریخ، زبان و ادبیات، مردم و دولت. درون 
یــك اجتماع ملي، میزان تعلق و وفــاداري اعضا به هر یك از عناصر 
و نمادهاي مذكور، احســاس هویت ملي آن ها را مشــخص مي سازد 
]چلبــي، 1378: 143[. این مفهوم با شــخص هایي چون: افتخار به 
ملیت، توجه به فرهنگ و تاریخ كشور، احساس نزدیكي به هم وطنان و 
دلسوزي براي كشور، اهمیت قائل شدن براي موسیقي، پرچم، لباس، 
زبان و سایر نمادهاي ملیت، افتخار به مفاخر و شخصیت هاي ملي خود 

و احترام به آن ها، سنجیده مي  شود. 

هويت قومی
هویت قومــي یكي از انواع هویت جمعي اســت كه به ویژگي هاي 
فرهنگي اطالق مي شــود. یك قوم را از اقــوام دیگر متمایز مي كند و 
بین اعضاي یك قوم احساس تعلق به وجود مي آورد و آن ها را منسجم 
مي كند. هویت قومي در ســطحي پایین تر از هویت ملي یا جامعه اي 

قرار دارد ]احمد لو، 1381[. 
هویــت قومي از نوع هویت اجتماعــي و مجموعة خاصي از عوامل 
عیني، ذهني، فرهنگي، اجتماعي، عقیدتي و نفساني است كه در یك 
گروه انساني متجلي مي شود و آن را از دیگر گروه ها متمایز مي سازد. 
در این نوع هویت، روابط عاطفي اعضا بیشــتر و همگني و یكدستي 

بیشتري نسبت به جامعة كلي بر آن حاكم است. 

هويت فرهنگی 
هویت فرهنگي مجموعة ارزش ها، باورها، نمادها و ... است كه سبب 
شــناخته شــدن و متمایز كردن فرد و افراد از دیگــر افراد و جوامع 
مي شود ]رهبري، 1380[. مقصود از فرهنگ، مجموعة ذهني و رواني 
مشــتركي اســت كه در گذشتة تاریخي شــكل گرفته و طي فرایند 
جامعه پذیري به نســل هاي بعدي منتقل مي شــود و نسل هاي نوین 
آن را به  ارث برده اند. این مجموعه شــامل ارزش ها، هنجارها، نمادها، 
باورها، اعتقادات، احساسات و رویكردهایي است كه در زمینة خانواده، 
اقتصاد، سیاســت، مذهب، جامعه پذیــري و تفریحات بین مردم یك 
جامعه به صورت وجدان جمعي درآمده است. فرهنگ عالوه بر بخش 
ذهني، داراي بخش عیني نیز هست كه برخي از آن به عنوان »تمدن« 
نام مي برند و به صــورت میراث فرهنگي در اختیار جامعه هســتند. 
ارزش گذاري جامعه نســبت به این میــراث فرهنگي و قضاوت آن ها 
نسبت به ضرورت حفظ، نگهداري و كاربرد آن در جامعه نیز جزئي از 
هویت است ]حاجیاني، 1384[. در این تحقیق این متغیر با مؤلفه هایي 
مانند پرداختن به فرهنگ مشــترك، زبان مشترك و ... سنجیده شد. 
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یافته ها 
جدول 1 توزیع فراواني شــش مقولة هویت را در كتاب هاي درسي 
دورة  متوســطه )مطالعات اجتماعي ســال اول آموزش متوســطه، 
جامعه شناسي 1 سال دوم آموزش متوسطه، و جامعه شناسي2 سال 
سوم آموزش متوسطه( بر حسب هر مقوله نشان مي دهد. همان طور كه 
در جدول مالحظه مي شــود، بیشترین تعداد واحد ها در كتاب درسي 
علوم اجتماعي )جامعه شناســي نظام جهاني( دورة پیش دانشــگاهي 
)42/83( وجــود دارد كه داراي بیشــترین فراواني اســت. همچنین 
كمترین تعداد جمله در كتاب درســي مطالعات اجتماعي ســال اول 

آموزش متوسطه )7/28( وجود دارد و داراي كمترین فراواني است. 

نتیجه اي كه مي توان از جدول 2 گرفت این است كه تعداد واحدهاي 
مقولــة هویت دیني در كل كتاب ها 27/81درصد و داراي بیشــترین 
فراواني اســت. همچنین تعداد واحد هاي مقولة هویت فردي در كل 

كتاب ها 6/40 درصد و داراي كمترین فراواني است. 
نمودارهاي 3،2،1 و 4 ســهم و میزان پرداختن به هر یك از ابعاد 
شــش گانة هویت، شــامل هویت ملي، هویت جمعي، هویت دیني، 
هویت فرهنگي، هویت قومي و هویت فردي را به ترتیب در كتاب هاي 
مطالعات اجتماعي ســال هاي اول، دوم، ســوم و پیش دانشــگاهي 

مشخص مي كنند. 

جدول1. تفكیك  نمونة كتاب ها بر حسب تعداد كل واحد ها
كتاب ها

واحدها  

مطالعات اجتماعي- 
 سال اول 

آموزش متوسطه 
سال 1391

جامعه شناسي1 
سال دوم 
آموزش 

متوسطه سال 
1391

جامعه شناسي2 
سال سوم 

آموزش متوسطه 
سال 1391

علوم اجتماعي 
)جامعه شناسي 

نظام جهاني(،  دورة 
پیش دانشگاهي 

سال 1391

مجموع

تعداد كل 
واحد ها

3340186194453

7/288/8341/0642/83100/0درصد

ابعاد هویت در كتاب 
مطالعات اجتماعي 
سال اول آموزش 
متوسطة 2 چاپ 

1391

هویت جمعي 
)25 واحد(

هویت دیني 
)2 واحد(

هویت ملي 
)4 واحد(

هویت فرهنگي 
)2 واحد(

نمودار1. مدل ابعاد هویت در كتاب مطالعات اجتماعي سال اول 
آموزش متوسطة2 چاپ 1391

نمودار3. مدل ابعاد هویت در كتاب جامعه شناسي2 سال سوم 
آموزش متوسطة 2 چاپ 1391

ابعاد هویت در كتاب 
جامعه شناسي2 

سال سوم آموزش 
متوسطة2 چاپ 

1391

هویت فرهنگي 
)61 واحد(

هویت ملي  
)27 واحد(

هویت قومي 
)15 واحد(

هویت فردي 
)18 واحد(

هویت دیني 
)22 واحد(

هویت جمعي 
)43 واحد(

ابعاد هویت در كتاب 
جامعه شناسي1 

سال دوم آموزش 
متوسطة2 چاپ 

1391

هویت دیني 
)9 واحد(

هویت قومي 
)7 واحد(

هویت جمعي 
)7 واحد(

هویت ملي  
)5 واحد(

نمودار2. مدل ابعاد هویت در كتاب جامعه شناسي1 سال دوم 
آموزش متوسطة 2 چاپ 1391

هویت فرهنگي 
)12 واحد(

جدول 2. تفكیك نمونه بر حسب تعداد واحد هاي هر مقوله در كل كتاب ها

واحد ها  

مقوله ها

تعداد كل واحد هاي به كار برده شده در كتاب ها

درصدفراواني

429/27هویت قومي

12627/81هویت دیني

8318/32هویت جمعي

296/40هویت فردي

10924/06هویت فرهنگي

6414/13هویت ملي

453100/0مجموع
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نتيجه گيری
é در كل كتاب ها، مقولة هویــت دیني داراي 126 واحد )27/81( 
اســت. این یافته با نظریة برگر قابل تحلیل است. او هویت را »تجربة 
واقعــي فرد دربارة خــود در یك موقعیت اجتماعــي خاص مي داند. 
به عبارت دیگر هویت طریقي اســت كــه در آن افراد به تعریف خود 
مي پردازند. هویت در این معنا بخشــي از ســاختار معین آگاهي و از 
این رو تابع توصیفي پدیدار شناسانه اســت«. برگر هویت مدرن را در 

چهار خصلت مي داند كه عبارت اند از: 
1. هویت مدرن مشخصًا باز است.

2. هویت مدرن مشخصًا تفكیك شده است. 
3. هویت مدرن مشخصًا اندیشنده است. 

4. هویت مدرن مشخصًا فردیت یافته است. 

وي در مورد هویت بازاندیشانه معتقد است، جامعة در حال تغییر و 
تحول فرد را ناگزیر به بازاندیشي و اتخاذ تصمیم هاي متنوع مي سازد. 
بازاندیشــي نه تنها معطوف به جهان بیروني است، بلكه وارد ذهنیت 
فرد نیز مي شود و طي فرایند بازاندیشي، جهان و خود فرد به موضوع 

آگاهي تبدیل مي  شوند.]برگر و دیگران، 1387: 206ـ 205[. 
éدر کل کتاب ها مقولة هویت فرهنگی 109 واحد)06/ 24( اســت. 
این یافته نیز با نظریة پارسونز هم خوانی دارد. تالکوت پارسونز معتقد 
است، کنشــگر با درونی کردن نهادها، ارزش ها و ایدئولوژی هایی که 
نظام فرهنگی جامعه، عرضه می کند، به کنش خود جهتی می دهد که 
هم برای خودش و هم برای دیگران معنادار است و شخصیت )هویت( 
افراد را شــکل می دهد. فرد هویت خودش را از اجتماع اخذ مي كند و 

آن را امری اکتسابی در نظر می گیرد ]کوزر، 1375[.
 é  در کل کتاب هــا مقولــة هویــت جمعی 83 واحــد)18/32(  
اســت. ریچارد جنکینز از جمله جامعه شناســانی است که در سنت 
»تعامل گرایی فرایندی« قرار می گیرد. جنکینز معتقد اســت، هویت 

اجتماعی خصلــت یا خصیصة همة  انســان ها به عنــوان موجودات 
اجتماعی است. از نظر او، هویت اجتماعی درک ما از این مطلب است 
که چه کسی هستیم و دیگران کیستند و از طرف دیگر، درک دیگران 
از خودشان و افراد دیگر چیست ]جنکینز، 1381: 8ـ7[. دیدگاهی که 
جنکینز برای فهم هویت اجتماعی عرضه می کند، دیالكتیک هویت ها 
و دیالكتیک فرد و جامعه اســت که هویــت فردی بر تفاوت و هویت 
جمعی بر تشابه تأکید دارد. هویت فردی در خویشتنی تجسم یافته و 

جدا از دیگران بی معناست ]جنکینز، 1381: 30[. 
é  در کل کتاب هــا، مقولــة هویت ملی 64 واحد)14/13( اســت. 
پارســونز معتقد اســت، در فرایند تحوالت جامعه )تکامل اجتماع(، 
هویت جمعِی کوچِک جوامع سنتی به هویت های بزرگ و عام جوامع 
صنعتی تبدیل می شــود. او در ســطح فردی، ارضای نیازهای افراد و 
فرایند اجتماعی شدن و هنجارپذیری افراد را در شرایط الزم و پذیرش 
عقایــد و ارزش های عامی چون خردگرایی، فعال گرایی، آزادگی و... را 
عامل تعیین کننده اي می داند که بین افراد هماهنگی، یگانگی و تعهد 
متقابل ایجاد می کند.  آرمان های وابســته به عواطف و احساسات، و 
هم یاری و همکاری نیز از »گروه نخستین« به اجتماع محلی و ملت و 

سرانجام به اجتماع جهانی گسترش می یابد ]کوزر، 1375[.
 é در کل کتاب ها مقولة هویت قومی 42 واحد )9/27( است. از نظر 
دانیل بل بسیاري از جوامع در جهان امروز جوامعي چند گانه اند. بدین 
معنا كه از گروه هاي اجتماعي مجزایي كه مي توانند انســجام سیاسي 
و فرهنگي را درون جامعه معرفي كنند تشكیل شده اند. دانیل بل سه 

علت را براي عمده شدن هویت هاي قومي بیان مي دارد: 
1.  با گســترش هویت هاي كلي در گسترش فرایند همانندسازي و 
بروكراتیزه شــدن هر چه بیشتر ساختار اجتماعي تمایل براي برخي 
تكیه گاه هــاي خاص یا اولیه هویتي قوت مي یابد. مردم مي خواهند به 
واحدهاي كوچك تر تعلق داشته باشند و قومیت یكي از دسترس ترین 

این گونه واحدها و هویت هاي كوچك تر مي باشد.
2. تجزیه اقتدار ســنتي ساختارها و واحدهاي اجتماعي مؤثر قبلي 
همانند طبقه یا ملت منجر به عمده تر شدن هویت هاي قومي مي شود.

3. سیاسي شدن تصمیماتي كه بر زندگي جمعي افراد اثر مي گذارد 
باعث نیاز به ســازماندهي هاي گروهي به طور كلي و گروه بندي هاي 
قومــي به طور اخص به منظور دفاع از حقوق، خواســته ها و تمایالت 

افراد مي شود.
به عقیدة بل، در این راستا قومیت یكي از بهترین مباني ایجاد هویت 
و تشــكل هاي گروهي اســت نه تنها به عنوان یك سلسله ویژگي هاي 
اولیه و فرهنگي، بلكه به عنوان یك انتخاب راهبردي توســط افرادي 
كــه در شــرایط متفاوت دیگــر مي توانند عضویت ســایر گروه هاي 
 اجتماعي را براي تعقیب و به دست آوردن قدرت و اعتبار انتخاب كنند 

]پورجبلي، 1387[. 
é در کل کتاب هــا مقولــة هویت فردی 29 واحد )6/40( اســت 
که بــا نظریة گیدنز هم خوانی دارد. بحــث در مورد مدیریت هویت 
شــخصی از مفاهیم کلیدی رهیافت نظری گیدنز در مدرنیتة متأخر 
به شــمار مــی رود. در نظریة گیدنز هویت شــخصی مفهوم منفعلی 

ابعاد هویت 
در كتاب علوم اجتماعي 

)جامعه شناسي 
نظام جهاني(  دورة 

پیش دانشگاهي

هویت فرهنگي 
)34 واحد(

هویت ملي 
)28 واحد(

هویت قومي  
)20 واحد(

هویت فردي 
)11 واحد(

 نمودار4. مدل ابعاد هویت در كتاب علوم اجتماعي 
)جامعه شناسي نظام جهاني( دورة پیش دانشگاهي

هویت دیني 
)93 واحد(

هویت جمعي  
)8 واحد(
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نیســت که صرفًا تحت تأثیر عوامل بیرونی شــکل گرفته باشد. بلکه 
افراد، ضمن ســاختن و پرداختن هویت شخصی خویش، صرف نظر 
از کیفیت محلی یا موضعی اعمال و افعال آن ها، به طور مســتقیم در 
ایجاد و اعتالی بعضی از تأثیرات اجتماعی جهانی نیز مشارکت دارند 
]گیدنز،16:1382[. از نظر او، هویت عبارت اســت از: خود شخص، 

آن طوری که خودش تعریف می کند.
 به نظر گیدنز، هویت انسان در کنش متقابل با دیگران ایجاد می شود 
و در جریان زندگی، پیوســته تغییر می کنــد. هیچ کس دارای هویت 
ثابتی نیست. هویت سیال و همواره در حال ایجاد شدن و عوض شدن 
است )همان، ص 15(. به نظر او، شرط اساسی تدارک هویت شخصی، 

استقرار »اعتماد بنیادین« است.

