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فيلم كوتاه: زنگ تفريح )1351(
ساخت: ايران

كارگردان: عباس كيارستمي

اين فيلم به گفتة مرحوم كيارستمي راه جديد و متفاوتي را 
گشــوده است تا بتوان از طريق آن به بيان دغدغه ها پرداخت. 
به همين دليل تماشاي آن خالي از ارزش نخواهد بود. فيلم با 
محوريت دارا آغاز مي شود؛ پسربچه اي كه حين توپ بازي با 
اكبر، شيشة مدرسه را شكسته و با تكيه به ديوار در راهروي 
مدرسه ـ در انتظار تنبيه ايستاده است. سپس شاهد رسيدن 
معلم و تكان هاي تركه اش هســتيم و در ادامه پس از گذشت 
چند حادثة متوالي براي بازي در خارج از محيط مدرســه، در 
انتها پســربچه به همراه توپش مســيري نامعلوم راـ  در كنار 

اتوبان ـ براي قدم زدن در پيش گرفته است.
بر اين اســاس مي توان گفت، مادامي كه به عنوان مسئول 
آموزشــي به جاي آموزش و ارتباط دوستانه، دانش آموزان را 
تنبيه و از بازي در مدرسه منع مي كنيم، به مشكالت آموزشي 
و تربيتــي دامــن زده ايم. آنچه كه اين فيلــم را به اثري قابل 
تأمل تبديل كرده، اشــاره اي جالب به كاركرد منفي برخورد 
خشونت آميز و تنبيه است. در سير داستان به خوبي مي توان 
ديد كه چگونه چنين واكنشــي از ســوي مسئوالن آموزشي، 
مي تواند انزوا و به حاشيه رانده شدن دانش آموزان را به همراه 
داشته باشد. در دورة ســني اي كه بسياري از رفتارهاي ما به 
صــورت طبيعي و »نه از روي قصد« صــورت مي گيرند، اگر 
آموزش و ارتباط دوستانه جايگزين برخورد تنبيهي شود، بدون 

شك شاهد چنين پيامدهاي منفي نخواهيم بود.

کالينا رشيدپور

انيميشن: پشت كيف مدرسه )2015(
ساخت: هنگ كنگ

سازنده: استوديو اينتوكسيك2
كارگردان: نيكهو چون يو

برندة جشنوارة بين المللي انيميشن انسي 
و بهترين انيميشن كوتاه سال

انيميشــن كوتاه پشــت كيف مدرسه درونماية 
روان شناســي اجتماعــي دارد و عواملي همچون 
قلدري، تعمق در خــود و نجات خود را به تصوير 
مي كشــد. اين فيلم بــا محوريــت آزار و اذيت و 
تمسخر مداوم كودك در دبستانـ  توسط كودكان 
ديگر ـ آغاز مي شود، اما اين موضوع به تنفر »يك 
بزرگ سال« از خودش مي انجامد. براي مثال، وقتي 
در حادثه اي توپ بچه ها به سر كودك مي خورد، او 
دچار گيجي مي شــود و در همان زمان كارگردان 
ما را بــه دوران نوجواني اش مي برد. نوعي ســير 
دروني كه بنا دارد توجه بيننده را به بزرگ ســالي 
پسربچه جلب كند، اينكه برچسب » فرد دست و پا 
چلفتي« هيچ گاه از روي او برداشته نخواهد شد. بر 
اثر مداومت اتفاقات ناگوار، خود او نيز اين برچسب 
را پذيرفته اســت و در نهايت بــه فردي منزوي 
كه توانايي دفــاع از خود را ندارد و همواره قرباني 

خشونت در اجتماع است، تبديل مي شود.
 ايــن فيلم موضوعي روشــن درون خــود دارد. 

 اينكــه كــودك به علــت آزار از ســوي عده اي 
»ارتباطي« با هم ساالن خود ندارد، تا اندازة زيادي 
ناشي از نظام آموزشي است. چرا كه كمبود يا نبود 
راهنما و مشاور آموزشي داراي مهارت باال كه بتواند 
اســتعداد هر كودكي را بنمايانــد و نقش تربيتي 
صحيحــي را اجرا كند تا ارتباطي دوســتانه بين 
دانش آموزان برقرار شــود، به خوبي در پس زمينة 
فيلم مشــهود اســت. در نتيجة چنين شرايطي، 
نظام آموزشــي همواره به انحاي متفاوت در حال 
بازتوليد تصويري است كه يادآوري مي كند، كودك 
سالم شر و شيطان اســت. در مقابل، كودكي كه 
بي سروصداســت، در نهايت بي استعداد و دست و 
پا چلفتي است. از منظر اجتماعي، انيميشن بيانگر 
اين موضوع است كه بي توجهي نداشتن مسئوالن 
آموزشــي به برخورد خشونت آميز دانش آموزان با 
هم ساالن، و حضور نداشتن افراد كارامد به عنوان 
مربي و راهنما، آسيبي مادام العمر را به همراه دارد 
و زمينة آثاري همچون انزوا، مشكالت رواني، عدم 

شكوفايي و قرباني بودن افراد را فراهم مي كند.

پي نوشت ها
1. Lazhar
2. Intoxic
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نظام تعلیم وتربیت ما مبتني بر نگرشــي از توسعه 
شــكل گرفته اســت كه روي آموزش بیشتر تأكید 
مي كند. اما تعریف آموزش در این نگرش به آموزش 
علوم تجربي محض منحصر و محدود اســت و علوم 
انساني و اجتماعي در آن جایي ندارد یا حداكثر درجة 
دو و كم اهمیــت تلقي مي شــود. از چنین منظري، 
ریشــة اصلي توســعه نیافتگي جامعة ما در فقدان 
دانــش و مهارت هاي الزم براي تســلط بر طبیعت 
و بهره برداري از منابع آن، رشــدنیافتگي فناوري و 
صنعت براي تولید كاال و خدمات، و یا فقدان دانش 
الزم براي غلبه بر بیماري هاست. به همین دلیل نیز 
در این نظام آموزشــي رشته هاي ریاضي ـ فیزیك ، 

علوم تجربــي و درس هایــي چون زیست شناســي، 
فیزیك، شیمي، ریاضي و زمین شناسي از اهمیت و 
منزلت بســیار باالیي برخوردارند. مدرسه و خانواده 
هردو بر این رشــته ها و درس هــا تأكید مي كنند. 
آموزشــگاه هاي خصوصي و منابع كمك درسي نیز 
بیشــتر حول چنین رشــته ها و درس هایي شكل 

گرفته اند.
براســاس چنین نگرشي به توســعه، برنامه ریزان 
اقتصاديـ  اجتماعي نیز بازار كار را به شكلي سامان 
داده انــد كه تقاضــا و نیاز براي جذب و اســتخدام 
فارغ التحصیالن چنین رشــته هایي حــرف اول را 
مي زنــد. نگاهي به تركیب، تخصــص و تحصیالت 

آمـــــــــــوزش
عليه
آمـــــــــــوزش

فریبرز بیات

سرمقـــــــــــــــــــــاله
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مســئوالن رده هاي متفاوت اجرایي و قانون گذاري، 
شــوراهاي شــهر و حتي مســئوالن دســتگاه ها و 
نهادهاي آموزشــي، چون آموزش وپرورش و آموزش 
عالي طي سال هاي متمادي نشان مي دهد، اكثریت 
قریب به اتفــاق آن هــا فارغ التحصیالن رشــته هاي 
ریاضي، فني، مهندسي و علوم تجربي بوده و هستند. 
اكنون و پس از گذشت چند دهه از در پیش گرفتن 
این رویكرد تك بعدي و یكسویه در نظام آموزشي و 
اجتماعي، جا دارد به ارزیابي دستاوردها و پیامد هاي 
آن بنشینیم تا چنانچه درستي این رویكرد مشخص 
و معلوم شــد با قوت و قدرت بیشــتري به آن ادامه 
دهیم و چنانچه دریافتیم دســتاوردي نداشته و به 
خطا رفته ایم، صادقانه اشتباه خود را بپذیریم و تغییر 
و تعــادل در رویكرد نظام آموزشــي و اجتماعي را 

به طور جدي در دستور كار قرار دهیم. 
واقعیت این اســت طي همة این سال ها كه تأكید 
اصلي را بر آموزش علوم محض گذاشــته ایم، نه تنها 
پیشــرفت قابل توجه و چشمگیري نداشته ایم، بلكه 
با تخریب محیط زیســت، اســتخراج بي رویة منابع، 
آلودگي هوا و كمبود آب، بر مشــكالت و مسائل در 

این زمینه ها نیز افزوده ایم.
 از ســوي دیگــر، ایــن تأكید و توجــه افراطي و 
یكســویه به آموزش علوم محض موجب شده است، 
دانش آموختــه گان و فارغ التحصیالن و به تبع آن ها 
جامعه از نظر اخالق اجتماعي ســقوط كنند و حتي 
گرفتار نوعي بحــران اخالقي شــوند، به طوري كه 
احساس مسئولیت و تعهد اجتماعي فارغ التحصیالن و 
نیز شهروندان به شدت تنزل یافته است. قانون شكني 
و قانون گریزي سكة رایج شــده است. افزایش آمار 
پرونده هــاي محاكم قضایي به حــدود 15 میلیون 
)هرخانــواده 4 نفره بیش از یــك پرونده(، افزایش 
آمــار زندانیان، نزاع ها و قتل ها، افزایش آمار طالق و 
از  هم گســیختگي خانوادگي، كودكان كار و خیابان، 

مهاجرت نخبگان و فارغ التحصیالن المپیادي، رشد 
آمار ســرقت و اختالس به ویژه فساد و جرایم مالي 
برخي از كارمندان عالي رتبه افزایش نابرابري، شكاف 
طبقاتي، تبعیض، نفع طلبي، سودجویي، تظاهر، ریا، 
نفــاق، دروغ، بي اعتمــادي، خودخواهي و... همگي 
پیامدهاي آسیب زا، زیانبار، و بیگانه ساز این رویكرد 

آموزشي یكسویه اند.
رویكرد آموزشــي یكســویه و تك بعدي موجب 
شده اســت، خروجي هاي نظام آموزشي ما افرادي 
ناامیدتر، بي انگیزه تر، مادي تر،  ناراضي تر، فردگراتر، 
بي هویت تر و به طور كلي بي اخالق تر باشند. به همین 
دلیل ضرورت دارد، نظام آموزشي از رویكرد یكسویة 
تأكید بر آموزش  علوم محض دست  بردارد و آموزش 
اخالق اجتماعي و مهارت هاي زندگي را هدف اصلي 
و اولیة خود قرار دهد. چرا كه نسل امروز و فرداي ما 
پیش و بیش  از یادگیري خواندن و نوشــتن، جدول 
ضرب و چهار عمل اصلي یا شناخت فتوسنتز، رشد 
گیاهــان، تبخیر و جوش آمــدن آب و... به آموزش 
راست گویي و صداقت، وفاداري، اعتماد، امانت داري، 
انصاف، كمك و هم یاري، دگرخواهي، مدارا، تحمل 
و بردباري، پرهیز از خشونت، گذشت، صبر،  تظاهر 
نكردن، گفت وگو، پذیرش خطا و اشتباه، نقدپذیري، 
استقبال از تغییر، پیشداوري نكردن، شادي و نشاط، 

و دوستي و عشق نیاز دارد.
»رشــد آموزش علوم اجتماعي« بــا چنین درك 
و دریافتي از مســئلة آمــوزش، به ویــژه در حوزة 
علوم انساني و اجتماعي، در این شماره  طي چندین 
مقالــه، مطلب و یادداشــت، بــا عنوان هایي نظیر 
»مســائل آموزش وپرورش امروز ایران«، »مشــكل 
توسعه نیافتگي ما كجاست؟«، »بحران در راه است«، 
»عالقة اجتماعي، سازة بنیادي امید اجتماعي« و نیز 
»مهارت هاي اجتماعي زندگي آینده« این بحث را به 

تفصیل پي  گرفته است.
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محمود اردوخانی

○ هدف ها و ضرورت های آموزش علوم اجتماعی 

بــه دانش آمــوزان را چــه می دانیــد؟ آیــا ایــن 
انســانی  رشــته های  بــرای  فقــط  آموزش هــا 
ضــرورت دارنــد یــا بــرای دانش آمــوزان ســایر 

رشته ها نیز ضروری اند؟

é مرادی: مهم ترین هدف درس های علوم 
اجتماعی »پرورش شــهروند خوب« است؛ 
پرورش انســان متعالی، انسانی که بتواند با 
دیگران ارتباط بگیرد، وظیفه شناس باشد، و 
به ارزش های اجتماعی واقف باشــد، حقوق 
خود را بشناســد و بتواند از حقوق دیگران 
دفاع کند، انتظــارات دیگران را درک کند، 

و به طور کلی انســانی باشد که خیلی خوب 
اجتماعی شده است؛ یعنی جامعه پذیری اش 

خوب باشد. این ها باید هدف اصلی باشند.
اما دربارة تدریس درس های علوم اجتماعی 
بــرای ســایر رشــته ها باید تأکیــد کنم،  
رشــته های تجربی، فنی و ریاضی هم باید 
این درس را داشــته باشند. اتفاقاً  رشته های 
غیر علوم انســانی، باید ایــن قبیل درس ها 
را بیشــتر بخواننــد، چون در رشــته های 
علوم انسانی این موضوع ها درس های اصلی 
محسوب می شوند و به طور طبیعی با چنین 
مباحثی درگیر هستند. اما در سایر رشته ها، 

چون کمتر این موضوع ها مطرح می شوند، 
بنابراین باید بــه درس های علوم اجتماعی 

بیشتر توجه کنند.
é رضایــی: محتوای کتاب هــا و هدف 
درس های علوم اجتماعی تربیت شــهروند 
خوب است، شــهروندی که ضمن اجتماعی 
بودن با مبانی جامعه شناسی اسالمی هم آشنا 
باشد. یعنی همان طور که در محتوای کتاب ها 
هم مشخص است، دبیر علوم اجتماعی باید 
با مبانی نظری جامعه شناسی اسالمی آشنا 
باشد. هدف کتاب های جدید هم همین بوده 
است که فردی را پرورش دهند که با مبانی 
ایرانی  اندیشه های  جامعه شناسی اسالمی و 
اسالمی که در کتاب آمده است، آشنا باشد.

رویکردهــا و پارادایم های جدیدی که در 
کتاب ها حاکم شده اند، این گونه اند. البته اگر 
بخواهیم از دیدگاه  جامعه شناســی صحبت 
کنیم، طرح این مباحث کنار هم تا حدودی  
برای دانش آموزان تعارض هم ایجاد می کند.
○ چــه  آمــــــوزش های اجتمــــــــــــاعی بــرای یــک 

دانش آمــوز در ایــن ســن ضــرورت دارد و آیــا 

مدرسه، علوم اجتماعی 
را جدی نمی گیرد

گفت وگو با دو تن از دبیران علوم اجتماعی 
خراسان جنوبی

اشــــاره
معلمان و دبیران به عنوان مجریان برنامه های آموزشي قصد شده بهترین داور برای 
ارزشیابی برنامه ها و کتاب ها هســتند. مجلة »رشد آموزش علوم اجتماعی« از همین 
منظر به سراغ دبیران و ســرگروه های علوم اجتماعی در استان های کشور می رود تا 
داوری و ارزیابی آن ها را در مورد وضعیت آموزش علوم اجتماعی در استان خود جویا 
شود. در این شماره میهمان دو تن از دبیران علوم اجتماعی در استان خراسان جنوبی 
بوده ایم. آقای غالمعلی مرادی، ســرگروه علوم اجتماعی استان و دانشجوی دکترای 
جامعه شناسی، و سرکار خانم طوبی رضایی،  دبیر جامعه شناسی و کارشناس ارشد این 
رشــته، در این گفت وگو با ما از ضرورت و اهمیــت درس های علوم اجتماعی در نظام 
آموزشی و نقاط قوت و ضعف کتاب ها و معلمان این درس ها گفتند که متن آن  در ادامه 

از نظرتان می گذرد.

برنامۀ درسی و آموزشی 
علوم اجتماعی
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کتاب هــای فعلــی مطالعات اجتماعــی به این 
آموزش ها و مسائل می پردازند؟

نتوانســته اند  کتاب ها  ایــن  مرادی:   é
مســائلي را کــه جامعة ما بــا آن ها مواجه 
اســت، مثل بحث جهانی شدن، آسیب های 
فضای مجازی، اعتیاد و ســایر آسیب ها را 
مطرح کنند. کتاب ها باید مسائل اجتماعی 

را به صورت ملموس و کاربردی طرح کنند.
متأسفانه فقط در بعضی کتاب ها گریزی 
به این مسائل زده شده است، ولی به صورت 
جدی نیست. رویکرد کتاب ها بیشتر فلسفی 
و تاریخی است و مسائل ملموس اجتماعی 
در آن ها کمتر مطرح شده است. به نظر من 
اگر همان کتاب قبلی که حدود 20 ســال 
پیش تدوین شــده، به روز و اصالح می شد، 
خیلی بهتر بود. البته کتاب جامعه شناسی 1 
به نظرم االن خوب است و جامعه شناسی 2 
فرهنگ هم همین طور، اما مطالب کتاب های 

دیگر با مسائل روز انطباق ندارند.
○ مبانــی و مفاهیــم علوم اجتماعــی به عنوان 

یــک دانــش علمــی تــا چــه انــدازه بــه شــکل 
و  و در عیــن حــال ملمــوس  و دقیــق  روشــن 
کاربــردی در کتاب هــای درس علوم اجتماعی 

مطرح شده اند؟

é رضایی: من در این کتاب مبانی علم 
جامعه شناسی را خیلی نمی بینم. یعنی من 
به عنــوان دبیر علــوم اجتماعی می دانم که 
یکی از ویژگی های نظریه های جامعه شناسی 
بی طرفی است، ولی در کتاب ها جهت گیری 
وجــود دارد و آن بی طرفــی را کــه ما در 
جامعه شناســی خوانده ایم در این کتاب ها 
نمی بینیم مباحث و مطالب کتاب ها عمدتاً  

سمت وسو دارند و جهت دار هستند.
جهت گیری ها ما را نسبت به آموخته هایمان 
دچار چالش می کند. در تدریس هم با مشکل 

مواجه می شویم. 
جهت گیــری  یــا  از  منظورتــان  بفرماییــد   ○

بی طرفی کتاب ها در جامعه شناسی چیست؟

é رضایی: قباًل در کتاب جامعه شناســی 

ســال دوم، انواع پارادایم های جامعه شناسی 
آمده بــود. بعــد در آخر هم یــک پارادایم  
به نام »پارادایم انتقادی و اســالمی« براساس 
همان جامعه شناســی اسالمی که خدمتتان 
گفتم، ارائه شــده بود. یعنــی دانش آموز با 
انواع پارادایم ها آشــنا می شــد و آن ها را نقد 
می کــرد. بعد هم به عنوان بهتریــن پارادایم 
جامعه شناسی، پارادایم اسالمی معرفی می شد. 
اما در جامعه شناســی، فعلی، ما اصاًل این 
مبنای نظری را نمی بینیم. دانش آموز ما هم 
هیــچ آگاهی از این پارادایم ها ندارد، و اصاًل 
نمی داند چه دیدگاه  نظری پشت این کتاب 
هســت. حتی دبیری که سال قبل تدریس 
نکرده باشــد و آموزش الزم را ندیده باشد، 
واقعًا در مســائل طرح شــده در این کتاب 

سردرگم می شود.
○ کتاب هـــــــــــای مطالعات اجتمـــــــــــــــــــاعی 
و جامعه شناســی تــا چــه انــدازه دانش آموزان 
را بــا جامعــۀ ایــران و مشــخصات، ویژگی هــا، 

مسائل و مشکالت آن آشنا می کنند؟

é مــرادی: خیلی کم، چــون مباحث 
ایــن کتاب هــا خیلــی کلی هســتند. در 
جامعه شناسی 2 بحث »گسست فرهنگی« 
را مطرح می کند که خیلی خوب است. یعنی 

یک بخش آن کاربردی است و مسائلی است 
که بچه ها با آن ها درگیر هستند. اما برخی 
از کتاب ها بخش هایی مانند جهانی شدن و 
استعمار را دارند که الزم است مسائل مربوط 
به طبقات اجتماعی و  آسیب های اجتماعی 
هم در آن ها بیان شــوند. اما اکنون چنین 
مســائلی در کتاب های سال های دوم، سوم 
و چهارم. جامعه شناسی هم مطرح نیستند 
و گویــا این مباحــث به دانشــگاه و دورة 

تحصیالت عالی واگذار شده اند.
معلــم  به عنــوان  شــما  مشــخص  به طــور   ○

بــا کــدام فصــل و کــدام درس از کتاب هــای 
جامعه شناســی مشــکل دارید و کدام فصل و 

بخش را مناسب تر می دانید؟

é رضایی: در کتاب جامعه شناسی دهم 
که به تازگی آمده است، ارتباط عرضي بین 
مطالب وجود ندارد. در واقع سازمان دهی و 
ســاختار کتاب چندان مناسب نیست. مثاًل 
در درس اول از جامعه  پذیــری می گویــد و 
به کنترل اجتماعی فقط در حد یک اشــاره 
پرداخته اســت، اما در درس نهم به صورت 
مبســوط جامعه پذیری و کنترل اجتماعی 
را توضیح می دهد. مــن به عنوان معلم این 
مباحث را کجا باید طرح کنم، در درس اول 
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یا نهم؟ اگر نامش را بگذاریم ارتباط عرضی، 
این ارتباط در جامعه شناسی وجود ندارد.

ولی با کتاب جامعه شناســی2 مشــکلی 
نداشــتم، چون بین درس ها ارتباط طولی 

وجود داشت.
○ دانش آمـــــــــــوزان تا چــــــــــه اندازه با درس های 

علوم اجتماعی و جامعه شناسی ارتباط برقرار 
می کنند؟

é رضـــایی: بچـه هـــا در درس هـای 
علوم اجتماعی دچار نوعی تعارض هســتند. 
همین امروز دانش آموز کالس دهم می گفت: 
چرا کتاب فقط دارد غرب را می کوبد؟ بچه ها 
می گویند باید خــوب و بد و همه چیزی را 
معرفی کنند تــا خودمان انتخاب کنیم. در 
غرب علم و فناوری هســت، توسعه و رفاه 
هم هست. در این کتاب به غرب حمله شده 
است. مثالً  در جایی که می گوید ویژگی های 
غرب فردگرایی و تجمل گرایی است، این ها 
بــا مبانی نظــری که بچه ها قبــالً  از غرب 
شــنیده اند، مثل صرفه جویــی، در تعارض 
است به همین دلیل بچه ها می گویند این ها 

اصاًل با هم نمی خوانند و تعارض دارند. 
در  را  جامعه شناســی  جدیــد  کتاب هــای   ○

مقایســه با کتاب های گذشته از نظر محتوای 

کاربردی، و انسجام چگونه ارزیابی می کنید؟

é مــرادی: فکــر می کنــم کتاب های 
گذشــته در چند مرحله تغییر کردند. یک 
کتاب جامعه شناســی که پنج سال تدریس 
می کردیم، در مــورد طبقات اجتماعی بود. 
مطالب خوب و منسجمی داشت و مطالعات 

اجتماعی هم واقعًا  منسجم بود.
وقتی گروه را تدریس می کردیم، بعد نظام 
اجتماعی و به دنبــال آن، خانواده، اقتصاد، 
نظام  سیاســی فرهنگ می آمد. این ها همه 
نهادهای اجتماعی را پوشش می دادند. آقای 
رجب زاده، مؤلف آن کتاب موفق شده بود، 
ارتباط خوب و منسجمی بین مباحث برقرار 
کند. اما در کتاب های فعلی ارتباط عرضی و 

طولی مطالب دقیق نیست. 

é رضایی: کتاب های قدیمی تر بیشــتر 
به مبانــی جامعه شناســی می پرداختند و 
یک سلسله مفاهیم اولیة جامعه شناسی در 

کتاب ها وارد شده بودند.
امــا به نظر مــن کتاب های جدیــد نگاه 
اقتصادی و تحلیلی دارند. لذا بنده کتاب های 
جدید را بیشتر می پسندم، چون جامعه در 

آن ها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
○ آیا برای تغییرات کتاب ها نظرات شما را در 

استان ها خواسته اند؟

اعتباربخشــی  کتاب  قبــاًل  مرادی:   é
می شد. چند جلســه برای پایة دهم و نهم 

داشتیم، اما بازخورد آن را متوجه نشدیم.
é رضایی: نظر ما را خواســتند ولی مؤلفان 
کتاب نظر خودشان را داشتند و توجیه می کردند.
تــالش  چــه  درس  ایــن  معلمــان  به عنــوان   ○

بــرای بســط و جــا انداختــن  و روش  هایــی را 
مفاهیــم یــا ملمــوس ـ عینی و کاربــردی کردن 
موضوع هــا و مفاهیــم درس علــوم اجتماعــی 

به کار برده اید؟

é مرادی: من برای آنکه مباحث بیشــتر 
ملمــوس و کاربردی شــوند، از مثال هایی 
اســتفاده می کنم که قابل لمس باشند؛ از 
جامعه،  نهادهــا و اتفاقاتی که در ایران و در 
جهان رخ می دهند استفاده می کنم و آن ها 
را با مســائلی که درس می دهم، هماهنگ 
می کنم تا برای دانش آموزان قابل فهم باشند.

é رضایــی: یکــی از ایرادهــای کتاب 
همین اســت. که خیلی مصداق یابی نکرده، 
مصداق هــای ملموس بــرای دانش آموزان 

درکتاب نیامده است.
در مورد ُبعد عینــی و ذهنی کتاب، نفت 
را مثــال زده اســت که دانش آمــوز  اصاًل  
نمی فهمد، یا در بحــث ویژگی های جهان 
متجدد، مثال ملمــوس و قابل درکی برای 

دانش آموز ارائه نشده است.
در کتــاب جامعه شناســی 1 ویژگی ها را 
تفکیــک کرده بودند،  اما همــة آن ها را در 
کتــاب جدید ردیف کرده انــد، به طوری که 

دانش آموز می گوید اگر شما تفکیک نکنید، 
من اصالً  نمی فهمم. دانش آموز گیج می شود. 
در این کتاب مثال های کاربردی هم نداریم 
و به همین خاطر هر دبیر براســاس دیدگاه 
خودش باید مثال بزند و دیدگاه ها هم خیلی 

متفاوت هستند.
○ ارزیابی دانش آمـــــــــــــــوزان از کتاب هــــــــــــــای 
جامعه شناســی چیســت؟ و کــدام بخش ها را 
مشــکل و غیرقابــل فهــم و کــدام بخش هــا را 

مناسب می دانند؟

é مرادی: بســتگی به مفهومی دارد که 
تدریس می کنیم. برخی مفاهیم پیچیده یا 
فلسفی اند. حتی برخی معلمان هم با آن ها 
مشکل دارند اما در سایر موارد اگر تدریس 
با روش های ملموس باشد و دانش آموزان را 
با واقعیت ها آشنا کند، فرق می کند یا اینکه 
کلی و انتزاعی بحث کنیــم که دانش آموز 

چیزی نفهمند.
از طرف دیگر، برخــی هم خیلی مطالعه 
نمی کنند و فضای مجازی هم مزید بر علت 
شده اســت. کپی کاری و روزمرگی معلمان 
هم از طرف دیگر، ضعف تدریس را افزایش 

داده است.
é رضایی: به نظر مــن در بحث »جهان 
اجتماعی« بچه ها همیشــه مشــکل دارند. 
تعریف جهــان اجتماعــی و اصــاًل  اینکه 
خود جهان اجتماعی چیســت یا در بحث 
هویت، بچه ها خیلی دچار تضاد می شــوند. 
می پرسند: هویت انتسابی است یا اکتسابی؟ 
ثابت است یا متغیر؟ خیلی بحث می کنند. 
در بحــث تعارض و تزلزل هویت هم بچه ها 

مشکل دارند.
○ چگونــه و بــا چــه روش هایی ایــن مطالب را 

برای بچه ها قابل فهم می کنید؟

رابطة  é رضایی: من ســعی می کنــم 
منطقی ایجاد کنم. مثــالً  دربارة رابطه بین 
تزلــزل و بحــران هویــت می گویم همین 
قســمت در کتاب جامعه شناسی پایة دوم 

آمده و مشکل برطرف شده است.
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○ مدرسه، مدیریت، مشاوران و نظام آموزشی 

به طــور کلــی تــا چه انــدازه بــه درس هــای علوم 
اجتماعی اهمیت می دهند؟ چرا؟

é رضایی: درس هــای علوم اجتماعی را 
خیلی سبک می شمارند و جدی نمی گیرند. 
براساس همان ذهنیت زمان های قدیم عمل 
می کنند. برای مثال، در برنامه ریزی امتحانات 
می بینیم آخرین درس جامعه شناسی است. 
نظرشــان این اســت که این درس یک روز 
تعطیلی قبل از امتحان نیاز ندارد. در حالی که 
جامعه شناسی درسی اساسی برای شناخت 

جامعه است. 
é مــرادی: جامعه شناســی جایگاهی را 
که باید در جامعه داشــته باشد، ندارد. البته 
مقداری از تقصیر هم با خود ما معلمان است.
چــه  تــا  دانش آمــوزان  خــود  و  خانواده هــا   ○

انــدازه بــه ایــن درس ها اهمیــت می دهند؟ آیا 
دانش آمــوزی بــه شــما اظهــار کــرده اســت که 
می خواهد در این رشته ادامۀ تحصیل بدهد؟

é رضایــی: دانش آموزان مــن اهمیت 
می دهند و عالقه هــم دارند. بچه هایی که 
با من درس دارند، حتــی بچه های ریاضی 
که درس سواد رسانه ای را با آن ها دارم هم 
جامعه شناسی را دوســت دارند و خیلی از 
بچه ها هم هســتند که این رشــته را  برای 

ادامة تحصیل انتخاب کرده اند. 
é مرادی: دانش آموزان من هم عالقه مند 
هســتند و این رشته را دوســت دارند. این 
عالقه  بیشــتر از انگیــزه ای که در کالس ها 
برای آن ها ایجاد شده است، ناشی می شود. 
è دبیــران علــوم اجتماعــی نســبت بــه ســایر 
دبیران از چه جایگاهی و منزلتی در مدرســه، 

ً نظام آموزشی برخوردارند؟ منطقه، و کال

é مرادی: سؤال سختی است، اما به تصور 
معلمان بســتگی دارد. برخی از آن ها ما را 
خیلــی اهل مطالعه و دقیق می دانند؛ مانند 
یک پزشک اجتماعی با ما برخورد می کنند. 
دربارة مسائل از ما سؤال می کنند و تفسیر 
ما را در مورد مســائل اجتماعی  روز جامعه 

به عنوان جامعه شناس جویا می شوند. یعنی 
جایگاه و حرمت را درک می کنند.