پيشنهادها
1. مجریــان فرهنگی جامعه، با در نظــر گرفتن بنیان های اعتقادی 
و فکری جامعة ایران، در جهت بســط و تبلیغ عملی عناصر فرهنگی 
منشــأ گرفته از دین اسالم و فرهنگ ایرانی، اقداماتی متناسب با سن 
و اقتضاهای خاص جامعة دانش آموزی را سرلوحه کار خود قرار دهند 
و با تحکیم پایه های اجتماعی، متناســب با فرهنگ جامعة ایران از به 
ریختگی هویتی افراد جامعه و به خصوص دانش آموزان جلوگیری کنند.
2. از طریــق برنامه ریزي هــاي ظریف و اصولي، روي اســطوره ها، 
شخصیت ها و وقایع ملي و دیني بیشتر كار شود و سازمان هاي ذي ربط 
براي آشنایي دانش آموزان با این موارد بهتر عمل كنند؛ چراكه مشاهده 
مي شــود، بسیاري از دانش آموزان با اسطوره هاي ملي و دیني آشنایي 
ندارند، لذا هیچ نوع تمایلي نیز در زمینة آشــنایي بیشــتر یا گرایش 

بدان ها ندارند.
3. درس ها و برنامه هایي براي تقویت افزایش اطالعات دانش آموزان 
در خصوص ابعاد گوناگون هویت ارائه شوند كه در نهایت، این موضوع 
به تقویت باورها و گرایش دانش آموزان به مســائل اجتماعي و تقویت 

هویت آنان منجر خواهد شد.
 4. نهادهایي همچون وزارت فرهنگ و ارشــاد، سازمان ملي جوانان، 
آموزش و پرورش و... برنامه ریزي هاي متنوع و جذابي براي دانش آموزان 
در رابطه با شناخت مفهوم هویت طراحي كنند و زمینة ارتقاي سطح 

آشنایی دانش آموزان را با مفهوم هویت فراهم سازند.
5. شــبکة روابط اجتماعی دانش آموزان از طریق گسترش مشارکت 

آن ها در امور اجتماعی و فرهنگی مدرسه وسیع تر شود. 
6. دانش آموزان هر چه بیشتري در برنامه های فوق برنامة مدرسه ها 
کــه دارای محتوای ملــی، دینی، فرهنگی و . . . ماننــد بازدید از آثار 
باســتانی، برگزاری جشــن های ملی مذهبی به گونــة جذاب برای 
دانش آموزان، افزایش مســابقات مطالعه و تحقیق دربارة هویت ملی و 

فرهنگی، و . . . شركت داده شوند. 
7. به فرهنگ و تمدن ایرانی پرداخته شود و برتری های آن نسبت به 
دیگر تمدن ها و فرهنگ ها به طور واقع بینانه در کتاب هاي درسی علوم 

اجتماعی آورده شود. 
8. بر محتوای مرتبط با ابعاد هویت در درس هاي کالس افزوده شود. 

پي نوشت
1. مقالة حاضر براســاس گزارش نهایي پایان نامة دورة كارشناسي 
ارشــد رشــتة پژوهش علوم اجتماعي دانشــگاه آزاد اسالمي واحد 
خلخال در ســال 1392 تحت عنوان »تحلیــل محتواي كتاب هاي 
مطالعات اجتماعي دورة متوســطه از حیــث كاربرد مفهوم هویت« 

تدوین شده است. 
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دانش نوين 
اجتماعی

پرویز صبوری
 دانشجوی دکتراي جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران

مقـــدمه
رشــد علم و فناوري در قرن بیستم، به انسان امید به پیشرفت و تعالی 
داد. اما آرمان آزادی، برابری و خوش بینی در ســایة خرد جهان شــمول 
در عمل با ناکامی و ســرخوردگی مواجه شد. در تندباد بی امان مدرنیته، 
آشــفتگی های اجتماعی فجایع و کشتارهای دسته جمعی، مانند جنگ 
جهانی، از خودبیگانگی و دربند کشــیدن خویشتن انسان، چالش فقر و 
غنا، امید را به ناامیدی مبدل ساخت. در این بستر به وجود آمده، متفکران 
اجتماعی و جامعه شناسان، نقد اوضاع اجتماعی را در نقد فرهنگ برآمده از 
تحوالت قرن بیستم دانستند که نقش محوری در پویش های نابرابری های 
اجتماعی و اقتصادی داشــته است. از بین متفکران اجتماعی که انسان 
مدرن را به نفرین مدرنیته گرفتار دیدند و خواســتار رهایی انسان مدرن 
از پروژة »صنعت فرهنگ سازی«1 شدند، گروهي نیز اندیشمندان »مکتب 
فرانکفورت« بودند. از نظر آن ها، روشنگری اندیشة ترقی خواهانه ای بود که 
هدفش رهانیدن انسان از چنبرة ترس بود و می خواست حاکمیت انسان 
را تثبیت کند. دیالکتیک مسئله در این بود که هدفش تسخیر طبیعت و 
رهایی انسان از بند اساطیر بود، اما علم و هنر، دو بازی فرهنگ مدرن، به 
بربریت کشانده شدند و به طور روزافزونی انسانیت را زیر سیطرة »بت واره 

پرستی کاال« قرار دادند.
یکــی از مشــهورترین و پرنفوذترین اعضای مکتــب فرانکفورت که 
ســهم عمده ای در شکل گیری اندیشــه های بعدی اعضای این مكتب 
داشــت، هربرت مارکوزه اســت. او در دهة 1960 در مقام فیلسوف، 
نظریه پرداز اجتماعی و فعال سیاســی به شــهرت جهانی رســید و در 
رسانه ها به عنوان»پدرچپ« بلند آوازه شد. اندیشمند دیگری که با تأسی 
از اندیشــه های انتقادی، ســهم عمده ای در نقد فرهنگ مدرن داشت، 
پیر بوردیو2 اســت. او بــا تلفیق نظریه هــای مارکس و وبر، فرهنگ 
را در مرکز جامعه شناســی قرار داد و با خلق مفاهیمی چون »ســلطة 
نمادیــن« و »فرهنگ مصرفــی«، درصدد نقد فرهنگ مــدرن برآمد. 

این نوشته درصدد نقد فرهنگ مدرن، با تلفیق اندیشه های انتقادی 
دو متفکر بزرگ جامعه شناسی ـ هربرت مارکوزه و پیر بوردیو ـ است. 

كلیدواژه ها: در برابر خشونت نمادین، فرهنگ مدرن، نقد ماركوزه 
و پیر بوردیو بر فرهنگ مدرن

نقد هربرت مارکوزه بر فرهنگ مدرن
هربرت مارکوزه در 19 ژوئیه 1898 در برلین زاده شد. هستی شناسی 
مارکوزه متأثر از دو عامل در زندگی وی است: عامل اول شرایط اجتماعی 
ـ سیاسی حاکم بر آلمان از سال1918 است. مارکوزه در میدان رزم این 
انقــالب که با به خون خفتن آزادی خواهانی چــون رزا لوکزامبورگ، 
لیبکنخت و ... فرجامی تلخ را میزبان شد، عضو »شورای سربازان انقالبی 
برلیــن« بود. رخداد دوم ارتباط صمیمی وی با  هوســرل )بنیان گذار 
پدیدارشناســی(، هایدگر )از متفکران اگزیستانســیالیزم( ، ماکس 
هورکهایمر، تئودور آدرنو و والتر بنجامین، از بنیان گذاران مؤسسة 
تحقیقات اجتماعی فرانکفورت بود. همچنین، مطالعات وی در فلسفه های 
نیچه، هگل، مارکس و مبانی روانکاوی فروید،  سبب شد تا از وی یک 

فیلسوفي جامعه شناس و منتقد نظام سرمایه داری بسازد. 
به نظر ماركوزه، »نقد« مهم ترین تفكر فلســفي اســت. او دركتاب 
»انسان تك ساحتي« آســیب هایي را كه جامعة سرمایه داري صنعتي 
بــر توانایي نقد یا تفكر منفي به عنوان رســالت اصلي نظریة انتقادي 
و عامل رهایي وارد كرده اســت، بررسي مي كند. او می نویسد: »خرد 
افسونگر برای کسب قدرت کوشش می کند و با نیروی اندیشة عملی 
با هرگونه تفکر آزادی که واقعیت موجود را نقد کند، مخالفت می کند. 
نیروهاي رهایي بخــش در جامعة صنعتي مدرن به نحو فزاینده اي در 
حال نابودي هستند و دیگر چندان نیروي مخالفي باقي نمانده است. 

نقد فرهنگ مدرن از منظر 
هربرت مارکوزه و پیر بوردیو 
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جامعة ســرمایه داری، امروز از انتقاد راستین و بنیادین بی بهره است. 
توســعة فناوري، حاکمیت جامعه را بر افراد ســخت استوار ساخته و 
توانایی انسان را گرفته است. جامعه فناورانه،)تكنولوژیك(، از رهگذر 
فناوري، فرایندهای فرهنگ، سیاســت و اقتصاد را در هم می آمیزد و 
نظامي به وجود می آورد که در همة شئون زندگی افراد حتی در اندیشه 
و دریافتشان، نظیر امور فنی و صنعتی دخالت می کند، هر جهشی را 

واپس می زند و زندگی انسان ها را می بلعد« ]مارکوزه،1362 :51[. 
هربــرت مارکــوزه در کتاب »خــرد و انقالب«، معرفت شناســی 
پوزیتیویســتی برآمــده از »خرد روشــنگری« را مــورد انتقاد قرار 
می دهد و این نوع معرفت را  جهت گیری علیه دستگاه اندیشة هگل 
می داند:»فلسفة اثباتی خنثا کردن فرایند انتقادي را درنظر داشت که 
متضمن )نفی( فلسفی وضع موجود بود و می کوشید منزلت مثبت را 
به امور واقع باز دهد و این همان نقطة مشترك با پوزیتیویسم است که 
سوق دادن اندیشه به سوي امور واقعی و تعالی تجربه به پایگاه غایت 

دانش است.« ]مارکوزه، 1388 :331[. 
ماركــوزه بر این باور اســت كه علــم و فناوري، جامعــه اي كاماًل 
غیر انســاني ایجاد كرده اســت، به طوری که علم اثباتی را بی توجه به 
سرنوشــت انسان و ارزش های متعالی می داند و آن را در خدمت نظام 
سرمایه داری معرفي مي كند که همواره به دنبال مناسبات مادی است. 
وی می گویــد: »باید اعتراف كرد كــه در روزگار ما، روش دانش هایي 
نظیر آمار، محاســبات ریاضي، پژوهش هاي تجربي در جامعه شناسي 
چندان خردمندانه نیســت. روش هایي كه در توســعة صنعتي سود 
مي جوینــد و هرگز به ارزش هاي انســاني توجه نمي كنند و منحصراً 
مناسبات مادي انسان ها و ساخت كنوني جامعه را ارزیابي مي كنند و ... 
جامعه را موجودي برتر و مستقل از افراد معرفي مي كنند، بي خرداني 

هستند كه نقاب خردمندانه بر چهره كشیده اند« ]همان:197[.
وی یکی از علل مهم به بند کشیده شدن انسان در نظام سرمایه داری 
را گســترش جامعه مصرفی عنوان 
ســازوكار  بــا  که  می کنــد 
تبلیغات و ایدئولوژی طبقة 

حاکم خواسته های کاذب مـــادی را جـای خواسته های واقعی افراد 
می نشاند. مارکوزه استدالل می کند که سرمایه داری بعد از جنگ دوم 
جهانی، بر همة بحران های اقتصادی غلبه می یابد. اما دستیابی به این 
حجم انبوه، معطوف به رهایی نیست، بلکه برعکس، به ایجاد »نیازهای 
کاذب«3 منتهی می شود. آسودگی، خوش گذرانی، کار و مصرف مطابق 
تبلیغ آگهی های بازرگانی و دوست داشتن و دشمن داشتن هرچه را 
دیگران دوست یا دشــمن می دارند، نشانه های وجود نیازهای کاذب 
اســت. ارضای این نیازها به »شادی در سعادت« مي انجامد و افراد را 
از تصمیم گیری حقیقی باز می دارد. انســان های امروز برمبنای خرید 
و فروش کاالهایی که در جامعه موجود اســت، ارزشــیابی و شناخته 
می شوند. آنان موجودیتشان را در اتومبیلشان و رادیو و تلویزیونشان 

می یابند ]مارکوزه،1362: 44[.
یكي از پدیده هاي مهم كه باعث به وجود آمدن »رفتار تك ساحتي« 
مي شود، وســایل ارتباط جمعي و صنایع سرگرم كننده و وقت پركن 
است كه خالقیت و اندیشــة فردي را از میان مي برد. وی می نویسد: 
»تبلیغات امروز به واسطة وسایل ارتباط جمعی به دنبال آن نیست كه 
درست را از نادرست و حقیقت را از اشتباه باز شناسد. مستمعان بدون 
آنكه بیندیشند و دقت كنند، برانگیخته مي شوند. لذا در اندیشه شان 

مفاهیم تازه اي راه نمي یابد« ]همان:127[.
 مارکوزه با تقسیم هنر به »فونکسیونالیسم« و »سورئالیسم«، هنر جامعة 
معاصر را هنر فونکسیونالیسمی و بازاری می داند که درصدد تزئین جامعه 
است. وی با مقایسة هنر معاصر با هنر دوران گذشته، هنر دوران گذشته 
را هنري متعالی و منتقد به وضع موجود، و غایت آن را ناخشــنودی از 
زمان حال معرفي می کند. درحالی که هنر دوران جدید، مسخ شده توسط 
فناوري است که هیچ گونه رنگ اعتراض ندارد و در آن، حتی جوهر هنر 
که نگاه به بایدهاســت، درهم ریخته است. مارکوزه در این باره می گوید: 
»در آثار ادبي و هنري كه پیش از این رنگي از تضاد و ناخشنودي داشت، 
بي تفاوتي پدید آمده است. هنر امروز پدید آمده از شادماني و رفاه است. 
غایت هنر سازنده، ناسازگاري با وضع موجود و نشان دادن ناخشنودي و 
پرخاشــگري است، درحالی که فناوري امروز، شکل سنتی هنر را در هم 
ریخته و امکان جدایی هنرمندانة آدمی را از جامعه دشوار ساخته است. به 
بیان دیگر، فناوري نه تنها بسیاری از سبک های هنری را از میان برده، بلکه 

جوهر هنر را نیز به نابودی کشانده است« ]همان:91[.