é رضایی: رشته های علوم انسانی خیلی 
جایگاهی ندارند و به نظــر من علوم تجربی 

جایگاهشان بهتر است. 
○ آیــا درس هــای علــوم اجتماعــی را در ایــن 

تحصیلی شــان  رشــتۀ  کــه  دبیرانــی  منطقــه 
علــوم اجتماعــی اســت، تدریــس می کننــد یا 
از معلمــان درس های دیگر هــم برای تدریس 

استفاده می شود؟

علوم  ســرگروه  به عنوان  من  مرادی:   é
اجتماعی خیلی جاها بــرای بازدید رفته ام 
و مشــاهده کــرده ام کــه دبیــر الهیات، 
جامعه  شناســی یا دبیر فیزیک یا شــیمی 
سوادرسانه تدریس می کند. این کار آموزش 
را خیلی مشکل می کند، چون هدف درس 
محقق نمی شــود. هدف درس این اســت 
کــه دانش آمــوز مطالبی را یــاد بگیرد که 
بتواند در جامعه به کار ببندد. اما متأســفانه 
این گونه نیســت، چون دبیــران غیرمرتبط 
درکالس درس اجتماعی و جامعه شناســی 
حضور دارند. این  هم به خاطر آن اســت که 
آموزش وپرورش محدودیت هایی ایجاد کرده 
که ساعت تدریس باید ساعت موظف باشد؛ 

چون در حق التدریس مشکل دارند.
○ در پایــان اگــر مطلــب یــا دغدغــۀ خاصــی 

یــا  اجتماعــی  علــوم  درس هــای  مــورد  در 
جامعه شناسی دارید، بفرمایید.

é مرادی: از مجلة رشــد علوم اجتماعی 
تشــکر می کنم که چنین فرصتی را ایجاد 

کرده است تا نظرات دبیران مطرح  شود.
باید بگویم عدم تناسب بین دبیران علوم 
اجتماعی در مناطق و مرکز اســتان داریم. 
در مرکز استان دبیران تخصصی زیاد داریم، 
اما متأســفانه در مناطق این گونه نیســت؛ 
به خصوص بین دبیران خانم. دیگر اینکه این 
درس ها توسط دبیران غیرمتخصص تدریس 
می شــوند. دیگــر اینکه دوره هــای ضمن 

خدمت تخصصی برگزار نمی شوند.  
é رضایی: تشــکر می کنم از اینکه به این 
استان سفر کردید. انتظار دارم که کتاب های 
جامعه شناسی در محتوا به  شکلی باشند که 
ســاختار خاصی را به دانش آموزان تحمیل 
نکنند. طوری باشند که دانش آموزان را از قید 
ساختارها رها کنند و او را اجتماعی تر و انسانی تر 
بار بیاورند. چون تضاد و تعارض وجود دارد. 
دانش آموزان مــدام اعتراض و نقد می کنند. 
مؤلفان این موارد را در نظر داشــته باشــند.
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رضا خورشیدي
دكتراي جامعه شناسي

چكيده
ایــن مقاله كندوكاوي جامعه شــناختي در جهت شــناخت 
شاخص ها و عوامل مؤثر در شكل گیري و جایگاه سرمایة انساني 
در توسعه است. در این مقاله، ضمن مرور مباني نظري، سرمایة 
انساني نیرویي تعریف شده اســت كه در فرد فعال مي شود و 
توان و امكان او را براي تولید كاال و خدمتي كه موجب استغنا و 
رفاه وي در زندگي فردي و اجتماعي مي شود، افزایش مي دهد. 
شاخص هاي سرمایة انساني با نگاه عیني و ذهني در گویه هایي 
مانند دانش، مهارت و تخصص باالتر و عقالنیت، میل به پیشرفت، 
تحرك و همدلي تعریف شــده اند. با تكیه بر تجارب كشورهاي 
توسعه یافته و توجه به تأكید دانشمنداني مانند گیدنز و عظیمي 
به اهمیت سرمایة انساني در فرایند توسعه، دریافتیم كه سرمایة 
انساني در فرایند توســعه جایگاه عاملیت را دارد و با توجه به 
اهمیت نهادسازي براي توسعه و تبیین نهادهاي آموزش وپرورش 

و وســایل ارتباط جمعي، آن ها را عوامل مؤثر در شــكل گیري 
سرمایة انساني یافتیم. بنابراین پیشنهاد مي دهیم براي ارتقاي 
سرمایة انساني، ســرمایه گذاري در آموزش وپرورش و وسایل 

ارتباط جمعي در اولویت قرار گیرد.

كلیدواژه ها: سرمایة انساني، توسعه، عاملیت، دانش

مقدمه و بيان مسئله
سرمایه مفهومي اســت كه ابتدا در ذهن ها، اقتصاد را تداعي 
مي كند، اما امروزه ســرمایه تنها سرمایة اقتصادي نیست، چرا 
كه الزمة توسعة هر كشوري تركیبي از سرمایه هاست و عاملیت 
این سرمایة تركیبي، »سرمایة انساني« است. سرمایة انساني كه 
نشــان دهندة حجم دانش، مهارت هاي فني، خالقیت، و تجربة 
سازماني است، اهمیت فزاینده اي مي یابد و به همین نحو، نیروي 

مشكل توسعه نيافتگی ما كجاست:

 كندوكاو جامعه شناختی در مفهوم سرمایۀ انسانی 

دانش نوین اجتماعي
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كار نه به عنوان دارایي هاي هزینه بردار، بلكه به عنوان دارایي هاي 
.[Hendricks,2002:25] مولد تلقي مي شود

اســمیت در كتاب »ثروت ملــل«، ارتقاي مهــارت نیروي 
انساني را به عنوان منشأ اصلي پیشرفت و افزایش رفاه اقتصادي 
تشــخیص داد و چگونگي تأثیرگذاري سرمایة انساني و مهارت 
 نیروي كار را بر درآمد شــخصي و ساختار دستمزدها ارائه كرد 
]نــادري، 1383: 33[. تجربة كشــورهاي پیشــرفته و 
مطالعات گوناگون در زمینة رشد اقتصادي كشورها در 
طول زمان نشــان مي دهد، توضیح نرخ رشد اقتصادي 
فقط از طریق عوامل مرسوم، مانند سرمایه و نیروي كار، 
نتایج دقیقي به دســت نمي دهد و سرمایة انساني به عنوان 
یك متغیر اصلي باید وارد مدل هاي رشــد شود. واقعیت این 
اســت كه تمام نوسانات اقتصادي فقط از ناحیة انباشت سرمایة 
فیزیكي قابل توضیح نیســت ]جهانگرد، 84: 36[. لذا، توجه به 
انواع ســرمایه ها كه سرمایة انساني یكي از مهم ترین آن هاست، 

اهمیت خاصي دارد.
پذیرش عامل ســرمایة انســاني، به عنــوان جریاني اصلي در 
ادبیــات اقتصادي، به اوایل دهة 1960 برمي گردد؛ یعني زماني 
كه اقتصاددانان تالش كردند توضیح قانع كننده اي براي بخش  
عمده اي از رشــد اقتصادي بدهند كه بدون توضیح باقي مانده 
بود. سرمایة انساني نه سرمایة فیزیكي و نه سرمایة مالي است، 
بلكه به عنوان دانش، مهارت، خالقیت و سالمت فرد تعریف شده 

.]Becker,2002:1[است
موضوع محوري این مقاله تبیین مفهوم سرمایة انساني با نگاه 
جامعه شــناختي در جهت كاوش رابطة متقابل سرمایة انساني 
با جامعه پیراموني اســت. لذا شناخت مفهوم سرمایة انساني و 
كاركردهــاي آن براي جامعه و باز تولید این ســرمایه را هدف 
اصلي مقاله در نظر گرفته ایم. انسان ها منابع جدید مولد ثروت 
هستند، مشروط بر اینكه سرمایة انساني به حساب آیند. مفهوم 
سرمایة انســاني ناظر بر این واقعیت است كه انسان ها در خود 
ســرمایه گذاري مي كنند. ایــن كار به كمــك ابزارهایي چون 
آمــوزش، كارآموزي یا فعالیت هایي صــورت مي گیرد كه بازده 
آتي فرد را با تلفیقي از ویژگي هاي ژنتیك، توانمندي هاي احراز 
شــده، مهارت ها و تجربه هاي كسب شــده توسط فرد در طول 
زندگي ارتقا مي دهد. سرمایة انســاني نیرویي است كه در فرد 
فعال مي شود و توان و امكان او را براي تولید كاال و خدمتي كه 
موجب استغنا و رفاه وي در زندگي فردي و اجتماعي مي شود، 
افزایش مي دهد. تفاوت هاي گســترده بین ســطح ظرفیت ها، 
ناشــي از وجود تفاوت در كســب توانایي هاست كه به سرمایة 
انساني معروف است. مهم ترین اختالف بین كشورهاي پیشرفتة 
 صنعتي و كشورهاي كم  درآمد ناشــي از سرمایة انساني است 

]متوسلي و همكاران، 1381: 3- 82[.
تئودر شــولتز )1962( و گري  بكــر )1964(، دو تن از 
اقتصاددانان معاصر هستند كه تئوري سرمایة انساني را از مراحل 
كالســیك و ابتدایي خود به حالت پیشرفته و تحلیلي امروزي 
ارائه كردند. آن ها نشــان داده اند كه ســرمایة انساني نه تنها از 
طریق تراكم و انباشت آموزش، بلكه از راه هاي بي شمار دیگري 
نیز به وجــود مي آید. لیكن متداول ترین محل ها و موقعیت هاي 
ســرمایه گذاري در ســرمایة انســاني عبارت انــد از: مدارس و 
تحصیالت عالي، آ موزش هاي قبل از مدرســه، آموزش هاي بعد 
از دانشگاه و فارغ التحصیلي، مهاجرت براي مشاغل و درآمدهاي 
باالتر، مراقبت از تندرستي و بهداشت عمومي و به دست آوردن 
اطالعات كافي از عرضه و تقاضاي كار و خدمات. بنابراین سؤال 
ما این است كه: مفهوم جامعه شناختي سرمایة انساني چیست و 

عاملیت در تركیب سرمایه ها از آن كدام سرمایه است؟

اهميت و ضرورت سرمايۀ انسانی
در اواخــر قرن 19 و اوایل قرن 20، به موازات پیشــرفت هاي 
بدیع فناورانــه و افزایش نیاز به نیروي كار ماهر براي راه اندازي 
صنایع نوظهور در جهان، اهمیت سرمایة انساني روز به روز بیشتر 
مي شد. به طوري كه امروزه نیروي انساني متخصص و دانش مدار 
جزو دارایي هاي یك سازمان و به عنوان مهم ترین مزیت رقابتي 
و كمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور محســوب مي شود. 
ارائة محصوالت و خدمات متفاوت و با كیفیت، كاهش هزینه ها، 
خالقیت و نوآوري و افزایش رقابت پذیري از مزایاي وجود منابع 
انســاني كیفي و دانش مدار  اســت. از این رو، راهبرد كسب و 
كار سازمان هاي امروزي ضرورتًا روي منابع انساني متمركز شده 
است. هركس اندكي با علوم راهبردي آشنا باشد، درمي یابد كه 
نیروي انســاني از تمام عوامل، منابع و ابزار دیگر، ارزشمندتر و 
جایگاه آن باالتر است. در عصر حاضر، مدیران ردة باالي سازمان 
به این نتیجه رســیده اند كه بدون مدیر منابع انســاني مؤثر و 

كارآمد، امكان رسیدن به هدف هاي سازماني مشكل است.

اهداف پژوهش
شــناخت مفهوم ســرمایة انساني و شــاخص هاي آن با نگاه 
جامعه شناختي و تعیین اهمیت و جایگاه آن در فرایند توسعه، 

اهداف این پژوهش نظري بوده اند.

سؤال های پژوهش
1. مفهوم جامعه شناختي سرمایة انساني چیست؟

2. جایگاه سرمایة انساني در فرایند توسعه كجاست؟
3. ویژگي هاي سرمایة انساني كدام اند؟
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4. كدام عوامل در شكل گیري سرمایة انساني بیشترین تأثیر    را       دارند؟

مباحث نظری و سابقۀ بحث
مي توان گفت ایدة سرمایة انساني به نوعي مشابه مفهوم نیروي 
كار اســت كه كارل ماركس مطرح كرد. به عقیدة او، در نظام 
سرمایه داري، كارگران نیروي كار خود را به منظور كسب درآمد 
)دســتمزد یا حقوق( مي فروشــند. كارگر باید واقعًا كار كند تا 
دســتمزد بگیرد و براي به دســت آوردن پول باید فكر یا جسم 
خود را به كار بگیرد. البته كارگر نمي تواند سرمایة انساني خود را 
بفروشد. سرمایة انساني یك دارایي مستقیمًا قابل تبدیل به پول 
نیست. شخص نمي تواند مهارت هاي خود را به فروش رساند. بلكه 
او در یك قرارداد شــغلي با یك كارفرما، استفاده و بهره برداري 
از مهارت هایش را مي فروشد؛ همان گونه كه كارخانه دار تولیدات 
خود را مي فروشد و نه ماشین آالتش را. البته در نظام اقتصادي 
برده داري، سرمایة انساني برده خرید و فروش مي شد، هر چند 
كه درامدي هم از جهت ســرمایة انساني اش نصیب او نمي شد. 
كارفرما به دلیل فعالیت ها و عملیات تولیدي اش به دنبال كسب 

منافع و سود است.
ماركس اهمیت نیروي انساني و كار را نیز به دلیل نقش آن در 
انباشت سرمایه هاي فیزیكي مورد توجه قرار داد و رشد انباشت 
ســرمایة را متأثر از افزایش ساعات كار و افزایش سرعت تولید 
از طریق بهبود كارایي و بهره وري نیروي كار مي دانست. بعدها 
شومپیتر1 توجه  ویژه اي به نقش نوآوران و مبتكران كه وظیفة 
هدایت ســرمایه را بر عهده داشتند، نشان داد و سود حاصل از 
تغییرات دینامیك ایجاد شده در اثر یك ابداع و اختراع را عامل 
اصلي تشكیل سرمایة فیزیكي دانست. او معتقد بود این سود تا 

زماني كه نوآوري ادامه دارد، وجود خواهد داشت.
با مروري بر دیدگاه هاي فوق در مورد نقش انســان در فرایند 
تولید، رشد و توسعة اقتصادي، مشاهده مي شود كه در تمام این 
دیدگاه ها آنچه اهمیت دارد، سرمایة مادي و فیزیكي و نقش آن 
در تولید و رشد اقتصادي اســت. در این دیدگاه ها، انسان تنها 
به عنوان یك عامل تولید براي تركیب با ســرمایة فیزیكي مورد 
توجه قرار گرفته اســت. در دهة 1950، تئودور شولتز اهمیت 
سرمایة انســاني را به عنوان عامل تولید معادل اهمیت سرمایة 
طبیعي و سرمایة فیزیكي معرفي كرد. این نگاه نوین و به ظاهر 
ســاده در دهه هاي اخیر اهمیت فوق العاده اي یافته و در ســایة 
آن، اقتصاددانان به بازنگري در مفهوم سرمایه و سرمایه گذاري 
پرداخته اند و انواع جدیدي از منابع )غیر از انباشت سرمایه( كه 

مي تواند ســبب افزایش تولید، بهره وري نیروي كار و سطح رفاه 
شوند، مورد شناسایي و تأكید قرار گرفته اند.

در بســیاري از دیدگاه هــاي گذشــته، همچــون نظــرات 
آرتورلوئیس2، عرضة نیروي كار نامحدود فرض مي شــد. اما 
تأكیــد بر توانایي هــاي علمي و فني انســان و تعبیر مهارت و 
آموزش بیشــتر، به معناي سرمایة بیشتر، به تدریج انسان را در 

جایگاهي هم سنگ با سرمایه نشاند. 
به این ترتیب، اهمیت تربیت نیروي انساني الزم براي توسعه 
و نقش آن به عنوان یك سرمایه تحت عنوان سرمایة انساني در 
كنار سرمایة فیزیكي و طبیعي، بیش از پیش براي اقتصاددانان 
روشــن شــد. البته در مدل هاي رشــد اقتصادي كــه در دهة 
1950 توسط اقتصاددانان نئوكالسیك، نظیر روبرت سولو3 و 
تریورسوآن4 ارائه شده اند، رشد اقتصادي فقط به میزان سرمایه 
و نیروي كار موجود در اقتصاد ربط داده شده است و متغیرهاي 
غیراقتصادي نظیر كیفیت سرمایة انساني و سالمت نیروي كار 
در آن ها نادیده گرفته شده اند. در این نظریه ها، فناوري متغیري 
برون زا براي مدل است، ولي مطالعات تجربي نشان داد كه تنها 
فناوري نگهدارندة رشد اقتصادي باال نیست و باید به سایر عوامل 

خارج از مدل هاي رشد كالسیك نیز توجه كرد.
با بســط دیدگاه هاي مرتبط با نیروي انساني در دهة 1980، 
سرمشق جدیدي در ادبیات اقتصادي توسط اقتصادداناني چون 
پل رومر5 مطرح شــد كه اصطالحًا به عنوان مدل هاي رشــد 
درون زا از آن نام برده مي شود. در این سرمشق به مفهوم سرمایه 
با وســعتي نگاه شده است كه سرمایة انساني را هم در برگیرد؛ 
سرمایه اي كه عالوه بر مهارت، بر سالمتي جسمي نیروي كار نیز 
تأكید داشــت. به عبارت دیگر، منظور این است كه اگر بنگاهي 
كه ســرمایه گذاري مي كند، كارگران تحصیل كرده و ماهر را كه 
از ســالمتي نیز برخوردارند، به كار گیــرد، در آن صورت نه تنها 
بهــره وري كارگران باال خواهد بود، بلكه قــادر خواهند بود كه 
از ســرمایة فیزیكي و فناوري به طور كارا اســتفاده كنند. یعني 
فناوري و سرمایة انساني هر دو در سیستم درون زا هستند. براي 
مثال، تجربة اخیر كشــورهاي آسیاي شرقي نشان مي دهد كه 
ارتباط تنگاتنگي بین ســرمایة انساني سالم و توسعة اقتصادي 

این كشورها وجود دارد.

نگاه جامعه شناختی به مفهوم سرمايۀ انسانی
در آینة جامعه شناســي، سرمایة انســاني اساس هر فرایندي 
است كه به ارتقاي جامعه از حیث اقتصادي، فرهنگي، سیاسي 
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و اجتماعي یاري مي رساند. دور از منطق علمي است كه سرمایة 
انساني در حصار علم اقتصاد بماند. انسان ها براي روابط متقابل 
سازنده در ســطوح متفاوت نیازمند سرمایه هستند و در میان 
سایر سرمایه ها، سرمایة انساني نقش كلیدي دارد. براي تعالي در 
حوزه هاي سیاسي، فرهنگي و اجتماعي از همه بیشتر به سرمایة 
انســاني نیاز داریم. چرا كه ســرمایة اقتصادي و فیزیكي بدون 
انسان هاي هدفمند، آگاه و متخصص به خودي خود نفعي براي 
جامعه ندارد و ســرمایه هاي  فرهنگي و اجتماعي خمیرة اصلي 

خود را از شاخص هاي سرمایة  انساني مي گیرند.
نگاه جامعه شناختي به سرمایة انساني مبین این نكته است كه 
با تجلي آن، بخش هاي تولید، توزیع و مصرف در تمام حوزه ها، 
از جمله اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، متناســب با منطق علمي و 
عقالنیت تعالي مي یابند. در خانواده ها، سازمان ها و گروه ها سرمایة 
انســاني ضروري است. براي جامعه اي كه میلیاردها دالر درآمد 
دارد، ولي سرمایة انساني با شاخص هایي چون تحصیالت عالي 
و كیفي، شخصیت عقلي و علمي، آموزش كاربردي، توانمندي ها 
و مهارت ها در نیروي انســاني آن تجلي پیــدا نكند، نمي توان 
توســعة پایدار را پیش بیني كرد. اینجاست كه جایگاه عاملیتي 
سرمایة انســاني از طرف دانشــمندان مختلف مطرح مي شود.

نگاه جامعه شناســي به ســرمایة انســاني، مفهوم آن را فراتر 
از نــگاه اقتصــادي ارتقا داده اســت. بــه  طوري كــه در آینة 
جامعه شناسي، ســرمایة انساني با شاخص هایي در حوزة ذهني 
و عیني و حوزة جســمي و روحي انسان ها متجلي مي شود. در 
مجموع، ســرمایة انساني را به دو دســتة فردي و سازماني در 
 قالب ســه طبقة فكري، اجتماعي و عاطفي تقســیم مي كنند

.]Foong yorston, 2003:7[
بــه نظر مي آید دســته بندي مذكور براي ســرمایة انســاني 
محدودكننده و تنگ نظرانه بوده اســت. با نگاه مذكور، سرمایة 
انساني فقط درون ســازمان ها قابلیت سنجش دارد و در سطح 
فردي و ســازماني قابل رصد است. در حالي كه وقتي از سرمایة 
انســاني صحبت مي كنیم، این ســرمایه را فقــط در عملكرد 
اجتماعي و حوزة رسمي كار پي نمي گیریم، بلكه سرمایة انساني 
را در حوزة رســمي و غیررسمي و در سطوح فردي، سازماني و 

فراسازماني متجلي مي دانیم.
پدران و مادران، پیران و جوانان، زنان و دختران، نژادها و اقوام 
هر كدام سرمایة انساني تلقي مي شوند، به شرط اینكه در سطوح 
خرد و كالن و متوســط براي به كارگیري این سرمایه در فرایند 
توسعه برنامه ریزي داشته باشیم. گاه یك فرد مدرسه نرفته در 

روســتایي تحول مي آفریند. در اینجاســت كه جایگاه عاملیت 
ســرمایة انســاني عینیت مي یابد و از طرف دیگر، شاخص هاي 
دســته بندي شده براي سنجش سرمایة انساني به هم مي ریزد. 
بنابراین این طور نیســت كه افــراد داراي درآمــد باال، قدرت 
سیاســي زیاد و مدارك دانشگاهي، شاخص هایي براي سنجش 
سرمایة انساني تلقي  شوند. مشخصه هاي كیفي انسان ها در كنار 
متغیرهاي كمي و شاید هم گام با  آن ها مي توانند شاخصي براي 
سنجش سرمایة انساني تلقي شوند. پس سرمایة انساني لزومًا به 

نژاد، جنس، سن و دانشگاه محدود نیست.
ســرمایة انساني در فرایند توســعه جایگاه عاملیت دارد. چرا 
كه سایر سرمایه ها با دســتكاري و حالجي انسان ها، كاربردي 
و اثربخش مي شوند. مصداق عاملیت سرمایة انساني در سخني 
اســت كه مرحوم حســین عظیمي دارد. او بیان مي دارد: در 
ایران سال  ها میلیاردها دالر درآمد نفتي داشته ایم، راه و بزرگراه 
ســاخته ایم، دانشگاه و پاالیشگاه درســت كرده ایم، تحصیالت 
عالي را در دانشــگاه چند برابر كرده ایم، ولي كمتر توسعه پیدا 
كرده ایم )عظیمــي، 1391: 121(. ســرمایة فیزیكي را فراهم 
كرده ایم، ولي توســعه نیازمند ســرمایة تركیبي است و آن هم 
عاملیتي را مي خواهد كه با دانایي و دانش برنامه ریزي كند و آن 
جز ســرمایة انساني چیز دیگري نیست. به سخن دیگر، توسعه 
نیازمند نیرویي بالنده اســت كه هنوز در فرایند توســعة ایران 
كمتر تجلي پیدا كرده است. »علم محوري« و »انسان محوري« 
در فرایند توسعه بزرگ ترین سرمایه اي است كه جایگاه عاملیت 
سرمایة انساني را تبیین مي كند. تجربة كشورهاي توسعه یافته 

مصداق همین مورد است.
براســاس بــراورد بانــك جهانــي، 80 درصــد ســرمایة 
كشــور ژاپــن را ســرمایة انســاني، 18 درصــد را ســرمایة 
 فیزیكــي و 2 درصــد را ســرمایة طبیعي تشــكیل مي دهد

]نورمحمدي، 1393: 20- 15[. كشورهاي توسعه یافته، از جمله 
ژاپن و آمریكا، زمینه هاي توســعه یافتگي خود را در آموزش  و 
تربیت نیروي انساني یافته و در این حوزه برنامه ریزي كرده اند. 
بنابراین توســعه یافتگي كشورهاي توسعه یافته عاملیت سرمایة 
انســاني را تأیید مي كند ]ســریع القلم، 1393: 38[. گیدنز با 
تأكیدش بر عاملیت، به عوامل انســاني قدرت بزرگي مي بخشد. 
به عبــارت دیگر، عوامل مورد نظر گیدنز ایــن توانایي را دارند 
كه بر جهان اجتماعي شان تأثیر بگذارند ]ریتزر، 1379: 704[. 
بنابراین سرمایة انســاني به خاطر تأثیراتش بر جهان اجتماعي 

عاملیت دارد.
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ويژگی های سرمايۀ انسانی
1. تراكمي بودن ســرمایة انســاني: در مقایسه با سایر 
سرمایه ها كه در دوره هاي متفاوت اقتصادي ممكن است كاهش 

یابند، سرمایة انساني همیشه رو به انباشت داشته است.
2. قابل انتقال و غیرقابل مشاهده بودن: سرمایة انساني 
دارایي نامشهودي اســت. به عبارت دیگر، سرمایة انساني جزو 
اموال منقول و غیرعیني فرد اســت. این سرمایه تحت مالكیت 

سازماني نیست كه افراد را استخدام كرده است.
3. حاصل بودن از تجربه و تمرین: مهارت، دانش، تخصص 
و هر گونه توانمندي به عنوان شــاخص ســرمایة انساني در اثر 

تكرار، تمرین و تجربه به دست مي آید.
4. نسبي بودن: ســرمایة انساني از زماني به زمان دیگر و از 

كشوري به كشور دیگر فرق مي كند.

عوامل مؤثر در شكل گیری سرمایة انسانی آموزش وپرورش
 آموزش وپرورش در هر شكل رسمي و غیررسمي خود مي تواند 
پایه گذار عناصري در شــخصیت انســان ها باشد كه زمینه ساز 
توسعه یا مانعي براي توسعه باشند. دكتر عظیمي سرمایه گذاري 
در مدارس را براي پرورش انســان هایي با ویژگي هاي الزم براي 
توســعه ضروري مي شــمرد و راه حل برون رفــت از مدارهاي 
توســعه نیافتگي را ســرمایه گذاري در نیروي انساني و ارتقاي 

توانایي ها و مهارت هاي جوانان و دانش آموزان مي دانست.

وسايل ارتباط جمعی
وسایل ارتباط جمعي در شكل هاي متفاوت اثر اعجاب انگیز بر 
شخصیت افراد دارند. انسان محوري و علم محوري فلسفة توسعه 
را تشــكیل مي دهند و از عناصر تشكیل دهندة سرمایة انساني 
تلقي مي شــوند كه وســایل ارتباط جمعي براي القاي آ ن ها به 
ذهن ها و شخصیت افراد مي توانند در قالب فیلم ها و پویانمایي ها، 
مقاالت و مطالب روزنامه ها، صفحات وب و برنامه هاي رادیویي 

برنامه ریزي كنند.

مدل تعامل در تولید و بازتولید سرمایة انساني مبین این نكته 
است كه ارتباط متقابلي میان عوامل مؤثر در شكل گیري سرمایة 
انساني وجود دارد كه با شكل گیري سرمایة انساني، سرمایه الزم 
براي آموز ش وپرورش و وسایل ارتباط جمعي باز تولید مي شود. 
این شكل تولید داراي مشــخصه هایي چون انباشت تراكمي و 

پایان ناپذیري است.

نتيجه گيری و پيشنهادها
از كندوكاو جامعه شناختي سرمایة انساني به این نتیجه رسیدیم 
كه سرمایة انســاني با نگاه عیني و ذهني با شاخص هایي چون 
داشتن دانش، مهارت و تخصص، عقالنیت، همدلي، امیدواري و 
میل به پیشرفت قابل ارزیابي است. با تكیه بر تجارب كشورهاي 
توسعه یافته و سهم باالي سرمایة انساني در توسعة آن كشورها 
از یك طرف، و از طرف دیگــر با تأكید متفكراني چون گیدنز، 
عظیمي و سریع القلم بر ســرمایة انساني، دریافتیم كه سرمایة 
انســاني جایگاه عاملیت را در توسعة كشــورها دارد. سرانجام 
آموز ش وپرورش و وسایل ارتباط جمعي به عنوان نهادهایي مؤثر 

در شكل گیري گویه هاي سرمایة انساني مطرح شدند.
براساس یافته ها پیشنهاد مي شود:

1. براي شــكل گیري ســرمایة انســاني در فرایند توســعه، 
شاخص هاي آن عملیاتي شود.

2. شــاخص هاي عملیاتي شــده در قالب محتواي برنامه هاي 
درسي و وسایل ارتباط جمعي قرار گیرند.

3. در حوزة آموزش وپرورش و وسایل ارتباط جمعي، نهادسازي 
متناسب با توسعه صورت گیرد.
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دكتر اقبال قاسمي پویا
عضو هیئت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

نشســت »بررسي عناصر تأثیرگذار دروني و بیروني در مسائل 
آموزش وپــرورش ایــران« چنــدي پیش در ســالن كنفرانس 
»انجمن جامعه شناسي ایران« با سخنراني دكتر اقبال قاسمي 
پویا، عضو هیئت علمي پژوهشــگاه مطالعات آموزش وپرورش 
ایران، و با حضور جمعي از اعضا و عالقه مندان به موضوع توسعه 
برگزار شد. آنچه در ادامه از نظرتان مي گذرد، گزارش سخنراني 

دكترقاسمي پویا در این نشست است.
دكتر اقبال قاســمي پویا، ابتدا با اشــاره بــه عناصر دروني و 
بیروني تأثیرگذار در مســائل آموزش وپــرورش در ایران امروز 
گفت: »آموزش وپرورش در ایران، هزار و یك مسئله دارد. براي 
پرداختن به آن الزم است از روش شناسي مناسب بهره بگیریم. 
متأسفانه در اشاره به این مسائل در بیشتر موارد تنها فهرستي 
از مسائل ارائه مي شود و از طبقه بندي منطقي آن ها غفلت شده 
است. حتي گاهي به صورت كلیشــه اي و عادتي، برخي مسائل 
به عنوان مسئلة اصلي آموزش وپرورش، ترجیع بند سخنان برخي 

افراد مي شود. موضوع وضع معیشت معلمان از این نمونه است. 
اگر امروز از معلمان بپرســیم: عمده مســئلة آموزش وپرورش 
ما چیســت؟ بي درنگ پاســخ مي دهند: حقوق معلمان. گرچه 
وضعیت زندگي ما معلمان در حال حاضر مناسب و شایستة این 
گروه فرهنگي نیست، اما این موضوع خود معلول نظام فرسوده 
و بي كاركرد آموزش وپرورش و بي توجهي یا كم توجهي به مسئلة 

آموزش وپرورش در دورة معاصر است«.
وي در بخش دیگري از ســخنان خود گفت: »درك مســائل 
عمده و غیرعمدة آموزش وپرورش، نیازمند توجه به روش شناسي 
مناســب تحلیل مسائل است وگرنه فهرست كردن ده ها مسئلة 
عمده و غیرعمده پشــت ســر هم بدون تفكیك آن ها، موضوع 
بررسي را مغشوش و دشوار مي كند. متأسفانه فهرست نویسي به 
جاي طبقه بندي علمي از نمونه ویژگي هاي فرهنگ هاي توسعه 
نیافته اســت؛ فرهنگي كه با بینش علمي فاصله ها دارد. چندي 
پیش وزارت كشور فهرستي از نزدیك به 100 مورد آسیب هاي 

مسائل آموزش وپرورش

دانش اجتماعي بومي
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اجتماعي منتشــر كرد. معلوم نبود كدام موردها علت هستند و 
كدام موردها معلول. در چنین وضعیتي اغتشاش فكري به وجود 
مي آید و چون شــناخت علت یا علت هاي عمده چندان آسان 
نیست، پس چاره اندیشي هم به صورت بنیادین انجام نمي گیرد.«

عضو هیئت علمي »پژوهشــگاه و مطالعــات آموزش وپرورش 
ایــران« با ایــن مقدمه به ذكــر برخي از مســائل و معضالت 
آموزش وپرورش به شــرح زیر پرداخت كــه از دیرباز در میهن 
ما وجود داشــته اند و پس از انقالب نیز مسائل دیگري به آن ها 

افزوده شده اند:

كاستي هاي نظام فعلي آموزش وپرورش
كاســتي هاي آموزش وپرورش را مي توان در چند مقوله مورد 

توجه قرار داد؛ از جمله:
 كاستي هاي دیروز
 كاستي هاي امروز

 كاستي هاي بیروني
 كاستي هاي دروني

مي توان كاستي هاي دیگري را نیز برشمرد و به این طبقه بندي 
بسنده نكرد.

منظور از كاســتي هاي دیروز آن نوع كاستي هایي است كه از 
روزگاران گذشــته به ویــژه از دورة پهلوي به بعد همچنان حل 
نشــده باقي مانده اند. مي شــود این ها را »كاستي هاي مزمن« 

نامید. نمونه هایي از مصداق هاي این كاستي ها عبارت اند از:
 نداشتن پارادایم »اساسنامه« آموزشي.

 بازتولیــد فرهنگ و ارزش هاي فرهنگــي حاكم بدون نقد و 
تحلیل آن ها.

 نگاه از باال و نگاه به باال.
 دستور از باال به پایین. مرجع تمام سخنان دانش آموز خارج از 
اندیشه و استدالل خود او بود. دانش آموز همواره تكرار مي كرد 
كه: معلم گفته یا كتاب نوشــته. معلمان هم در بیشــتر مواقع 
این گونــه بودند. وقتي از آنان پرســیده مي شــد: چرا این گونه 
تدریس مي كنید، مي گفتند: در مركز تربیت معلم به ما این گونه 
گفته اند. بدون اینكه خود تأمل یا تفكري در این زمینه داشــته 
باشــند، معلم كارگزار بوده نه اندیشه گر. معلم خدمتگزار دولت 

بوده، نه انسان خردورز آزاده.
 كم توجهي به سوادآموزي. وقتي انقالب شد، جمعیت حدود 
33 میلیون نفر بود و بیشــتر از پنجاه درصد مردم كشــور ما 

بي سواد بودند.

 كم توجهي به مشــاركت مردم و نهادهاي ذي ربط در تربیت. 
آموزش وپرورش ذات مشاركتي دارد و بدبختانه به این امر مهم 

چندان توجهي نشده است.
 مشــاركت نداشــتن معلمان و مدیران میاني و مدرسه ها در 

برنامه ریزي ها؛
 كم توجهي به مشاركت خانواده ها در آموزش وپرورش؛

 كم توجهي به مشاركت هاي فكري؛
 تلقي مالي و مادي از مشاركت؛

 كم توجهي به انتقادها و پرسشگري ها و حاكمیت خودمداري ها 
در تمام عرصه ها؛

 كم توجهي به نیازهاي فردي و اجتماعي در برنامه هاي آموزشي؛
 بي ارتباط بودن برنامه ها با نیازهاي فردي و اجتماعي و در كل 

مهارت هاي الزم براي زندگي؛
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 نگاه انفعالي به دانش آموزان، دانش آموز را دســت آموز تلقي 
كردن و دانش آموز را مانند موم تلقي كردن؛

 غالــب بودن روش هاي خشــونت آمیز در كالس هاي درس و 
مدرسه، تنبیه بدني، ناسزا گفتن به دانش آموزان و مانند این ها؛

 تكیه بر رقابت به جاي رفاقت و روابط انساني؛
 رابطة حاكم و محكومي در نظام آموزشــي به ویژه در كالس 

درس و مدرسه؛
 تمركزگرایي و دیوان ساالري؛

 كاستي در جذب، تربیت و نگهداشت معلم؛
 كاستي هاي رو به افزایش در معیشت و درآمد معلمان؛

 صحیح نبودن استنباط معلمان از وظایف خود؛
 نداشتن بینش درست دربارة مفهوم تربیت؛

 بیگانه بودن معلمان با پژوهش، مطالعه و اندیشه ورزي؛
 درس محوري و بزرگ ساالري )كودك باید مطیع بزرگ سال باشد(؛

 غالب بودن تفكر هم گرا در روش هاي تدریس بیشتر معلمان 
)براي نمونه اگر دانش آموز پایتخت را مركز بگوید، اشتباه است! 

چون در كتاب این گونه نیامده است!(؛
 معلم ســاالري )ســخن معلم پایان بخش همة سخن هاست، 

هرچه معلم گفت همان درست است(؛
 تكیــه بر كتاب به جاي اندیشــه ورزي و خالقیت هاي فردي 

دانش آموزان و معلمان؛
 تكیــه بر تكلیف هاي تكــراري و مالل آور )مثل اینكه اســم 
كشوري را بنویســید كه با خ شروع مي شــود. اسم میوه اي را 

بنویسید كه با ق شروع مي شود!(؛
 سنگیني برنامه ها و تكلیف ها؛

 كم توجهي به شخصیت پروري و مهارت آموزي دانش آموزان؛
 تأكید بر امتحان و مســابقه و دیگر روش هاي رقابت محور، به 
جاي اندیشیدن و حل مسئله همراه با طرح مسئله هاي جدید از 

سوي دانش آموزان و معلمان؛
 توجه به نوشتن دیكته بیش از نوشتن انشا )در حالي كه دومي 

رشددهنده است و اولي نوعي ترسیم كلمات(؛
 تكیه بر دانش و حافظه.

مي شود این كاســتي ها را به رده ها و گروه هایي تقسیم كرد. 
براي نمونه، كاستي هاي مربوط به عناصر چندگانة  تربیت، مثل 
فلســفه و هدف آموزش )نگاه و بینش(، برنامه، معلم، شــاگرد، 
اصول و روش هاي تدریس و ارزشــیابي، مدرســه و تجهیزات و 
امكانات، مدیریت، وضعیت اداري و قوانین و آیین نامه ها و مانند 
این ها را داریم كه مي توان هركدام را باز به زیرگروه هایي تقسیم 

كرد. در اینجا به دلیل كمي وقت، از این تقسیم بندي مي گذرم.

نمونه هایي از كاستي هاي امروز
افزون بر كاســتي هاي ذكر شده، كاستي هاي دیگري امروز بر 
كاســتي هاي دیروز افزوده شده اند. نمونه هایي از این كاستي ها 

به شرح زیرند:
 حل نشدن مسئلة سنت و مدرنیته؛

 كم توجهي به آموزش هاي موفق جهان امروز و نداشتن مراوده 
با آموزش وپرورش جهاني؛

 ناتوانــي در رویارویي با مظاهر فناوري جدید به ویژه فضاهاي 
آموزشي؛

 ناتواني در پاسخ گویي به نیازهاي نوپدید فراگیرندگان و جامعه.
دكتر قاســمي پویــا در ادامة  این نشســت پیرامون »مفهوم 
ایدئولوژي و ایدئولوژیك اندیشي« گفت: »ایدئولوژیك اندیشي این 
نیست كه محتواي حرف تو چیست. معنایش این است كه طرز 
برخوردت با رأي خودت چیست. ایدئولوژیك اندیش بودن به این 
معني نیست كه تو ضدماركسیست باشي تا ایدئولوژیك اندیش 
نباشي. یا اگر ضدمذهب باشي، از ایدئولوژیك اندیشي رهایي پیدا 
كرده اي. اصاًل و ابداً چنین نیســت. محتواي باورها و آراي من 
نیست كه مرا ایدئولوژیك یا غیرایدئولوژیك مي كند، بلكه طرز 
مواجهه و برخورد من با باورها و آراســت كه مرا ایدئولوژیك یا 

غیرایدئولوژیك مي كند.
ایدئولوژیــك بودن را مــن این طور تعریــف مي كنم كه اگر 
شما معتقد باشــید در باب موضوعي یا مسئله و مشكلي، ختم 
ســخن گفته و پروندة این موضوع یا مســئله یا مشكل بسته 
شــد، آن وقت شما دربارة این موضوع، این مسئله و این مشكل، 
ایدئولوژیك اندیش هستید. ایدئولوژیك اندیشي این است كه ما 
معتقد باشیم، ســخن آخر و فیصله بخش گفته شد و حاال باید 
برویم ســراغ بقیة موضوع ها، مسائل و مشكالت. اما این موضوع 
خاص یا مسئلة خاص یا مشكل خاص دیگر فیصله یافت. چون 
حــق مطلب دربارة آن گفته شــد. حاال كــي گفته؟ اصاًل مهم 
نیست. چه ماركس گفته باشد چه عیسي، اسپینوزا، کانت، 
بوعلی سینا یــا سعدی. این مهم نیست که بگویید چه کسی 
گفته، مهم این اســت که معتقد باشید که پرونده این موضوع 
دیگر بســته شد، چون ختم ســخن را در این باب از فالن کس 
شــنیده ایم. ایدئولوژیك اندیشی یعنی همه چیز را در چارچوب 
خاص و غیرقابل تغییر دیدن و پذیرفتن. ایدئولوژیك اندیشــی 

ضدپرسشگری و ضدخردورزی است«.
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مهدی ولی نژاد
 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی
و مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهلران

چکیده
پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه 
کنترل بود و جامعة آماری آن را همة دانش آموزان دختر پایة ســوم 
دورة دوم متوسطة شهرستان »دهلران« تشکیل می داد که در سال 
تحصیلی 97-1396 مشــغول به تحصیل بودند. 60 دانش آموز دختر 
به شیوة تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل 
)هر گروه 30 نفر( قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل »پرسش نامة 
تفکر انتقادی« واتسون و  گلیزر و »پرسش نامة نگرش سنج تحصیلی« 
اکبری، کتاب ها و روش ها و فنون  نوین تدریس و مجموعه کتاب های 
آموزش فعال مرتبط با علوم اجتماعی بود. در تجزیه و تحلیل داده ها از 
آزمون آماری t گروه های مستقل استفاده شد و این نتایج حاصل شد:
1. الگوی کاوشگری بر تفکر انتقادی دانش آموزان تأثیر معناداری دارد.
2. الگوی کاوشــگری بر نگرش دانش آموزان نسبت به کتاب علوم 

اجتماعی تأثیر معناداری دارد.
3. الگوی کاوشــگری بر استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، 
تعبیر و تفسیر، و ارزشیابی استدالل های منطقی دانش آموزان تأثیر 

معناداری دارد.
4. الگوی کاوشگری بر افزایش نگرش مثبت و کاهش نگرش منفی 
دانش آموزان نسبت به کتاب درسی علوم اجتماعی تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه ها: الگوی کاوشگری، تفکر انتقادی، کتاب های درسی 
علوم اجتماعی، یادگیری مشارکتی

مقدمه
روش یا الگوی تدریس »کاوشــگری«1 براساس اندیشه های 
جان دیویی2، هربرت تلــن3، ویلیام هرد کیل پاتریک4، 
گوردون هولفیش5 و فیلیپ اســمیت6 شکل گرفته است. 
الگوی کاوشــگری به فکر واداشتن دانش آموزان در حل و کشف 
مســائل و حقایق اســت و طی آن دانش آموز توان فکر کردن، 

فرضیه سازی، جمع آوری و تحلیل اطالعات باال می رود.
این الگو از فرایند مبتنی بر آزادی و روش علمی تشکیل شده 
اســت. معلم هنگام آموزش به شیوة کاوشگری، به فعال بودن و 
انگیزة دانش آموزان در برخورد با یک پدیده یا مسئله توجه دارد.

اغلب تحقیقات حاکی از این واقعیت هستند که دانش آموزان از 
تعبیر و تفسیر مقدماتی آنچه خوانده اند، راضی به نظر می رسند، 
اما در تجزیه و تحلیل مســائل و یا دفاع از دیدگاهشــان بسیار 
ضعیف عمل می کنند. گاهی پاســخ های آن ها در زمینة تحلیل 
محتوا و قضاوت دربارة دیدگاه ها بســیار مأیوس کننده اســت. 
به طور کلی، دانش آموزان مهــارت اندکی در زمینة راهبردهای 

تأثیر یادگیری مشارکتی بر 
نگرش دانش آموزان دختر
دورۀ متوسطه نسبت به 

کتاب های درسی علوم اجتماعی

الگوی کاوشگری در 
تدریس علوم اجتماعی

برنامۀ درسی و آموزشی 
علوم اجتماعی
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حل مسئله و تفکر تحلیل از خود نشان می دهند.
بنابراین اگر کتاب های علوم اجتماعی چنان طراحی و تنظیم 
نشوند که دانش آموزان را به تفکر علمی وادار کنند و معلمان با 
کنجکاوی و تفکر دانش آموزان به صورت کلیشه ای برخورد کنند 
و یا دانش آموزان را تنها در کشف آنچه بیشتر شناخته شده اند، 
تمرین دهند، دانش آمــوزان انگیزة چندانی برای کاوشــگری 

نخواهند داشت.

روش پژوهش
پژوهــش حاضر تحقیقی آزمایشــی و از نــوع پیش آزمون ـ 
پس آزمــون با گــروه آزمایش و گروه کنترل اســت برای گروه 
آزمایش، الگوی کاوشــگری در 10 جلسة 45 دقیقه ای به مدت 
دو ماه اجرا شد. در ضمن در این پژوهش  متغیرهای سن، جنس، 

دورة تحصیلی و پایة تحصیلی کنترل شدند.
جامعة آماری این پژوهش شــامل تمامی دانش آموزان دختر 

پایة سوم دورة دوم متوسطة دبیرستان های دخترانه شهرستان 
دهلران )280 نفر( بود که در ســال تحصیلــی 97-1396 به 
تحصیل اشتغال داشــتند. نمونة آماری این پژوهش را 60 نفر 
از این  دانش آموزان تشکیل می داد. برای انتخاب نمونه از روش 
نمونه گیری تصادفی ســاده استفاده شــد و سپس این 60 نفر 

به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.

فرضیه ها
1. الگوی کاووشگری برتفکر انتقادی دانش آموزان تأثیر دارد.

2. الگوی گاووشــگری بر نوع نگرش دانش آموزان نســبت به 
کتاب های درسی علوم اجتماعی تأثیر دارد.

ابزار
در ایــن پژوهش از آزمون تفکر انتقادی واتســون و گلیزر که 
به فارسی ترجمه شده است، اســتفاده شد. بعضی از مثال ها و 
واژه های این پرسش نامه به دلیل شرایط فرهنگی و سطح درک 
دانش آموزان تغییر داده شــدند. به ایــن منظور، قبل از اجرای 
پیش آزمون، ابتدا این پرسش نامه در اختیار چند دانش آموز پایة 
سوم دورة دوم متوسطه قرار گرفت و مثال ها و واژه های غیرقابل 
فهم و نامأنوس آن توســط خود فراگیرندگان مشــخص شد و 
تغییراتی در پرسش نامه صورت گرفت. سپس مجدداً پرسش نامه 
در اختیار چندمعلم که در دورة متوســطه تدریس می کردند، 
قرار گرفت و از راهنمایی های آن ها به منظور اصالح پرسش نامه 
به بهتریــن نحو ممکن ـ به طوری که بــرای دانش آموزان پایة 
سوم دورة متوسطة دوم مناسب باشد ـ استفاده شد. در نهایت، 
پرســش نامة اصالح شــده برای اجرای پیش آزمون تکثیر شد. 

ضریب پایایی این پرسش نامه 91% به دست آمده است.

یافته ها

براســاس یافته های جدول 1، میانگین نمرة پس آزمون گروه 
آزمایش )43/33( نســبت به میانگین پیش آزمونشان )38/06( 
Tob افزایش داشته است. همچنین جدول نشان می دهد، مقدار

ر) t محاسبه شــده( با درجات آزادی 58 و در سطح آلفای 0/01 
برابر است با: p > 0/01 و 58(=5/22( tob. مقدار Tcrر) tجدول( 

جدول 1. نتایج آزمون t برای مقایسة میانگین دو گروه در متغیر تفکر انتقادی

تعدادگروه
میانگین 
پیش آزمون

میانگین 
پس آزمون

تفاوت بین 
میانگین ها

خطای 
استاندارد 
میانگین ها

آزمون t برای مقایسة دو  
میانگین

TdfP

5/266/30-3038/0643/33آزمایش
-5/22580/000

3032/2029/033/166/19کنترل
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برای آزمون دوســویه، با درجات آزادی 58 و در ســطح آلفای 
0/01 برابر است با: p >0/2 ، 01/66 و Tcr )58(=2/66. با توجه 
به نتایج جدول (tob>tcr) فرضیة صفر رد و فرضیة پژوهشی که 
عبارت بود از: »الگوی کاوشــگری بر تفکر انتقادی دانش آموزان 
تأثیر دارد« تأیید می شود. به عبارت دیگر، با  99 درصد اطمینان 
می توان گفت کــه بین میانگین نمرة دو گــروه تفاوت آماری 

معنی داری وجود دارد. 

براســاس یافته های جدول 2، میانگین نمرة پس  آزمون گروه 
آزمایش )100/66( نسبت به میانگین پیش آزمونشان )89/43( 
افزایش چشمگیری داشته است. همچنین جدول نشان می دهد، 
مقدار Tobر) t محاسبه شــده( با درجات آزادی 58 و در سطح 
آلفای 0/01 برابر اســت بــا: p>0/01 و tob)58(=5/44. مقدار 
Tcrر) t جدول( برای آزمون دوســویه، با درجات آزادی 58 و در 

ســطح آلفای 0/01 برابر است با: p>0/01 ،2/66 و 2/66=)58(
tcr. با توجه به نتایج جدول (tob>tcr) فرضیة صفر رد و فرضیة 
پژوهشــی که عبارت بود از: »الگوی کاوشــگری بر نوع نگرش 
دانش آموزان نســبت به کتاب های درسی علوم اجتماعی تأثیر 
دارد« تأیید می شــود. به عبارت دیگر، بــا 99 درصد اطمینان 
می توان گفت کــه بین میانگین نمرة دو گــروه تفاوت آماری 

معنی داری وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری
تمام زیبایی رویکرد جدید آموزش علوم اجتماعی در این نکته 
اســت که می کوشــیم به هر نحو ممکن از هر چارچوب صلب 
انعطاف ناپذیر و قطعی نگری که بخواهد از جهاتی آن را محدود 
کند، بگریزیم. بدین ترتیب مالحظه می شود که نگرش سیال و 
غیرجزمی رویکرد جدید آموزش علوم اجتماعی در سطح ملی، 
تمام اصول و روش های پیشــرفته را بسته به مورد و با توجه به 
موقعیــت مورد عنایت قرار می دهد و در هر زمان دســت کم به 
پــاره ای از آن ها توجه دارد؛ به گونه ای که در نهایت مجموعه ای 

جامع فراهم می آورد.
اساس الگوی کاوشگری آموزش برای درک این مطلب است که 
ماهیت علم آزمایشی است و سعی دارد به جای ارائة یافته های 
قطعی، روایت کاوشــکری را به کار گیرد. دانش آموز می تواند با 

جدول 2. نتایج آزمون t برای مقایسة میانگین دو گروه در متغیر نوع نگرش

تعدادگروه
میانگین 
پیش آزمون

میانگین 
پس آزمون

تفاوت بین 
میانگین ها

خطای 
استاندارد 
میانگین ها

آزمون t برای مقایسة دو  
میانگین

TdfP
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بررســی تاریخچة موضوع و پیگری مطالب مربوط به آن دورة 
کاوشــگری را بیامــوزد و از طریق ادراک، آزمایش و بررســی 
علمی و نهایتًا بررســی نمونه های کاوشــگری، پاسخ موضوع را 
بیابد. به نظر می رســد در کتاب های درســی علوم اجتماعی ما، 
طرح تفکرهای نقادانه در کنار مطالب درســی و همچنین ارائة 
فعالیت های کالسی سعی دارد فرایندهای آموزشی مدرسه ها را 
به سوی علمی کردن الگوی کاوشــگری سوق دهد. ولی آنچه 
دانشمندان ارائه دهندة این الگو برای میسر شدن اجرای این الگو 

بر آن اصرار داشته اند، شامل چند نکتة ضروری است:
وجود معلمان آگاه، با تجربه، دلسوز و دارای دانش کافی برای 
اجرای این الگو ضروری است تا بتوانند برای فراگیران فرصت هایی 
را خلق کنند تا امکان مشارکت دانش آموزان در دورة کاوشگری 
میسر شود. یکی از عوامل مؤثر در یادگیری سریع دانش آموزان 
تالش برای آموختن ضروریات زندگی و سعی در رسیدن والدین 
به سطح باالتر آگاهی و علمی است. بنابراین الگوی کاوشگری، 
از طریق بازکردن دریچه های مقابل چشم دانش آموزان و نشان 
دادن افق های علمی و تحقیقاتی، دانش آموزان را ترغیب می کند 
که تالش بیشــتری کنند و علوم اجتماعــی را به عنوان مطالب 

ثابت، قطعی، محدود و غیرقابل توسعه و تکامل ندانند.
نتایج این پژوهش  نشــان دهندة آن اســت که میانگین نمرة 
پس آزمون گروه آزمایش نســبت به میانگین پیش آزمون آن در 

رابطــه با دو فرضیة تحقیق، یعنی تفکــر انتقادی و نوع نگرش 
دانش آمــوزان به کتاب های درســی علوم اجتماعــی، افزایش 
چشمگیری داشــته است. همچنین نتایج نشــان داد که بین 
میانگیــن نمره دو گروه تفاوت آماری معنــی داری وجود دارد. 
به عبارت دیگر، استفاده از الگوی کاوشگری باعث افزایش نگرش 
مثبت دانش آموزان به کتاب های درسی علوم اجتماعی و افزایش 
تفکر انتقادی دانش آموزان گروه آزمایش شده است. در تحقیق 

حاضر فرضیه ها عبارت بودند از:
1. الگوی کاوشگری بر تفکر انتقادی دانش آموزان تأثیر دارد.

پژوهش های متفاوتی پس از اجرای الگوی کاوشگری که جزو 
روش های فعال تدریس اســت، در مدارس و دانشگاه ها صورت 
گرفته اند که تأثیر تدریس به شیوة الگوی کاوشگری را در همة 
زمینه های تفکر انتقادی نشان داده اند. نتایج حاصل از آزمون این 
فرضیه ، با نتایج پژوهش های انجام شده توسط شعبانی )2001(، 
حسینی )2007(، نصرآبادی و نوروزی )2006(، طرفه تابان 
)1996(، مک تینگل )1992(، مک دانیل )1967(، جانسون 
و جانســون )1994(، لوئیتز )2007(، ویرسما )2009(، و 
فاوست و پالســون )1998( مطابقت دارد. بنابراین آن گونه 
که مشاهده می شــود، نتایج این پژوهش در زمینة به کارگیری 
الگوی کاوشــگری و تأثیر آن بر تفکر انتقــادی دانش آموزان، با 
دیگر پژوهش ها در این زمینه و زمینه های مشابه مطابقت دارد.



2. الگوی کاوشــگری بر نوع نگرش دانش آموازن به 
کتاب های درسی علوم اجتماعی تأثیر دارد.

نتایــج حاصل از آزمــون این فرضیه، با نتایــج پژوهش های 
انجام شــده توسط خدادادنژاد )2009(، کرامتی و فراهانی 
وینستون )2007(،  کیامنش )2010(،  و  کبیری   ،)2002(
جانســون و جانسون )1994(، آرونســون و همکارانش 
)2006(، پانداک )2009(، آکای و بوز به نقل از زکی )2010(، 
گودیکونتز )2009(، بسی )2002(، و آکوبویرو و جوشوا به 
نقــل از پاشا شریفی )2006( مطابقت دارد. بنابراین آن گونه  
که مشاهده می شــود، نتایج این پژوهش در زمینة به کارگیری 
الگوی کاوشگری بر نوع نگرش دانش آموزان به کتاب های درسی 
علوم اجتماعی بــا دیگر پژوهش ها در این زمینه و یا زمینه های 

مشابه مطابقت دارد. 
بــا توجه بــه یافته های پژوهــش می توان توصیــه کرد که 
نویسندگان کتاب های درسی با آگاهی از مبانی نظری و عملی 
الگوی کاوشــگری،  محتــوای کتاب های درســی را به گونه ای 
ســازمان دهی کنند که این روش  قابل آموزش باشد. همچنین 
مســئوالن آموزش ضمن خدمت در ســطح وزارت و اســتان، 
معلمان را از طریق برگزاری ســمینارها، همایش های علمی و 
دوره های آموزشــی با رویکرد کاوشگری آشنا کنند و امکانات 

موردنیاز برای استفادة مؤثر از این رویکرد را در اختیار معلمان 
و دانش آموزان قرار دهند.

از ایــن روش برای دانش آمــوزان همة دوره هــای تحصیلی 
می توان استفاده کرد. برای شروع پیشنهاد می شود با کالس های 
کم جمعیت تــر و دانش آمــوزان قوی تر آغاز کــرد. اجرای آن 
به معلمی انعطاف پذیر و آشــنا با کاوشــگری و ارائة زمینه های 
طرح مســئلة مورد تفحص نیــاز دارد. در زمان اجرا، معلم باید 
از تجربه های خود برای فعال کردن دانش آموزان استفاده کند. 
چون ممکن است بعضی دانش آموزان در فعالیت شرکت نکنند.

بــا توجه بــه اینکــه کتاب هــای جدیــد علــوم اجتماعی 
دورةدوم متوســطه برای روش کاوشگری و حل مسئله طراحی 
شــده اند و با توجه به نتایج پژوهش حاضر مبنی بر اثربخشــی 
روش کاوشــگری در بهبود مؤلفه تفکر انتقادی و ایجاد نگرش 
مثبت در دانش آموزان به کتاب های علوم اجتماعی، شایســته 
است با بررســی و نظارت دقیق زمینه برای به کارگیری بیشتر 
یا کامل روش کاوشگری در مدرسه ها مهیا شود. به منظور ایجاد 
رغبت در معلمان به اســتفاده از روش های فعال تدریس، مانند 
کاوشگری، پیشــنهاد می شود که مســئوالن آموزش وپرورش 
مناطق، معلمانی را که از این روش ها در کالس درس اســتفاده 

می کنند، مورد تشویق قرار دهند.

پی نوشت ها
1. Exploratory
2. John Dewey
3. Telen
4. Kilpaerick
5. Hull fish
6. Smith
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اهميت مطالعات اجتماعی
دانش آموزان فارغ التحصیل از مدرسه هاي 
اُنتاریــو بایــد در درس مطالعات اجتماعي 
)تاریــخ و جغرافیا( دانــش و مهارت كافي 
كســب كنند، تا به عنوان شــهروندي آگاه 
بتوانند در دنیاي مستقل و متنوع فرهنگي 
عملكرد شایسته اي ارائه دهند و در اقتصاد 
جهاني شــركت و رقابــت كنند. همچنین 
آن ها باید روش و رفتارشــان را به گونه اي 
اصالح كنند كه در آینده نســبت به دانش 
و مهارت هاي خود مســئولیت پذیر باشند. 
اجتماعي«  »مطالعات  آموزشي  برنامة 
پایه هاي اول تا ششــم اُنتاریو، دانش و 
مهارت هایي را كه دانش آموزان باید كســب 
كنند و نیز ســطوح عملكردي را كه باید به 

آن ها تسلط یابند، طرح ریزي مي كند.
تمركــز تدریــس و یادگیــري در برنامة 
 درســي مطالعات اجتماعي بر پیشــرفت و 
اصالح دانش و مهارت هاي اساســي است. 
دانش آموزان مي بایــد دربارة مفاهیم اصلي 
دانش كافي داشته باشند و بتوانند این دانش 

را در موقعیت هاي متفاوت به كار برند. عالوه 
بر این، آن ها نیازمند مهارت هایي هستند كه 
براي موفقیــت در كار و زندگي حیاتي اند. 
آن ها باید یاد بگیرند كه نقطه نظرات متفاوت 
را ارزیابي كنند و به طور نقادانه اي اطالعات 
را بــراي حــل مســائل و تصمیم گیري در 
موقعیت هاي متفاوت مورد بررسي قرار دهند.

درس مطالعات اجتماعی
مطالعات اجتماعي درســي اســت كه به 
بررسي و درك جوامع، از محلي تا جهاني، و 
همچنین میراث هاي متفاوت آن ها، نظام هاي 
و ماهیت مناســبات شــهروندي  فیزیكي 
درون این جوامع مي پــردازد. دانش آموزان 
پس از مطالعة این درس، دانشــي در زمینة 
مفاهیم كلیدي مطالعات اجتماعي، شــامل 
تغییــر، فرهنگ، محیط،  قــدرت و پویایي 
بازار كسب مي كنند. آن ها در مورد زندگي 
اجتماعي در كانادا و اینكه شهروندان چگونه 
در جامعه اي دموكراتیــك، با فرهنگ هاي 
متفــاوت و وابســته بــه یكدیگــر زندگي 

مي كنند، مطالب ارزشمندي یاد مي گیرند.
عــالوه بر این، دانش آمــوزان مهارت هاي 
تحقیــق و برقــراري ارتبــاط از طریــق 
مطالعات رشــته اي و پروژه هاي دیگر را به 
دســت مي آورند. این مهارت ها با اســتفاده 
از نقشــه هاي جغرافیایــي و ماكت ها و از 
طریــق مالحظة َاشــكال مختلف شــواهد 
تاریخي كســب مي شــوند. دانش آموزان با 
به كار بردن ایــن مهارت ها مي توانند درك 
بیشتري از هویت و ارزش هاي دموكراتیك 
كانادایي به دســت آورند تــا بتوانند، نقطه 
نظــرات دیگر را بررســي كننــد و به نقد 
اطالعات براي حل مســائل و تصمیم گیري 
دربــارة موضوع هاي زندگي شــان بپردازند.

هدف های مطالعات اجتماعی
هدف اصلــي درس مطالعــات اجتماعي 
تجهیز دانش آموزان به دانش و مهارت هاي 
اساسي و روش هایي است كه در دبیرستان 

به آن ها نیاز دارند.
 مفاهیم اساسي مطالعات اجتماعي را درك كنند؛

 مهارت ها، راهبردهــا و عادت هاي مورد 
نیاز براي تحقیق و برقــراري ارتباط را یاد 

بگیرند و پیشرفت دهند؛
 دانشي را كه از طریق مطالعات اجتماعي به دست 
آورده اند، در دنیاي خارج از كالس به كار گیرند.