نقد پیر بوردیو بر فرهنگ مدرن
منتقــد بانفوذی که فرهنگ مدرن را به نقد می کشــد، پیر بوردیو 
اســت. او در اول اوت سال 1930 در »دنگوئن« فرانسه در خانواده اي 
از طبقة متوســط پایین متولد شــد. شــرکت در کالس های لئوي 
اشتراوس، انسان شــناس در »كالج دوفرانس« و دستیاري ریمون 
آرون سبب شد، بوردیو در سال 1964 به ریاست »مؤسسه مطالعاتي 

اكول پراكتیك« برگزیده شود ]کلهون و وکان،1383 :55[.
 آبشــخور فکری بوردیو در حوزة جامعه شناسی متأثر از سه منبع 
است: جامعه شناســی انتقادی مارکس؛ جامعه شناسی پوزیتیویستی 

دورکیم؛ جامعه شناسی تاریخیـ  تفهمی وبر.
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بوردیو منتقد الگویی از فرهنگ اســت که تصور می کند، گونه های 
مختلفی از نمود فرهنگی وجود دارند: هنرها، موســیقی و ادبیات که 
ارزش یا بهایشــان را می توان به مثابه امری تابع منطق زیباشناختی 
صرف جدا از عالقه ها و منافع قدرت سنجید. بوردیو تمامی اشتغال های 
فرهنگی را مســتقیمًا در حوزة تضاد اجتماعــی و روابط قدرت قرار 
می دهد ]همان:199[. او مدعی اســت که مصرف فرهنگی روشــی 
است برای آنکه قشرهای مختلف خود را متمایز کنند و مدعی منزلت 
باالتری شــوند، و به همین میزان فرهنگ جزئی از سیاست طبقاتی 
است. مشخصًا تولید و مصرف فرهنگی روشی است که قشرهای طبقة 
حاکم از طریق آن به دنبال ایجاد و حفظ سلطه شــان هســتند. آن ها 
می خواهند ذائقه ها، ترجیحات و معیارهای فرهنگی و ســبک زندگی 
خود را به ارزشــمندترین و مطلوب ترین آن ها بدل و آن ها را مسلط  
ســازند. به میزانی که ارزش ها و سبک های زیباشناختی و داوری های 
آن ها به لحاظ اجتماعی مسلط شــود، منزلت طبقاتی و هرمنوتیک 

آن ها حفظ می شود ]همان:201[.
بوردیو سازوكار هایی برای فرایندهاي نهادی بازتولید سلطه یا همان 
خشونت نمادین به کار می گیرد. خشونت نمادین شکل آرام خشونت 
است و به طور غیرمستقیم تا حد زیادی از طریق سازوکارهای فرهنگی 
اعمال می شــود و در تضاد با شكل هاي  مستقیم تر کنترل اجتماعی 
است که جامعه شناسان غالبًا به آن ها توجه دارند. زبان یا معانی نظام 
نمادین آن ها که در مسند قدرت اند، به بقیة جمعیت تحمیل می شود 
]ریتــزر 1389: 319[.  نکتة اصلی کــه بوردیو به آن توجه دارد، این 
اســت که: فرهنگ چگونه بازتولید نظام های ســلطه را تقریبًا بدون 
اطالع عامالن ممکن می ســازد؟ بوردیو با انتقاد از نقش تلویزیون در 
تحمیق افکار عمومی، آن را به عنوان»فساد ساختاری« ارزیابی می کند. 
به باور او، این ابزار به شــکل گســترده ارزش هایی را بر افکار عمومی 
تحمیــل مي كند و آن هــا را از توانایــی درک واقعیت های اجتماعی 
براساس ابزارهای جامعه شــناختی محروم می سازد  و به این ترتیب، 
می تواند بهترین کمک را به بازتولید نظام ســلطه انجام دهد. از نظر 
وی، تلویزیون،  ابزاري ارتباطاتی و در عین حال، ابزار سانسور است که 

خود نیز تحت بدترین نوع سانسور قرار دارد ]فکوهی،1384 :151[.
 بوردیــو تأکید دارد، بی عدالتی هــا و نابرابری های طبقاتی در نظام 
آموزشی نهفته است. وی در پژوهش هایش نشان داده است که چگونه 
آیندة تحصیلی برای فرزندان رده های باالی شــغلی که شانسي بیش 
از 50 درصــد برای ورود به دانشــگاه دارند، و فرزنــد یک کارگر که 
شانسی کمتر از دو درصد برای راه یافتن به دانشگاه دارد و به واسطة 
اشــخاص یا محیط های دیگر به طور غیرمستقیم با دانش و دانشگاه 
آشنا می شود، متفاوت است. از نظر بوردیو، نظام آموزشی در بازتولید 
ترکیب طبقه های اجتماعی، نقش مؤثری دارد. چون با انجام گزینشی 
کــه در انتخاب افراد بــه کار می گیرد، دانش آموزان دارای ســرمایة 
فرهنگی ارثی را، از کسانی که فاقد آن هستند، جدا می کند و بنابراین 
باعث حفظ تفاوت های اجتماعی از پیش موجود میان افراد می شــود 

]کتبی، 1382: 215[.
بدین ترتیب بوردیو بر دو نکته تأکید دارد: ابتدا آنکه، مدرسه ها، 

نه تنها سلطة طبقاتی را بازتولید، بلکه نابرابری های طبقاتی را تشدید 
می کننــد. دوم، این بازتولید نابرابری طبقاتــی از طریق تحصیل، به 
واســطة ایدئولوژی آنان دال بر اینکه موفقیت نشانة تالش و توانایی 
فردی اســت، به غلط تعبیر می شود. عدم توفیق در تحصیل به منزله 
شکســت فرد تلقی می شود و  نه نظام آموزشی طبقاتی، و این امر به 

حفظ سلسله مراتب طبقاتی کمک می کند ]سیدمن،1386 :202[.
بوردیو با انتقاد از کانت، که هنر را پدیدة زیبایی به صورت حســی 
متعالی توضیح می دهد و آن را فراوردة ذهن می داند، معتقد است که 
حس زیباشناختی به سلیقة خوب و بد انسان ها مربوط است و داوری 
شخصی محســوب می شود، در حالي كه ســلیقه شخص به حیثیت 
اجتماعی و جایگاه او بســتگی دارد. انسان فالن موسیقی را به خاطر 
تشخیص و وجه تمایزی که این تشــخیص برای او می آورد، دوست 
می دارد و یا به دوست داشتن آن تظاهر می کند ]بوردیو ،1379: 151[.

نتیجــة بحث در تمامی آنچه تاکنون به عنوان مفاهیم اساســی در 
نظریة بوردیو آمد، مؤید این نکته است که سلطه و نابرابری اجتماعی 
و بازتولیــد آن، از طریق فرهنگ مصرف نابرابرکننده صورت مي گیرد 
که از آن به خشــونت نمادین یا خشونت بدون مقاومت نام می برد. به 
طوری که طبقة ممتاز با ایجاد ســبک زندگی و ذائقة جدید از طریق 
آموزش وپرورش، رسانه و هنر، سلطة خود را بر طبقات پایین به صورت 

پنهان و نامحسوس اعمال می کند.
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تلفیق نظریۀ مارکوزه و بوردیو
با تأمل در آثار مارکوزه )کتاب انســان تک ســاحتی و خرد انقالب( 
و بوردیو )تمایز(، انســان مدرن به شیوه های گوناگون توسط فرهنگ 
مدرن به بند کشیده شده است. فناوری با پخش آگهی های تبلیغاتی 
و پخش فیلم هــاي جذاب و فریبنده، ابزاري براي خرید، وقت گذراني 
و جلوگیري ازهرگونه عالقه به تفكر انتقادي در جامعة ســرمایه داري 

محسوب مي شود.
 به نظر ماركوزه و بوردیو، امروزه منشأ سلطه و نابرابري اجتماعي نه 
نظام اقتصادي، بلكه نظام فرهنگي است. فرهنگ مصرفي و صنعتي شده 
و كاالهاي وابسته به آن موجب افزایش فاصلة طبقاتي و مانع آگاهي 
انقالبي و عمل انقالبي مي شود.رســانه هاي مدرن، به ویژه تلویزیون و 
رادیو، به جاي اینكه توسط انسان ها كنترل شوند و آگاهي آن ها را باال 
ببرنــد، افراد را كنترل مي كنند و تحت ســیطرة خویش درآورده اند. 
به این ترتیب فناوري ابزاري در دســت طبقات ممتاز براي نظارت و 
كنترل بیشتر بر طبقات پایین جامعه و نهادینه سازي ارزش ها و سبك 
زندگي خویش در آن ها مي شــود كه در نتیجــة آن، به قول ماكوزه، 
انسان »تك بعدي« مي شود و ُبعد اصلي انسان كه همان قابلیت تفكر 
انتقادي دربارة نیازهاي واقعي جامعه، هنر، ادبیات و به طور كلي سبك 

زندگي است، سركوب مي شود. 
ماركوزه در جامعة تك بعدي، و بوردیو در مفهوم خشــونت نمادین، 
بر این نكته تأكید دارند كه رسانه تحت انقیاد سرمایه داران و طبقات 
ممتاز قرار دارد و آن ها از طریق نظارت فناورانه بر فردیت افراد پایین 
جامعــه، از جمله كارگران، توان آن ها را در اعتراض به وضع موجود از 
بین مي برند. ماركوزه مي گوید: » مســتمعان بدون آنكه بیندیشند و 

دقت كنند، برانگیخته مي شوند.« 
بوردیو از تلویزیون به »فســاد ســاختاری« یاد می کند که درصدد 
تحمیق افکار عمومی است. هربرت مارکوزه با توصیف  مفهوم »صنعت 
دانش«، قواعد حاکم بر مدرسه ها و دانشگاه ها را نه محیطی برای تفکر 
آزاد فراگیرندگان، بلکه مکانی برای تولید انبوه دانشــجویان و نفوذ به 

جامعه می داند که  همواره به دنبال منافع خود هستند. 
مارکوزه خرد برامده از نظام ســرمایه داری را خردی پوزیتیویستی 
می داند که در محیط های علمی تنها به توجیه وضع موجود می پردازد. 
این نوع از خرد توان انقالب رهایی بخش انسان را ندارد، بلکه ارزش های 
انسانی و غایت بشر را نادیده می گیرد. بوردیو نیز در مفهوم »خشونت 
نمادین« مدرسه و دانشگاه را میدان نبردی می داند که در آن مبارزات 
گوناگونی برای بهتر کردن یا محافظت از مناصب صورت می گیرد. از 
طرف دیگر، بوردیو معتقد است، مدرسه کانونی برای بازتولید سلطة 
طبقات ممتاز است که به واسطه حاکمیت ایدئولوژی طبقات فرادست 
بر نظام آموزشــی، ارزش های آن ها بر طبقات فرودســت به صورت 
نامحسوسی غلبه می یابد. مدرسه ها نابرابری طبقاتی را از طریق تبدیل 

تمایزهای طبقة اجتماعی به تمایزات آموزشی بازتولید می کنند. 
مارکوزه با تقسیم هنر به دو دسته » هنر فونکسیونالیسم« و »هنر 
سورئالیسم«، هنر نظام سرمایه داری را هنری برای تزئین دنیای مدرن 
می داند که همواره هنر متعالی را که در پی رهایی انســان و انتقاد از 

وضع موجود اســت، به عقب می راند. بوردیو نیز هنر مدرن را هنری 
برای تمایز و تشــخص طبقات ممتاز می داند که همواره در پی تسلط 
بر میدان فرهنگی اند. او معتقد اســت: »مصرف فرهنگی و اســتفاده 
از وســایل هنری روشی است که قشــرهای طبقة حاکم از طریق آن 
به دنبال ایجاد و حفظ سلطه شان هستند. آن ها می خواهند سبک های 
زیباشناختی شان به لحاظ اجتماعی مسلط شود تا طبقات تحت سلطه 

به فرودستی خود تن در دهند«.
خالصه اینکه مارکوزه و بوردیو بر این نکته تأکید دارند که فرهنگ 
مدرن با ســازوكار هایی چون فناوري، مراکز آموزشی، هنر و ادبیات، 
درصدد به اســتثمار کشیدن انسان است. استثماری که به قول دکتر 
شریعتی با اســتحمار همراه است. استثماری که در آن فرد  نه تنها 
متوجهش نیست، بلکه خود نیز هم سو با دیگران درپی به بند کشیدن 
خویشتن خویش است. لذا برای رهایی از این مخمصه تنها راه داشتن 
آگاهی واقعی به جای آگاهی کاذب، خواسته های واقعی به جای نیازهای 
مصرفی و کاذب، و به طور دقیق داشــتن تفکر انتقادی و منفی است.