همه این هدف ها اهمیت یكســاني دارند. 
هنگامي به آن ها دست مي یابند كه هم زمان 
با كســب دانش نظــري، بــه مهارت هایي 

مطالعات اجتماعی در
اُنتاريو

اشـــــــاره
»اُنتاریو«1 یكي از اســتان هاي كشور كاناداســت كه از نظر جمعیت و وضعیت 
اقتصادي بزرگ ترین استان این كشور محسوب مي شود. مركز این استان »تورنتو« 
است و »اتاوا«، پایتخت كانادا نیز در همین استان واقع شده است. برنامة آموزش 
مطالعات اجتماعي پایه هاي اول تا ششم ابتدایي در این استان، سال 2004 متحول 
شــد و برنامة جدید جاي برنامة سال 1998 را گرفت. این مقاله تغییر و تحوالت 

برنامة آموزشي جدید انتاریو را بررسي كرده است.

افشین چمن آرا
كارشناس ارشد برنامه ریزي درسي

دانش  نوین اجتماعي
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همچون انجام پژوهش، شناخت و نقشه خواني 
و انجــام كارهــاي گرافیكي  دســت یابند.

 مفاهيم زيربنايی
برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی

برنامــة درســي مطالعــات اجتماعي در 
پایه هاي اول تا ششم، یادگیري دانش آموزان 
را حول یك سلســله مفاهیم اساسي شامل 
سیستم ها و ساختارها، اثرات متقابل 

و وابستگي به یكدیگر؛ محیط، تغییر 
و تــداوم، فرهنگ، و باالخره قدرت و 

حكومت، سازمان دهي مي كند.
اگرچه محتواي خاص هر برنامه از پایه اي 
به پایة دیگر فرق مي كند، چارچوب مفهومي 
كه در آن عنوان هاي اصلي ارائه مي شوند، در 
طول برنامة آموزشي از پایة اول تا دوازدهم 
ثابت است و به یادگیري دانش آموزان تداوم 
دانش آموزان  پیشرفت  با  مي بخشد. هم گام 

در طول برنامة آموزشي، آن ها درك عمیق تر 
و گسترده تري از این مفاهیم پیدا مي كنند 
و یاد مي گیرند كه این یافته ها را با خبرگي 

بیشتري به كار برند.
فهم روابط میان مفاهیم نیز بخش مهمي 
از یادگیري دانش آموزان اســت. در جدول 
)1( هر یك از مفاهیم اساســي به تعدادي 
از مفاهیم مرتبط كه به توصیف بیشتر آن ها 

كمك مي كنند، مرتبط شده اند.

جدول 1. مفاهیم اساسي برنامة درسي مطالعات اجتماعي و مفاهیم مرتبط با آن ها

مفاهیم مرتبطمفاهیم اساسي

سیستم ها و ساختارها: راه هایي كه انسان ها و طبیعت سازمان یافته اند. انسان ها سیستم ها و ساختارهایي 
را به وجود آورده اند كه به جوامع اجازة  عمل كردن مي دهند. سیستم هاي طبیعي و ساختارها در پاسخ به 

عوامل طبیعي متعددي توسعه یافته اند.

 الگوهاي انساني
 جامعه

 همكاري
 حكومت

 سببیت/ علت و معلول
 الگوهاي طبیعي

 محیط

اثرات متقابل و وابســتگي به یكدیگر: تأثیراتي كه شــكل دهندة روابط میان انسان ها، ساختارها و 
سیســتم هاي طبیعي هستند. انسان، فرایندهاي طبیعي و اجزاي مهم دیگر با هم مرتبط مي شوند، سازش 

مي یابند و در نهایت بر یكدیگر تأثیر مي گذارند.

 سببیت/ علت و معلول
 انسان و الگوهاي طبیعي

 تجارت و بازرگاني با مبادلة كاال 
 جهاني شدن

 جامعه
 روابط

 حقوق شهروندي و مسئولیت ها
 محیط

 اكولوژي

محیط: عناصر طبیعي و ساخته شده كه زمین در خود دارد و شبكة پیچیده اي كه به آن ها شكل داده است.

 سیستم هاي انساني و طبیعي
 الگوهاي انساني و طبیعي

 كشف و مصرف منابع
 مناطق

 اكوسیستم ها
 شهرنشیني 

تغییر و تداوم: معیار اصلي ارزیابي پیشرفت انسان و سیستم ها و ساختارهاي طبیعي. »تغییر« به وسیلة 
مقایسة تفاوت هایي كه در طول زمان رخ مي دهند، نشان داده مي شود. »تداوم« نشان دهندة ثبات و ارتباط 
در طول زمان است كه آن را به وسیلة كشف منابع در طبیعت و جوامع انساني مي توان مالحظه كرد. تداوم 

موجب ثبات و نیز وصل كردن گذشته به حال مي شود.

 علت و معلول
 سیستم هاي انساني و طبیعي

 الگوهاي انساني و طبیعي
 زمان

 قابلیت تحمل
 سنت

 كشمكش/ تضاد و همكاري

فرهنگ: سیما یا تجلي آموخته هاي بشري در یك جمعیت خاص كه تحت تأثیر محیط فیزیكي قرار دارد و 
در منطقة خاصي به سر مي برد. فرهنگ چارچوبي مفهومي براي درك دنیا فراهم مي سازد و بر درك زمان، 

مكان، هویت، عظمت و تغییر و تحول تأثیر مي گذارد.

 روحیة مذهبي/ دین
 ایدئولوژي

 سیستم هاي اقتصادي، سیاسي و قانوني
 ارتباطات و زبان

 ساختارهاي فامیلي و جامعه اي
 تحصیالت
 مهاجرت

 تنوع

قدرت و حكومت: ابزارها و ساختارهاي حمایتي كه به وسیلة آن ها قوانین و مقررات در یك جامعة كوچك 
یا در كل جهان به اجرا در مي آیند.

 دموكراسي
 عدالت
 امنیت

 حقوق و مسئولیت ها
 كشمكش/ تضاد و همكاري

 روابط قدرتي

|  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و یکم |  شمارة 2 |  زمستان 1397  22



 نقش ها و مسئوليت ها
در درس مطالعات اجتماعی

در  زیادي  مسئولیت هاي  دانش آموزان: 
رابطــه با یادگیري دارند و هرچه پایة درس  
آن ها از ابتدایي به دبیرستان باالتر مي رود، 
این مســئولیت ها بیشــتر مي شوند. هرچه 
تالش آن ها بیشتر باشــد، عملكرد بهتري 
خواهند داشــت و انگیزة كاري بیشــتري 
مي یابند. همیشــه گروهي از دانش آموزان 
وجود دارند كه به دلیل چالش هاي پیش رو 
به سختي مسئولیت پذیر مي شوند. اینجاست 
كه توجه، صبر، حوصله و تشــویق معلمان 
اهمیت بســزایي پیدا مي كند. به هر حال، 
پذیرش مسئولیت براي پیشرفت و یادگیري 
از سوي خود شاگردان، صرف نظر از شرایط 
محیط، رسالت اصلي آموزش وپرورش است.

بــر مفاهیــم و  تســلط موفقیت آمیــز 
مهارت هــاي مطالعات اجتماعي، مســتلزم 
تعهــد كاري صادقانه، مطالعه و تشــریك 
مساعي اســت. عالوه بر این، دانش آموزان 
باید به طور فعال فرصت هاي خارج از كالس 
درس را براي گســترش و غني كردن درك 
خود از موضوع ها پیگري كنند. مثاًل به آن ها 
ســفارش مي شــود، در زمینة وقایع جاري 
مرتبط بــا موضوع هایي كه مــورد مطالعة 
آن هاســت، براي خود فایل شــخصي تهیه 
كنند، یا مطالب خواندني و سرگرم كننده و 

مرتبط به مادة درسي شان پیدا كنند.

از  حمایت  در  مهمــي  نقــش  والدین: 
یادگیري دانش آموزان دارند. مطالعات نشان 
مي دهنــد، اگر والدیــن در جریان تحصیل 
فرزندشان باشند، او در مدرسه اجراي بهتري 
خواهد داشــت. والدین از طریق آشــنایي 
با برنامة درســي مي توانند از آنچه تدریس 
مي شود، مطلع شوند و بدانند كه فرزندشان 
چه چیــزي را باید یاد بگیرد. بدین ترتیب، 
توانایي شان براي بحث در مورد كار مدرسه 
با فرزندشــان بیشتر مي شود و مي توانند در 
ایــن زمینه با معلم ها نیــز صحبت كنند و 
از میزان پیشــرفت فرزندشان مطلع شوند. 
همچنین، اطالع والدین از میزان انتظارات 
درســي در هر پایه به آن ها كمك مي كند، 
گزارش مربوط به پیشرفت فرزندشان را بهتر 

متوجه شوند و با معلمان همكاري كنند.
حضور اولیا در جلســات مصاحبه با معلم، 
شــركت در فعالیت هاي شــوراي مدرسه، 
و تشــویق دانش آمــوزان بــراي تكمیــل 
تكلیف هایشان در خانه، از جمله روش هاي 
حمایتــي اولیا بــراي كمك به پیشــرفت 
دانش آموزان است. مطالعة اجتماعي درسي 
اســت كه مي تواند، عالقه بــه یادگیري را 
به صــورت مادام العمر، نه تنها در دانش آموز، 
بلكه در اولیا و یا هر كســي كه به تحصیل 
عالقه داشته باشــد، تحریك كند. عالوه بر 
این، والدین قادرند پســران و دخترانشان را 
براي موضوع ها و حادثه هاي جاري تشویق 
كنند و شرایطي فراهم آورند كه آن ها دربارة 
آنچه در جهان اتفاق مي افتد، ســؤال كنند 

و نسبت به آن ها عكس العمل نشان دهند.
والدین مي توانند با نشــان دادن عالقه به 
فعالیت هاي خارج از مدرســة فرزندشــان، 
نظیر مسئولیت پذیري به عنوان یك شهروند، 
خوانــدن كتابي براي كــودك كوچك تر از 
خودشان، و شركت در برنامه هاي تمیز كردن 
محیط زیست از یادگیري بچه ها حمایت كنند.

دانش آمــوزان  و  معلمــان  معلمــان: 
مسئولیت هاي مكمل یكدیگر دارند. معلمان 
مسئول پیشرفت صحیح راهبردهاي آموزشي 
و روش هاي ارزیابي و سنجش میزان یادگیري 
دانش آموزان هســتند. آن ها با خود شوق و 
اشــتیاق و نیز روش هاي ارزشیابي مطابق با 
نیازهاي متفاوت دانش آمــوزان را به كالس 
مي آورنــد و متضمن ایجاد فرصت یادگیري 
صحیح براي هر دانش آموز هستند. با استفاده 
از راهبردهاي متنوع در آموزش، ارزشــیابي 
و ســنجش، معلمان فرصت هاي بي شماري 
براي پیشرفت مهارت هاي تحقیق و برقراري 
ارتباط پیش روي شاگردانشان قرار مي دهند.

مدیران: نقش مدیر مشاركت با معلمان و 
اولیا براي تضمین آن است كه هر دانش آموز 
به بهترین شــكل آمــوزش ببینــد. براي 
پشــتیباني از یادگیري دانش آموز، مدیران 
تضمین مي كنند كه برنامة درســي انتاریو 
به طور مناســب در همــة كالس ها به اجرا 
درآید و از روش هاي آموزشي متنوع و منابع 

مناسب براي معلمان و دانش آموزان استفاده 
شود. همچنین براي ارتقاي سطح یادگیري، 
مدرســه را تجهیز و با معلمــان همكاري 
مي كنند تا شركت معلمان در فعالیت هاي 
حرفه اي پیشــرفته را آسان سازند. مدیران 
مســئول اند كه تضمین كنند، هر شــاگرد 
اســتثنایي اصالحات مناسب و یا تطابقاتي 
را كه بنا بر »طرح آموزش وپرورش فرد« یا 
»IEP«2 باید به او داده شود، دریافت مي دارد.

محدودۀ مطالب درسی
و سطوح برنامۀ آموزشی

مطالعات    اجتماعي، پایه هاي اول تا ششم
انتظارات پیش بیني شده براي موفقیت در 
پایه هاي اول تا ششم مطالعات اجتماعي در دو 

سطح تعریف شده اند.
 میراث گذشته و تابعیت؛
 كانادا و ارتباط با جهان.

فهرســت موضوع ها و مباحثي كه در هر 
ســطح براي پایه هاي اول تا ششم مطرح و 

بررسي مي شوند، به قرار زیر است:
 میراث گذشته و تابعیت

پایة اول: روابط، قوانین و مسئولیت ها
پایة دوم: سنت ها و جشن ها

پایة سوم: ساكنان اولیة شمال كانادا
پایة چهارم: قرون وسطا

پایة پنجم: شهروندان اولیه
پایة ششم: مردمان بومي و كاشفان اروپایي

 كانادا و ارتباطات جهاني
پایة اول: جامعة كوچك محلي

پایة  دوم: شــكل هاي متفاوت جامعه در 
جهان امروز

پایة سوم: جوامع شهري و روستایي
پایة چهارم: اســتان هاي )ایاالت( كانادا، 

قلمروها )مرزها( و منطقه ها
تابعیت و حكومت  پایة پنجم: جنبه هاي 

در كانادا
پایة  ششم: ارتباطات كانادا با جهان امروز

انتظارات برنامة آموزشي
برنامة آموزشــي ُانتاریــو در زمینة 
مطالعــات اجتماعي پایه هــاي اول تا 
ششم، 2004: انتظاراتــي را كه در باال اشاره 
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شد، براي هر پایه مشخص مي كند و عملكرد 
دانش آموزان را در مورد دانش و مهارت هاي 
مورد انتظار، چه به صورت كتبي و چه در كار 
كالسي یا تحقیقاتي و سایر فعالیت ها، مورد 

سنجش و ارزیابي قرار مي دهد.

انتظــارات كلي: دانش آمــوزان دانش و 
مهارت هایي را به دســت آورند و تا پایان هر 

پایه به كار بندند.

انتظارات خــاص: دانش آموز به توصیف 
دانش و مهارت ها در ســطح جزئیات بپردازد 
و جنبه هاي خاصي از دانــش و مهارت ها را 

نشان دهد.
از معلمان نیز انتظار مــي رود، براي پیاده 
كــردن راهبردهاي مناســب تر در كالس از 
راهنماها اســتفاده كنند. در ایــن راهنماها 
بســیاري از انتظارات به همــراه مثال آورده 
شــده اند. معلــم مي تواند برخــي از آن ها را 
انتخاب و در كالس مطرح كند. مثاًل در مورد 
كانادا و ارتباطاتش با جهان پیرامون )سطح2( 
كه قباًل گفتیم، مثالي بدین شكل بیاورد كه 
تفاوت ها و شباهت هاي كانادا و سایر جوامع 
از لحــاظ نوع غذا، لباس پوشــیدن، خانه ها، 
تفریحات، كشاورزي، حمل ونقل، زبان و غیره 

چگونه است.

ارزشــيابی و ســنجش عملكرد 
دانش آموز

اولیة  سنجش  مالحظات سیاسي: هدف 
و ارزشــیابي سرعت بخشــیدن به یادگیري 
دانش آمــوز اســت. اطالعاتي كــه از طریق 
برآوردن انتظارات برنامة درسي و روش هاي 
تدریس مطابق با نیازهــاي دانش آموزان، به 
اندازه گیري میزان تأثیر برنامه ها و تمرینات 

كالسي به معلمان كمك مي كند.
ارزشیابي طي مراحل جمع آوري اطالعات 
از منابــع متفاوتي چون تكلیف هــا، ارائه ها، 
پروژه هــا، اجراها و امتحانــات كتبي صورت 
مي گیرد و به طرز صحیحي نشانگر عملكرد 
دانش آموز در برآوردن انتظارات برنامة درسي 
در آن موضوع درســي است. به عنوان بخشي 
از ارزشــیابي، معلمان نتیجة بررســي را به 
دانش آمــوزان توضیح مي دهنــد )بازخورد( 

كــه مي تواند موجب هدایــت آن ها و تالش 
بیشترشان شــود. سنجش شــامل قضاوت 
در مورد كیفیــت كار دانش آموز براســاس 
معیارهاي معین و تعیین یك »ارزش«3 براي 
نشــان دادن كیفیت اســت. در مدرسه هاي 
ابتدایــي اُنتاریو، ارزش به شــكل توصیفي و 
غیرعددي اما در پایه هاي هفتم و هشــتم به 
شــكل عددي و درصدي اســت. ارزشیابي و 
سنجش عملكرد،  براســاس انتظارات برنامة 

درسي هر ایالت صورت مي گیرد. 

سطوح ارزيابی عملكرد
به منظور اطمینان از اعتبار و پایایي ارزیابي 
و ســنجش عملكرد و نیز اطالع از اینكه آیا 
به پیشرفت در یادگیري دانش آموزان منجر 
شده اســت یا خیر، معلمان باید نكات زیر را 

در سنجش و ارزشیابي به كار بندند:
 هم یادگیري و هم كیفیت یادگیري را مد 

نظر داشته باشد.
 هم به مقوله هاي دانش و مهارت ها مرتبط 

باشد و هم مطابق نمودار عملكردي باشد.
 ماهیت متنوعي داشته باشد، در یك دورة 
زماني انجام شــود، و فرصت هایــي را براي 
دانش آموزان فراهــم آورد كه بتوانند آنچه را 

كه فرا گرفته اند، به نمایش بگذارند.
 متناســب با فعالیت هاي یادگیري توسط 
دانش آموزان باشــد و هدف هاي آموزشــي، 
نیازهــا و تجربیات دانش آمــوزان را مد نظر 

داشته باشد.
 متناسب با همة دانش آموزان، اعم از خوب 

یا متوسط باشد.
 بــا نیازهــاي دانش آمــوزان اســتثنایي 
ســازگار و مطابق راهبردهــاي IEP )طرح 

آموزش وپرورش فرد( مربوط به آن ها باشد.
 با نیازهاي دانش آموزان زبان آموز )انگلیسي 

یا فرانسه( سازگار باشد.
 ضمانت كند كه هر دانش آموز دســتورات 

واضح و شفافي براي پیشرفت دریافت كند.
 موجب افزایش توانایي دانش آموزان براي 
ارزشــیابي میزان یادگیري خود و هدفمند 

شدن آن ها شود.
 شامل نمونه هایي از كارهاي دانش آموزان 

باشد كه شاهدي بر عملكردشان است.
 به طور واضح با دانش آموزان و اولیا در اوایل 

سال تحصیلي و سایر موقعیت هاي مناسب در 
طول سال ارتباط برقرار كند.

قرار است تمامي انتظارات برنامة آموزشي 
برآورده شــوند، در حالي كه ارزشــیابي فقط 
نشــان دهندة عملكرد دانش آمــوز در زمینة 
انتظارات كلي اســت. قلمــرو انتظارات كلي 
گسترده تر است، در حالي كه انتظارات خاص 
مبین محتواي خاص هستند یا هدف دانش 
و مهارت هــاي معطوف بــه انتظارات كلي را 
بیان مي كنند. عملكرد دانش آموز در رابطه با 
انتظارات كلي، همانند انتظارات خاص، باید 
مورد ارزشــیابي قرار گیرد. معلمان قضاوت 
حرفــه اي خــود را به كار خواهنــد گرفت تا 
تعیین كننــد، كدام یك از انتظارات خاص از 
میان انتظارات كلي باید براي سنجش در نظر 
گرفته شود و كدام یك باید تنها در تعلیمات و 
ارزشیابي پوشش داده شود، اما براي سنجش 
ضروري نخواهد بود )مثاًل مشاهده مستقیم(.

مشــخصات ارائه شــده در جدول عملكرد 
در ســطح 3 كه »اســتاندارد ایالتي« آن پایه 
محسوب مي شود، نشان دهندة عملكرد سطح 
باال در رابطه با انتظارات كلي اســت. والدین 
چنین دانش آموزاني مي توانند مطمئن باشند 
كه فرزندشان آمادة رفتن به پایة بعدي است.

سطح 1 نشــان دهنده عملكردي است كه 
زیر استاندارد ایالتي قرار دارد، اما هنوز نمرة 
قبولي را گرفته اســت. ســطح 2 عملكردي 
نزدیك به استاندارد را نشان مي دهد و سطح 
4 از اســتاندارد پیشــي گرفته است. چنین 
دانش آمــوزي از دانــش و مهارت ها به طرز 

ماهرانه تري استفاده كرده است.
بــراي ســرعت  وزارت آموزش وپــرورش 
بخشــیدن به روند ارزیابي و بهبود روش ها و 
راهبردها، مواد جدیدي را در اختیار معلمان 
قــرار داده اســت؛ نظیر نمونه هایــي از كار 
دانش آموزان كه نشان دهندة عملكرد در هر 

یك از چهار سطح است.
پي نوشت ها

1. Ontario
2. Individual Education Plan
3. value

4. تطابق به راهبردهاي تدریس و ارزشــیابي 
شخص استثنا مي گویند. حمایت هاي انساني یا 
تجهیزات متفاوت مورد نیاز براي شخص استثنا.

ادامه دارد
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جعفر رباني

در میان جامعه شناســان بزرگ، جامعه شناســان فرهنگ از این 
ویژگي  برخوردارند كه آثار و افكارشان از پویایي بیشتري برخوردار 
اســت. دلیل این امر را باید در ذات پویاي فرهنگ جست وجو كرد 
كه موضوعي عمیقًا انســاني اســت، و لذا به جامعه شناس امكان 
مي دهد كه هر جامعه یا گروه انساني را، از بدوي ترین تا عالي ترین 
جامعه ها و گروه ها، مورد مطالعه و بررســي قرار دهد. مضافًا اینكه 
در این عرصه هر جامعه شناس، بنا بر دیدگاه فردي خود، مي تواند 

تحلیل ناب و متفاوتي از دیگر جامعه شناسان داشته باشد.
الكســاندر پیتیریم ســوروكین یكي از جامعه شناســان 
فرهنگ اســت كه به دالیل فوق جاذبه هــاي خاص خود را دارد و 
از معدود جامعه شناســاني است كه در جامعه شناسي فرهنگ آثار 
با ارزشــي عرضه كرده است. ســوروكین، اگرچه آثارش در ایران 
چندان به فارســي ترجمه نشــده، اما همین قــدر هم كه ترجمه 
شده اســت یا درباره اش كتاب و مقاله نوشــته اند، براي اهل نظر 
كاماًل شناخته شده اســت. زنده یاد دكتر جراد یوسفیان وي را 
 »جامعه شــناس ژرف اندیش« مي دانســت و دكتر شاپور راسخ 
»از اعاظم علماي اجتماع معاصر« ش مي خواند. دكتر ناصرالدین 
صاحب الزمانــي هــم »خداونــد دو كعبه«اش نامیده اســت.

ما معرفي و مطرح كردن این جامعه شناس را در مجله از آنجا روا 
بلكه ضروري مي دانیم كه در كشــور ما به طور كلي از »فرهنگ« 
سخن بسیار مي رود. در واقع، یكي از مسائل امروز ایران، صرف نظر 

از دیدگاه هــاي متنوع و حتي متضاد در این باره، جایگاه فرهنگ و 
مسائل فرهنگي است كه گاهي اهمیتي، یا دست كم سر و صدایي، 
فراتر از اقتصاد، محیط زیســت و این گونه مسائل پیدا مي كند. لذا 
آشــنایي دبیران جامعه شناس با اندیشــه هاي سوروكین چه بسا 

بتواند براي آنان رهگشا باشد. 

سوروكين
الكســاندر ویچ پیتریم ســوروكین1، چنان كه نامش هم نشان 
مي دهد، از اهالي روســیه بود. وي در ســال 1889 در خانواده اي 
روســتایي در شهر »توریا«، در شــمال غربي روسیه، به دنیا آمد. 
در ســه سالگي مادرش را از دســت داد و در ده سالگي نیز از پدر 
یتیم شــد. بنابراین كودكي و نوجواني اش در عسرت و تنگدستي، 
و دوره گردي و كارگري گذشــت. اما نعمت استعداد و همراه با آن 
تالش فراوان وي سبب شد، به طور خودآموز سوادي یاد بگیرد و به 
مدرسه برود و كتا ب  خوان و اهل مطالعه شود. مدرسه را كه به پایان 
برد، به دانشگاه »سن پترزبورگ« راه یافت و در آنجا جامعه شناسي 

خواند و در این رشته دكترا گرفت.
ســوروكین از جوانان انقالبي دورة تــزاري و طبعًا مخالف رژیم 
تــزاري بود از ایــن رو مدتي به زندان افتــاد. هنگامي كه انقالب 
شــد و دولت موقت كرنسكي2 - قبل از اكتبر 1917 كه به غلبة 
بلشویك ها انجامید- تشكیل شد، ســوروكین نیز به آن دولت راه 

جامعه شناس فرهنگ
نگاهی به شخصيت، زندگی و انديشه های 
سوروكين

دانش  نوین اجتماعي
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یافت و تا منشیگري كرنكســي نیز ارتقا پیدا كرد. چندي بعد در 
همان سال، هنگامي كه بلشویك ها به رهبري لنین دولت موقت را 
سرنگون كردند و سلطة بالمنازع خود را بر سراسر روسیه گسترش 
دادند، ســوروكین به تدریس در دانشگاه پرداخت و تا سال 1922 
كه از شــوروي تبعید شــد، تدریس كرد. در همین زمان هم دو 
جلد كتاب با عنوان »نظام جامعه شناســي«3 نوشت. گفتني است 
كه سوروكین از همان آغاز با ماركسیست ها و اندیشة ماركسیستي 
همدل نبود و حتي منتقد آن بود. از این رو )البته دقیقًا نمي دانیم 
به چه علت( در سال 1918 كمیتة انقالبي شهر زادگاهش او را به 
اعدام محكوم كرد. اما با پادرمیاني تروتســكي، قائم مقام لنین، 
لنین حكم اعدام را امضا نكرد و حتي او را جذب سیســتم كرد و 

اجازه داد به كارش ادامه داد.
البته این وضع چندان نپایید و در سال 1922 سرانجام سوروكین 
در یك جمع 300 نفري از مخالفان به اخراج از شوروي محكوم شد 
و راه مهاجرت در پیش گرفت. وي پس از یك سال اقامت در اروپا 
به آمریكا رفت و در دانشگاه »مینه سوتا« به تدریس مشغول شد. 
هفت ســال در این دانشگاه بود تا اینكه دانشگاه »هاروارد« از وي 
دعوت كرد استاد كرسي جامعه شناسي شود. بدین ترتیب سوروكین 
تا آخر عمر در هاروارد به تحقیق، تألیف و تدریس جامعه شناســي 
ادامه داد، به نشر اندیشه خود پرداخت و آثار مكتوب بسیاري پدید 

آورد. وي در سن 79 سالگي در سال 1968 درگذشت.

از میــان ایرانیــان، گویا نخســتین بــار دكتــر ناصر الدین 
صاحب الزماني بود كه ســوروكین را در آمریــكا مالقات كرد، 
با او به گفت وگو نشســت و او را با كتــاب »خداوند دو كعبه« به 
ایرانیان معرفي كرد. البته جز او كســان دیگري نیز به معرفي این 
جامعه شــناس پرداخته اند. در ادامه ابعادي از شخصیت  علمي این 

جامعه شناس را مرور مي كنیم.
سوروكین جامعه شناسي بسیارخوان، بسیاردان، آ شنا با فلسفه، 
مســلط به تاریخ، اهل تأمل در وضعیت انســان و فرهنگ انساني 
و برخاســته از جامعه اي با مذهب مســیحي ارتودوكسي بود. وي 
در عین بررســي عمیق نظریات و افكار جامعه شناسان بزرگ، كه 
دســتاورد آن تألیف كتاب »نظریه هاي جامعه شناســي معاصر4« 
)1966( بــود، نگاهي خاص خود به شــخصیت، جامعه و فرهنگ 
داشــت كه نگاهي »تعالي گرایانه« بود. سوروكین در عین اینكه از 
دامان انقالب بلشــویكي، و در واقع از چنگ آن، به غرب گریخته 
بود، تمدن غربي را هم یكسره نمي پذیرفت؛ حتي منتقد آن بود. از 
جمله، به تندي از تجربه گرایي مبالغه آمیز آمریكایي و عنایت مفرط 
جامعه شناســان آن دیار به آمار ایراد گرفته است. ]راسخ، 1350[. 
این نكتة مهمي است كه همواره دربارة او باید به یاد داشته باشیم.

1. جهان شناسی سوروكين
جامعه شناسي ســوروكین مبتني بر هستي شناســي اوست. او 
نگاهي معرفتي به جهان دارد و جهان را شــامل سه بخش یا سه 

عرصة  متفاوت مي داند:
اول، ماده یا پدیده هاي بي جان كه همان جهان جمادات است.

دوم، پدیده هاي جاندار اعم از نبات یا حیوان.
ســوم، پدیده هاي اجتماعي - فرهنگي كه مــا از آن به »جهان  
معنا« تعبیر مي كنیم و پدید   آمدنش ناشــي از خلقت یا حضور 

انسان در جهان هستي است.
با ایــن تقســیم بندي ســوروكین دو پدیــدة اول را به 
دانشمندان علوم طبیعي، اعم از فیزیك دانان، شیمي دانان 
و زیست شناســان وامي گــذارد و خود بــه پدیده هاي 
ســوم كه آن ها را پدیده هاي »ســوپرارگانیك5« یا 
عالي مي خواند، مي پردازد. سوروكین نمودهاي 
اجتماعي و فرهنگي را خاص انســان مي داند؛ 
یعني موجودي كه داراي »ذهن و روح« است. 
به زعم او، همین ذهن و روح اســت كه موجد 
پدیده هایي چون زبان، علم، فلســفه، دین، هنر، 
ادبیات، اخالق و ... و به طور كلي موجد پدید آمدن 

فرهنگ مي شود و انساِن روبه كمال را مي سازد.
در همین جا باید اضافه كنیم كه سوروكین نخست 
طرف دار مكتــب »اصالت رفتار« یا »رفتارگرایي6« بود؛ 
یعني شیوه اي كه مي كوشد با مطالعة كّمي رفتار و افراد 
و جوامع به تحلیل ماهیت آن رفتار ها بپردازد. اما به مرور 
زمان رویكرد دیگري را پذیرفت و آن »اصالت جامعه«، 



به تبــع امیل دوركیم بود. دوركیم عقیده داشــت: »پدیده هاي 
اجتماعــي و فرهنگي را نمي توان به امــور جهان بي جان یا دنیاي 

حیات )مادي( و یا حتي عالم  نفس تنزل داد« ]پیشین[.
ســوروكین نیز به این اندیشه رســید كه شناسایي رفتار بیروني 
فرد، بدون توجه به مفهوم و معناي دروني آن رفتار، كاري ناممكن 
یا نادرســت است. مثال یا مصداق ســادة این سخن را مي توان در 
»عبادت« و یا به طور كلي »مناســك عبادي« دانست كه معمواًل 
همة افراد مؤمن عبادات را به یكســان انجام مي دهند، اما مســلم 
اســت كه صرف انجام این رفتار یا مناسك نمي تواند نشان دهندة 
حقیقت عمل و میزان ایمان آن ها باشــد. با وجود این، قابل انكار 
نیست كه همین رفتار، در هر حال، نقطة آغازین مطالعة هر اندیشه 
و عمل فردي یا اجتماعي خواهد بود. از این روســت كه سوروكین 
نیز همة حقایق اجتماعي و فرهنگي، و قبل از این ها، شخصیت فرد 
را محصول »كنش متقابل اجتماعي« مي داند كه در شبكه اي بسیار 

گسترده و وسیع شكل  مي گیرد.
در مورد شخصیت، سوروكین نقطة آغازین آن را »اسم« مي داند 
كه پدر و مــادر بر فرزند خویش مي گذارنــد و در حقیقت، نطفة 
هویــت یافتن و فرایند »من شــدن« را در او بنا مي گذارند. از آن 
پس، همین فرایند كنش متقابل است كه مي تواند این »من« را در 

اجتماع به مراتب باالیي از شخصیت برساند.
بر این اساس، سوروكین شخصیت فرد را ناشي از تعامل یا كنش 
متقابل اجتماعي و دقیق تر بگوییم، فرهنگ جامعه مي داند. با این 
توضیح كه هر شخصیتي خود مي تواند یكي از عوامل كنش متقابل 
اجتماعي باشــد و از این طریق تا حد یك قهرمان بر جامعة خود 

تأثیر بگذارد.

پويايی فرهنگی
در عنوان این مقاله سوروكین را »جامعه شناس فرهنگ« معرفي 
كردیم و به واقع همین طور اســت. چه او با عبور از نگاه مكانیكي و 
طبیعت گراي صرف به انسان، و تمایز نهادن میان »جهان انساني« 
با جهان هاي مادي و نباتي، انســان را پدید آورندة معنا یا مفاهیم 
سوپرارگانیك، یعني فرامادي مي داند كه البته این معاني و مفاهیم 
خود ناشي از كنش متقابل اجتماعي هستند و مجموعًا پدیده اي به 
نام »فرهنگ« را به وجود مي آورند. ســوروكین به پویایي یا تحرك 
مدام جامعــه و فرهنگ معتقد بود و از این رو به مطالعة وســیع 
تاریخ اجتماعات و تمدن های بشری دست زد و سرانجام کتابی در 

چهارجلد به نام »پویایی های اجتماعی و فرهنگی« نوشت. 
به گفتة شاپور راسخ، ســوروکین در ایــن کتاب »به تجزیه و 
تحلیل یکهزار و ششــصد و بیســت و دو انقالب و  اختالل داخلی 
اجتماعــی در طول تاریخ یونان و اروپــا پرداخت« و نتیجه گرفت 
که »شــرط اصلی و الزم برای بروز اختالل درونی یک جامعه آن 
است که نظام اجتماعی یا فرهنگی آن و یا هر دو پریشان شوند.« 
چنین نگاهی به جامعه را نگاهی اورگانیک یا سیســتمی می دانیم 
که متکی به شــخص یا عامل معینی نیســت، بلکه مجموعه ای از 

هزاران عامل مرتبط با یکدیگر آن را پایدار نگه می دارند؛ همان گونه 
که یک موجود زنده را نیز عوامل اصلی و فرعی بی شــماری زنده 

نگه می دارند.
ناگفتــه نماند که داشــتن نــگاه ارگانیک به جامعــه را قبل از 
سوروكین، کسانی چون ابن خلدون، اسوالد اشپنگلر7، آرنولد 
توین بی8 و اگوست کنت9 نیز داشته اند. با این تفاوت که مثاًل، 
برخالف گوســت کنت که برای جوامع بشــری سه مرحلة الهی، 
فلســفی و علمی قائل بود و مرحلة علمــی را  به منزلة کمال آن 
می دانست، سوروكین برای جامعة بشری غایتی را متصور نمی شود، 
بلکه امید می برد که روزی برسد که از مجموع تجربه های خود، بشر 

به تمدنی برسد که واجد همة ارزش ها و کماالت گذشته باشد.

سوروکین و تبیین فرهنگ
ســوروکین همان گونه كه نگاهی ســه ســاحتی به جهان دارد، 
براي فرهنگ نیز سه ساحت قائل است: فرهنگ حسی10، فرهنگ 
شهودی11 و فرهنگ عقلی12. نخست باید دانست که وی می گوید: 
»از جمع نظام هــای مختلف فرهنگی، چون زبان، علم، فلســفه، 
مذهب، هنر، اخالق، قانون، و نیز نظام های اقتصادي، سیاســی و 
فناوری، یک »نظام عالی13« فرهنگی پدیدار می شــود. ســه نظام 
فوق هر یک بر یک اصل اساســی و نهایی مبتنی است که موجب 
تمایز این سه نظام از یکدیگر می شود. برای مثال، فرهنگ می تواند 
براساس نگاهی اســاطیری، یا براساس یگانه پرستی، چند خدایی، 
مادیگری و یا ... شــکل بگیرد و هر یک از این ها نه تنها بر چیستی 
و هویت آن فرهنگ مؤثر واقع می شــوند، بلکه اصواًل جهت آن را 
تعیین می کنند. بــرای مثال، در فرهنگ دینی، »گناه و عصیان«، 
مقوله ای اســت که به رفتار و ســلوک پیروان خود تعین و جهتي 
می دهد که در فرهنگ مادی مطلقًا وجود ندارد، و به همین ترتیب 
در دیگر فرهنگ ها. حال ببینیم سوروکین سه نوع فرهنگ خود را 

چگونه تبیین می کند.
جامعة حسی یا نظام  عالی حسی، نظامی است که در آن اساس 
شناخت و معیار همة امور، عواطف و احساسات، اندیشه ها و ارزش ها، 
حس است. در این جامعه، عین حقیقت و حقیقت عینی همان علم 
حسی و مادی اســت و چیزی ورای حس و مافوق آن به رسمیت 
شــناخته نمی شود14. نمونة جامعة حســی، جوامع عصر حاضر یا 
قرون جدید تمدن اروپایی هســتند که بعد از قرون وسطا به وجود 
آمده اند و تا بــه امروز ادامه دارند و تقریبًا جهانگیر نیز شــده اند.

دکتر شاپور راسخ فرهنگ حســی معاصر را چنین تصویر کرده 
است: »عصر حاضر عصر رواج فلسفه های مادی و حسی است«.

هنر در همة صور کیفیت مادی و حســی به خود گرفته و حتی 
اخالق نیز حســی، سودپرســتانه، لذت جویانه و مصلحت گرا شده 
است. ارزش های مادی و ناســوتی چون ثروت، راحت جسم، رفاه 
زندگی، تمتع و کســب قدرت و شــهرت ظاهری،  غایت آرزوها و 
مجاهدات آدمیان معاصر شــده اند. در جســت وجوی این ارزش ها 
مردم از هیچ ســعی و تالش، و حتی مبــارزه و تنازعی روگردان 
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نیستند. از همین جاست که این همه تضادهای اجتماعی در روزگار 
ما پدیدار شده است ]پیشین[.

اما فرهنگ شــهودی فرهنگی اســت که بنایش بر فوق  حس و 
عقل قرار دارد. از ایــن فرهنگ به فرهنگ آرمان گرایانه و فرهنگ 
ایده آلیستی نیز تعبیر شده است. فرهنگ های دینی، اعم از توحیدی 
و غیرتوحیدی، مانند مسیحیت و اسالم، و فرهنگ برهمنان هندی 

از این قبیل هستند.
فرهنگ قرون وســطای مســیحی در اروپا و تمدن اسالمی در 
عصر هــای میانه نیز مصداق هــای این فرهنگ هســتند. در این 
فرهنگ ها یا جوامع، به تعبیر میرفندرسکی، حکیم عصر صفوي، 
همه چیز »صورتی در زیر دارد آنچه در باالدســتی« ، و این بسیار 
متفاوت است با فرهنگ حسی که حقیقت را در عینیت، یعنی در 

مشاهدات و محسوسات جست وجو می کند. 
و باالخره فرهنگ عقلی یا اندیشــه ای آن است که محور و مدار، 
بلکه اســاس اساســش، عقل یا اندیشة مســتقل آدمی است و از 
طریق ابداع یا پردازش مفاهیم، به شناخت واقعیت دست می یابد.

فرهنگ عقلی در واقع، نقش میانجی یا واسطه را بین دو فرهنگ حسی 
و شهودی ایفا می کند و به انتخاب خود از عناصر آن ها بهره می گیرد.

نمونة این فرهنگ را سوروکین فرهنگ یونانی می داند که پاره ای 
از بزرگ ترین چهره های فلســفی و عقلی تاریخ را به تمدن بشری 

بخشیده است.

پویایی فرهنگ
پویایی فرهنگ یکی از ویژگی های بارز فرهنگ در جامعه شناسی 

سوروکین است. 
او در عین تقســیم بندی فرهنگ ها به سه دستة مذکور در فوق،  
هیچ یک از این فرهنگ ها را ُصلــب و جامد نمی داند، بلکه به طور 
پیوســته در حال تحرک و پویایی و در ارتباط با عوامل محرک به 
شمار می آورد. منتها این پویایی و تحرک بی منطق یا خودبه خودی 
نیست که فرهنگی بتواند به سادگی فرهنگ دیگری را متمول سازد. 
عناصر هر فرهنگ به طور کلی با یکدیگر هم بستگی دارند و با هم 
دچار تحول می شــوند. این تحول نیز مبتنی بر تغییر یا نوسان در 
فرهنگ زمینه، یا همان حسی،  شهودی و عقلی است. برای مثال،  
هنگامی که زمینة فرهنگی ایران عصر ساســانی با ورود اسالم به 
ایران،  به تدریج به فرهنگ اسالمی تغییر یافت، همة عناصر آن از 
علم، فلسفه و ادبیات تا هنر، روابط اجتماعی، مناسک دینی و ... نیز 
دگرگون شد. به همین طریق هنگامی که در اروپا رنسانس رخ داد، 
فرهنگ مسیحی قرون وســطا از آسمان به زمین آمد و به تدریج 

فرهنگ حسی جای فرهنگ شهودی و دینی را گرفت. 
دکتر جواد یوســفیان پویایی فرهنــگ اروپایی طی 25 قرن 
گذشــته را در چند عبارت به این شــرح بیان کرده است: »قبل از 
قرن ششم پیش از میالد مسیح، فرهنگ یونانی فرهنگ عقلی بود. 
در پایان قرن ششم عناصر حسی در آن رخنه کردند. در قرن پنجم 
و اوایل قــرن چهارم پیش از میالد مســیح، میان عناصر عقلی و 

حسی فرهنگ تعادلی برقرار شد. پس فرهنگ میانجی تحقق یافت.
بعد از قرن چهارم فرهنگ یونانی به صورت فرهنگ حسی درآمد 
و با کمی تحول تا قرن ســوم بعد از میالد مسیح دوام آورد. از قرن 
سوم به بعد از نفوذ عناصر حسی کاسته شد و از قرن ششم تا پایان 
قرن دوازدهم عناصر دینی یکه تاز شــدند. سپس با پیدایش مجدد 
عناصر حســی و آمیختن آن ها با عناصــر عقلی، فرهنگ میانجی 
قرن های سیزدهم و چهاردهم طلوع کرد و باالخره فرهنگ حسی 
غربی از قرن پانزدهم تاکنون ـ که در قرن نوزدهم به اوج رسیده ـ 

بر مغرب زمین مسلط شده است« ]یوسفیان، 1369[.

نظریۀ تقارب
ســوروکین از دل پویایی فرهنگی خود نظریة »تقارب فرهنگی« 
را بیرون آورد که به ویژه برای ما که در این عصر زندگی می کنیم، 
می تواند جالب باشد. این نظریه می گویدـ  بلکه پیش بینی می کندـ  
که جوامع صنعتی ســرمایه  داری و سوسیالیســتی بــه تدریج به 

یکدیگر نزدیک می شوند.
ایــن نزدیک شــدن ناشــی از روزافزون شــدن مشــکالت و 
پیچیدگی هــاي اقتصادی و تولید مشــترک اســت و اختالفات و 

منازعات را تحت الشعاع قرار می دهد.
تردید نیست که سوروکین این تئوری یا نظریه را در زمان جنگ 
ســرد، و چه بســا در میانة دو جنگ جهانی ارائه داده است و آن 
زمانی بود که میان جهان شــرق و غرب به شــدت تنازع و تضاد 
برقرار بود. اما گذشت زمان، به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر 

|  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و یکم |  شمارة 2 |  زمستان 1397  28



شوروی، درستی نظریة تقارب را به اثبات رساند. چنان که می بینیم 
پس از فروپاشــی شوروی دیگر کشورهای سوسیالیستی، از جمله 
اروپایی شرقی و به ویژه چین، حتی کوبا و اخیراً نیز کرة شمالی در 
زمینه هــای اقتصادی و صنعتی به همگرایی رســیده اند و اینک با 
وجود اختالفات بنیادی سیاســی و ایدئولوژیک خود؛ بیش از همه 
منافــع اقتصادی، صنعتی و تجاری خــود را مدنظر دارند. این امر 
نشان می دهد که نگاه سوروکین بر تحوالت جوامع معاصر از عمق 
و دقت ویژه ای برخوردار بوده که توانســته است چنین نظریه ای را  

ارائه دهد.

سوروکین و انقالب
چنان که گفته شــد، سوروکین تبعید شدة انقالب اکتبر شوروی 
بــه غرب و به تعبیر امروز، »اپوزیســیون« آن انقالب بود. بنابراین 
بدیهی است که وی نمی تواند در نظریات علمی خود توجیه کننده و 
طرف دار انقالب باشد، اما او این کار را به طریق علمی دنبال می کند. 
وی در همان سالی )1922( که از شوروی تبعید شد، کتابی نوشت 
به نام »برگ هایی از یک تقویم روسی«15 )22ـ1917( که در ایران 
با نام »اوراق خونین انقالب اکتبر« ترجمه و منتشــر شــده است. 
کتاب دیگری نیز به نام »جامعه شناسی انقالب« دارد که به فارسی 
ترجمه نشده است. به طورکلی سوروکین انقالب را ناشی از به هم 
خــوردن تعادل میان غریزه و عقــل در یک جامعة بزرگ می داند. 
شاید به همین دلیل، یعنی به دلیل زخم خوردگی از انقالب بزرگ 
کشورش، هرگز با کمونیسم آشتی نکرد و سرانجام در سال 1968 

در »ماساچوست« آمریکا درگذشت.
سخن آخر اینکه، سوروکین با دیدگاه های جامعه شناسان غربی 
به ویژه آمریکایی هم چندان سرســازگاری نداشت. برای مثال، او 
نظــرات جان دیویی )مربی بزرگ آمریکایــی( و ویلیام جیمز 
)ازمؤسسان مکتب پراگماتیســم( را نمی پذیرفت و عقیده داشت 
کــه نظرات این دو متفکر، آمریکاییان را به این اعتقاد رســاند که 
خرد انســانی به منظور تکامل روحانی و جســمانی خود می باید 
بسیاری از ســنت های دیرباز را درهم شکند و مخصوصًا در زمینة 
ســوائق جنبی با آزادی کامل عمل کند. وی بر این نگرش و کنش 
اجتماعی تاختن گرفت و بی بند و باری جنســي را نشانة انحطاط 

جامعة آمریکایی دانست ]پیشین[.

آثار سوروکین
قباًل گفتیم که سوروکین نویسنده ای پرکار و پرتألیف بود. او در 
طــول عمر خود بیش از 30 کتاب و 200 مقاله نوشــت. از آثار او 
تــا آنجا که نگارنده می داند، به جــز »اوراق خونین انقالب اکتبر« 
)شرکت  سهامی انتشار، 1369(، کتاب »انسان و جامعه در فاجعه« 
)ترجمة امیر سلطانی نژاد، انتشارات جامعه شناسان، 1395( نیز به 
فارســی ترجمه شده اســت. ضمن اینکه پر سر و صداترین کتاب 
دربارة سوروکین کتاب »خداوند دو کعبه« است که قباًل بدان اشاره 
شد. در اینجا به چند اثر مهم دیگر سوروکین که هنوز به فارسی در 

نیامده اند، اشاره می کنیم:
é نظریه های جامعه شناسی معاصر

(Contemporary Sociologica theories 1928 ؛)
é پویایی شناسی اجتماعی و فرهنگی

(Social and Culturop pynamics 41 - 1937 ؛)
é  فلسفه های جدید اجتماعی و تاریخی

 ( Modern Historical and Social philosophies 1950 ؛)
é نظام جامعه شناسی

(System of Sociology20 - 1919  ؛)
é انقالب جنسی در آمریکا

(The Amerian Sex Revolution 1956 ؛)
é جامعه، فرهنگ و شخصیت

(Society, culture and personality 1947 ؛)
é جامعه  شناسی انقالب

(Sociology of Revolution 1925 ؛)
é نظریه های جامعه شناسی امروز 

)Sociological theories of today 1928؛(

پی نوشت ها
1. ALexandrovich pitirim Sorokin
2. Kerensky
3. System of Sociology
4. Sociological theories Today
5. Super organic
6. Behoviorism
7. Oswald Spengler
8. Arnold toynbee
9. August Kont
10. Sensate Culture
11. Idealistical Culture
12. Ideational Culture
13. Super System

14. جالل الدین محمد مولوی، در داستان »فیل در تاریکی« حس را چنین 
تعبیر کرده است:

چشم حس همچون کف دست است و بس
نیست کف را بر همة آن دسترس
چشم دریا دیگر است و کف دگر

کف بهل وز دیدة دریانگر
جنبش کف ها ز دریا روز و شب
کف همی بینی و دریائی عجب

)دفتر سوم مثنوی(

15. Leaves From a Russian Diary

منابع
1. راسخ، شاپور )1350(. »احوال و آرای سورکین«. ماهنامة نگین. فروردین.

2.یوسفیان، جواد )1369(. »سوروکین«. رشد علوم اجتماعی. زمستان.
3. امین پور، فاطمه ]بی تا[. »پیتریم الکســاندرویچ سوروکین«. سایت پژوهه 

.)pajoohe.ir(
4. صاحب الزمانــی،  دکتر ناصرالدین )1347(. خداوند دو کعبه. انتشــارات 

عطایی. تهران.
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دكتر مهدي اصل زعیم
جامعه شناس و پژوهشگر استانداري البرز

امیدواري شــامل احساس و حالتي اســت كه با انتظار بهبود 
وضعیت و حس توانمنــدي و تأثیر در تغییرات مطلوب ارتباط 
دارد. مطالعة تاریخ به ما نشان مي دهد كه نزد ایرانیان، به دالیل 
متفاوت فرهنگي و اجتماعي، دستیابي به وضعیت هاي مطلوب 
با دگرگوني هاي اساســي گره خورده و شكاف بین انتظارات و 
واقعیت هاي تحمیل شــده به جامعه موجب شــده اســت كه 
مشاركت اجتماعي - كه با امید اجتماعي پیوند دارد- جاي خود 
را به از خود بیگانگي اجتماعي- كه محصول ناامیدي اجتماعي 
اســت - بدهد. تجربة زیســتة ایرانیان و به ویژه نخبگان ایراني 
در چند دهة اخیر، آموزه هایي را در زمینة مشــاركت و راهبري 
تغییرات اجتماعي براي ایشــان فراهم كرده است كه بر مبناي 
آن، رویكــرد اصالحي و تدریجي بر مبنــاي منطق فازي را بر 
رویكردهاي رادیكال منطق بر منطق دودویي ترجیح مي دهند. 
اما نباید فرامــوش كرد كه فرهنگ اجتماعي ایرانیان بر مبناي 
مشاركت هاي سازمان یافته اســتوار نشده است. از طرف دیگر، 
مقاومت هاي ساختاري زیادي در مقابل دگرگوني هاي مطلوب 
جامعة ایران وجود دارد. در نتیجه، پاسداري از روشنایي امید و 
نهادینه كردن رویكرد اصالحي در جامعة ایران، همچنان كاري 

طاقت فرساست و به صبوري نیاز دارد.

 كلیدواژه هــا: امیــد، من فاعلــي، من اجتمـــاعي، خود، 
ساختار اجتماعي، از خودبیگانگي

این متن چكیدة پژوهشي به روش اسنادي است، هر چند تجربة 
زیســته نگارنده نیز، بر پایة مدلي نظري و مفهومي، به تحلیل 
این موضوع كمك مي كند. مــدل نظري پژوهش براي تحلیل 

وضعیت امیدواري ایرانیان و دگرگوني فهم ایشــان از تغییرات، 
براساس الگوهاي ســاختي - كاركردي پارسونز و دیالكتیك 
مســتمر »من فاعلي« و »من اجتماعي« مید و بلومر اســت.

تعامل طبیعي ساختارهاي اجتماعي در حوزه هاي فرهنگي، 
اجتماعي، سیاسي و اقتصادي مي تواند نیازها را پاسخ دهد و در 
فرایند شكل دهي »من اجتماعي« به اندازه اي سّیال و منعطف 
باشــد كه »من فاعلي« فراموش نشــود و به مثابــة ارادة آزاد 
انساني بتواند از طریق تعامل با »من اجتماعي« به شكل گیري 
»خود« منجر شود. در این صورت، »بودن« و »عاملیت« حس 
خواهد شد و امیدواري جان مي گیرد و به تدریج افزون مي شود. 
اما اگر ساختارها ناكارامد و انعطاف پذیر باشند، »من اجتماعي« 
آن چنان رشــد مي كند كه جایي براي ارادة  آزاد »من فاعلي« 
باقي نخواهد مانــد و تعامل این دو »من« با یكدیگر مخدوش 
خواهد شــد. به این ترتیب، حاصل ایــن فرایند - كه در اصل 
باید شــكل گیري »خود« باشــد- به انــزوا، از خودبیگانگي و 
ستیز تبدیل خواهد شــد. هر سه حالت مذكور نیز با احساس 
محرومیــت، شكســت و ناامیدي و به خصوص پرخاشــگري 

اجتماعي ارتباط دارند.
جامعة ایراني با توجه به تجربه هاي گذشته هنوز به صبوري و 
اصالح تدریجي باور دارد. تغییر رویكرد حاكمان، تالش نخبگان 
و گروه هــاي مرجع، ایجاد فضاي مشــاركت همگاني، تأكید بر 
مشاركت مردمي، و گسترش و پاسداري از حوزة عمومي مي تواند 
وضع موجود را به گونه اي تغییر دهد كه ســاختارهاي مختلف 
جامعه از انعطاف و كارامدي برخوردار شــوند. بر این اســاس 
مي توان انتظار داشــت كه امید اجتماعي در ایران از بین نرود 
و خستگي و از خودبیگانگي اجتماعي به جامعه تحمیل نشود.

دگرگونی درک ايرانيان 
از تغييرات

دانش اجتماعي بومي
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دكتر پرویز آزاد فالح
جامعه شناس و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

عالقة اجتماعي یكي از مهم ترین اركان زندگي جمعي است. 
عالقة اجتماعی نگرشي است كه ارتباط فرد را با انسان هاي دیگر 
فراهم مي كند و رشــد، تحول و سعادت فرد را هم سو با منافع 
اجتماعي پیش  مي برد. صورت بندي هاي حوزة سالمت در چند 
دهة اخیر بر اهمیت مؤلفه هــاي اجتماعي، در كنار مؤلفه هاي 
زیستي و رواني و معنوي، تأكید داشته اند. بدیهي است كه نیل 
به بهزیستي رواني و اجتماعي وابستگي تنگاتنگي به شكل گیري 
این مفهوم در جامعه دارد. آنچــه در ادامه از نظرتان مي گذرد 
چكیده مقالــه اي از دكتر پرویــز آزاد فالح با عنــوان »عالقه 

اجتماعي سازه  بنیادي امید اجتماعي« است.

كلیدواژه هــا: عالقة اجتماعــي، امید اجتماعــي، امنیت، 
شهروندي، آموزش وپرورش

پیدایش عالقة اجتماعي در فرایند تربیت و شكل گیري هویت 
اجتماعي از سال هاي نخست زندگي آغاز مي شود. فردي كه از 
عالقة اجتماعي برخوردار است، از یك طرف در جهت مشاركت 
اجتماعي و پیشرفت جامعه گام برمي دارد و از طرف دیگر، همواره 
خود را به شــبكة اجتماعي متصل مي داند و در برابر چالش ها و 
تنیدگي ها، احساس درماندگي و تنهایي نمي كند. به نظر مي رسد 

كــه جامعة ایران، با وجود برخــورداري از فرهنگ جمع گرا، در 
مسیري حركت مي كند كه عالقة اجتماعي اعضاي آن به تدریج 
كمرنگ و متزلزل مي شــود. با نگاهي واقع بینانه مي توان نتیجه 
گرفت كه آموزش كودكان در خانواده ها، مدرســه ها، رسانه ها، 
نهادهاي تربیتي و به خصوص آموزش وپرورش، بر پایة رقابت و 
پیشي گرفتن از دیگران در جهت رسیدن به رفاه و خوش بختي 
فردي است. كودك از ابتدا خود را در میدان مبارزه اي مي بیند 
كه براي پیروزي در آن باید دیگران را پشت سر بگذارد. به این 
ترتیــب، در جامعه اي كه هدف هاي فردي بر هدف هاي جمعي 
اولویت مي یابند و نقش مهم تري پیدا مي كنند، احساس ناامني 

و اضطراب به خصوصیات بارز افراد تبدیل مي شود.
در جامعة ناایمن، همــة تالش هاي فرد در جهت مصونیت از 
عواملي اســت كه »من خودشــیفته« را به خطر مي اندازند. در 
چنین شــرایطي، حفظ منافع فردي، حتي بــه قیمت نادیده 
گرفتن دیگــران و تضییع حقوق آن هــا، نه تنها گزینة بعیدي 

نیست، بلكه به جزئي از نظام ارزشي فرد تبدیل مي شود.
در پایان، نویســنده بر نقش مهم شكل گیري عالقة اجتماعي 
در بهزیستي، امید، امنیت و آیین شهروندي تأكید مي كند و به 
آن دسته از زمینه هاي اجتماعي، تربیتي و فرهنگي جامعة ایران 
مي پردازد كه روند شكل گیري عالقة اجتماعي را مختل مي سازند.

 
سازه  بنيادی 
اميد اجتماعی

دانش  اجتماعي بومي
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زهرا صنعتگران

تابســتان ها سري به مدرسه زده اید؟ به این شهربازي متروك 
كــه هنــوز ملغمه اي از صــداي جیغ، ترس، غم و شــادي در 
خرابه هایش موج مي زند؟ ناف مدرســه را انگار با تارهاي صوتي 
ما بریده اند. با همهمه هاي داخل كالس، سرودهاي دسته جمعي، 
فرمول هایــي كه با صداي بلند تكرار مي شــوند و با صداي تیز 
زنگ سكوت مدرسه را ترســناك مي كند. برگه هاي بایگاني و 
نمراتي كه نمي دانند خودشان را بر سر كدام دانش آموز تحمیل 
كنند، بسان فریادي ماســیده در گلو، پشت پنجره مي ایستند 
و با »صورت به شیشــه چسبانده شــده« به رفتن بچه ها خیره 
مي شوند. مدرسه، تابســتان ها بوي پوچي مي گیرد؛ بوي برزخ، 
و شــاید به همین علت بــا پایان آخرین امتحــان، راهروهاي 
طوالني، تخته هاي گچي و دیوارهاي آجري، از پس این حجم از 
بي حاصلي برنمي آیند و روح سنگین خودشان را كول مي كنند 

تا به دنبال دانش آموزان از خود بیرون بزنند.
این روزها ذات مدرسه شــبحي سنگین و سیال است كه در 
گذر زمان راه مي رود و 40 سال بعد مثل بختكي بر كابوس یك 
مرد یا زن 60 ســاله فرود مي آید. مرد یا زني كه نمي دانند چرا 
باید در 60 سالگي پشت نیمكت هاي دبیرستان نشسته باشند. 
احتمااًل همة ما شــبیه این كابــوس را تجربه كرده ایم. مثاًل در 
حالي كه عرق ســرد روي پیشاني ما نشسته و استرس امتحان 
شیمي یا فیزیك را داریم، نگران ناهارمان هم هستیم تا نسوزد. 
یا نگران پسرمان هستیم تا دیر از دانشگاه نیاید. پسر دانشگاهي 

داریم؟ پشت نیمكت هاي مدرسه؟ چه كابوس عجیبي!
به عنــوان معلم، هر بار كه برگه هاي بچه ها از زیر دســتم رد 
مي شــوند، به همین كابوس 60 سالگي فكر مي كنم. مدرسة ما 
مدرسة نسبتًا خوبي بود. بیشتر روزهاي من در مدرسه به شوخ 

دانش اجتماعي بومي
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و شنگي گذشــت. الاقل تصور مي كردم كه میزان خوشي هاي 
مدرســه بیش از ترس ها یا دردهایي اســت كــه گاهي تحمل 
كرده ام. اما حاال »همان معدود حال هاي بد« بر روزهاي سخت 
زندگي ام غلبه مي كنند. بر چند ســاعتي كه به خیال استراحت 
چشم برمي بندم، اما مؤاخذة دائمي ناظم، نگاهي ناظر بر تمامي 
امتحان هاي زندگي ام مي شود. از كدام ناظم این قدر مي ترسیدم؟ 
مي ترسم روزي برسد دانش آموزانم افرادي 60 ساله شده باشند، 
حتي اســمم را یادشــان نیاید، اما تا صبح، از استرس امتحان 
نخوانده امـ  بیخوديـ  در یك آزمون خیالي غلت بزنند. مي ترسم 
خسته و كوفته از خواب بیدار شوند و من عامل آن جملة »خدا 

رو شكر خواب بود« باشم!
دیــدن مجموعة ایــن عكس ها مرا به یــاد ترس هاي دوران 
میان ســالي انداخت. جنگي را ندیده ام، امــا مي گویند صداي 

خرابه هاي بعد از هر جنگ از صداي درد و زخم و گلوله بلندتر 
اســت. همین حاال كه ما حنجره مــان را پاره مي كنیم، همین 
حاال كه مي خواهیم دانش آموز ردیف وسط تقلب نكند، همین 
حاال كه امتحان را مهم ترین بخش سرنوشت یك دانش آموز جا 
مي زنیم، »همین حاال«، یك فرد 60 ســاله از خواب مي پرد و 
یك »خدا رو شكر خواب بود« مي گوید. با هوارها و نگاه هایمان 
آتش بــه میدان كدام جبهه مي اندازیم؟ »به قیمت از دســت 
دادن خواب راحت روزهاي ســخت زندگي هر فرد« قرار است 
كدام آدم منضبطي را تربیت كنیم؟ فارغ التحصیلي برزخ تمام 
سال هاي جنگي است. اما اي كاش در كالبد متروك ویرانه هاي 
این جنگ، در كالبد متروك مدرســه، الاقــل به جاي صداي 
برگه هاي بایگاني ـ این پادشــاهان بدون رعیت ـ صداي خندة 

بچه ها به دنبالمان مي آمد...
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دكتر حمیدرضا رضازاده بهادران
استادیار دانشگاه آزاد واحد مركزي تهران
فیروزه پوشش دوست
كارشناس ارشد برنامه ریزي درسي و دبیر مطالعات اجتماعي منطقه 9 تهران

اشاره
پژوهش حاضر با هدف »بررسي میزان توجه به مهارت هاي مورد 
نیاز دانش آموزان در قــرن 21 در كتاب مطالعات اجتماعي پایة 
نهم متوسطه سال تحصیلي 96ـ  1395« انجام شده است. روش 
تحقیق، تحلیل محتوا و جامعة آماري كل كتاب درسي پایة نهم در 
نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیري، فهرست وارسي )چك لیست( 
تحلیل محتواي محقق ساخته بود و بررسي داده هاي اسنادي و 
تحلیل محتوا با استفاده از شاخص هاي كمي در فرایند تحلیلي 
»نرم افزار آنتروپي شانون« )نســخة 2015( انجام گرفت. ابتدا 
شاخص هاي مرتبط با مهارت ها، به كمك روش تحلیل اسنادي 
از متن كتاب استخراج و ســپس میزان توجه به آن ها بررسي 
شد. واحد تحلیل در سه قالب متن، تصویر و فعالیت تعیین شد.
پس از به هنجارسازي داده ها، بار اطالعاتي هر شاخص محاسبه 

و در نهایت با استفاده از بار اطالعاتي شاخص ها، ضریب اهمیت 
هر یك محاسبه شــد. مهارت ها براساس مرور ادبیات انتخاب 
شدند كه شامل شــش مهارت به این شرح بودند: خودآگاهي، 
همدلي، حل مسئله، تفكر انتقادي، مشاركت و همكاري، و مهارت 
ارتباطي. نتیجة بررسي نشان مي دهد، در محتواي كتاب درسي 
مطالعات اجتماعي پایة نهم، فراواني شــاخص هاي مهارت هاي 
مذكور در سه بخش تاریخ، مدني و جغرافي یكسان نیست. ضمن 
اینكه بیشترین توجه به مهارت تفكر انتقادي و كمترین توجه به 

مهارت هاي خودآگاهي و ارتباطي بوده است.