پي نوشت ها
1. Culture Industry
2. Pierre Bourdieu

3. احتیاجاتــی که منافع گــروه معینی آن را به فــرد تحمیل می کند و 
کار توانفرســا، فشــار و خشــونت، بیدادگری و تیره بختی به دنبال دارد 

]مارکوزه،1362 :41[.
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الهام شریعتي
كارشناس ارشد برنامه ریزي درسي دانشگاه آزاد اسالمي
محمد غفاري
عضو هیئت علمي و استادیار دانشگاه آزاد اسالمي

چكيده
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتواست. 
جامعة آماری کتاب مطالعات اجتماعی پایة ششم بوده است. در 
این تحقیق واحد تحلیل متن، تصویر و تمرین بوده است. روایی 
و پایایی ابزار پژوهش تأیید شــده است. عمده ترین یافته های 
پژوهش بیانگر آن اســت که 377 مورد در متن، 197 تصویر و 
156 فعالیت دانش شهروندی را به گونه ای مطرح ساخته اند که 
تقریبــًا در نیمی از متن و تصویرها و تمرین هاي کتاب مطالعات 
اجتماعی پایة ششم به عنصر »دانایی محوری« توجه شده است، 
اما به دیگر عناصر توجه چندانی نشده است. به عبارت دیگر، در 
متن 192 مورد و 119 تصویر و 87 تمرین به عنصر دانایی محوری 
در کتاب مطالعــات اجتماعی پرداخته اند. در حالی که در متن و 
تمرین ها به »مشــارکت« و در تصویر به عنصر »انتقادگری« و 
»انتقادپذیری« اشارة کمتری شده است. به عبارت دیگر، توجه 
به دانش شــهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی به میزان قابل 
توجهی نیست، زیرا بســیاری از عناصر دانش شهروندی مانند 
مشارکت، انتقادگری و انتقادپذیری در متن، تصویرها و تمرین ها 
تا حدودی نادیده گرفته شده اند. قصور و ناتوانی کتاب مطالعات 
اجتماعی در توجه به عناصر دانش شهروندی باعث خواهد شد، 

دانش آموز نتواند از وظایف شهروندی خود آگاه شود.

 كلید واژه هــا: دانــش شــهروندی، مطالعــات اجتماعی، 
تحلیل محتوا، كتاب درسي، مدیریت شهري

مقدمه
یکی از مهم ترین ابعاد شــهروندی داشــتن »دانش و آگاهی 
شهروندی« است. دانش شهروندی از عقاید و اطالعات بنیادی 
تشکیل می شود که افراد باید بدانند و به کار ببرند تا شهروندان 
 مؤثر و مســئولي باشــند ]ایزدی و عزیزی شــمامی، 1388[. 
دانش شهروندی عبارت اســت از کسب دانش و جست وجوی 
دانایی، مشارکت فعال، مســئولیت پذیری، و داشتن آگاهی در 
زمینة موضوع هاي تاریخی، اجتماعی و فرهنگی در سطح محلی، 

ملی و بین المللی ]ساعی ارسی،1393[.
کنجکاوی،  برابــری،  تعهــد،  احســاس   )1998( مینکلر1 
ترقی طلبی، اطاعت از قانون، توجه به نفع عمومی و مشارکت  را از 
جمله مؤلفه های شهروندی می داند. توماس اس دی2 )2004( 
مشــارکت، تعاون، همکاری و دانایی محوری، و می هویی لیو3  
 )2004( آراســتگی شــخصی، دانش محوری در سطح محلی، 
ملی و جهانی، سخت کوشــی، وطن دوســتی، تبعیت از قانون، 
نوع دوستی و مشارکت را مد نظر قرار می دهند ]به نقل از: حسینی 
و همکاران، 1390[. هودسن4  )2001( معتقد است، دستیابی 
بــه هدف هایي چون: وفاداری به ملت، افزایش دانش، تســلیم 
شدن در برابر قانون و هنجارهای اجتماعی، اعتقاد به ارزش های 
اصلی جامعه مانند تساوی و برابری، عالقه به مشارکت سیاسی، 
و مهارت در تجزیه و تحلیل اطالعات و ارتباطات سیاسی، فلسفة 

اصلی تربیت شهروندی است.
بدون تردید، یکی از مهم ترین رســالت ها و دالیل شکل گیری 

  تحليل محتوای كتاب  
  مطالعات اجتماعی پایٔه ششم  

دانش اجتماعی 
بومی

دانش شهروندی
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نظام آموزشــی در طول تاریخ بشــری و توســعة آن به شکل 
کنونی، آماده سازی شهروندانی متعهد، فعال و خالق بوده است. 
در گزارش اخیر »مطالعة تربیت شــهروندی انجمن بین المللی 
ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی« آمده است: تمامی جوامع معاصر 
دارای این نگرانی و دل مشغولی هستند که چگونه افراد را برای 
زندگی و شهروندی آماده کنند و راه و رسم مشارکت در مسائل 

 .]Torney purta, 1991[ اجتماعی را به آن ها بیاموزند
مدرسه کانال و مجرایی مؤثر برای انتقال مجموعه ای از دانش ها، 
مهارت ها، ارزش ها و باورهای خاص اجتماعی به اعضاي جامعه 
است. نظام آموزشــی فرصت هایی را برای فراگیرندگان تدارک 
می بیند تــا بتوانند ارزش ها و باورهای مختلف را از دیدگاه های 
متفاوت مورد آزمــون قرار دهند. اینکه شــهروندان بتوانند از 
نقش خود آگاهی یابند و به آن ارج نهند و نیز مشــارکتی فعال 
در مصالح ملی داشــته باشند، دلیل محکمی براي این موضوع 
اســت که نظام آموزشی باید در زمینة شــهروندی به آموزش 
افراد مبادرت ورزد. شــهروندی امری نیست که بعد از فراغت از 
مدرسه اتفاق بیفتد، بلکه در رفتارها و تعامالت روزانه آموخته و 
تمرین می شود و بهترین مکان برای تمرین شهروندی مدرسه 
است. به عبارت دیگر، مسئولیت اصلی پرورش و تقویت ارزش ها 
و مهارت های شــهروندی بر دوش نظام آموزش و پرورش است 

]فتحی و سعادتمند، 1394[. 
در این راســتا، کتاب های درســی منعکس کنندة هدف های 
تربیتی مطلوبی اند که سیاست گذاران نظام آموزش و پرورش در 
جســت وجوی دستیابی به آن هســتند ]محمدآبادی، 1394[

و کتــاب تعلیمات اجتماعي به دنبال تقویت صالحیت هــای 
اجتماعي، اقتصادي، سیاسي، فرهنگي و تربیتي فراگیرندگان و 
در یک كالم، تربیت شهرونداني خوب و آگاه از حقوق و تكالیف 
نقش خود در جامعه هســتند ]هاشــمی، 1389[. بازتاب این 
موضــوع در بروندادهای نظام آموزش پایة ششــم ابتدایی قابل 
تحقیق و بررســی است، زیرا آموزش پایة ششم به عنوان مبنا و 
اصل همة آموزش ها مطرح مي شــود و در واقع سنگ زیربناي 
نظام آموزش به شمار مي آید. محتواي كتاب مطالعات اجتماعی 
ایــن دوره در ذهن دانش آموزان، اولین نقش هایي هســتند كه 
بر ذهن دانش آموزان كه همچون لوحي صاف و ســفید اســت، 
نقش مي بندند. دانش آمــوزان با خواندن این كتاب ها مي توانند 
اولین آگاهي هــا را دربارة آداب و رســوم، قوانین و مقررات، و 
مهارت هاي اجتماعي به دست آورند. لذا با توجه به اهمیت پایة 
ششــم ابتدایی و اهمیت محتوای کتاب مطالعات اجتماعی در 
راستای بهبود دانش شهروندی، در این مطالعه سعی شده است 
به این پرسش پاســخ داده شود که: »کتاب مطالعات اجتماعی 
پایة ششــم تا چه میزانی به مؤلفه های دانش شهروندی توجه 

کرده است؟«

سابقهٔ پژوهش
جمالی تازه کنــد و همکارانش )1392(، در پژوهشــي با 
 عنوان »بررسی جایگاه مؤلفه های تربیت شهروندی در محتوای 
برنامة درســی علوم اجتماعی دورة متوسطه« نشان داده اند که 
 از مجموع 3194 واحد ضبط شــمارش شــده، 248 واحد به 
دانش شهروندی، 99 واحد به مهارت شهروندی و 103 واحد به 
نگرش شهروندی اختصاص دارد. نتایج نشان داده اند که به صورت 
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نامتوازن به مؤلفه های تربیت شــهروندی توجه شــده اســت. 
ولی پور )1386(، در پژوهشي باعنوان »بررسی میزان دانش، 
نگــرش و مهارت شــهروندی دانشــجویان و همچنین میزان 
آموزش حیطه های شــهروندی« نشــان داده است که میانگین 
دانش شهروندی دانشجویان پایین تر از حد متوسط و میانگین 
نگرش و مهارت شــهروندی آنان باالتر از حد متوسط است. از 
طرف دیگر، نظرات اســتادان در این پژوهش بیانگر آن اســت 
که آموزش عالی در پرورش حیطه های شهروندی چندان موفق 

نبوده است. 
ریوللی5  )2010( بین ســال های 2007-2004  به انجام 
پژوهشــی با عنوان »تربیت شــهروندی در مدارس متوسطه: 
بررســی مقایســه ای بولزانو و پادووادر ایتالیا« دست  زده است. 
نتایج تحقیق او نشــان داد: ســطح عالقه ها و دانش سیاسی و 
مدنی دانش آموزان با آنچه که در برنامه های درسی ارائه می شود، 

هم بستگی قوی دارد.
پیترسون  و مازلر6  )2009(پژوهشي را با هدف كشف میزان 
آگاهي دانشجویان در زمینة شهروندي فعال انجام 
دادند. یافته هاي آن ها نشان داد: میزان آگاهي 
دانشجویان در زمینة شهروندي مطلوب، 

زیاد بوده است. 

کوتســلی7  )2008( مطالعه اي در دانشــگاه علوم تربیتي 
قبرس بین دانشــجویان انجام داد. نتایج مطالعة او نشــان داد: 
دانشجویان به طور پیوسته دربارة مفاهیم حقوق بشر، فرهنگ و 
سیاست بحث و گفت وگو مي كنند. آن ها در جهان به شدت چند 

فرهنگي، آموزش شهروندي را پیشنهاد مي دهند. 

روش شناسی تحقیق
در پژوهــش حاضــر از روش تحلیل محتوا برای بررســی 
مؤلفه های دانش شــهروندی در متن، تصویر ها و تمرین هاي 
کتاب مطالعات اجتماعی پایة ششم استفاده شده است. جامعة 
آماری در این پژوهش کتاب درســی مطالعات اجتماعی پایة 
ششم است که توسط»سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« 
در سال 1395 به چاپ رسیده است. با توجه به ماهیت موضوع 
پژوهــش و به دلیــل محدودیت جامعة آمــاری، نمونة آماری 
 تحقیق کتاب مطالعات اجتماعی پایة ششم در سال تحصیلی
1396-1395 اســت. در ایــن تحقیــق، روش نمونه گیــری 
هدفمند اســت و هدف این اســت که از طریق نمونة انتخاب 
شده، درک عمیقی از موضوع مورد مطالعه )دانش شهروندی( 

حاصل شود. 
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جدول1. توزیع نسبي فراواني و درصد فراواني عناصر دانش شهروندي در متن، تصویرها و 
تمرین هاي كتاب مطالعات اجتماعي

دانش شهروندي
تمرینتصویرمتن

درصد فراوانيفراوانيدرصد فراوانيفراوانيدرصد فراوانيفراواني

19250/911960/48755/8دانایي محوري

349/0168/1127/7وطن دوستي

369/5105/195/8قانونمداري

مسئولیت پذیري 
7018/62713/72918/6و تعهد

205/32311/731/9مشاركت 

انتقاد گري و 
256/721/01610/2انتقاد پذیري

377100/0197100/0156100/0دانش شهروندي

روش گــردآوری اطالعات در این تحقیق روش اســنادی و 
استفاده از فهرست هاي وارسي )چک لیست های( مؤلفة دانش 
شــهروندی است. به منظور تعیین روایی ابزار پژوهش، پس از 
تدوین فهرست وارسي تحلیل محتوا، از طریق مطالعة ادبیات 
حوزة دانش شــهروندی و بررسی مطالعات داخلی و خارجی، 
فهرست وارسي در اختیار پنج تن از متخصصان و استادان قرار 
گرفت و تأیید شد. در این تحقیق به منظور اطمینان از پایایی 
تحلیل محتوا، فهرســت هاي وارســي در اختیار یک تحلیلگر 
محتوا قرار گرفت که به صورت موازی و هم گام با محقق حدود 
20 درصد از کتاب درسی مذکور را تحلیل كرد. مقدار ضریب 
توافــق بین اندازه گیری های مســتقل دو محقق حدود 0/74 

برآورد شد که نشان از پایایی ابزار مورد استفاده دارد.
 در این پژوهش از روش شمارش فراوانی که رایج ترین روش 
جمع آوری دادهها و ارائة یافته هاست، استفاده شد. به این صورت 
که با مراجعه به کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایة ششم، تعداد 
دفعاتی شمارش شد که به یكي از مؤلفه های دانش شهروندی 
در قالب واحد تحلیلکه در این پژوهش متن، تصویر و تمرین 
بود، اشــاره شــده بود. در پایان نیز تعداد دفعات گزارش شد.

یافته های تحقیق

بر اساس نتایج جدول1 می توان گفت: کمترین درصد فراوانی 
)5/3 درصد( در متن بر اساس عناصر دانش شهروندی مرتبط 

با »مشارکت«، و بیشترین درصد فراوانی )50/9 درصد( مرتبط 
با »دانایی محوری« اســت. همچنین مشــخص شد: کمترین 
درصد فراوانی )یک درصد( در تصویر بر اســاس عناصر دانش 
شــهروندی مرتبط با »انتقادگری و انتقادپذیری« و بیشترین 
درصــد فراوانی )60/4 درصــد( مرتبط بــا »دانایی محوری« 
است.  و نیز نتایج نشــان دادند:  کمترین درصد فراوانی )1/9 
درصد( در تمرین بر اســاس عناصر دانش شهروندی مرتبط با 
 »مشارکت« و بیشترین درصد فراوانی )55/8 درصد( مرتبط با 
»دانایی محوری« است. به عبارت دیگر، در متن و در میان تصویر ها 
و تمرین ها، بر اساس عناصر دانش شهروندی مطالعات اجتماعی 
پایة ششم، به دانایی محوری بیشترین اشاره انجام گرفته است.