كلیدواژه ها: تحلیل محتوا، كتاب مطالعات اجتماعي، پایة  نهم 
متوسطه، مهارت، دانش آموز

مهـــــــــارت اجتمـــــــــاعی             زندگــــــــــی آينــــــــــــــده

تحليل محتوای كتاب مطالعات اجتماعی پايۀ نهم متوسطه 
براساس مهارت های مورد نياز دانش آموزان در قرن حاضر

تفكر انتقادی بيشتر، مهارت ارتباطی كمتر

برنامۀ درسی و آموزشی 
علوم اجتماعی
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مهـــــــــارت اجتمـــــــــاعی             زندگــــــــــی آينــــــــــــــده

مقدمه
در قرن 21، پیشرفت علم و فناوري تحوالت و تغییرات عمیق 
و گســترده اي را در ابعاد گوناگون زندگي بشــر به وجود آورده 
است. شیوه هاي رویارویي با مسائل موجود و نوظهور، هماهنگي 
و سازگاري با تغییرات، نحوة ارتباط با دیگران، فشارهاي ناشي از 
شرایط محیطي و... گونه هایي از مسائل و مشكالتي هستند كه 
بیش از پیش در عصر جدید مطرح مي شوند. بنابراین زندگي در 

چنین شرایطي، مهارت هاي خاصي را مي طلبد.
از اوایل دهة 1980، اندیشــمندان، انواع مؤسسه هاي دولتي، 
دانشــگاهي و غیردولتــي و ســازمان هاي تجــاري، تحقیقات 
قابــل توجهي را براي شناســایي مهارت ها و شایســتگي هاي 
 كلیــدي كه براي نســل فعلي و بعــدي الزم اند، انجــام دادند.

]Engauge 21 st Century Skills-NCREL[ از بین این مؤسسه ها 
مي توان به »یونسكو«1، سازمان بهداشت جهاني2، و مجمع جهاني 
اقتصاد3 اشاره كرد. نتیجة این بررسي ها فهرست هاي متعددي از 
مهارت ها بود كه با دو رویكرد »مقابله با آسیب هاي اجتماعي« و 
»تطبیق با نیازهاي محیط كاري در قرن 21« منتشر شدند. این 
فهرست ها همچنان توسط مؤسسه هاي مزبور روزآمد مي شوند.

اصطــالح مهارت هاي زندگي در قرن 21 بــه گروه بزرگي از 
مهارت هــاي رواني، اجتماعــي و بین فردي گفته مي شــوند 
كــه مي توانند به افراد كمك كنند، تصمیماتشــان را با آگاهي 
اتخاذ كنند، به طور مؤثر ارتبــاط بگیرند، مهارت هاي مدیریت 
شــخصي خود را گســترش دهند، و موجبات زندگي ســالم و 
مفیــد را فراهم آورنــد. مهارت هاي زندگــي مي توانند اعمال 
شــخصي، اعمــال مربوط بــه دیگــران و نیز اعمــال مربوط 
به محیــط اطــراف را طوري هدایــت كنند كه به ســالمت 
بیشتر منجر شــوند. سالمت بیشــتر به معني آسایش بیشتر 
.]UNISEF, 2003[ جســماني، روانــي و اجتماعــي اســت

از آنجا كه نهاد آموزش وپرورش مهم ترین نهاد رســمي است 
كه در كنار خانواده مســئولیت خطیر تعلیم وتربیت كودكان و 
نوجوانان را بر عهده دارد، این نظام موظف اســت، دانش آموزان 
را براي رویارویي با مسائل و مشكالت زندگي آینده آماده كند. 
مدرسه از طریق آموزش وپرورش رسمي مي تواند افرادي تربیت 
كند كه بتوانند با ایجاد و حفظ یك نظم اجتماعي هوشمندانه، 
موجبات پیشــرفت و تعالي فرهنگي جامعــه را در حد ممكن 
فراهم سازند. همچنین، برخورداري فراگیرندگان از مهارت هاي 
زندگي، آن ها را توانمند مي ســازد و به آن ها امكان مي دهد كه 
از خودشان و عالقه هایشان در برابر موقعیت هاي سخت زندگي 
دفاع كنند و توانایي هاي رواني و اجتماعي خود را ارتقا بخشند 

]ملكي، 1386[.
با توجه به اینكه ابزار مهم آموزش وپرورش كتاب درسي است، 
و با توجه به اهمیت آموزش مهارت هاي زندگي براي مقابلة مؤثر 
با بحران هاي دورة نوجواني و چالش هاي زندگي روزمره، توجه 
به گنجاندن این آموزش ها در كتاب هاي درسي ضروري به نظر 
مي رســد. معلمان از كتاب درسي به عنوان منبع اصلي محتوا و 
برنامة  درســي، و ابزار اصلي تدریس در تعیین و جهت دهي به 
فعالیت هاي یادگیري دانش آموزان استفاده مي كنند. كتاب هاي 
درسي در هر سطح و با هر موضوع مي توانند به عنوان ابزار اولیة 

شكل دهي به نگرش ها و رفتارها عمل كنند ]نوریان، 1395[.
در میان كتاب هاي درسي، كتاب مطالعات اجتماعي، به دلیل 
ماهیت، هدف ها و رویكردش، با آموزش مهارت هاي زندگي پیوند 
بیشتري مي تواند برقرار كند و با زندگي فردي و اجتماعي افراد 
در ارتباط مستقیم تري است. این محتوا تالش دارد دانش آموزان 
را براي كسب مهارت هاي زندگي فردي و اجتماعي آماده سازد. 
بین ضرورت هــاي عمدة مندرج در راهنماي برنامة درســي و 
راهنماي معلم كتاب درسي، به اهمیت این موضوع به شرح زیر 
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اشاره شده است )3 مورد از 6 محور اصلي(:
 شناخت حقوق و مسئولیت هاي فردي، اجتماعي و شهروندي 
در سطوح متفاوت و تقویت مهارت ها و نگرش هاي مربوط به آن ها؛

 گسترش بهداشت رواني، ارتباطات مؤثر، و رفتارهاي بهنجار 
و كاهش كجروي هاي اجتماعي و پیشگیري از بروز بحران هاي 

تربیتي و آسیب هاي اجتماعي در كودكان و نسل جوان؛
 تقویت روحیة خودباوري، نشاط و سازندگي و پویایي، امید به 

آینده و اعتمادبه نفس ]دفتر تألیف كتب درسي، 1392[.
درس مطالعــات اجتماعي بســتر مناســبي بــراي پرورش 
مهارت هــاي زندگــي اجتماعي فراهــم مــي آورد. این درس 
قابلیــت آن را دارد كــه تصمیم گیــري فــردي، مشــاركت 
 اجتماعــي و بــا هم زیســتن را در دانش آمــوزان تقویت كند 
]فالحیان و دیگران، 1391[. اگرچه پرورش مهارت هاي زندگي 
از طریق كل برنامة تعلیم وتربیت و همة درس ها دنبال مي شود، 
امــا آموزش مطالعات اجتماعي پیوند نزدیك تري با مهارت هاي 
زندگــي دارد و مي كوشــد تا حد مطلوبي ایــن مهارت ها را در 

چارچوب و بستر معین این درس پرورش دهد ]پیشین[.

پیشــینة تحقیق: توجه به مهارت ها در كتاب هاي درسي 
تازه تألیــف مطالعات اجتماعي تحقیقــات كمي صورت گرفته 
 اســت. از میان تحقیقاتي كه در این زمینــه صورت گرفته اند

)سال 1390 به بعد(، مي توان به این موارد اشاره كرد:
 تحقیق محمدي )1394( در زمینة »تحلیل محتواي كتاب 
مطالعات هفتم« كه نشــان داد، به مهارت هاي اجتماعي تقریبًا 

توجه شده است.
 تحقیق پیروي )1391( در زمینة »تحلیل محتواي مطالعات 
اجتماعي متوســطه« كه حاكي اســت: میــزان توجه به تفكر 
انتقادي در هدف هاي مصوب برنامة درســي بیشتر از محتواي 

كتاب بوده است )اهداف 53 درصد و متن محتوا 21 درصد(.
در تحقیق حاضر ســعي بر آن بوده است كه به روش علمي و 
هدفمند و از طریق تحلیل محتوا، میزان توجه كتاب مطالعات 
اجتماعي پایة نهم، براســاس تعــدادي از مهارت هاي مورد نیاز 
دانش آموزان در قرن 21، ســنجیده شود. این روش را مي توان 
تبدیل داده هاي كیفي به داده هــاي كمي قلمداد كرد. تحلیل 

محتوا روشــي مناسب براي پاسخ به سؤال هایي دربارة محتواي 
یك پیام است ]ســرمد و دیگران، 1388[. نتایج حاصل از این 
پژوهش مي تواند مورد توجه برنامه ریزان درسي، مؤلفان كتاب، 
معلمان و... قرار گیرد تا در جهت تقویت و رسیدن به هدف هاي 
آموزشي برنامة  درســي و پرورش مهارت ها و تغییرات مطلوب 

مورد استفاده قرار گیرد.

هدف هاي تحقیق
هدف كلي این تحقیق بررسي كتاب درسي مطالعات اجتماعي 
پایــة نهم براســاس توجه بــه مهارت هاي زندگي مــورد نیاز 

دانش آموزان در قرن 21 به روش تحلیل محتوا بود.
هدف هــاي فرعي نیز عبارت بودنــد از: آگاهي از میزان توجه 
به مهارت هاي خودآگاهي، همدلي، تفكر انتقادي، حل مسئله، 
مشــاركت و همكاري و ارتباطي در محتــواي كتاب مطالعات 

اجتماعي پایة نهم متوسطه.

روش انجام پژوهش
روش تحقیــق پژوهش حاضر از منظر هــدف، كاربردي و از 
نظر نوع تحقیق، توصیفي ـ تحلیلي بوده است. در این پژوهش 
به منظور بررســي محتواي كتاب مطالعات اجتماعي پایة نهم 
متوســطه )شــامل متن، تصویرها و فعالیت ها( از روش تحلیل 
محتوا اســتفاده شــد. تحلیل محتوا تكنیكي پژوهشــي براي 
اســتنباط تكرارپذیر و معتبر از داده ها در مورد متن آن هاست. 
هدف تحلیــل محتوا، مانند همة تكنیك هــاي پژوهش دیگر، 
فراهم آوردن شناخت، بینش نو، تصویر واقعیت و راهنماي عمل 
است. تحلیل محتوا فقط ابزار است و بس ]كریپندورف، 1393[.

در این پژوهش جامعة آماري شامل كل محتواي كتاب درسي 
مطالعات اجتماعي پایة نهم متوسطة سال تحصیلي 96ـ  1395 
بود. ابزار مورد اســتفاده براي تحلیل محتواي كتاب نیز شامل 
سیاهة )فرم( تحلیل محتواي محقق ساخته براساس شاخصه ها 
و تعریف مهارت ها از دیدگاه صاحب نظران و مؤسسه هاي داراي 
اعتبار بود. در این پژوهش به منظور محاسبة پایایي ابزار تحقیق 
از »فرمــول ویلیام اسكات« اســتفاده شد كه ضریب قابلیت 

اعتماد 93 درصد به دست آمد.
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در نهایت تمامي داده هاي اســنادي و داده هاي تحلیل محتوا 
با اســتفاده از شــاخص هاي كمي در فرایند تحلیلي »نرم افزار 
آنتروپي شــانون« )نســخة 2/15( مورد بررسي قرار گرفتند تا 
ضریب اهمیت شاخص ها مشخص شــود. نتایج تحلیل آماري 
انجام شــده در قالب جدول هاي 1 تا 4 نشــان داده شده اند. در 
جدول 1 تعداد و درصد فراواني هر یك از مهارت ها نشــان داده 
شده و نمودار 1 به صورت تصویري این سهم را نشان داده است.

در سه جدول بعدي )به ترتیب جدول هاي 2 تا 4(، به تفكیك 
در سه بخش مدني، جغرافي و تاریخ، بیشترین و كمترین ضریب 
اهمیت هر یك از مؤلفه ها براي هر مهارت نشان داده شده است.

جدول 1. فراواني مهارت هاي اجتماعي

درصد فراوانيفراوانيمهارت ها

297/3خودآگاهي

4912/3همدلي

11929/9تفكر انتقادي

7919/8حل مسئله

9223/1مشاركت و همكاري

307/5ارتباطي

398100مجموع

نمودار 1. فراوانی مهارت ها

انتقادی %30

همدلی %12

ارتباطی 8%خودآگاهی %7

مشارکت و 
همکاری %23

حل مسئله %20

جدول 2. میزان توجه به مؤلفه هاي مهارت هاي اجتماعي در بخش مدني

مهارت
مدني

بیشترین ضریب 
كمترین ضریب اهمیتاهمیت

شناخت و كنترل خودآگاهي
احساسات

شناخت توانایي ها و 
ضعف هاي خود

درك و شناخت احساسات همدلي
دیگران

تالش در جهت ارتقاي 
توانمندي ها

سازمان دهي منطقي تفكر انتقادي
اطالعات

توانایي تشخیص آثار ارزش ها 
بر خود

تالش در جهت كسب حل مسئله
آگاهي

برگزیدن راه حل مناسب

انگیزه براي كار گروهي و مشاركت و همكاري
تقسیم كار

توانایي فرایند تصمیم گیري 
گروهي

تالش در جهت ارتباط ارتباطي
كالمي

توانایي انعكاس بازخورد

جدول 3. میزان توجه به مؤلفه هاي مهارت هاي اجتماعي در بخش جغرافیا

مهارت
مدني

بیشترین ضریب 
كمترین ضریب اهمیتاهمیت

شناخت توانایي ها و خودآگاهي
ضعف هاي خود

شناخت و كنترل احساسات

ابراز نگراني و یا دل رحمي همدلي
براي دیگران

چهار شاخص دیگر )یافت 
نشد(

در نظر داشتن دیدگاه هاي طرح سؤال چالشيتفكر انتقادي
مختلف

انگیزه و رغبت براي حل مسئله
مواجهه با مسائل

برگزیدن راه حل مناسب

انگیزه براي شركت در مشاركت و همكاري
كارگروهي

اهمیت بخشیدن به منافع 
جمعي

تالش در جهت ارتباط ارتباطي
كالمي و غیركالمي

چهار شاخص دیگر )یافت 
نشد(
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با توجه به نتایج جدول فراواني مي توان گفت كه كتاب مطالعات 
اجتماعي تا حدودي به شاخص هاي مهارت ها توجه داشته و به 
مهارت تفكر انتقادي به صورت قابل قبول تري پرداخته اســت. 
فراواني شــاخص ها در بخش مدني و فعالیت هاي كتاب بیشتر 
بوده اســت. در بخش تاریخ و جغرافي مي توان گفت به مهارت 

ارتباطي توجهي نشده است.
در ادامه، پیشــنهاداتي در جهت بیشــتر اهمیت بخشیدن به 
آمــوزش مهارت ها و توجه به آن ها در كتاب هاي درســي ارائه 
مي شود. براساس یافته هاي پژوهش پیشنهادها را در سه بخش 

ارائه مي كنیم:
الف. برنامه ریزان درســي، مؤلفان و دست اندركاران 

آموزش وپرورش
 نظر به اینكه میــزان توجه به مهارت هاي قرن 21، در كتاب 
مطالعات اجتماعي پایة نهم یكســان نیست و توجه به مهارت 
تفكر انتقادي بیشــتر و به خودآگاهي و ارتباطي كمتر اســت. 
پیشنهاد مي شــود به صورت متوازن تر و قابل قبول تري به سایر 

مهارت ها توجه شود.

 دفتر برنامه ریزي و تألیف كتب درســي ابتدایي و متوســطه 
نظــري وزارت آموزش وپرورش، ضمن بیشــتر اهمیت دادن به 
مهارت هاي مورد نیاز در قرن 21 در كتاب مطالعات اجتماعي، 
فهرست هاي وارسي استانداردي براي ارزشیابي محتوا تهیه و در 
اختیار محققان قرار دهد تا نتایج به دســت آمده تعمیم پذیرتر 

باشد.
 با توجه به متوازن نبــودن توجه به مؤلفه هاي تفكر انتقادي 
كه بیشــتر به كنجكاوي و میل به فهمیدن گرایش دارد، كتاب 
درســي مطالعات اجتماعي با ارائة متناسب تر طیف هاي متنوع 
سؤاالت، به دانش آموزان كمك كند تا تفكر و نگاه دقیق تري را 

در آنچه مي بینند و مي شنوند پرورش دهند.
 در كتاب مطالعات اجتماعي پایة نهم درخصوص مهارت هاي 
مــورد نیاز در قرن 21، به مهارت هاي ارتباطي، و مشــاركت و 
همكاري در بخش مدني كه زمینة بیشتري را براي فراگیري این 
مهارت ها دارند، توجه بیشتري شود. مناسب است این امر بیشتر 

از طریق فعالیت ها و كاربرگه هاي كتاب انجام پذیرد.
 دســت اندركاران آموزش وپــرورش مي تواننــد بــه كمــك 
آموزش هاي ضمن خدمت، اهمیت پرداختن به مفاهیم مرتبط 
با مهارت هاي اجتماعي مورد نیــاز دانش آموزان در قرن 21 را 
براي دبیران و سایر عوامل مدرسه توضیح دهند و تشریح كنند 
تا این مباحث به برنامة  درسي پنهان یا برنامة درسي مغفول در 

حوزة مطالعات اجتماعي تبدیل نشوند.
 از آنجا كه در برنامة  درسي ملي بر آموزش مهارت هاي فردي 
و اجتماعي دانش آموزان تأكید شــده اســت، با انجام پژوهشي 
تطبیقــي در زمینــة مهارت هاي مــورد نیاز در قــرن 21، به 
بررسي استانداردهاي اتخاذ شده در كتاب هاي درسي براساس 
مهارت هاي چندگانه در ایران و چند كشور موفق در این زمینه 

پرداخته شود.

ب. پژوهشگران
 درس هاي دیگر این دوره به منظور ســنجش میزان انطباق 

جدول 4. میزان توجه به مؤلفه هاي مهارت هاي اجتماعي در بخش تاریخ

مهارت
مدني

كمترین ضریب اهمیتبیشترین ضریب اهمیت

ــــــــــــــــــــــــــــــخودآگاهي

تالش براي شناخت و درك ابراز نگراني و یا دل رحميهمدلي
افكار

سازمان دهي منطقي تفكر انتقادي
گزاره ها

بررسي و بیان روشن 
دیدگاه ها

تالش در جهت كسب حل مسئله
آگاهي

برگزیدن راه حل و شناسایي 
راه ها

انگیزه براي شركت در كار مشاركت و همكاري
گروهي

توانایي در تصمیم گیري 
گروهي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــارتباطي
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هدف هاي برنامه بــا مهارت هاي مورد نیاز دانش آموزان در قرن 
21 بررسي و تحلیل شوند.

 پژوهش هاي مشابهي در كتاب مطالعات اجتماعي و راهنماي 
معلم براســاس همة مهارت ها در ســایر پایه هــا صورت گیرد 
)چنانچه به صورت تیمي انجام شود نتایج بهتر و قابل تعمیم تري 

به دست مي آید(.
 محتواي كتاب مطالعات اجتماعي براساس توجه به مهارت ها 
از دیدگاه معلمان، روان شناسان و متخصصان علوم تربیتي مورد 

بررسي قرار گیرد و دیدگاه هاي آن ها با هم مقایسه شود.
 با توجه به اینكه كتاب مطالعات اجتماعي اخیراً مورد بازنگري 
قرار گرفته و آموزش مهارت ها به ویژه حل مسئله و تفكر انتقادي 
طبق برنامة درســي ملي ضروري است، محتواي آموزشي این 
كتاب ها براســاس تلفیقي از رعایت اصول طراحي آموزشــي و 

اصول مهارت ها در قرن 21 تحلیل شوند.
 بــراي ارزیابي جامع تــر، ارزیابي همین كتــاب با روش هاي 
دیگري، از جمله مصاحبه، پرسش نامه و غیره انجام شود تا نتایج 

آن ها با نتایج این تحقیق مقایسه شوند.
 تأثیــر آموزش ایــن مهارت ها در به كارگیري آن ها توســط 

دانش آموزان ارزیابي شود.

ج. دبیران
 به آموزش مهارت ها در خالل آموزش درس هاي اصلي توجه 
شود، این مهارت ها در فرایند یاددهي ـ یادگیري در نظر گرفته 
شوند، و بر انجام فعالیت ها و تكمیل كاربرگه هاي كتاب توسط 

دانش آموزان تأكید بیشتري صورت پذیرد.
 مهارت هاي مورد بحث از طریق مطالعة كتاب هاي مربوطه و 

شركت در كارگاه هاي آموزشي آموخته شوند.
 به منظور عالقه مند شــدن دانش آمــوزان به این مهارت ها و 
پي بــردن آن ها به اثــرات مثبت مهارت هــا در زندگي فردي و 

اجتماعي اطالعات الزم به آن ها داده شود.
 در مدرســه، از هــر فرصتي بــراي آموزش ایــن مهارت ها، 

به خصــوص در فعالیت هاي گروهي و انجام فعالیت ها و تكمیل 
كاربرگه هاي كتاب استفاده شود.

 براي اطالع رساني به خانواده ها در راستاي كمك به آموزش و 
اهمیت دادن به فراگیري مهارت ها توسط دانش آموزان جلساتي 

برگزار شوند.
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علی  سینا فخرایی
پژوهشگر مجتمع آموزشی مفید
علی کالنتری
پژوهشگر ارشد مجتمع آموزشی مفید

چکیده
امروزه شهرنشینی بیشترین تأثیر را بر محیط  زیست دارد و یکی 
از مراکز اصلی آالیندة محیط  زیست محسوب می شود. گروه های 
زیست محیطی که نقش مهمی در دستیابی به مشارکت مردمی 
در زمینة حفاظت از محیط  زیست دارند، تاکنون توان کمی در 
دستیابی به مشارکت مردمی در زمینة حفاظت از محیط  زیست 
داشته اند. پژوهشگران کوشیده اند، به منظور تعیین سطح آگاهی 
محیط زیستی جامعه، تشخیص نیازهای آموزش زیست محیطی 
افراد جامعه، طراحی برنامة  آموزش زیســت محیطی، و آموزش 
افراد جامعه،  نخســت سطح مسئولیت پذیری زیست محیطی را 
مشــخص کنند. جامعة آماری تحقیق همة افراد جامعة شــهر 
تهران بودند و صرفًا از پرسش نامة اینترنتی استفاده شد. بخشی 
از پرسش نامه توسط پژوهشــگران طراحی شد و بخشی نیز از 
منابع معتبر داخلی و خارجی اخذ شد. نتایج نشان می دهد که 
مــردم با دیدن طبیعت آرامش می یابند و از آن ســود می برند، 
ولی متأســفانه هنوز برای مردم مشــخص نیست که مشکالت 
محیط زیســتی تا چه اندازه به مرز بحران رسیده است. جامعه 
در این تفکر سیر می کند که مشکالت محیط زیستی با افزایش 
بودجه و فناوری مرتفع می شــود، ولی خوش بختانه افرادی هم 

معتقدند که باید رفتار مردم نسبت به محیط  زیست بهتر شود. 
آگاهی مردم جامعه از انواع آسیب رسانی به محیط  زیست نسبتًا 
پایین است که یکی از روش های آگاه سازی، استفادة مطلوب تر 

از فضاهای مجازی است.

کلیدواژه ها: مســئولیت پذیری، محیط  زیســت، سنجش،  
آموزش،  تهدید،  شیخ مفید

مقدمه
»قرآن« می فرماید: »ما هــر چه آفریدیم، به اندازه آفریدیم.« 
)سورة قمر، آیة 49( و یا در جای دیگری می فرماید که زمین را 
هم بگستردیم و در آن کوه های عظیم برنهادیم و از آن هر گیاه 

و نبات متناسب و موافق حکمت برویاندیم.
جهان هســتی، از نظم دقیقی برخوردار بوده اســت و تمامی 
مخلوقات در تعادل و تناسب و به اندازه آفریده شده اند. هر یک 
از اجزا و عناصر خلق شده، در بقای این کرة خاکی و در نتیجه 

در ادامة زندگی انسان نقش دارند. 
بنابرایــن،  تغییر نابجا و زیان رســاندن به هــر یک از اجزای 
این نظام عظیم که در آن همه چیز در تعادل و تناســب است،  

چقدر نسبت به حفظ محیط  زیست
احساس مسئولیت می کنیم؟

در راه است

دانش اجتماعي بومي
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ســبب به خطر افتادن حیات و هستی می شود. در دین مبین 
اســالم اکیداً توصیه شــده، از آنچه که خدا خلق کرده است، 
حفاظت کنیم )ســورة مائده، آیة 86( و این به مفهوم حفاظت 
 از زیســتگاه مخلوقات یا همان حفاظت از محیط  زیست است

]اسماعیلی و دیگران،  1368[.
رشد فزایندة جمعیت،  موجب فشار بیش از حد بر محیط  زیست 
شده است. امروزه تخریب محیط  زیست و منابع طبیعی معضلی 
جهانی به شــمار می رود و البته روند تخریب محیط  زیســت و 
منابع طبیعی در کشور ما هم مشاهده می شود. برای ایجاد تغییر 
و تحول به منظور جلوگیری از تخریب محیط  زیســت،  آموزش 

عمومی بسیار اهمیت دارد ]میردامادی و دیگران، 1389[.
امروزه شهرنشــینی بیشــترین تأثیر را بر محیط  زیست دارد 
و شــهر یکی از مراکز اصلی آالیندة محیط  زیســت محسوب 
می شود. شهرها مهم ترین مکان مصرف گرایی اند. مصرف گرایی 
همچنین بــه تولید مواد زائــد و زباله هایــی می انجامد که از 
 حد توان بازســازی محیط  زیســت و بازیافــت فراتر می روند

]بنی فاطمه و حسین نژاد، 1391[.
پیامد مصرف گرایی،  تخریب محیط  زیست و از بین رفتن منابع 
زیســت محیطی است؛ منابعی که نسل های بعد نیز در آن سهم 
دارند. مصرف گرایی یکی از عامل های مهم تخریب محیط  زیست 
 است و پیشرفت کشور را مختل می سازد]فراهانی فرد، 1388[.

انجمن و گروه های زیســت محیطی در ایران نقش مهمی در 
دستیابی به مشارکت مردمی در زمینة حفاظت از محیط  زیست 
دارند، ولی یافته ها نشــان می دهند که ایــن انجمن و گروه ها 
تاکنون توان کمی در دســتیابی به مشارکت مردمی در زمینة 

حفاظت از محیط  زیست داشته اند ]بحرینی و امینی،  1379[.

دوره هــای آموزش کوتاه مدت حفاظت محیط  زیســت برای 
عموم اثرات خوبی داشته است. به عنوان نمونه،  در سال 1382 
برای مردم تهران دورة آموزش زیســت محیطی گذاشــته شد. 
برای ارزشــیابی این دوره پرســش نامه هایی تهیــه و از جامعة 
آماری ســاکنان منطقة 22 شــهرداری تهران استفاده شد. در 
این راســتا یک نمونــة آماری با حجم 30 نفــر در نظر گرفته 
شــده بود. نتیجه نشــان داد که آموزش در تغییر نگرش افراد 
 نسبت به محیط  زیســت و حفاظت از آن تأثیرگذار بوده است

]عباس پور و دیگران، 1382[.
در ســال 1385 نیز تحقیقی با عنــوان »نقش آموزش های 
زیســت محیطی شــهرداری تهران در تغییر بینش شهروندان 
در جهت سالم ســازی محیط  زیست« انجام شد. جامعة آماری 
تحقیق عمدتًا زنان بزرگ سالی بودند که در منطقة 14 شهرداری 
تهران در کالس های آموزشــی فضای سبز شرکت کرده بودند. 
از بین آنان، 211 نفر انتخاب شــدند. ابــزار اصلی این تحقیق 
نیز پرســش  نامه بود. نتایج تحقیق نشان داد که بین دوره های 
آموزشی و بینش شهروندان در مورد سالم سازی محیط  زیست 
رابطة معنی داری وجود دارد، ولی بین متغیرهای زمان و مکان 
آموزشی با بینش شهروندان در مورد سالم سازی محیط  زیست 
رابطة معنی داری وجود ندارد ]اسمعیلی و میردامادی، 1386[.

لذا پژوهشــگران تحقیق حاضر به منظور تعیین سطح آگاهی 
محیط زیستی افراد جامعه پروژة تحقیقاتی مستقلی انجام دادند 
تا نیازهای آموزش زیســت محیطی افراد جامعه مشخص شود. 
در تحقیقات بعدی ان شــاءاهلل برنامة آموزش زیســت محیطی 
طراحی و به افراد جامعه آموزش داده می شود تا در نهایت سطح 

مسئولیت پذیری آن ها در قبال محیط  زیست باال رود.
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روش تحقیق
روش تحقیق پروژة حاضــر،  روش »توصیفی ـ تحلیلی« بود. 
برای تجزیه و تحلیل داده ها نیــز روش تحلیل محتوا )کیفی( 
و روش آمــار توصیفی )کمی( انتخاب شــد. تحقیق حاضر از 
حیث هدف، در زمرة تحقیقات کاربردی به شــمار می رود. ابزار 
گردآوری داده ها؛ مطالعات کتابخانه ای، جست وجوی اینترنتی، 
مصاحبه با خبرگان و همچنین استفاده از پرسش نامه بود. برای 
رســم نمودارها از نرم افزار »Excel« اســتفاده شد. در جامعة 
آماری شــامل تمامی افراد جامعة شــهر تهران بود. با توجه به 
محدودیت هــای متعــدد و احترام به محیط  زیســت، صرفًا از 

پرسش نامة اینترنتی استفاده شد.
یکی از ابزارهای جمع آوری داده ها پرسش نامه است. 

در این تحقیق از پرسش نامة بسته پاسخ استفاده شد. محاسن 
این نوع پرسش نامه عبارت اند از:

سهولت در کمی کردن پاسخ ها؛
 سادگی در پاسخ دادن به سؤال ها؛

 نیاز به زمان اندک برای پاسخ  گویی به سؤال ها؛
 ساده بودن امر تجزیه و تحلیل جواب پاسخ دهندگان.

برای تهیة پرسش نامه های تحقیق براساس اصول اشاره شده، 
طی جلساتی تعدادی از سؤال ها توسط پژوهشگران طراحی و بقیه 
نیز از منابع معتبر داخلی و خارجی اخذ شــدند ]صالحی عمران 
 ]Stone, Barnes & Montgomery, 1995و محمــدی، 1387؛

سپس طی جلســات دیگری برخی سؤال ها به سبب منطبق 
نبودن بر روش تحقیق و نداشتن روایی حذف شدند و در نهایت 
طی دو هفته ســؤال ها نهایی شدند. همچنین فرم اینترنتی در 
سایت »گوگل فرم« قرار داده شد تا افراد پرسش جو به راحتی از 
طریق گوشی های خود وارد سایت شوند و پرسش نامه را تکمیل 
کنند. طی دو ســاعت اول حدود 100 پرسش نامه طی 10 روز 

حدود 250 پرسش نامه تکمیل شد. 

بحث  و نتیجه گیری
بعــد از جمع آوری داده ها  از طریق پرســش نامه، اطالعات با 

ارزشی به دست آمد که خالصة آن در جدول 1 آمده است.

جدول 1. نتایج حاصل از پرسش نامه )عددها به درصد هستند(

دو تا سه یک بارسؤال
بار

بیش از 
سه بار

اصاًل

1. چند بار در سال درخت 
می کارید؟

14/78/84/771/8

اصاًلکمنسبتًا زیاد سؤال

2. چقدر نسبت به 
آسیب رساندن دیگران به 
محیط  زیست  احساس 

مسئولیت می کنید؟

56/9358/10

3. چقدر نسبت به از بین بردن 
مناطق جنگلی برای کشاورزی، 

ساختمان سازی و ... ناراحت 
هستید؟

70/621/952/5

4. چقدر از دیدن مناطق 
طبیعی آرامش به دست 

می آورید؟

83/711/44/20/6

کاماًل سؤال
موافق

بدون موافق
نظر

کاماًل مخالف
مخالف

5. آیا طبیعت مستقل از 
منافعی که برای انسان دارد، 

ارزشمند است؟

57/112/65/124/21

6. آیا در مورد تهدیدهای 
محیط زیستی اغراق شده 

است؟

812/317/929/632/1

7. آیا بودجة موجود برای 
محیط  زیست در حال حاضر 

کافی است؟

4/42/526/934/431/9

8. آیا برای افزایش کیفیت 
زندگی الزم است از منابع 

طبیعی نگهداری شود؟

81/314/41/91/90/6

9. آیا فناوری و علم باعث 
رفع آلودگی هوا و مشکالت 

محیط  زیستی می شود؟

21/931/318/121/37/9
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افرادی که سنشــان بیشــتر از 40 سال اســت، عمومًا توجه 
بیشتری نســبت به درخت کاری و حفظ محیط  زیست دارند. 
مــردم معتقدند، بین محیط  زیســت و ســطح کیفیت زندگی 
رابطــه ای وجود دارد. بدین صورت که هر چه بیشــتر از محیط 

 زیست حفاظت شود، سطح کیفیت زندگی بیشتر می شود.
مردم بــا دیدن طبیعت بــه آرامش می رســند و از طبیعت 
ســودهایی می برند. همچنین از قطع کردن درختان برای امور 
کشاورزی، ساختمان ســازی و ... ناراحت هستند، و اکثر آن ها 
نسبت به محیط  زیست احســاس مسئولیت دارند. تنها هشت 
درصد پاسخ دهندگان احساس مسئولیت کمی نسبت به محیط 
 زیســت داشتند و کســی نبود که گزینة اصاًل را پر کرده باشد. 
با این حال بســیاری از مردم هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت 
محیط  زیســت انجام نمی دهند. برای مثــال، حدود 70 درصد 
از مردم حتی یک بار در ســال هم درخــت نمی کارند. هر چند 
طبیعت ســودهای بسیار زیادی به ما می رساند، در حال حاضر 

توجه کمی به آن می شود.

متأسفانه هنوز برای مردم مشخص نیست که مشکالت محیط 
زیستی تا چه اندازه به مرز بحران رسیده است.

به طوری که حدود 20 درصد از افرادی که در این پروژه شرکت 
کردند، معتقد بودند در مشــکالت محیط  زیســتی اغراق شده 
اســت که به خودی خود درصد نســبتًا باالیی است. حدود 18 
درصد مردم نیز هنوز ســردرگم اند که آیا این مشکالت محیط 

زیستی بیش از حد بزرگ نشان داده شده اند یا خیر.
و در نهایت جامعه بر این باور است که مشکالت محیط زیستی 
با افزایش بودجه و فناوری های گوناگون حل می شــود. این در 
حالی اســت که خوش بختانه افرادی هم هستند که مشکل را 
فقط در پول، علم و فناوری نمی بینند و می گویند که باید رفتار 

مردم نسبت به محیط  زیست بهتر باشد.

نتایج
متأسفانه آگاهی مردم جامعه نسبت به آسیبی که به محیط 
 زیست می رسانند، نسبتًا پایین است. لذا بهتر است از راه های 
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مختلف از جمله فضاهای مجازی این ســطح آگاهی باال برود. 
تعداد کمی از مردم در طول سال درخت می کارند. بهتر است 
دولت هر فرد را موظف کند، هر سال حداقل یک درخت بکارد 
)در کشــورهای پیشــرفته هر فرد موظف است که سالی یک 
درخــت بکارد(.یا اینکه از طریق طرح هایی مردم به امر زیبای 
درخت کاری تشــویق شوند. برای مثال، چندی پیش شرکتی 
طرح جدیدی ارائه کرده بود. در این طرح شــما شمارة سریال 
گوشــی خود را در ســایتی که وارد می کردید و این شرکت با 
هزینة خودش به تعداد شمارة سریال های وارد شده در سایت، 
 در منطقه ای از گیالن به اســم آن فرد درخت می کاشــت و 

تقدیم او می کرد. در نهایت بهتر است مشکالت محیط زیستی 
به صورت کامل و واضح بیان شــوند تا سردرگمی مردم کمتر 

شود.
بهتر اســت در کتاب های علوم دانش آموزان تغییراتی به وجود 
بیاید که مباحث نظری به کارهای عملی گره بخورد. مانند اینکه 
هر فرد با چشــمان خودش رشــد درخت را بــا درختی که در 
مدرسه کاشته اســت، ببیند. این کار دو سود دارد: هم آن فرد 
اهمیت درخت و محیط  زیست را می فهمد، و هم آن تئوری که 
شاید دانش آموز درکی از آن نداشته است، به طور کاماًل واضح و 

کامل در ذهنش حک می شود.
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يک كتاب،يک طنز نويس
يک جامعه
گردآورنده: زهرا فرنیا

اشاره
دیوید ســداریس یكي از موفق ترین طنز نویسان 

معاصر به شمار مي رود. او این موفقیت را مدیون داستان هاي 
كوتاهي است كه در آن ها به بررسي مســائل اجتماعي مي پردازد. 

مسائلي كه برگرفته از تجربیات شخصي وي نظیر بزر گ شدن در خانواده اي 
در طبقة متوسط، زندگي مشترك، و مهاجرت به انگلستان و فرانسه است. در 

بخشي از كتاب »باالخره یه روز قشنگ حرف مي زنم«، او از تجربة اولین تدریسش 
در قالب طنز مي گوید. خوش بختانه )یا متأســفانه( طنز سداریس از جنس معلمي 
اســت؛ نه از جنس منتقد یا روان شناسي كه- دور از گودنشسته- و فقط قصد دارد 
معلم و فرزندي بي نقص تحویل جامعه بدهد. ســداریس نسخه اي خاص براي كسي 
نمي پیچد، اما سرراســت حرفش را مي زند و شرایط را شرح مي دهد. او نویسندة 

دردهاي مشــترك است و شاید به همین علت شمارگان كتاب هایش در ایران 
خودمان هم باالست. ما یك درد مشترك با سداریس داریم: آموزش! 

باكس1: اهمیت ظاهر 
به من پیشنهاد شد كه در یك كارگاه 

نویسندگي تدریس كنم. این شغل لحظة آخر 
به من پیشنهاد شد؛ زماني كه پروفسور اصلي رفت 

سراغ یك شغل پردرآمدتر: »پیتزا دلیوري!« دو هفته 
به من وقت دادند تا خودم را آماده كنم. تمام این دو 
هفته به این گذشت كه یك كیف خوب پیدا كنم 

و دم به ساعت جلوي آینة قدي بایستم و این 
جمله را تكرار كنم: »سالم، من آقاي 

سداریس هستم.« 

كلید واژه ها:
ادبیات، ادبیات آمریكا،

طنز، تدریس

دانش  نوین اجتماعي
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باكس 2: تدریس در نگاه اول 
نیم سال اول فقط 9 تا شاگرد داشتم. به امید اینكه 

مرا به چشم یك استاد حرفه اي و همه فن حریف ببینند، با یك 
مشت برچسب اسم- كه به شكل برگ چنار بریده بودم- وارد كالس 

شدم. خودم از مقواي نارنجي بریده بودمشان و با یك جعبه سنجاق ته گرد 
توي كالس دوره شــان گرداندم. معلم كالس چهارمم هم همین كار را مي كرد 

و تأكید داشــت كه هر كدام یك سوزن بیشتر برنداریم. ولي اینجا دانشكده بود 
نه دبستان. بنابراین به شاگردها گفتم كه هر قدر دلشان مي خواهد سوزن بردارند. 
اسمشــان را روي برگ ها نوشتند و با سوزن وصلشان كردند به جیب سینه شان 
و شكمشــان را انداختند روي میز چوبي بلندي كه همه دورش نشسته بودیم. 
گفتم: »خیلي خب، شروع مي كنیم.« كیفم را باز كردم و همان لحظه متوجه 

شدم كه اصاًل به بعدش فكر نكرده ام.  برگ هاي نارنجي تنها برنامه ریزي 
درسي ام بودند، ولي هنوز هم داشتم كیف خالي ام را مي گشتم 

و بــا تمام وجود به حماقتم فحــش مي دادم كه چرا 
شاگردانم را به سوزن مسلح كرده ام؟ 

باكس3: ریسك تدریس 
به این فكر افتادم كه شــاید یك موضوع هوشمندانه 

یخشــان را آب كنــد. این شــد كه از دانشــجوها خواســتم كه 
یــك نامه به مادرشــان در زندان بنویســند. انتخاب نوع جــرم و مجازات 

با خودشــان بود. ازشــان خواســتم كــه حتمًا هم ســلولي ها را وارد داســتان 
كنند. گروه مشــتاقانه دســت به كار شــدند و من احســاس غرور كــردم. تا اینكه 

ســاكت ترین شــاگرد كالس كه دختــري بود، برگــه اش را به مــن داد و زیر لبي گفت 
كــه هم پدر و هم عمویش به جــرم كاله برداري زنداني اند! گفت: »اصــاًل به این فكر نكرده 
بــودم كه مادرم هم ممكنه زنداني بشــه. این بــراي من ... واقعًا تكلیــف آزار دهنده اي بود.« 
هیچ وقت نمي دانستم نامه  اي كه یك فرزند به مادرش در زندان مي نویسد، چطور مي تواند باشد. ولي 
حاال كم كم داشت دستم مي آمد. دو تا محكوم را تصور كردم كه با هم در یك سلول زنداني هستند. 
یك مرد كنار روشویي ایستاده و آن یكي روي تختش دراز كشیده و دارد نامه اش را مي خواند. 

مرد ایستاده مي پرسد: »چیز جالبي توش هست؟« 
آن یكــي مي گویــد: »از طرف دخترمه، تازه رفته دانشــگاه. ظاهــراً هم معلم 

نویسندگي اش یه احمق واقعیه.« 
این آخرین باري بود كه از شــاگردهایم خواســتم كه در كالس 

چیزي بنویسند. از آن به بعد گفتم كه در خانه بنویسند 
و راجع به هر چیزي كه دوســت دارند... 

باكس 5: در درمان درد 
كمبود جذبه 

هر بار كه احساس خطر مي كردم و فكر مي كردم 
دارم جذبه ام را از دســت مي دهم، مي رفتم ســمت در و 

اگر باز بود مي بستمش و اگر بسته بود، بازش مي كردم. یك 
دانشجو اگر مي خواســت مثاًل درجة حرارت اتاق را دستكاري 
كند، اول باید اجازه مي گرفت، ولي من مي توانســتم هر كاري 
دلم بخواهد بكنم. باز و بسته كردن در تنها كاري بود كه یادم 

مي انداخت من رئیســم و تا جایي كه مي توانستم، ازش 
استفاده مي كردم. گاهي وقت ها صداي یكي شان را 

مي شــنیدم: »باز دوباره شروع كرد! چي از 
جون این در مي خواد؟«

باكس4: استرس تدریس
به عنوان آقاي سداریس در ترس مدام زندگي 

مي كردم. یك ترس كاماًل قابل فهم این بود كه دستم رو 
شود و ترس عمیق تر هم اینكه مي ترسیدم دانشجوها از من 

بدشان بیاید. آن ها را موقع حرف زدن پاي تلفن تصور مي كردم: 
- اگه بدوني گیر كي افتادم!... 

بیشتر معلم ها دستكم مدركي چیزي داشتند كه پشتشان به آن 
گرم باشــد؛ فلسفه اي، روش تدریسي. ضمنًا مجبور هم نبودند 

كه پشــت یك كراوات سنجاق دار و كیفي خالي خودشان 
را قایم كنند. 
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نام نویسنده: دیوید سداریس
نام مترجم: پیمان خاكسار 

نام ناشر: نشر چشمه
تلفن: 021-88333600

باكس8: در آخر....
اگر شــاگردانم دوست داشتند كه دو 

ساعت به دیوار زل بزنند، خیلي خب، از این به 
بعد مي دانم چكار كنم. نمي دانم چه كسي اساسنامة 
كارگاه نویســندگي استاندارد را تنظیم كرده، ولي 
هر كســي بوده، توانســته تعادل فوق العاده اي 

میان »سادیســم« و »مازوخیســم« برقرار 
كند دقیقًا جوري طراحي شــده كه 

هیچ كس لذتي نبرد!

از روي چهره هــاي گروه دیگر 
كالس فهمیــدم كه دارد در دلشــان قند آب 

مي شــود. »تردید« داشت مثل ویروس سرماخوردگي 
كه در »اسلوموشن« عطسه نشان مي دهند در كالس پخش 

مي  شد. خودم را دیدم كه دارم روي یك توده كاغذ انشا مي سوزم. 
همان لحظه جواب به ذهنم رسید. گفتم: »من كي ام؟ من تنها كسي 
هستم كه حاضره با این پولي كه بهش مي دن توي این اتاق وایسته!« 
ایــن جمله اي نبود كه دلم بخواهد قابش كنم و بزنم به دیوار، ولي 
به محض اینكــه جواب از دهانم بیرون آمــد، آن را به عنوان یك 
فلســفة تدریس كاماًل قابل قبول پذیرفتم. وقتي فهمیدم كه 

دیگــر مي توانم همه چیز را توجیه كنــم، تمام ترس  ها و 
دودلي هایم دود شدند رفتند هوا. 

باكس6: سؤال كلیدي
یكي از شاگردانم دستش را آورد باال و گفت: »اگه 

اشكالي نداره، من یه سؤال كوچیك ازتون داشتم.« 
پرسید: »تو كي هستي؟ منظورم اینه كه تو فكر كردي كي هستي 

كه به من مي گي داستانم ته نداره؟« 
سؤال مفیدي بود كه دیر و زود داشت، ولي سوخت و سوز نه. من داستانش 

را نگاه كرده بودم. با یك جملة نصفه تمام مي شــد. ولي این هم به  كنار، من كي 
بودم كه كار كسي را نقد كنم، خصوصًا در زمینه نوشتن؟ همیشه در فكرم بود كه 
بنشــینم و جدي به این موضوع فكر كنم. ولي كلي پیراهن بود كه باید اتو مي شد 
و كلي برچســب اسم كه باید ساخته مي شــد و بین این دو تا كار همیشه موفق 
مي شدم تا فكر كردن را از ذهنم بیرون كنم. زن سؤالش را تكرار كرد. صدایش 

مي لرزید: »تو فكر مي كنــي از كدوم جهنم دره اي اومدي كه حق داري به 
من بگي چي خوبه و چي بده؟« 

پرسیدم: »مي شه جواب سؤالتون رو فردا بدم؟« 
فریاد زد: »نــه! االن مي خوام بدونم. تو فكر مي كني 

كي هستي؟« 

باكس7: بقیة كالس ها درس 
دارند!

آقاي سداریس جدید دیگر نه عقب نشیني مي كند و نه معذرت 
مي خواهد. از این به بعد به شاگردهایم دستور مي دهم تا در را باز و بسته 

كنند تا یادم باشد منم كه رئیسم. 
مي توانستم هر كاري دلم مي خواهد بكنم، چون كه من حرفه اي گواهي دار بودم. 

این چیزي بود كه روي چك حقوقم نوشته شده بود. وقتي ایستادم تا كراواتم را صاف 
كنم، صدایم كلفت شد. 

- خیلي خب، كسي از شما بازم یه سؤال احمقانه داره كه از آقاي سداریس بپرسه؟
دانشجویي دســتش را باال آورد: »این یه سؤال شخصیه، مي دونم، ولي مي شه بگید 

دانشگاه براي بودن توي این اتاق دقیقًا چه قدر به شما مي ده؟« 
صادقانه جواب دادم و بعد براي اولین بار بعد از شروع سال تحصیلي دانشجویانم 

با هم یكي شــدند. یادم نمي آید از طرف كدام گروه شــروع شد، فقط یادم 
مي آید كه صداي خنده شان به قدري بلند، به قدري پرهیجان و طوالني 

بود كه آقاي سداریس مجبور شد بدود و در را ببندد تا استادان 
واقعي بتوانند كارشان را در آرامش ادامه بدهند. 
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مصطفي سهرابلو
دبیر علوم تجربي متوسطه اول، شهرستان بیجار، استان كردستان

اشاره
فرایند ارزشیابی به معنی اطمینان یافتن از 
قرار گرفتن دانش آموزان در سطح  قابل قبولی 
از مراحل یادگیری است و ایجاد بازخورد از 
وضعیت یادگیری و فعالیــت دانش آموزان 
محسوب می شــود. در روش های ارزشیابی 
ســنتی، بر میزان محفوظات و معلومات و 
توانایی پاسخ گویی به پرسش های کلیشه ای 
از مطالب و کتاب و جزوه تأکید می شود که 
شیوة انجام آن پرسش های شفاهی و کتبی 
آموزش،کالس  امروزی  است. در روش های 
درس،کتــاب درســی و کالم معلــم، تنها 
مرجع های یادگیری، و دانسته ها و محفوظات 
نیز تنها موضوع یادگیری نیستند. بنابراین، 
ارزشــیابی نیز دچار تحول اساسی مبتنی 
بــر راهکارهای جدید شــده اســت و چند 
ارزشیابی  ارزشیابی تشــخیصی،  دارد:  نوع 
مســتمر یا تکوینــی و ارزشــیابی پایانی.

در ایــن مقالــه به ارزشــیابی مســتمر 
)تکوینــی( که بازة زمانی آن را یک ســال 
تحصیلی)تــرم اول و دوم( و بازة مکانی آن 
را، مدرســه و دیگر موقعیت های یادگیری 

تشــکیل می دهند، توجه شده است و برای 
انجام ارزشیابی تکوینی مناسب و با کیفیت 
در درس مطالعات اجتماعی دورة متوسطة 
اول، به طراحی و معرفی نرم افزار»ارزشیابی 
تکوینی الکترونیکی و پویای درس مطالعات 

اجتماعی« پرداخته شده است.

ارزشیابی مستمر)تکوینی(
ارزشــیابی مســتمر شــامل آن دسته از 
فعالیت هــای معلم می شــود که در کالس 
درس بــرای آگاهی از وضعیــت یادگیری 
و رشــد دانش آمــوزان در طول یک ســال 
تحصیلی و ارائة بازخورد بــه دانش آموزان 
برای رفع نقــاط ضعفشــان و بهبود نقاط  
قوتشــان انجام می پذیرد. در ســند برنامة 

درسی ملی، ارزشیابی: 
1. به صورت مســتمر تصویری روشــن و 
همه جانبه از موقعیت کنونی دانش آموز، فاصلة 
او بــا موقعیت بعدی و چگونگــی اصالح آن 
متناسب با ظرفیت ها و نیازهای وی ارائه می کند.

 2. ضمن حفظ کرامت انسانی، کاستی های 
یادگیری را فرصتی بــرای بهبود موقعیت 

دانش آموز می داند.
3. کاســتی های یادگیری را فرصتی برای 
 بهبــود و اصالح نظــام آموزشــی می داند 
]برنامــة درســی ملی جمهوری اســالمی 

ایران،1392 :47[. 
ارزشــیابی مســتمر یعنــی ارزشــیابی 
رشددهنده و سازنده.همچنین در خصوص 
اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
و تربیتی برنامة درســی ملی بــر مواردی 
تأکید شده است. از جمله در بند1-10آمده 
است: »با استفاده از انواع روش ها و ابزارها، 
بتواند توانایی دانش آموزان را در بهره گیری 
پایــه در موقعیت های  از شایســتگی های 

متفاوت، به صورت معنادار منعکس کند.« 
در بند2-10هم آمده است:»با ارائة شواهد 
متنوع و کافی، امــکان قضاوت درخصوص 
ســطح دســتیابی دانش آموزان به اهداف و 
چگونگی اقدام مؤثر را منعکس کند.« بنابراین 
معلم با این شــیوه اطالعاتی را با هدف های 
مزبــور جمع آوری می کنــد. در نتیجه گام 
بعدی در فرایند آموزش مشــخص می شود. 
معلم باید به پرســش های زیر پاسخ دهد:

 ارزشیابی تکوینی الکترونیکی 
درس مطالعات اجتماعی

دانش نوین اجتماعي
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é این شــیوه برای دانش آمــوزان چقدر 
جذاب و گیرا بود؟

é در طرح درس جلسة بعد، امروز، فردا یا 
هفتة دیگر، چه چیزهایی باید تغییر کنند؟
é تفاوت های فردی دانش آموزان در چیست؟

é نقاط ضعف و قوت تک تک دانش آموزان 
و همچنیــن نقاط ضعف و قــوت مجموع 

کالس در چه مواردی است؟
و چــون آموزش نوین، کاماًل دوســویه و 
تعاملی اســت، در فرایند ارزشیابی مستمر 
خود دانش آمــوز هم اطالعاتی به دســت 

می آورد که طی آن:
و  مهارت هــا  توانایی هــا،  میــزان  از   é

نگرش های خود با خبر می شود.
é با بازخورد مناســبی کــه معلم در این 
فرایند به او می دهد، می تواند نقاط قوت خود 
را رشــد و نقاط ضعف خود را برطرف کند.

فراینــد ارزشــیابی مســتمر کــه مالزم 
همیشــگی آموزش معلم اســت، با تعیین 
مالک هایی روشــن و محــدود و با در نظر 
گرفتن شــرایط و وضعیت یادگیری کالس 
و دانش آموزان، مشخص می شود و به اطالع 
دانش آموزان می رســد. در ادامه به معرفی 
و  الکترونیکی  تکوینی  نرم افزار»ارزشــیابی 
پویای درس مطالعات اجتماعی متوسطه«که 
توســط نگارنــده، طراحی گردیده اســت، 
می پردازیــم و کاربردهــای آن را در زمینة 
تکوینی درس مطالعات  ارزشــیابی  فرایند 

اجتماعی شرح می دهیم.

معرفی نرم افزار
ویژگی هــای نرم افزار ارزشــیابی تکوینی 
مطالعــات  پویــای درس  و  الکترونیکــی 

اجتماعی عبارت اند از:
1. این نرم افزار در قالب فایل »اکســل« 
طراحی شده که به راحتی روی انواع رایانه ها 
و حتی تلفن هــای همراه هوشــمند قابل 
اجراست و حجم بسیار کمی دارد )تصویر1(.

2. مشــخصات دانش آموزان در مکان های 
مربوطه در ســمت راست توسط معلم وارد 
برنامه می شــود. معلــم مطالعات اجتماعی 
همیشــه می توانــد، اطالعات آموزشــی و 
یادگیری همــة دانش آموزان را در کالس ها 
و مدرســه های متفــاوت، برای بررســی و 
برنامه ریزی های دقیق تر، به همراه داشته باشد.

3. ایــن نرم افزار برخــالف دفتر نمره های 
کاغذی، در تعداد صفحه ها محدودیت ندارد 
و بخش های متفاوت آن نیز پویا و بصری اند. 
به عالوه، به آسانی برای دفعه های متعدد)هفته، 
مــاه، ترم و ...( و حتــی درس های مطالعات 
اجتماعی پایه های دیگر نیز قابل  استفاده است.

4. با توجه به یکــی از قابلیت های برنامه، 
می توان برای ارزشیابی دقیق تر و جذاب تر عنوان 
فعالیت هایی)آزمون عملکردی،  و  بخش هــا 

مشــارکت گروهــی، ایفای نقــش، فعالیت 
فــردی، ابتکار و رعایت نظــم و ...( را که در 
کالس مطالعات اجتماعی انجام می شــوند، 
با توجــه به امکانــات کالس و مدرســه و 
طبق نظــر و تشــخیص معلــم مطالعات 

اجتماعی مربوطه تغییــر داد )تصویر2(. 
5. معلــم بــرای فعالیت هــای تک تــک 
دانش آموزان در بخش های متفاوت به عنوان 
ارزشیابی مستمر درس مطالعات اجتماعی 
نمره ای از 20 منظــور می کند. نرم افزار هر 
تغییری در نمره های بخش ها را به صورت آنی 

محاسبه و نمایش می دهد )تصویر3(.
6. برنامــه نمره هایی را کــه کمتر از 10 
هستند، به رنگ قرمز نشان می دهد تا بازخورد 
عملکــرد به راحتی به اطالع معلم، و مدیر و 
خــود دانش آموزان برســد )تصویر 3(.  

تصویر . 1

تصویر . 2
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به گونه ای  نمره ها  قالب بندی صفحــة   .7
اســت که  هر بیننــده ای، به خصوص معلم 
و دانش آمــوزان بــا مشــاهدة آن خیلــی 
آســان به نقاط ضعف تک تک دانش آموزان 
در بخش هــای متفــاوت درس مطالعــات 
قوت  نقاط  و  سفید(  اجتماعی)خانه های 
هر دانش آموز)خانه های ســبزرنگ( پی 

می برد )تصویر4(.

8. این برنامه برای هر بخش از فعالیت های 
کالس و یا مالک ها، در پایین صفحه، نمرة 
میانگینی محاســبه می کند و بدین صورت 
می تــوان نقاط قوت و ضعف را این بار برای 
همة فعالیت های  مستمر کالسی مقایسه و 
بررســی کرد. مثاًل معلم پی می برد که کل 
دانش آمــوزان در بخــش پژوهش و آزمون 
عملکردی ضعیف هســتند و بنابراین این 

بخش نیاز به دقت نظر و برنامه ریزی بیشتر 
معلم دارد )تصویر5(.  

9. ویژگی دیگر برنامة ارزشــیابی مستمر 
درس مطالعــات اجتماعی، نمایش وضعیت 
نمره هــای دانش آموزان به صــورت نمودار 
پویاســت. با وارد شــدن نمــرة جدید هر 
دانش آموز در هر یک از بخش ها، به صورت 
لحظه ای، نمرة او تغییر می کند. البته هدف 
از ارائــة این نمودار، مقایســة دانش آموزان 
با یکدیگر نیســت، بلکه هدف نشان دادن 
میزان رشــد دانش آموز نسبت به قبل است 

)تصویر6(.  
10. نمــودار دیگــری نیز بــرای نمایش 
میانگیــن نمره هــای تک تــک بخش ها و 
مالک های ارزشیابی مستمر درس مطالعات 
اجتماعی ارائه می شود که وضعیت نمره های 
بخش های متفاوت ارزشیابی مستمر، مانند 
بحث گروهی، آزمون عملکردی، ایفای نقش، 
رعایت نظم و ... را نمایش می دهد و در واقع 
عملکرد دانش آموزان براساس مالک ها مورد 

ارزیابی قرار می گیرد )تصویر7(.  
11. دبیر مطالعــات اجتماعی در صورت 
لزوم می تواند، برای هرکدام از بخش ها و هر 
دانش آموز، یادداشت هایی را در برنامه ثبت 

کند )تصویر8(.  

سخن پایانی
بهره گیری از روش هــا و ابزارهای نوین و 
جذاب در آموزش به بهبود فرایند آموزشی 
و فعال شــدن دانش آموزان کمک می کند. 
نرم افزار ارزشــیابی تکوینــی الکترونیکی و 
پویای درس مطالعات اجتماعی، با کاربری 
آســان و ویژگی های کاربــردی و جذاب، 
با دادن اطالعات کمی و کیفی مناســب و 
دقیق از وضعیت ارزشیابی تکوینی، سنجش 
فعالیت های دانش آموزان در درس مطالعات 
اجتماعی، و نحوة تدریس معلم، می تواند به 
برنامه ریزی درسی مناســب معلم و بهبود 
فرایند ارزشــیابی تکوینی و بــه دنبال آن، 
ســنجش و ارزشیابی پیشــرفت تحصیلی 

تصویر . 3

تصویر . 4
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كمــك کند. ایــن نرم افزار در عین ســادگی، 
کیفیت باالیــی در ارائة اطالعــات و بازخورد 

مناسب به معلم و دانش آموز دارد.
دسترسی به نرم افزار مذکور از طریق ایمیل 

نگارنده به صورت رایگان امکان پذیر است:
Email: mus.sa92@ yahoo.com

منبع
1. برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، )1392(. 

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. تهران.