بحث و بررسی
این پژوهش با هدف بررســی دانش شهروندی و مؤلفه های 
آن در کتاب مطالعات اجتماعی پایة ششــم انجام شده است. 
نتایج نشــان دادند: 377 مورد در متــن، 197 تصویر و 156 
فعالیت دانش شــهروندی را به گونه ای مطرح ســاخته اند که 
تقریبًا در نیمی از متن، تصویرها و تمرین هاي کتاب مطالعات 
اجتماعی پایة ششم، به عنصر دانایی محوری توجه شده است و 
به دیگر عناصر توجه چندانی نشان نداده است. به عبارت دیگر 
در كتاب مطالعــات اجتماعي، در متن 192 مورد، و نیز 119 
تصویــر و 87 تمرین به عنصر دانایی محــوری پرداخته اند، در 
حالی که در متن و تمرین ها به مشارکت و در تصویر به عنصر 

انتقادگری و انتقادپذیری اشارة کمتری شده است. 
نتایج تحقیق در راستای تحقیقات متعدد در زمینة شهروندی 
 و تربیت شــهروندی اســت و نشــان مي دهد، میزان توجه به 
دانش شــهروندی، به عنــوان یکی از مؤلفه هــای مهم تربیت 
شهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی، به میزان قابل توجهی 
نیست، زیرا بسیاری از عناصر دانش شهروندی مانند مشارکت، 
انتقادگــری و انتقادپذیری در متن، تصویر هــا و تمرین ها تا 
حدودی نادیده گرفته شــده اند. بي شك قصور و ناتوانی کتاب 
مطالعات اجتماعی در توجه به عناصر دانش شــهروندی باعث 
خواهد شــد، دانش آموز نتواند از وظایف شهروندی خود آگاه 

شود. 
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پیشنهادها
é با توجه به اهمیت عناصر دانش شهروندی، به تمامی عناصر 

دانش شهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی توجه شود. 
é بــا توجه به اینکه در پژوهش حاضــر، نتایج حاکی از آن 
اســت که برخی عناصــر دانش شــهروندی و مؤلفه های آنان 
مــورد بی توجهی قــرار گرفته اند، برنامه ریــزان در طراحی و 
 تدوین محتوای برنامة درســی مطالعات اجتماعی، آموزش و 
دانش شــهروندی را مد نظر داشته باشــند و محتوای انتخابی 
در راستای رشد دانش شهروندی و مؤلفه های آن تهیه شود. 

é در برنامه ریزی آموزشــی و درسی مدرســه هاي ابتدایی 
طوری عمل کنند که فرصت تمرین عملی دانش شهروندی در 

محیط مدرسه فراهم شود. 
é بهترین راهكار بــراي افـزایش دانش شــهروندی و میزان 
آگاهي از حقوق شهروندي، چه در میان دانش آموزان و چه در 
میان سایر اقشار، فرهنگسازي و اطالع رساني همگاني شامل 
آموزش و ترویج دانــش شهروندي، افزایش زمینـههـاي الزم 
افراد در جامعه، و در سطحكالن، تالش در  بــراي مشاركت 
جهـت تصـویب قـوانین در حوزة مدیریت شهري با توجه به 
مفهوم دانش شــهروندی و بازنگری کتاب مطالعات اجتماعی 

است.
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عطیه اخوت

مقدمه
بســیاری از معلمان از سردرگم شدن دانش آموزان در درس 
مطالعات اجتماعی احســاس نگرانی می کنند. بدین معنی که 
آن هــا مطالعات اجتماعی را غالبــًا درقالب موضوع پیچیده ای 
می بینند که هیچ ارتباطی با دنیای امروز ندارد. سازمان دهنده ها 
و نقشــه های مفهومی به دانش آموزان در طبقه بندی، ســاده 
کردن، نشان دادن روابط و معناسازی، و مدیریت سریع و آسان 
.]crawford and carnine, 2000[ اطالعات کمک می کننــد

کاربرد در مطالعات اجتماعی
معلمــــان و دانش آمــــوزان می توانند سازمان دهنده ها را 
به عنــوان ابزاری برای پردازش یا تلفیق فــراوده ، با کاغذ، مقوا 
یا بــا نرم افزارهــای رایانه ای بســازند. اســتفادة کاربردی از 
ســازمان دهنده ها در مطالعات اجتماعــی، باعث برانگیختگی 
دانش آموزان، یادآوری کوتاه مدت سریع تر و پیشرفت تحصیلی 

طوالنی مدت بهتری در آن ها می شود.
پذیــرش  امــکان  دانش آمــوزان  بــه  ســازمان دهنده ها 

 ترسیمی در ساده سازی درسی 
مطالعات اجتماعی

برنامۀ درسی و 
آموزشی 

علوم اجتماعی

 عبور از پیچیدگی

اشــاره
سازمان دهنده های ترســیمی، مدل های بصری به منظور تجهیز معلم و دانش آموزان 
به ابزار، مفاهیم و زبانی برای ســازمان دهی درک و کسب اطاعات هستند. بسیاری 
از معلمان نگران اند که مطالعات اجتماعی باعث ســردرگمی دانش آموزان شــود و به 
آن به عنــوان موضوعی گیج کننده و پیچیده که بی ارتباط با زندگی اجتماعی اســت، 
می نگرند. سازمان دهنده های ترسیمی به دانش آموزان کمک می کنند تا قبل، حین و بعد 
از خواندن و بحث کردن، به کنترل داده ها، معنی سازی، نشان دادن روابط و دسته بندی 

سریع و آسان اطاعات بپردازند.
این سازمان دهنده ها برای خواندن مطالب دشوار، تأکید بر اطاعات، ارزش گذاری به 
تنوع فرهنگی، رفع نیازهای گروه خاصی از بچه ها و حمایت از یادگیری زبان، سودمند و 
مفید هستند. در این مقاله، مؤلف هشت نوع از سازمان دهنده های ترسیمی را به  همراه 
تفسیر، اصطاحات و مثال های قابل اجرا در شهروندی و دولت، اقتصاد، جغرافیا و تاریخ 

برای دانش آموزان پیش از پایة دوازدهم ذکر می کند.

کلیدواژه ها: سازمان دهنده های ترسیمی، یادگیری، مطالعات اجتماعی، دانش آموزمحور
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مســئولیت، نقد و شخصی ســازی معانی، به اشــتراک گذاری 
 اطالعــات بــا دیگــران، و اجــرای کارگروهــی را می دهــد 

.]Mackinnon and Deppell, 2005[
کالس هــای درس مطالعــات اجتماعی غالبًا شــامل همه 
نوع دانش آموزی اســت. ســازمان دهندة ترســیمی می تواند 
دانش آمــوزان را در خواندن نمودارهــا، جدول ها و متن های 
ســخت، برجســته کردن اطالعات و ارزش گذاری برای تنوع 
فرهنگی و یادگیری انگلیســی یاری رســاند. سازمان دهنده 
همچنین بــه معلمان مطالعات اجتماعــی کمک می  کند که 

میزان فزاینده ای از محتوای به هم پیوسته را پوشش دهند. 
سازمان دهنده  با شــیوه های دانش آموزمحور، چالش برانگیز 
و ســازنده و خالق به معلمان و دانش آموزان در جداســازی، 
خالصه کردن و دســتکاری اطالعات اجتماعی کمک می کنند 

 .]National Covncilor..., 1994[

هشت نوع سازمان دهنده ترسیمی
در این مقاله ما هشت نوع سازمان دهنده را ارائه می کنیم ما 
این هشت نوع را بر اساس اهداف یادگیری طبقه بندی می کنیم 
)ضمیمه هــای الف تا ح(. همچنیــن، واژگان مرجع مرتبط با 
هر نوع ســازمان دهنده را نیز آورده ایم. تشخیص لغت مناسب 
موجود در متن، کلید استفاده از هر یک از سازمان دهنده ها و 
بحث پیرامون رابطه های مرتبط با آن اســت. معلمان نیز باید 
لغــات مرتبط موجود در متن یا بحث را انتخاب و لغات جدید 

را به سازمان دهنده ها اضافه کنند.
ســازمان دهنده های ترســیمی ارائه شــده در این مقاله را 

می توان به سه روش زیر به کار برد:
1. پیش از خواندن و بحث، به عنوان روشی برای پیش آزمون 
دانش، معرفی یا پیش نمایش موضوع یا مســئله، بارش مغزی 

ایده ها و برانگیختن رغبت.
2. تهیــه ابزاری برای نت برداری در طــول خواندن و بحث، 
به خاطر سپردن اطالعات، بررسی و بسط و تأکید بر یادگیری 

به عنوان ارزشیابی رسمی، و تجدید عالقه و رغبت.
3. بــرای بازبینــی پــس از خوانــدن و بحث یــا ارزیابی 
و  فعالیت هــا  بــرای  مبنایــی  و  پایــه  ایجــاد  یادگیــری، 
 پروژه هــای بعــدی، و اســتفاده به عنــوان ارزشــیابی نهایی 

.]Vacca and Vacca, 2001[
سازمان دهنده های ترسیمی به معلمان و دانش آموزان اجازة 

 کســب دانش موجود، تصحیح مفاهیم و اطالعات نادرســت، 
بــارش مغزی احتمــاالت جدید، پیش بینی نتایــج، فرایندی 
کردن اطالعات، به اشــتراک گذاری ایده ها، و دیدن نتایجشان 

در ارائه هایی ساده به دشوار را می دهد.
در ادامــه هر یــک از انــواع ســازمان دهنده ها و چگونگی 

کاربردشان را شرح می دهیم.

پیش بینی و فرض )ضمیمۀ الف(
برای شروع واحد یا تجربة یادگیری، بررسی نظرات و دانش 
پیشــین، ارائة مسئله و ترغیب دانش آموزان به مطالعة محتوا، 
بسیار مناسب هســتند. همان طور که معلمان از دانش آموزان 
دربارة دانسته هایشــان پیرامون موضوع یا مسئله می پرسند، 
این نوع ســازمان دهنده تجربیات گذشــته و سؤاالت موجود 
را ثبت و حفظ می کند. با آشــکار شــدن یادگیری، معلمان و 
دانش آموزان به سازمان دهنده های ترسیمی شان باز می گردند 
تا یافته های جدیدی را در بخشــی متفاوت ثبت کنند. ایجاد 
مــکان و فضایی به منظــور برقراری ارتباطات ســندی برای 
یادگیری اکنون و آینده به شخصی ســازی و بســط یادگیری 
کمک می کند. نمودارهای »آنچه که شــما می دانید«، »آنچه 
که شــما می خواهید بدانید« و »آنچه که شما یادگرفته اید«، 
نمونه های معمولی و رایج از این نوع ســازمان دهنده  هستند. 
آن ها مفاهیم و اصطالحاتی را ثبــت می کنند که می توان در 

حین خواندن و پس از آن، مورد تجدید نظر قرار داد.

الگویی و موقعیتی )ضمیمۀ ب(
به معلمان و دانش آموزان کمک می کند تا ببینند که چگونه 
در تربیــت و مرحله ای خاص و یا در گاه شــمار، نظر و ایده ای 
در ارتبــاط با نظــر دیگری بوده و چگونــه الگویی در بافت ها 
و کاربردهای متفاوت ایجاد می شــود و مجــدداً  رخ می دهد. 
خوانندگان می توانند از طریق ترســیم تصویر یا ثبت لغات در 
یک توالی واضح و روشــن، مثل زنجیره یا خط زمانی، علت و 

معلول را مجسم کنند.

گروهی و سازمانی )ضمیمۀ پ(
به معلمــان و دانش آموزان کمک می کنــد، چگونگی رابطه 
میــان یک ایده و اندیشــه را با هدف و مفهــوم دریابند. این 
سازمان دهنده ها که گروه بندی و سازمان دهی می کنند، برای 
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کار گروهی کوچک یا کار مشــارکتی مناســب هستند. البته 
شــاید این موارد را به طور منظم بتوان در کتاب های درســی 
یافت. نمودار درختی نمونه  ای از این نوع سازمان دهنده هاست.

مقایسه و تضاد )ضمیمۀ ت(
شامل اشکالی هســتند که مسئله یا موضوع انتخاب شده را 
برای توصیف طرز تشابه یا تفاوت مثالی با مثالی دیگر نمایش 
می دهنــد. نمونــه ای از این ســازمان دهنده ها »دیاگرام ون« 
اســت. معلمان می توانند با بهره گیری از این سازمان دهنده به 
دانش آموزان در حین پیشــرفت در واحد درسی، در مقایسه و 
نمایش دیدگاه های متعدد مرتبط با موضوع کمک کنند. منطق 
دانش آموزان احتمااًل بر پایة اطالعات کسب شده از متنی خاص 
یا اعمال نظر و اندیشه در تجربیات شخصی شان شکل می گیرد.

رابطه و استدالل )ضمیمۀ ث(
اطالعات را در ترتیبي خاص قرار می دهند تا به دانش آموزان، 
درک و فهم الگوی تفکر استقرایی و قیاسی را به وضوح نمایش 
دهند. الگوهای تفکر استقرایی مدرک و دلیلی فراهم می سازند 
که ایده های بزرگ یا مفاهیم معنادار را ایجاد و حمایت کنند. 
الگوهای تفکر قیاســی برای علل و اســتدالل های زیربنایی و 
اساسی و منطق مربوط به هر استنتاج، مدرک فراهم می کنند. 
معلمان و دانش آموزان می توانند از این سازمان دهنده ها برای 

ایجاد ارتباطات و کشف جزئیات بیشتر استفاده کنند.

تشخیصی و تجسمی )ضمیمۀ ج(
شامل اشکالی چون ستاره و المپ است که به دانش آموزان در 
نام گذاری، تشریح، بارش مغزی و بسط تفکر مربوط به اجزای عمل 
یا ایده ای بزرگ تر کمک می کنند. این سازمان دهنده ها که برای 
ثبت داده و شرح و بسط مفاهیم و مهارت ها ایده آل هستند، موجب 
برانگیختگی دانش آموزان و ایجاد تفکر خالق در آن ها می شوند.

ارزشیابی و تخمینی )ضمیمۀ چ(
برای توضیــح و تفکیک ایده یا دیــدگاه متفاوت مربوط به 
محتوا و فرایند مورد استفاده قرار می گیرند. اندازة فضا یا بخش 
می تواند مطابق با میزان ارزشیابی و تخمین باشد. نمودارهای 
تحلیل می توانند نمونه ای از این ســازمان دهنده ها باشند که 

پیوست های خوبی برای گزارش ها و نمایش ها هستند.

ترکیبی و خالق )ضمیمۀ ح(
غالبًا با نیازهــای معلمان جور نیســتند و از این رو معلمان 
می تواننــد دانش آموزان را تشــویق کنند تا ســازمان دهندة 
هــای خــود را بســازند. هــر جــزء از ســازمان دهنده های 
ترسیمی ساخته شــدة جدید، مفهوم، ســاختار یا کارکردی 
را بــرای هدفی ویــژه ضبط و ثبــت می کند. این دســته از 
ســازمان دهنده ها به معلمان و دانش آمــوزان آزادی می دهد، 
تا ایده ها و نظرات خود را بــا رویکردهای انفرادی بیان کنند.

ضمیمۀ الف: سازمان دهندۀ ترسیمی پیش بینی 
و فرض

هدف: نمایش دانســتنی ها، فرض هــا، موضوعات محتمل و 
ممکن، و آنچه که کنجکاوی دانش آموز را برمی انگیزد.

لغات مرتبــط: پیش بینی کــردن، فرض کــردن، گمان 
داشــتن، حســاب کردن، بررســی کــردن، اندیشــه کردن، 
مشــورت کردن، تعمــق کردن، انتظار داشــتن، حدس زدن، 
پیشــگویی کردن، تخیل کردن، قضاوت کردن، جســت وجو 
کردن، بــا خود فکر کردن، گفت وگو کــردن دربارة، با عکس 
نشــان دادن، تفکر کردن دربارة، احتیاج داشــتن، فهمیدن، 
تصویرســازی ذهنــی، ارزیابــی  کــردن، دانســتن، دانش.

         اقتصاد، دورة  متوسطة اول
آنچه که من دربارة تأمین بودجه یک پروژه می دانم.

پرسش هایی که می خواهم بپرسم.
افرادی که با آن ها مالقات خواهم کرد.

اطالعات جدید برای به اشتراک گذاشتن.

تاریخ، دورة متوسطة دوم

زندگی مارتین لوتر

انجام 
خواهم داد

چگونه 
آموختمآموختم

فکر 
می کنم
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ضمیمـــۀ ب: ســازمـان دهنـدۀ ترسیمی الگویی 
و تعمیمی

هدف: نمایش زنجیره و توالی مطالب و دستور یا علت و اثر.
واژگان: بعد، باال، طیف، دســته بندی، قبل از، شروع کردن، 
علت، زنجیره، طراحی، انتها، ابتدا، پیشاپیش، اقدام کردن به، 
آخر، اجازه دادن، واقع شــدن، الگوسازی، سازمان دهی کردن، 
الگو، قــرار دادن، ایجاد کردن، پیشــین، تولید کردن، توالی، 

ردیف کردن، هم زمان، گنجاندن، شروع کردن، بعدی.

ضمیمـــۀ پ: ســازمـان دهنـدۀ ترسیمی تضاد و 
مقایسه

هدف: نمایش تشابهات، تفاوت ها و روابط.
واژگان خطی: شــبیه، جایگزینی، هماننــد، مرتب کردن، 
ردیف کردن، ارتباط دادن، طبقه بندی کردن، مقایسه کردن، 
تضاد داشــتن، مجموعه، تفاوت، تفکیک، از هم دور شــدن، 
اختصاصــی، ارزیابی کــردن، اختالف، گروه بنــدی کردن، به 
 هم متصل کــردن، متقابل، معمولــی، منحصربه فرد، مرتبط، 

مشترک بودن، ناهمانند.

اقتصاد، دورة  ابتدایی

سه نیاز و سه خواسته را در هر طرف )غیرمشترک( بنویسید.
ســه مورد مشترک در هر دو را در قسمت وسط )قسمت مشترک( 

قرار دهید.

شهروندی و دولت، دورة ابتدایی
شهروند خوب

من  کــه  آنچــه 
انجام  و  آموخته ام 

خواهم داد

آنچه که من فکر 
می کنم

آنچه من می دانم 
و انجام می دهم

جغرافیا، دورة  متوسطة  اول

مواردی را که تصور می کنم دربارة یک مکان و موقعیت 
می دانم

مواردی که من آموخته ام و با گروهم در میان می گذارم

مواردی که می خواهم چه طور می خواهم بیابم
بیاموزم

A B EDC

اقتصاد، دورة راهنمایی

A= درآمــد اضافی    B= پــول توجیبی )هفتگی(     
C= هزینه ها    D= حوادث اضطراری    E= پس انداز

تاریخ، دورة ابتدایی

تصاویری را همراه با شرح برای بیان قصه های زندگی 
اضافه کنید.

3 4 51 20

1 2
3

4
5= رئیس جمهور 5

4= معاون رئیس جمهور

شهروندی و دولت، دورة متوسطة اول

3= سخنگوی دولت
2= نمایندة مجلس

1= وزیر دولت

جغرافیا، دورة متوسطة دوم

پیامد 1

پیامد 2

پیامد 3

اگر   هشدارهای جهانی ادامه یابد   آن گاه
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ضمیمـۀ ت: ســازمـان دهنـدۀ ترسیمی استدالل 
و رابطه

هدف: نمایش جزء به کل و کل به جزء.
واژگان مرتبط: اضافه کردن، کل،  تحلیل، ارتباط، منشعب 
کردن، تکمیل کردن، ارتباط برقرار کردن، تجزیه کردن، سهم 
داشتن در، استنباط کردن، تقســیم بندی، قسمت کردن، پر 
کردن، تابع، اســتنتاج کردن، گروه بندی، نتیجه گیری کردن، 

جزء سازنده، بخش، سهم، کمیت، رابطه، جمع، مجموع.

ضمیمـــــــۀ ث: ســــازمـــــان دهنــــــدۀ ترســــیمی، 
تجسمی و تشخیصی

هدف: نمایش روش هایی در نام گذاری، تشریح کردن، بارش 
مغزی و استنباط کردن.

واژگان مرتبط: پیش بینی کردن، ارتباط داشتن، رده بندی 

تاریخ، دورة متوسطة اول

در هــر کادر، خاطرات یک روز تعطیل را که توســط مردم جهان 
جشــن گرفته می شــود، تعریف کنید. در باال و پائین هر کادر، دو 
روش منحصر به فرد را فهرســت کنید که روز تعطیل در آن جشن 

گرفته می شود.

جغرافیا، دورة متوسطة اول

نوع متفاوتی از ناحیه را به ترتیب ارزشیابی در هر مرحله تشخیص 
دهید. کنار هر فلش روش شباهت دو نوع ناحیة مجاور هم را بنویسید.

شهروندی و دولت، دورة متوسطة دوم

سه نوع دولت را نام ببرید و یک مورد خاص برای هر کدام بنویسید 
و مورد مشترک بین دو دولت و مورد مشترک بین سه دولت را نام 

ببرید و در جای مناسب خود بنویسید.

اقتصاد، دورة متوسطة اول

شــیوه ای برای نشان دادن احترام و توجه در هر گام 
بنویسید.

شهروندی و دولت، دورة ابتدایی

نام شــهر، استان، کدپســتی و نام کشورتان را روی 
خطوط بنویسید.

تاریخ، دورة متوسطة دوم

روی هر تیغه استخوان ماهی، یک موقعیت اجتماعی 
مرتبط با درگیری ویتنام را بنویسید

جغرافیا، دورة متوسطة اول

اسامی فصول ســال و مثالی از شرایط آب و هوایی 
مربوط به هر فصل را در هر فلش نشان دهید.
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کردن، دســته بندی کــردن، خلق کردن، شــرح دادن، طرح 
ریختن، متمایز کردن،  شکل گرفتن، توضیح دادن، بیان کردن، 
تشــخیص دادن، تصور کردن، پیوند دادن، به تصویر کشیدن، 
سازمان دهی کردن، نمایش  دادن، گمان کردن، مجسم کردن، 

درنظر آوردن.

ضمیمـۀ ج: ســازمـان دهنـدۀ ترسیمی ارزشیابی 
و تخمینی

هدف: نمایش شــیوه های تشــریح، مجزا کردن و آزمایش  

دیدگاه های متنوع.
واژگان مرتبط: توضیــح دادن، تحلیل کردن، جهت دادن 
به، تخمین زدن،  آزمودن، ارزیابی کردن، حساب کردن، شرح 
دادن، بررسی کردن، تشــریح کردن، تفکیک کردن، تخمین 
زدن، ارزشــیابی کردن، دلیل و برهــان آوردن، حدس زدن، 
تحقیق کردن، توجیه کردن، استنباط، قیمت برآورد کردن، با 

دقت نگاه کردن، نقطه نظر، امتحان کردن.
$$$$

$ $ $$

اقتصاد، دورة متوسطة اول

روش هایی را که شما می توانید 1000000 ریال بپردازید، 
به تصویر بکشید.

تاریخ، دورة ابتدایی

روی یک خورشید، برچســب اتفاقات عمده ای را که در 
زندگی تان رخ  داده اند، قرار دهید و روی دیگری، آرزوها و 

اهدافتان را بگذارید.

جغرافیا، دورة متوسطة  دوم

دربارة نحوه اســتفاده از دریاچــه و زمین های مجاور آن، 
تبادل نظر کنید.

                        تفریحی             تجاری

تفریحی              تجاری

اقتصاد، دورة دبیرستان

چهار طریق را شرح دهید که با آن ها، یک شهروند، 
پول را با نسبتی از عایدی و درآمد کسب کند.

شهروندی و دولت، دورة متوسطة اول

تعداد واقعی افراد و درصــد جمعیتی را که: 1. رأی 
می دهنــد، 2. مالیات می پردازند، 3. خانة شــخصی 

دارند، برآورد کنید.

جغرافیا، دورة ابتدایی

هر یک از جهت هــای چهارگانة اصلی را نام ببرید و 
مکانی را که هنگام پیاده روی در آن جهت از مدرسه 

دور می شوید، بنویسید.
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ضمیمـۀ چ: ســازمـان دهنـدۀ ترسیمی سازمانی 
و گروهی

هدف: نمایش نوع،  طبقه یا طبقه بندی
واژگان مرتبط: دســته بندی کردن، ردیف کردن، فهرست 
کــردن، رده بندی کردن، تفکیک کــردن، جدا کردن، نمایش 
دادن، گروه بندی کردن، مدیریت کردن، ســازما ندهی کردن، 

کنار هم گذاشتن، نظام مند کردن، برچسب زدن روی.

ضمیمـــۀ ح: ســازمــان دهنـــدۀ ترسیمی ترکیبی 
و خالق

هدف: ارائة شــیوه های الحاق بخشــی از سازمان دهنده های 
متفاوت به هم یا طراحی نمایش منحصر به فرد در ثبت عقاید و 

دستیابی به نتایج و اهداف.
واژگان مرتبط: ترکیب کردن، ســاختن، یکدســت شدن، 
به هم پیوســتن، در کنار هم قرار گرفتن، رسم کردن، آفریدن، 
شرح دادن، ابداع کردن، تلفیق کردن، تولید کردن، تشخیص 

دادن، نشان دادن.

اقتصاد، دورة متوسطة دوم
اطالعات پیرامون کشــورهای فردگرا: نام پول رایج، 
ارزش رســمی ]اسکناس و ســکه[، نرخ برابری ارز، 

درآمد سرانه

جغرافیا، دورة ابتدایی
اسم یک گیاه و یک حیوان را بنویسید و ترسیم کنید 

که در مکان های زیر زندگی می کنند.
é باالی درخت و در آسمان

é باالی زمین
é روی زمین
é زیر زمین

آبهوازمین

خانواده

کار

سرگرمی

شهروندی و دولت، دورة متوسطة دوم

مراحل چگونگی تبدیل الیحه به قانون و قانون به بخشی از زندگی 
روزانه مان را نمایش دهید.

 
جغرافیا، دورة متوسطة اول

اشکال و موارد کاربرد حمل ونقل را طبقه بندی کنید. پنج کلمه در 
هر خانه بنویسید و در کنار هر مورد که به آن عالقه دارید بکشید.

منابع در دفتر مجله موجود است.
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سیده فریبا اطیابي
كارشناس پژوهشگري علوم اجتماعي و 
دبیر دبیرستان هاي منطقه شاهین شهر

مقدمه
آمــوزش علوم اجتماعي باید بتواند بــا ایجاد عاقه، فرصت 
مواجهــه فعال و خاق دانش آموزان را با این علوم فراهم كند و 
براي نوآوري علمي اثري ترغیب كننده داشته باشد. فراهم كردن 
زمینة این برخورد فعال نخســت بر عهدة مؤلفان كتاب درسي 
است. جامعه شناسي )1( رشــتة ادبیات و علوم انساني یكي از 

درس هاي تخصصي پایة دهم دورة متوسطة 2 است. 
این مقاله بر آن اســت كه »درس 14 كتاب جامعه شناسي پایة 
دهم«، با عنوان »هویت ایراني ـ ابعاد جمعیتي و اقتصادي« كه 

مبحثي جدید است، را مورد بررسي و تحلیل محتوا قرار دهد.

كلیدواژه ها: تحلیل محتوا، آمــوزش علوم اجتماعي، كتاب 
درسي، معیارهاي نقد و بررسي، پایة دهم

ضرورت نقد و بررسی محتوای كتاب درسی
كتاب هاي درســي باید به گونه اي تدوین شــوند كه اهداف 
آموزشــي از قبل تعیین شــده را تأمین كنند. اگر طي فرایند 
آمــوزش نتیجه اي غیر از برنامة مورد نظر به دســت آید و یا با 
درك فراگیر متناسب نباشد، بازنگري در مطالب درسي ضرورت 

مي یابد. 
»قابلیــت یادگیري محتوا« از نكات مهــم در فرایند آموزش 
محسوب مي شود. اگر محتوا فاقد چنین قابلیتي باشد، فراگیرنده 

صرفًا به حفظ مطالب مي پردازد. 
كتاب درسي باید با سطح قابلیت هاي زباني فراگیرندگان تناسب 
داشته باشد. استفاده از كلمه هاي نامفهوم، دشوار یا طوالني مانع 
از یادگیري مطلوب مي شود. بنابراین یكي از هدف هاي اصلي در 
تهیة مواد آموزشي، باال بردن سهولت یادگیري فراگیرندگان با 

بهره گیري از لغات مناسب است ]رسولي، 1390: 172[.
بنابراین ویژگي هاي كتاب درسي مطلوب عبارت اند از: مطابقت 
محتوا با هدف هاي آموزشــي، توالي مطالب در یك خط ســیر 
مشخص و منطقي، مطابقت با یادگیري هاي قبلي فراگیرندگان، 
تأكید بر پروراندن مفاهیم اساسي و روش ها و نه صرفًا انتقال انبوه 
واقعیت هاي علمي، و از همه مهم تر، مطابقت مطالب ارائه شده 
با قوة درك و فهم دانش آموزان متوســط كالس ]یارمحمدیان، 

.]157 :1379
از این رو محتواي منابع آموزشي در نظام هاي متمركز، نیازمند 
تحلیل و بررسي علمي است. این تحلیل به مؤلفان كمك مي كند 
كه در تدوین كتاب هاي درســي، تصمیــم عاقالنه اي بگیرند و 

بهترین را انتخاب كنند. 

تعريف محتوا و تحليل محتوا
محتوا عبارت است از مجموعة مفاهیم، مهارت ها و گرایش هایي 
كه از سوي برنامه ریزان انتخاب و سازمان دهي مي شود. در عین 

تحليل محتوای درس 14 جامعه شناسی 1

دانش اجتماعی 
بومی
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حال، محتوا آثار حاصل از فعالیت هاي یاددهي ـ یادگیري معلم 
و شاگرد را نیز در برمي گیرد. محتوا ممكن است به صورت متن 
و كتاب درســي تدوین شود. رایج ترین شكل محتواي مكتوب، 

همان كتاب درسي است.
كریپندورف »تحلیل محتوا« را به عنوان یك فن پژوهشــي 
بــراي ربط دادن داده ها به مضمون آن هــا، به گونه اي معتبر و 

تكرارپذیر تعریف مي كند.
كرلینگــر تحلیل محتوا را روشــي بــراي مطالعه و تحلیل 
ارتباطات به شیوه اي نظام مند، عیني و كّمي با هدف اندازه گیري 

متغیرها مي داند.
و باردن معتقد است: »تحلیل محتوا عبارت است از مجموعة 
فنون تحلیل ارتباط كه براي توصیف محتواي پیام و روش هاي 

منظم عیني به كار مي رود« ]كریپندورف، 1383: 13[.
در تحلیل محتوا مي توان از مقوله هاي متفاوتي ســود جست. 
بنابراین، تحلیل محتوا به مقولة خاصي منحصر نیست، بلكه با 
توجه به متن محور پژوهش، سلیقه ها و توانایي محقق، مي توان 

از مقوله هاي متفاوت استفاده كرد.

معيارهای نقد و بررسی محتوای درس 14
در بررســي حاضر تالش شــده اســت، با پنج معیار كلي و 
ریزمعیارهــاي آن ها، به نقد و بررســي و تحلیل محتواي درس 
چهاردهم كتاب جامعه شناسي )1(، با عنوان هویت ایرانيـ  ابعاد 

جمعیتي و اقتصادي پرداخته شود:

معیارهاي سازمان و محتوا
1. میزان انطباق اطالعات و مطالب درس با یافته ها و اطالعات 

جدید علمي؛
2. وضوح و روشــني مطالب نوشــته شــده و تشریح مطالب 

)به خصوص مطالب پیچیده و دشوار(؛
3. میزان صحــت توالي مطالب در كتاب درســي و توجه به 

پیش نیازهاي یادگیري در موضوع جدید؛
4. میزان ارزشمند بودن مطالب به طوري كه نتوان موضوعات 

را جابه جا یا بخشي از آن را حذف كرد؛
5. میزان صحت عمــل در تنظیم عنوان ها، خالصه بندي ها و 

مواردي از این قبیل؛
6. میزان اســتفاده از تصویر به تناســب محتواي نوشتاري و 

استفاده از نقشه، نمودار و جدول؛
7. میزان تناسب مكاني تصویرها و محتواي نوشتاري، هدف دار 

بودن و همراه بودن تصویرها با توضیح كافي؛
8. بیــان شــروع درس بــا مثال هاي آســان بــراي تقویت 

اعتمادبه نفس دانش آموزان؛

9. میزان تسهیل دسترسي به اطالعات توسط دانش آموزان از 
طریق جدا كردن بخش هاي متفاوت متن؛

10. تناســب شیوة تنظیم محتوا با روش هاي تدریس و روش 
پیشنهادي ارزشیابي از آموخته هاي دانش آموزان.

معیارهاي تربیت دیني
1. انعكاس زیبایي هاي آفرینش و زندگي در ابعاد متفاوت درس؛

2. فراهم شدن فرصت هاي تقویت حس مذهبي؛
3. توجه به نعمت هاي خدا در زندگي و سپاس از نعمت ها؛

4. تقویت روحیة  مشاركت در مسئولیت هاي اجتماعي و ایفاي 
نقش خود.

معیارهاي تربیت اجتماعي
1. احترام گذاشتن به قوانین و مقررات؛

2. مطرح كردن مشكالت انسان در دنیاي امروز و مخاطرات محیطي؛
3. تقویت تعاون و همكاري در امور.

معیارهاي تربیت هنري و زیباشناختي
1. استفاده از شعر و عبارات شیرین و جذاب در ارائة مطالب؛

2. انتخاب تصویرها و عكس ها متناسب با عالقه هاي دانش آموز 
و مفاهیم و مهارت هاي مورد نظر؛

3. صفحه آرایي مناســب و سازمان دهي عناصر متفاوت به طور 
مطلوب در واحد درسي.

معیارهاي كاوشگري، تحقیق و تفكر خاق و نقاد
1. وجود سؤاالت یا فعالیت هایي كه یافتن پاسخ آن ها مستلزم 

به كارگیري روش علمي باشد؛
2. وجــود موضوعاتي كه حــل آن ها مســتلزم به كارگیري 

مهارت هاي جمع آوري و پردازش اطالعات باشد؛
3. وجــود ســؤاالت و فعالیت هایــي كه دانش آمــوزان را در 
موقعیت هــاي مبهم و خالقیت برانگیز قــرار مي دهند و راه حل 
مشــخصي مســتقیمًا در كتاب براي آن ها ذكر نشده است، و 

تشویق به ارائه راه حل هاي جدید و ابتكاري؛
4. تقویت تفكر نقاد از طریق طرح پرسش ها، فعالیت ها و متون 

مناسب؛
5. تقویت روحیة علمي به معناي برخورد منطقي و استداللي 

هنگام رد یا قبول یك نظریه؛
6. تقویت روحیة مسئله یابي و تشخیص مسائل دنیاي اطراف خود.

براســاس معیارهاي مذكور، تحلیل محتواي درس 14 كتاب 
جامعه شناســي )1( پایــة دهم در جدولي كــه در ادامه آمده، 

طبقه بندي شده است:
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نتایج تحلیل هاي انجام شده براساس معیارهاي نقدمعیارهاي نقد و بررسيردیف

سازمان و تناسب محتوا1

1. اطالعات و مطالب این درس از نظر انطباق با یافته هاي علمي جدید متناسب است.
2. چیدمان مطالب درس با توجه به طرح سؤال آغازین درس )رابطة جمعیت و هویت( و پاسخ گویي به 
آن از طریق مرور مطالب اساسي كتاب در درس هاي پیشین )تفاوت جهان طبیعي و جهان اجتماعي، 

هویت فرهنگي، فرهنگ و...( باعث وضوح و روشني مطالب بعدي شده است.
3. تشــریح مطالب درس از سطح ساده به دشوار و پیچیده، مناسب انجام شده است. به طوري كه ابتدا 
رابطة هویت ـ جمعیت و ســپس سیاست هاي جمعیتي و هویت اقتصادي كه نسبت به مطلب آغازین 

جدیدتر و ناآشناتر هستند، مطرح شده است.
4. موضوع درس و مطالب آن از نظر رعایت توالي محتوا صحیح انتخاب شــده است. زیرا از نظر رعایت 
پیش نیازها مفاهیم هویت، انواع و تغییرات آن و هویت ایراني در درس هاي قبلي بررسي شده و به این 
ترتیب توالي مطالب از كل به جزء نیز مراعات شده است. این مبحث توانسته است نقش تكمیل كنندة 

نهایي بحث هویت را ایفا كند.
5. مطالب درس از نظر ارزشــمند بودن به گونه اي اســت كه نمي توان هیچ یك از بخش ها و موضوعات 

آن را جابه جا یا حذف كرد.
6. فقدان عنوان مناســب در هر بخش درس )فقط عنوان سیاســت هاي جمعیتي ذكر شده( از معایب 
نگارش متن این درس و تمامي درس هاي كتاب اســت. معمواًل هر بخش درس با یك پرســش شروع 
شــده كه این در جاي خود انگیزه ساز است و روحیة »مسئله یابي« و یافتن پاسخ را تقویت مي كند، اما 

فقدان عنوان مناسب در هر قسمت، تشخیص و دنبال كردن مفهوم اصلي مورد نظر را دشوار مي كند.
7. میزان اســتفاده از تصویر به تناسب محتواي نوشتاري كافي به نظر مي رسد. در این درس از هشت 
تصویر مرتبط و متناســب با هدف هاي متن استفاده شــده و در مكان هاي مرتبط با موضوع گنجانده 

شده است.
8. از آنجا كه این درس موضوع رشد جمعیت و رابطة آن با هویت فرد و هویت جهان اجتماعي را بررسي 
كرده است، بهتر بود از جدول هاي آماري و نمودارهایي كه رشد جمعیت ایران را در سال هاي گوناگون 

مورد مقایسه قرار مي دهند نیز استفاده مي شد.
9. تبیین و تفهیم مفاهیم كلیدي و اساسي جامعه شناسي، به خصوص براي دانش آموزان، نیازمند ذكر 
مثال هاي ملموس و آسان است تا هم مطلب واضح تر و روشن تر شود و هم فراگیرندگان بتوانند آن ها را 
با دنیاي واقعي تطبیق دهند و اعتمادبه نفس آنان در زمینة یادگیري تقویت شود. به نظر مي رسد، هم 

در این درس و هم در سایر درس هاي كتاب كمتر از مصداق یابي استفاده شده است.
10. متن درس دسترســي دانش آموزان به اطالعات و مفاهیم كلیدي را با دشــواري هایي روبه رو كرده 
اســت. زیرا بخش هاي متفاوت با عنوان هاي الزم و توأم با درشت نمایي از هم تفكیك شده اند. طبیعي 
است این كاستي با تعیین عنواني مناسب با اندازه اي بزرگ تر، پررنگ تر و فونتي متفاوت با متن برطرف 

مي شود.
11. شیوة تنظیم محتوا با روش هاي فعال تدریس، مانند پیش سازمان دهنده، تدریس اعضاي تیم، یاران 

در یادگیري و... قابلیت اجرا دارد.
12. ایــن درس به پیش نیازهاي یادگیري، یعني مفاهیمي همچون هویت و انواع آن، تغییرات هویتي، 
هویت ایراني و... توجه داشته و به همین دلیل نیز به عنوان درس پایاني انتخاب شده است. به این ترتیب 
مطالب این درس از طریق پیوند با درس هاي پیشین انسجام كلي كتاب را حفظ كرده و زمینة  ارتباط 

یادگیري موضوع درس با سایر موضوعات از پیش تدریس شده را فراهم مي آورد.
13. در تنظیم مطالب این درس، به برقراري ارتباط موضوع آن با موضوعات مطرح شــده در پایه هاي 
تحصیلي قبل هم توجه كافي مبذول شده است. مفاهیم جمعیت، تراكم و رشد جمعیت، آمار جمعیت 

ایران و رشد مثبت و منفي جمعیت و... در كتاب مطالعات اجتماعي پایة هفتم آورده شده است.
14. دســته بندي مطالب، ذكر عنوان هاي هر بخش و توضیح مفاهیم در متن این درس، مانند ســایر 
درس هاي كتاب، با ضعف هایي مواجه است كه طراحي سؤال در حوزه هاي درك و فهم، كاربرد، تجزیه 

تحلیل و... را به منظور ارزشیابي، دشوار ساخته است.
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نتایج تحلیل هاي انجام شده براساس معیارهاي نقدمعیارهاي نقد و بررسيردیف

15. بخش هاي »بخوانیم و بدانیم« این درس متناســب با محتواي درس و در جهت ارائة اطالعات وســیع تر در رابطه 
بــا موضــوع درس، به خوبي عمل كرده اســت و انگیزة تحقیق و پژوهش، و درك و فهم بیشــتر محتواي درس را در 

فراگیرندگان ایجاد مي كند.
16. در متــن درس  واژه هایي به كار رفته اند كه دانش آموزان از آن ها شــناخت قبلي ندارند، مانند صنایع مونتاژ، امتیاز 
رویتر و رژي و اصالحات ارضي و پاشــنة آشیل، به نظر مي رسد چنانچه در پایان هر درس یا پایان كتاب واژه نامه اي 
تنظیم مي شد و به توضیح واژه هاي ناآشنا مي پرداخت، مي توانست مكمل مطالب درسي و تسهیل كنندة فرایند یادگیري 

باشد.
17. در انتخاب عنوان و محتواي درس 14، به شرایط و ویژگي هاي فرهنگي، محیطي، اجتماعي و اقتصادي جامعة ایراني 
در شرایط كنوني توجه الزم صورت گرفته است. از این منظر، با آوردن مبحث سیاست هاي جمعیتي، آثار زیان بار كاهش 
رشد جمعیت )وضعیت قبلي( بر انتقال فرهنگ و معاني و گسترة جهان اجتماعي بررسي شده و به این ترتیب محتواي 

انتخاب شده با زندگي روزمرة دانش آموزان نیز مرتبط است.
18. محتوا به منزلة مصالح یك ساختمان و سازمان دهي محتوا به منزلة تركیب كردن مصالح براي ساختن یك بناست. 
اضافه كردن این درس به مجموعة درس هاي بخش هویت براي پایة دهم، از نظر رعایت اصل توالي در محتوا كه موجب 
تداوم، گسترش و تعمیق معلومات فراگیرنده مي شود و از نظر رعایت اصل وحدت و ارتباط محتوا با بحث ها و درس هاي 

پیشین هویت، با دقت الزم انجام شده است.

2
كاوشگري، تحقیق و 

تفكر خالق و نقاد

در صفحه هاي 106 و 109 دو فعالیت با عنوان »پیشــنهاد دهید« در مورد سیاســت هاي كلي جمعیت و سیاست هاي 
اقتصاد مقاومتي آورده شــده است. سؤال صفحة 106 دانش اموز را به جاي مدیر و مسئوالن كشور قرار مي دهد و از او 
براي تحقق سیاست هاي جمعیتي نظرخواهي مي كند. این فعالیت دانش آموز را در موقعیت جدید و خالقانه اي مي گذارد 
و آنان را به ارائة راه حل هاي جدید و ابتكاري تشویق مي كند كه مستقیمًا در كتاب ذكر نشده است. فعالیت صفحه 109 
از فراگیرندگان در مورد مسئولیتي كه در تحقق اقتصاد مقاومتي دارند، پرسش مي كند كه براي پاسخ گویي به آن نیاز 
است، موضوع به طور همه جانبه بررسي شود. این كار به تقویت تفكر نقاد، روحیة علمي و برخورد منطقيـ  استداللي با 

موضوع مي انجامد و مستلزم به كارگیري مراحل كاوشگري، تحقیق و روش علمي است.

تربیت دیني3

1. در تنظیم محتواي بخش ارتباط هویت و جمعیت از آیة 21 سورة »روم« با مضمون ازدواج و تشكیل خانواده و ایجاد 
مودت و رحمت میان زن و مرد استفاده شده است كه به نوعي زیبایي هاي آفرینش و زندگي، توجه به نعمت هاي خداوند 

در زندگي، و سپاس از نعمت ها را در بحث هویت منعكس كرده است.
2. همچنین در این بخش، با ذكر هدف اســالم از تأســیس جهان اجتماعي توحیدي، رابطة آن با جمعیت، و آوردن 
روایتي از پیامبر اسالم)ص( در این زمینه، فرصتي مناسب به منظور تقویت تفكر و ایجاد حس مذهبي در دانش آموزان 

فراهم شده است.

تربیت اجتماعي4

1. با تشریح سیاست هاي جمعیتي و تاریخچة سیاست هاي جمعیتي اجرا شده در ایران، مشكالت ناشي از كاهش رشد 
جمعیت در ارتباط با انتقال معاني و فرهنگ و گسترش جهان اجتماعي، دانش آموز به خوبي به مشكالت و مخاطرات 

ناشي از آن پي مي برد. 
2. با انجام فعالیت صفحة 106 و ارائة راه حل توسط دانش آموزان )به صورت گروهي( براي تحقق سیاست هاي جمعیتي، 
فراگیرندگان قدرت تفكر و همكاري گروهي، مشورت در كارها، به كارگیري خالقیت و تصمیم گیري را تجربه مي كنند.

5
تربیت هنري و 
زیبایي شناختي

1. تصویرها و عكس هاي متن درس متناســب بــا عالقه هاي دانش آموزان و مفاهیم جمعیت و هویت، سیاســت هاي 
جمعیتي و هویت اقتصادي انتخاب شده اند.

2. استفاده از جدول و نمودار هم به لحاظ زیبایي شناختي و هم به لحاظ تلخیص و فهم بهتر و آسان تر مطالب ضروري 
مي نماید كه در زمینة آمار و ارقام مربوط به رشد جمعیت امكان استفاده از جدول و نمودار در این مبحث وجود داشت 

كه جاي آن در این بخش خالي است.
3. صفحه آرایي و ســازمان دهي مفاهیم درس در صفحات مناسب است، اما ذكر یك نكته به مطلوب تر شدن این معیار 
كمك مي كند: آوردن مطالب اصلي در كادري با پس زمینة آجري رنگ در صفحه هاي 101 و 106 و با حروف و ســایز 
كوچك تر و فاصلة خطوط كمتر، توجه و دقت دانش آموز را به مطلب درج شده در آن كمتر مي كند )این شیوة نوشتاري 
و صفحه آرایي در تمامي درس هاي كتاب انجام گرفته و همین تأثیر را داشته است(. لذا چنانچه محتواي این كادرها با 
درشت نمایي بیشتر و سایز و فونتي متفاوت ارائه شود، زیبایي بیشتري خواهد داشت و توجه دانش آموزان را به مطلب 

بیشتر خواهد كرد.
منابع در دفتر مجله موجود است
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معرفی کتاب

در جهان كنوني بخش اعظم هویت اجتماعي افراد كه خود دربردارندة 
مجموعة ساختارمندي از نگرش ها و رفتار آن هاست، توسط ارتباطات 
اجتماعي و به ویژه براســاس نقش رسانه ها در زندگي اجتماعي شكل 
مي گیرد. در چنین جامعه اي، نقش نهادها و سازمان هاي اجتماعي كه 
كاركرد تربیتي آن ها برجســته تر از دیگر نهادهاست، هر روز آشكارتر 
و نمایان تر مي شــود. شــكل گیري هویت اجتماعــي مطلوب در گرو 
مشاركت هرچه بیشتر كنشگران اجتماعي در سازمان ها و مؤسسه هاي 
جامعه اســت. در اصل، صاحبان اصلي منافع ســازمان ها، كنشگران 
اجتماعي اند كه چارچوب و ســاختار نهادها بــر پایة نقش و عملكرد 
آنان در برابر فضاي هنجاري و قوانین ساختارهاي مدیریتي حاكم بر 
این نهادها استوار است. هرچه مشاركت كنشگران براي تدوین قوانین 
و مدیریت ها در درون ســازمان ها بیشــتر و انعطاف پذیري سازمان ها 
در قبال مشــاركت كنشگران فزاینده تر باشد، شاهد انسجام و توسعة 

روزافزون جامعه خواهیم بود.
كاركرد آموزش وپرورش كه تبلور عمدة آن در نظام هاي آموزشي نو 
در جوامع كنوني مشاهده مي شود، كاركرد خطیري است كه در قالب 
وظایف وزارت آموزش وپرورش در كشــور ما محقق مي شود. مربیان 
و اولیــاي دانش آمــوزان، به عنوان گروه عمده اي از كشــنگران حوزة 

تعلیم وتربیت، نقش بســزایي در تحقق اهــداف تربیتي دارند. تربیت 
بشــري امري اســت كه از ابتداي خلقت تاكنون همیشه مورد توجه 
بوده اســت. در فلســفه و نگاه اسالم به انســان و نظام هستي، هدف 
از خلقت بشــر، رســیدن به كمال و كمك به كمال جویي دیگران در 
مســیر وصول به كمال مطلق ذكر شده اســت. در این رویكرد، تولید 
اندیشه و خردورزي تالشــي بي نظیر و تعلیم وتعلم، عبادتي بي بدیل 

تلقي مي شود.
از سویي، تقریبًا تمام اندیشــه ورزان و صاحب نظران علوم انساني و 
به ویژه علوم رفتاري، اتفاق نظر دارند كه محور اصلي توســعة پایدار، 
انســاني كارآمد، آموزش دیده و متعهد اســت. به سخني دیگر، براي 
رشــد فرهنگي، اجتماعي، سیاســي و اقتصادي جامعــه، بالندگي و 
اســتعالي آموزش وپرورش اجتناب ناپذیر است. با توجه به اینكه نظام 
جمهوري اســالمي ایران، در سند چشــم انداز، اهداف بلند معنوي و 
توســعه اي الهام بخش و الگویي مؤثر در منطقــه و جهان، بر مبناي 
برخورداري از دانش پیشــرفته در علم و فناوري و متكي بر سهم برتر 
منابع انساني و سرمایة  اجتماعي در تولید ملي براي خود ترسیم كرده 
اســت، آموزش وپرورش شــأن و اهمیتي مضاعف مي یابد و به حق، 
تعلیم وتربیت، نهادي  انسان ساز و محور توسعة پایدار نامیده مي شود. 

مشاركت اجتماعی 
و رسانه های جمعی

مشاركت اجتماعي و رسانه هاي جمعي
نویسنده: دكتر حسین دهقان

ناشر: انتشارات مدرسه، )تلفن: 9ـ021-88800324(
سال نشر: 1396
نوبت چاپ: اول

رفتار مشاركت جويانه 
در آموزش وپرورش

دكتر هاجر تحریري نیك صفت
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همچنین در حال حاضر، آموزش وپرورش مهم ترین و وسیع ترین كانون 
تالقي ملت با دولت و یا مردم با دســتگاه هاي اجرایي اســت و همین 
موضوع داشتن نگاهي تخصصي و عمیق به روند ارتباطات این دستگاه با 

مخاطبان و ذي نفعان آن را ضروري مي سازد.
وجود بیش از 750 منطقة آموزشــي، به كارگیري و همكاري با حدود 
یــك میلیون نفر از كاركنان تحصیل كــرده، با تخصص ها و نگرش هاي 
متفاوت و در كســوت هاي گوناگون، مانند معلــم و مدیر در 150 هزار 
مدرســه در اقصانقاط داخل كشور پهناورمان و حتي خارج از آن، تحت 
پوشــش داشــتن بیش از 14 میلیون دانش آموز دختر و پسر، از سنین 
پیش از دبســتان تا دوره هاي عالي تحصیلي، در مدارســي متفاوت و با 
ویژگي هــاي متنوع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگــي خانواده هاي آنان، 
تعامــل و همكاري نزدیك با همة  دســتگاه هاي قانون گــذار، اجرایي و 
نظارتــي و بخش هاي دولتــي و غیردولتي كشــور، و همچنین عالقه 
و ارتباط قابل توجه رســانه هاي گروهي از عوامل و شــرایطي است كه 
مســئوالن و دست اندركاران نظام آموزشي كشور را براي ورود عالمانه و 

پژوهشگرانه به بحث ارتباطات، ترغیب و ملزم مي كند.
آموزش وپرورش كشــور براي تحقق اهداف تربیتي خود ناچار است به 
بازنگري نظام هاي ارتباطي تعاملي خود، از عالي ترین ســطوح ستادي 
و مدیریتــي تا آخرین حلقه هاي آموزشــي و برعكس دســت بزند و با 
آسیب شناسي و موشكافي فرایندها، به تنظیم و ترسیم مجدد و كارآمد 
ســامانة ارتباطات اداري، آموزشــي و مردمي خود مطابق با شــرایط 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حال و آینده، بر مبناي ارزش هاي ملي و 
فناوري هاي نوین بپردازد. بدین ترتیب، با روزآمدسازي، منطقي كردن، 
منعطف كردن و شفاف سازي نظام اطالع یابي و اطالع رساني خود، ضمن 
تسریع گردش اطالعات، به اتخاذ تصمیمات سریع تر و دقیق تر در همة 
ســاخت ها و خرده نظام ها و اجزا و اركان آموزش وپرورش كمك مي كند 
و به بهبود كیفیت خدمت رســاني در این دستگاه و روند توسعة كشور 

شتاب بیشتري مي بخشد.
این مجموعه حاصل هم اندیشــي هاي كارشناســانه و علمي استادان 
جامعه شناســي و علوم ارتباطات دانشــگاه هاي كشــور، اعضاي هیئت 
علمي و كارشناســان پژوهشــگاه آموزش وپرورش اســت كه از ابعاد و 
سطوح متفاوتي دیدگاه هاي خود را مطرح كرده و زمینة ورود دقیق تر و 

كاربردي تر به مسائل آموزش وپرورش را فراهم آورده اند.
كتاب حــاوي هفت مقاله اســت كه براي شــناخت تأثیر ســامانة 
ارتباطــات اجتماعي و رســانه هاي جمعي بر مشــاركت ذي نفعان در 
امــور آموزش وپــرورش تدوین یافته انــد. مقالة اول بــه تعریف رفتار 

79  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیستم |  شمارة 3 |  بهــار 1397 |



و اینكه چه عواملي در شــكل گیري رفتار نقــش دارند، پرداخته و 
در نهایــت، مشــاركت را نوعي رفتار اجتماعي دانســته كه حاصل 
زنجیره اي از عوامل شــامل شــناخت، یادگیــري، ارزش، نگرش و 
رفتار مشاركت جویانه اســت. به این ترتیب، رفتار و عوامل مؤثر در 
شــكل گیري آن و همچنین نظریات صاحب نظــران در این زمینه، 

اساس گفتار نخست از این مجموعه است.
در مقالة دوم به مشاركت به مثابة رفتار اجتماعي، انواع مشاركت 
اجتماعــي، ارتباط مشــاركت با فرایندهاي مدیریــت و رهبري، و 

نظریات متخصصان این حوزه توجه شده است.
گفتار سوم مشتمل بر مشــاركت كاركنان است؛ اینكه مشاركت 
كاركنان چیســت، به چه دلیل صورت مي پذیرد، و موانع موجود بر 
سر راه مشاركت مناسب و اثربخش در حال حاضر چیست. در نهایت 
نیز راهكارهایــي كه در این خصوص وجود دارنــد و قابل اجرا نیز 

هستند، پیشنهاد داده شده اند.
چهارمین بحث آسیب شناسي سامانة ارتباطات اجتماعي در وزارت 
آموزش وپرورش براساس مطالعة موردي ابالغ بخشنامة سامان دهي 
و مدیریت نیروي انســاني این وزارت در سال 1388 و نقد عملكرد 
این سامانه براســاس نقاط ضعف آن در حوزة ارتباطات سازماني را 

مورد تأكید قرار مي دهد.
در مقالة پنجم، ناكارآمدي و پویا نبودن سامانة ارتباطيـ  اطالعاتي 
وزارت آموزش وپرورش به علت شــكل گیري این ســامانه براساس 
الگوي ضعیف تبلیغات و بدون مشاركت جدي فرهنگیان، به عنوان 
یكــي از اركان ذي نفع در امور تربیتي و آموزشــي، مورد توجه قرار 

گرفته است.
مقاالت ششم و هفتم با رویكرد ارائة راهكارهاي عملي در ارتباط با 
رسانه ها با نگاه ویژه به وزارت آموزش وپرورش و بررسي نقش روابط 

عمومي اثرگذار در توسعة آموزش وپرورش تنظیم شده اند.
در مجمــوع، دكتر دهقان و ســایر اســتادان همكار ایشــان از 
دانشــگاه هاي مختلف كشــور با ورود كارشناسانه به مباحث و ارائة 
مقاالت ارزشمند، دســت مایه اي ارزنده براي بهبود سامانة ارتباطي 
آموزش وپــرورش فراهم آورده انــد كه جاي تقدیر و تشــكر دارد. 
امیدوارم اكنون كه كشــور و نظام آموزشي ما تالش گسترده اي را 
براي ایجاد نهضت علمي و تحول در تعلیم وتربیت آغاز كرده اســت، 
این اقدام نیز حلقه اي كارساز از زنجیرة اقداماتي باشد كه هم اكنون 
در همة سطوح علمي و پژوهشــي در جمهوري اسالمي ایران آغاز 
شده اند و فردایي بهتر از امروز را در پرتو پژوهش و تحقیق به كشور 

عزیزمان نوید دهد.
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