تصویر . 5

تصویر . 6

تصویر . 7

تصویر . 8

رجایي صادقي احمدي
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فریبا تمدني
دبیر منطقه 9 شهر تهران

يادگيری با

اشاره
كتاب  مطالب  و ســنگیني  زیاد  حجم 
علــوم اجتماعي، در مقایســه با زمان 
اختصاص داده شــده به این درس، یعني 
1/5 ســاعت در هفته، افراد و گروه هاي 
مرتبط را بر آن داشته است تا در جهت 
تسهیل تدریس و تفهیم مطالب این درس 
اقداماتي انجام دهند. از آن جمله است 
و  كمك آموزشي  كتاب هاي  انواع  انتشار 
اقداماتي كه گروه هاي آموزشــي مناطق 

گوناگــون آموزش وپرورش در این زمینه 
انجام داده اند و انــواع همایش هایي كه 
براي بررســي و آسان ســازي تدریس 
این كتاب برگزار شــده اند، از جملة این 
اقدامات است. نگارنده بر این باور است 
كه اگــر دانش آموزان نگاهــي كلي به 
مطالب یك درس داشته باشند و سپس 
وارد جزئیــات مطالب شــوند، موضوع 
درس را بهتــر درك مي كنند. به خصوص 
كه در برخي درس هاي این كتاب مطالب 

سنگین با نگارشي پیچیده بیان شده اند. 
همچنین جمــع آوري مطالب هر درس، 
مطالب  یادگیري  در یك صفحه،  و  یكجا 
به هم پیوسته درس را آسان تر مي سازد. 
ضمن اینكه وقتي این نمودارها در اختیار 
دانش آموز قرار مي گیرد، مي توان از وقت 
در جهت توضیح مطالب و آوردن مصداق 
و بحث بیشتر روي نكات درس استفاده 
از روش جمع آوري  كرد. در این فعالیت، 
كلیات و جزئیات هر درس یكجا و در قالب 

چارت و نمودار

مروری بر یک تجربه در تدریس علوم اجتماعي 

برنامۀ درسی و آموزشی 
علوم اجتماعی
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ترســیم چارت و نمودار درسي استفاده 
شده اســت. كاري كه پیش از این كمتر 

انجام شده است.
چهــارم  كالس  دو  در  روش  ایــن 
انساني دبیرســتان امت، واقع در منطقة 
9 آموزش وپرورش پیاده شــده اســت. 
نتایج نظرخواهــي از 32 نفر دانش آموز 
شركت كننده نشان مي دهد كه 28 نفر از 
آن ها این روش را در یادگیري بسیار مؤثر 
مي دانند. آثار مثبت طرح از دیدگاه این 

دانش آموزان عبارت اند از:
ـ روشــي جالب و مناسب در یادآوري 

همة مطالب درس؛
ـ صرفه جویي در وقت براي یادگیري؛

ـ روشــي بسیار مناســب براي دورة 
درس ها؛

از  قابــل هضم شــدن بســیاري  ـ 
جمله بندي هاي پیچیدة كتاب؛

ـ كمك به دانش آموزان در پاســخ به 
تست  مانند  كنكوري،  شــبه  تست هاي 

سنجش.
آنچه در ادامه از نظرتان مي گذرد خالصة 
جامعه شناســي  قبلي  كتاب  از  6 درس 
قالب  انساني در  نظام جهاني رشتة علوم 
این مباحث در  نمودار اســت.  و  چارت 
كتاب جدیدالتألیف »جامعه شناسي )2(« 

پایه یازدهم نیز به نوعي آمده است.

كلیدواژه ها: یادگیري بهتر، تســهیل در 
تدریس، جذاب و قابل درك كردن مطالب

جهان هستي

درس 1. جهان فرهنگي

جهان عیني
 مستقل از خواست و 

اعتبار انسان

جهان انساني
 محصول عمل و اندیشة 

انسان

جهان طبیعت طبیعي
)دنیا، شهادت و ملك(

تكویني فوق طبیعي
)آخرت، غیب و ملكوت(

فردي )ذهني(
با الیه هاي مختلف

زندگي شخصي و فردي 
)ابعاد ذهني ـ رواني( 

مثال: اندیشیدن فرد دربارة مسئله اي

اجتماعي )فرهنگي(
 با الیه هاي مختلف

زندگي اجتماعي 
)شیوة زندگي اجتماعي( 

مثال: بیان اندیشه به صورت گفتار و نوشتار

ـ جهان عیني محدود به جهان طبیعت، طبیعت بهترین جهان
ـ جهان فرهنگ بهتر از جهان ذهني و عیني

ـ هر دو جهان فرهنگي و عیني مهم و در تعامل با یكدیگر

نظرات متفاوت دربارة 
جهان ها و ارتباط آن ها
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موجودات

فرهنگ ها از لحاظ 
جهاني شدن:

فرهنگ شایستة 
جهاني شدن:

ویژگي هاي فرهنگ 
مطلوب جهاني:

درس 2. فرهنگ جهاني

اهمیت زمان و مكان: بستر 
رشد و تحول موجودات جهان

1. با هویت مشترك:

2. با هویت متفاوت:

ـ داراي تاریخ مشابه

ـ سازگاري و تطابق با محیط 
جغرافیایي خاص

مثال: حیوانات، جسم انسان

مثال: فرهنگ و عناصر درون فرهنگي

ـ داراي تاریخ غیرمشابه )عمر متفاوت(

ـ گسترة جغرافیایي متفاوت: تصرف در جغرافیاي طبیعي و 
سازگاري با آن از راه فرهنگ

فرهنگ جهاني:  فرهنگي كه از مرزهاي جغرافیایي و قومي عبور كند و در جهان گسترش یابد.

1. ظرفیت جهاني شدن ندارند:

1. به سوي جهاني شدن گام برنمي دارند: محدود در 
قوم و منطقة خاص

2. به ســوي جهاني شــدن گام برمــي دارد: ارزش ها 
و عقایــد ناظر به قوم و منطقه خاص )نظام ســلطه یا 

استكبار( = تبدیل جهان به دو قطب مركز پیرامون
مثال: نظام سرمایه داري و صهیونیستي

2. ظرفیت جهاني شدن دارند: ارزش ها و عقاید مشترك همة انسان ها و سعادت همة 
انسان ها = سعادت همة انسان ها 

مثال: فرهنگ اسالم

1. عقاید و آرمان ها مطابق فطرت انسان

2. هنجار و رفتار مطابق عقاید و آرمان ها

تنها شرط اول               مدینة فاضلة فارابيهر دو شرط               فرهنگ حق

ـ حقیقت: معیار سنجش عقاید و اندیشه ها
ـ معنویت: توانایي پاسخ گویي به پرسش هاي بنیادین

ـ عدالت و قسط: مانع پایمالي حقوق انسان ها و دو قطبي شدن جهان
ـ حریت و آزادي: آزادي از قیدوبندهایي كه مانع رسیدن به سایر ارزش ها مي شوند.

ـ مسئولیت و تعهد: مقاوم كنندة یك فرهنگ و عامل گسترش آن

ـ عقالنیت:

ـ دفاع از ارزش هاي كالن و الیه هاي بنیادین خود

ـ دفاع از ارزش هاي فرهنگ خاص با شرایط تاریخي خاص و مدیریت اجتماعي آن
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فرهنگ سلطه و استكبار

درس 3. فرهنگ های جهاني 1

درس 4. فرهنگ جدید غرب

ـ در گذشته: امپراتوري هاي بزرگ و شاهنشاهي

ویژگي
ـ كشورگشایي با قدرت نظامي

ـ گاهي غلبه گاهي عدم غلبة فرهنگي 
)حفظ هویت فرهنگي و استقالل سیاسي و 

حتي گاهي هضم فرهنگ غالب(
ـ خسارت فراوان

مثال: فتوحات ایرانیان باستان، فتوحات مغوالن 
با فرهنگ قومي ـ قبیله اي در هند و چین و ایران

ـ در پنج قرن اخیر:

امپریالیسم:

استعمار:

1. سیاسي: اشغال نظامي جوامع ضعیف
2. اقتصادي: تصرف بازار و مواد خام جوامع ضعیف

3. فرهنگي: غلبة فرهنگي )مقاومت فرهنگي جوامع مغلوب 
فرو ریزد و برتري فرهنگي جوامع غالب را بپذیرند.(

امپریالیسم:  هر نوع سلطه

1. قدیم )قرن 15 تا 19(: اشغال سرزمین خارجي با توسل به 
قدرت سیاسي و نظامي )حضور مستقیم و آشكار استعمارگر(

2. نو )قرن 20(: استفادة استعمارگران از مجریان داخلي 
)استعمارگران پنهان و مجریان آشكار(

3. فرانو )قرن اخیر(: استفاده از ابزار فرهنگي و علمي، به 
ویژه رسانه ها و فناوري اطالعات توسط استعمارگر )استعمارگر 

و مجري هر دو پنهان(

استعمار: اشغال سرزمین خارجي با توسل به قدرت نظامي، سیاسي و فرهنگي
شباهت سه نوع استعمار: هر سه فرآوردة سلطة جهان غرب

مثال: سلطة اروپا بر جهان

1. از لحاظ نظري: آمیخته با رویكردهاي اساطیري، دوري از ابعاد عقالني توحید )تثلیث(
2. از لحاظ عملي: گام در جهت دنیاگرایي عملي، توجیه عملكرد دنیوي تحت پوشش دیني و معنوي

تاریخ فرهنگ غرب

پیامد تحریفات مسیحیت

رنسانس

1. یونان باستان )قبل از قرن 5(: فرهنگ اساطیري، پرستش خداوندگار متكثر
2. قرون وسطا )قرن 5 تا 14(: فرهنگ دیني مسیحیت، دعوت به توحید، رویكرد دنیوي با پوشش معنوي )سكوالر عملي(

3. رنسانس )حیات و تولد دوباره(، )قرن 16 تا 18(: بازگشت به فرهنگ یونان و روم باستان، فرهنگ دنیوي در سطح 
فرهنگ عمومي، رویكرد دنیوي بدون پوشش دیني )سكوالر عملي و نظري(، انكار دخالت دین در امور دنیوي

4. غرب جدید )قرون اخیر(: فرهنگ دنیوي، سكوالریسم در عمیق ترین الیه هاي فرهنگي نهادینه شده، آغاز با روشنگري، 
انكار وحي و پیدایش علم مستقل از وحي، تفسیر جهان صرف نظر از ابعاد فوق طبیعي

1. هنر: اهمیت دادن به ابعاد جسماني و دنیوي انسان
2. اقتصاد: رشد تجارت، كشف آمریكا، باال رفتن تب طال، عبور از كشاورزي ارباب ـ رعیتي

3. سیاست: حمایت شاهزادگان از كشیشان معترض به پاپ، رقابت با كلیسا
4. مذهب: حركت هاي اعتراض آمیز مذهبي )پروتستانیسم( در جهت اصالح دین

مخالف پاپ، موافق دنیاگرایي

مخالف پاپ، تقابل با دنیاگرایي
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روابط بین الملل تحت تأثیر

نظام و جامعة جهاني:

مراحل شكل گیري و
نظام نوین جهاني

درس 5. جامعة جهاني
نظام جهاني: شبكه روابط پایدار در یك دورة تاریخي بین جوامع مختلف

جامعة جهاني: محیط بین المللي كه نظام جهاني ایجاد مي كند

ویژگي هاي فرهنگي:

قدرت تأثیرگذاري:

تأثیر یك فرهنگ:
1. داراي ویژگي مطلوب = انسجام نظام جهاني
2. فاقد ویژگي مطلوب = چالش و تضاد دروني

ـ تأثیر و حضور فعال فرهنگ هاي مختلف = نظام جهاني صحنة تعامل 
فرهنگ هاي مختلف و چالش بین فرهنگي و تمدني

در گذشته:

ـ هر فرهنگ حاكم بر بخشي از جهان بود
ـ در هر بخش از جهان نوعي حاكمیت سیاسي وجود داشت

ـ تعامالت فرهنگي تابع سایر روابط )سیاسي، نظامي و اقتصادي( نبود
ـ برتري نظامي لزومًا برتري فرهنگي را به وجود نمي آورد

ـ امكان عبور فرهنگ هاي مختلف از مرزهاي جغرافیایي یكدیگر با روابط تجاري و یا 
گفت وگوهاي علمي و معرفتي وجود داشت

ـ ظهور فرهنگ غرب و ایجاد شكل جدیدي از نظام جهاني
ـ تبدیل جوامع به مركز )جوامع غربي( و پیرامون )سایر جوامع(

ـ موقعیت فرهنگي كشورهاي غیرغربي در حاشیة سایر روابط )سیاسي، اقتصادي و...(
ـ موقعیت فرهنگي كشورهاي غیر غربي متزلزل و آسیب پذیر شد

مثال: حفظ هویت فرهنگي ایراني با وجود سلوكیان، و فرهنگ چین با وجود مغوالن و...

قرن 20ـ 17:

1. پیدایش قدرت هاي سكوالر: زوال كلیسا، حاكمیت قدرت هاي منطقه اي فئودال ها و اربابان بزرگ، تشكیل 
دولت هایي جدا از دین، معرفي دولت هاي جدید با ابعاد تاریخي، جغرافیایي، نژادي و قومي، ایجاد دولتـ  ملت ها

2. پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت: رشد تجارت، بردگي سیاه پوستان و انتقال ثروت به اروپا، نیاز 
دولت ها به پول بازرگانان و نیاز بازرگانان به حمایت ناوگان نظامي دولتمردان، شكل گیري صنعت

3. به خدمت گرفتن مبلغان مذهبي )اختالل در فرهنگ عمومي جوامع( و فراماسونرها )تأثیر بر نخبگان(

4. ادغام جوامع در نظام جهاني استعمار:
1. به طور مستقیم و تصرف كامل توسط استعمارگر قدیم، نو و فرانو

2. از طریق نفوذ اقتصادي، سیاسي و فرهنگي در شرایط نیمه استعمار
)جوامعي با قدرت مقاومت بیشتر(

بعد از رنسانس قبل از رنسانس

ابزار تســلط انسان بر طبیعت، اهمیت دادن به علوم طبیعي و تجربي و ایجاد 
فناوري و صنعت، انقالب صنعتي انگلستان و گسترش در اروپا

شناخت حقیقت عالم و عبور از ملك به ملكوت علم

صنعتي سرمایه داري، روابط كارگران و سرمایه داران كشــاورزي، روابط اربابـ  رعیتي )فئودالیته(، برده داري عام و فراگیر اقتصاد

حقوق طبیعي بشر، توجه به خواسته ها و نیازهاي صرفًا این جهاني حقوق فطري الهي، توجه به نیازهاي مادي و معنوي با دو ابزار عقل 
و وحي، حراست از خالفت انسان و كرامت ذاتي او

حقوق بشر

سكوالر و دنیوي، بر مبناي حقوق طبیعي و خواسته هاي دنیوي 
ریشه در ارادة انسان مستقل از ابعاد الهي و آسماني 

مبدأ قانون گذاري براساس خواست و ارادة آدمي = ظهور لیبرالیسم

معنوي، براســاس حقوق فطري ریشه در علم و ارادة الهي و دیني 
انسان براساس ارزش الهي )هرچند در ظاهر(

سیاست

لیبرالیسم: اباحیت، مباح دانستن همة امور در قیاس با خواست انسان = خواست انسان مبدأ همة ارزش هاست.
مثال: انقالب لیبرالیستي فرانسه

|  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و یکم |  شمارة 2 |  زمستان 1397 56



3. فرهنگي:

ي
هان

 ج
ام

 نظ
ت

وال
تح

درس 6. تحوالت نظام جهاني

جوامع غربي استعمارگر:
ـ عملكرد اقتصادي در چارچوب دولتـ  ملت ها

ـ هماهنگي قدرت سیاسي دولت ها و منافع اقتصادي صاحبان ثروت، صنعت، تجارت و...
ـ پیوند رقابت سیاسي استعمارگران با منافع اقتصادي آن ها

جوامع غیرغربي مستعمره:

ـ تبدیل شدن به بازار مصرف كاالهاي غرب
ـ تأمین نیروي كار و مواد خام مورد نیاز غرب

ـ سوق یافتن به سوي اقتصاد تك محصولي و صدور تنها یك مادة خام
ـ از بین رفتن قدرت چانه زني و وابستگي اقتصادي به استعمارگران

ـ مبادالت تجاري غیر متعادل و جریان ثروت به سوي غرب
ـ انتقال برخي صنایع وابسته در جهت منافع استعمارگران با حفظ وابستگي

ـ  استمرار چرخة توزیع نامتعادل ثروت حتي پس از تبدیل استعمار قدیم به نو

در جهــــــان:

ـ اقتصاد »سرمایه محور« در ابتدا، حمایت از سیاست هاي منطقه اي و سپس حذف 
مرزهاي سیاسي 

ـ شكل گیري نهادهاي بین المللي و بازار مشترك = سرمایه گذاري شركت هاي چند 
ملیتي در سطح جهاني با استفاده از شبكه هاي عظیم اطالعاتي

ـ حذف موانع تجارت بین المللي از طریق سازمان هاي بین المللي
ـ مخدوش كردن استقالل اقتصادي و سیاست ملي كشورهاي غیر عربي

در جوامع غربي:

ـ  افول كلیسا و حاكمیت سیاسيـ  اقتصادي، دولتـ  ملت هاي جدید
ـ كنار گذاشتن هویت دیني معنوي و كسب هویت سكوالر و دنیوي دولتـ  ملت هاي جدید

ـ بروز هویت ناسیونالیستي و قوم گرایانه در اغلب دولتـ  ملت ها
ـ  تبدیل دولتـ  ملت ها در مسیر توسعه به قدرت هاي استعماري

ـ تغییر جغرافیاي سیاسي و ایجاد هویت جدیددر جوامع غیر غربي:
ـ شكل گیري صورت استعماري دولتـ  ملت هاي جدید با هویت قومي و سكوالر

ـ برخورد استعماري غرب با دیگر جوامع = ضعف سیاسي اقتصادي جوامع غیر غربي = خودباختگي فرهنگي 
ـ از دست دادن حالت فعال و خالق در گزینش عناصر فرهنگي و تقلید از فرهنگ غرب
ـ مدیریت انتقال فرهنگ به دست غرب و در چارچوب اهداف اقتصاديـ  سیاسي خود

ـ  توسعة ارتباطات و كمك به غرب در فرهنگ مدیریت
ـ فرو ریختن مرزهاي جغرافیاي سیاسي، قرار گرفتن فرهنگ جوامع غیر غربي در دست كانون هاي قدرت و ثروت غربي

ـ موقعیت برتر غرب و آمریكا در عرصة تولید و پخش رسانه = امپراتوري رسانه اي و آسیب پذیري سایر جوامع
ـ  تمسخر ارزش هاي دموكراتیك غرب

ـ تأثیر غرب بر فرهنگ عمومي جوامع غیرغربي از طریق رسانه ها و بر نخبگان آن ها از طریق مرجعیت علمي
ـ آموزش بخشي از علوم طبیعي براي خدمت رساني به غرب و علوم انساني سكوالر و خودداري از آموزش سایر علوم

2. سیاسي:

1. اقتصادی:
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علی کمالی

27 خردادمــاه، »تاالر ابن خلدون« دانشــکدة علوم اجتماعی 
دانشــگاه تهران به محلی تبدیل شد تا استادان علوم اجتماعی، 
دانشجویان، اهالی رســانه و مسئوالن کشوری برای آخرین بار 
با پیکر ســیدمحمدامین قانعی راد، رئیس پیشین انجمن 

جامعه شناسی ایران، وداع کنند.
در این مراســم که با حضور جمعی از شــخصیت های علمی، 
سیاسی و فرهنگی برگزار شد، سیدمهدی اعتمادی فر، رئیس 
»دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران«، با اشاره به شخصیت 
برجســتة قانعی راد گفت: »ایشان مجموعه ای از فضائل بود که 
او را در میان اهالی علوم اجتماعی برجســته می کرد. قانعی راد 

هیچ گاه مسائل شخصی خود را مبنا قرار نمی داد.«
وی افــزود: »همه می دانیم کــه او در چــه دوران خطیری 
مســئولیت انجمن جامعه شناســی ایران را بر عهده داشت و از 
کیــان علوم اجتماعی با تمام قدرت دفــاع می کرد. آنچه که از 
قانعی راد نزد ما، باقی مانده، امیدواری اوست و بزرگ ترین سرمایة 
او نیز همین امید بود. ضمن اینکه باید گفت، ایشان همچنان در 

میان ما با گفتار و نوشتار خود زنده است.«

نگاه انتقادی به جامعه
سیدحسین ســراج زاده، رئیس »انجمــن جامعه شناسی 
ایران« نیز با چشمانی گریان و صدایی بغض آلود دربارة مرحوم 
قانعــی راد عنوان کرد: »انجمن جامعه شناســی ایران و اجتماع 
بزرگ علوم اجتماعی امروز سوگوار از دست دادن انسانی است 

که با عشق به عدالت، آزادی، توسعه و پیشرفت زیست.«
وی ادامه داد: »قانعی راد برای رســیدن به اهدافش کنشگری 
علمی در رشــتة جامعه شناسی را برگزید و دانش علمی را برای 

تشــخیص درست مسائل اجتماعی و کمک به حل آن ها به کار 
گرفت. قانعی راد همة فعالیت های علمی اش در ارتباط با انجمن 
جامعه شناســی بود و برای ارتقای انجمن می کوشید. به تعامل 
ســازنده بین سه رکن دانشگاه، جامعه و دولت باور داشت و این 

سه را برای حل مسائل اجتماعی جامعه ضروری می دانست.«
ســراج زاده یادآور شــد: »قانعی راد نگاه انتقــادی عمیقی به 
ســاختارهای اجتماعی و سیاســی داشــت. وی بــا صراحت 
 انتقاداتــش را بیــان می کــرد و بــا مشــی اصالح طلبانــة 
اجتماعی ـ سیاســی، اجازه نمــی داد انتقاداتــش به مرزهای 
ویرانگری نزدیک شوند و از ظرفیت های سرمایه های اجتماعی 

برای بهبود شرایط مردم استفاده می کرد.«
در ادامة این مراسم هادی خانیکی، رئیس »انجمن ارتباطات 
و مطالعات فرهنگی« با بیان اینکه انجمن جامعه شناسی ایران 
دومین مدیر و رئیس خود را در طول ســالیان گذشته، پس از 
مرحوم دکتر محمد عبداللهی، از دســت داده اســت، عنوان 
کــرد: »قانعــی راد در حیات پربار خود خرد و عشــق را در هم 
آمیخت و مــرگ ناگهانی اش نقطة تجلی این دو شــد. وی دو 
نیمرخ خردمندی و عشــق بازی را با همه و در همه جا از خانه تا 
دانشگاه و در عرصه های متفاوت زندگی وارد ساخت و کنشگری 
دوراندیش و انگیزه مند بود. قانعی راد دغدغة ایران داشــت و در 

اندیشة مردم بود.«
عضو هیئت علمی »دانشــگاه عالمه طباطبایــی« ادامه داد: 
»او جامعه شناسی اندیشــمند بود و بیش از هر چیز به اعتالی 
جامعه می اندیشید. به تعبیر خودش، سرزندگی اجتماعی مسئلة 
اصلی اش بود و به دنبال آن بود که توســعة این نیروی حیاتی 
را در جامعه پیش بگیرد و خود نخســتین مفسر این مهم بود. 

جامعه شناس 
مردم مـدار

وداع جامعه شناسان ایران با استاد قانعی راد

دانش اجتماعي بومي
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قانعی راد خود را در متن ســخت ترین بیماری ها از نو ساخت و 
تولدی دوباره یافت. امروز روز مرگ او و وداع با او نیســت، بلکه 

امروز روز تولد او در انجمن های علوم اجتماعی و علمی است.«

جامعه شناس مصلح  
در حاشــیة این مراســم، محمد میرزایی، اســتاد قدیمی 
دانشــکدة علوم اجتماعی، دوســت، همکار و یــار قانعی راد در 
انجمن جامعه شناســی، مهم ترین ویژگی شخصیتی این استاد 
فقید جامعه شناســی را مردم مداری، اخالق واال، تعهد و روحیة 
انتقادی وی دانســت و اظهار داشت: »خالقیت ذهنی قانعی راد 
در گفتــار، رفتار و مباحثی که مطرح می کرد، کاماًل مشــخص 
و مشــهود بود. وی دغدغة مســائل اجتماعی ایران را داشت و 
عاشــق علوم اجتماعی بود. از دست دادن این استاد لطمه ای بر 

علوم اجتماعی کشور است.«
سعید رضا عاملی، رئیس »دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه 
تهران« در گفت وگو با ایکنا، دربارة شــخصیت دکتر قانعی راد 
گفت: »ایشــان شــخصیتی علمی، دارای دید جامعه شناســی 
عمیق بود. آینده نگری وی نشــان از آن داشــت که نظم علمی 
برجسته ای دارد. ایشان پای جامعه شناسی ایستاده بود و موجب 
شکل گرفتن جامعه شناسی ایرانی شد. در سیاست گذاری علم نیز 
نقش برجســته ای داشت و برای ترویج کار علمی، سازمان دهی 
جامعه شناسی و دفاع از حیثیت جامعه شناسی ایران تالش های 

بی شماری کرد.«
غالمرضا جمشیدی ها، رئیس پیشین دانشکدة علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران و از همکاران قانعی راد در انجمن جامعه شناسی 
ایــران نیز به ایکنا گفت: »انصاف در اخالق و عمل، ویژگی بارز 

قانعی راد در فضای دانشگاهی کشور بود.«
وی میراث قانعی راد را نگــرش و نگاه منصفانه به نظر مخالف 
و پدیده های اجتماعی دانســت و گفت: »به رســمیت شناختن 
جریان های مختلف فکری، و داشتن نگاه بومی به نظریه های جامعه 
و نه صرف نگاه غربی، از جمله میراث جاودان دکتر قانعی راد بود.«

حسین میرزایی، از شــاگردان قانعــی راد و معاون فرهنگی 
وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری، در گفت وگــو با ایکنا، با بیان 
اینکه قانعی راد را در این سالیان استادی، عالمی آزاده و فعال در 
ساحت های علمی و اجتماعی دیده است، گفت: »تلفیقی از این 
دو ویژگی که کمتر قابل جمع اســت، در استاد قانعی راد جمع 
شده بود. قانعی راد انسانی بسیار تأثیرگذار در حوزة علوم انسانی 
بود که دغدغة مردم را داشــت و جامعه شناسی مردم دار بود که 

نگاهی اصالح گرایانه داشت.«

یاد استاد
ســیدمحمدامین قانعــی راد، جامعه شــناس ایرانــی، رئیس 
ســابق انجمن جامعه شناسی ایران، مشاور ســازمان مطالعه و 
تدوین کتب علوم انسانی )ســمت( و عضو هیئت علمی و استاد 
جامعه شناســی مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشور، عصر 
پنجشنبه 24 خردادماه، پس از دوره ای تحمل بیماری سرطان، 
در سن 63 سالگی درگذشــت. دکتر قانعی راد سال 1334 در 
شهرری متولد شــد. وی دارای مدرک کارشناسی پژوهشگری 
اجتماعی و کارشناسی ارشد و دکترای جامعه شناسی از دانشگاه 

تهران بود.
از جملــه آثار مرحــوم دکتر قانعی راد می توان به »ســاختار 
مدیریت نظام علمی کشور«، »نظام علمی کشور در برنامة سوم 
توســعه«، »ناهم زمانی دانش: روابط علم و نظام های اجتماعی 
ـ اقتصادی در ایران«، »تبارشناســی عقالنیت مدرن« )قرائتی 
پســت مدرن از اندیشة دکتر علی شــریعتی(، »جامعه شناسی 
رشــد و افول علم در ایران«، »هابرماس و روشنفکران ایرانی« و 

بسیاری تألیفات و مقاالت دیگر اشاره کرد.
مجلة رشــد آموزش علوم اجتماعی توفیق این را داشت که در 
شمارة 63 خود گفت وگوی تفصیلی را با ایشان در مورد آموزش 
علوم اجتماعی در ایران داشــته باشــد. فقــدان دکتر قانعی راد 
ضایعه ای برای جامعة علوم اجتماعی ایران است. روحش شاد و 

راهش پر رهرو باد.
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کاوه تیموری
کارشناس ارشد جامعه شناسی

اشاره
روز یکشــنبه 23 اردیبهشــت ماه 1397، دانشــگاه ایالم، 
طی مراســمی همایش نکوداشــت دکتر محمــد عبداللهی 
)1389ـ1323( را در این شهر برگزار کرد. دکتر محمد عبداللهی 
جامعه شناس و یکی از اصحاب علوم اجتماعی کشور بود که در 
پیشبرد علم جامعه شناسی، تربیت شــاگرد و انجام تحقیقات 
اجتماعی ســعی وافری از خود نشــان داد. در همایش مذکور 
شماری از جامعه شناسان به توصیف و تحلیل ویژگی های اخالقی 

و اجتماعی دکتر عبداللهی پرداختند.

مقدمه
دکتر محمــد عبداللهی روز جمعه ســی ام دی مــاه 1389، 
ناباورانه جامعة علمی، شــاگردان، دوستداران و خانوادة خود را 
تنها گذاشت و به دیار باقی رفت. مرگ ایشان در زمان شکوفایی 
علمــی و اجتماعی بــرای اصحاب علوم اجتماعی ســنگین و 
متأثرکننــده بود. با این حال از آنجا که مرگ برای انســان های 
تأثیرگذار هیچ گاه عامل فراموشی نیست، او نیز فراموش نشد و 

فقط یاد او از دیده به دل نقل مکان کرد. یاران ایالمی ایشــان 
در دانشــگاه نکوداشتی برایشان تدارک دیدند که پس از هشت 
ســال و اندی یادآوری خدمات و تالش های علمی و دانشگاهی 

وی را بازتاب داد.
کار شایسته ای که انجام شد، تهیه و تدوین یادنامة ایشان بود 
که در آن، شــماری از اهل علوم اجتماعی، همراهان، شاگردان 
و همسر ایشان به معرفی ویژگی های استاد پرداخته بودند. این 
ویژه نامه در 76 صفحه منتشــر شــده و تقریبًا تمام گفته ها و 

نوشته های قابل استفاده در آن درج شده است. 

سخنرانان همایش
در همایش یک روزه، ریاســت دانشــگاه به همــة حاضران 
خیرمقدم گفت. ایشان از تشــکیل انجمن جامعه شناسی ایالم 
کــه به ابتکار دکتر عبداللهی انجام شــده بود، ســخن گفت و 
بزرگداشــت مقام علمی و منزلت اجتماعی ایشان را وظیفه ای 
مهم بیان کرد. در ادامه نیز آقای مهندس سلیمانی ارزش های 
علمی اجتماعی و اخالقی دکتر عبداللهی را برشمرد و او را یکی 

نکوداشت دکتر محمد عبداللهی

نقش پای رفتگان

دانش اجتماعي بومي
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از سرمایه های بزرگ ایالم معرفی کرد.
در این مراســم دکتــر غالمرضا غفاری )معاون وزیر علوم(، 
دکتر حسین سراج زاده )رئیس انجمن جامعه شناسی(، دکتر 
فرهنگ ارشاد و برادر دکتر عبداللهی به ایراد سخن پرداختند. 
سخنرانان از دکتر عبداللهی به عنوان جامعه شناس جمع گرا که 
با کار کردن عاشــقانه و پیگیرانه امور انجمن جامعه شناسی را 

پیش می برد، یاد کردند.

آینۀ خاطرات 
é ایشــان در »تثبیت جایگاه انجمن جامعه شناســی ایران« 
نقش کم نظیری داشت. انجمن را به لحاظ برپایی همایش های 
تخصصــی، مثل همایش مســائل اجتماعی ایرانــی، به درون 
سازمان هایی چون بهزیســتی و وزارت کشور وارد کرد. جذب 
امکانــات و بودجــه برای یــک »NGO«، در مســیر ناهموار 
سازمان ها کار سختی بود، اما دکتر عبداللهی به لحاظ شخصیت 
علمی و قدرت متقاعدســازی و برقراری اعتماد و اطمینان الزم 
این توانایی را به  خوبی داشــت. همین ظرفیت باعث آن بود که 
انجمن جامعه شناســی در مقطعی که ایشــان ریاست آن را به 
عهده داشــت، شکوفا شود و االن نیز خوش بختانه آن شجره در 

رشد و بالندگی قرار گرفته است.
é دکتر عبداللهی هیچ وقت از فرهنگ و هویت ایالمی خود غافل 
نبود. در مواردی مهم ترین مباحث توسعة اجتماعی اقتصادی را 
بــا ضرب المثل ایالمی دیار خودش تبیین می کرد. در جایی که 
به پیچیدگی موضوع توسعه و کالف سردرگم متغیرهای متعدد 
اجتماعی می رسید، می گفت ما درُکردی ضرب المثلی داریم که 
وقتی فردی از کوزه آب می خورد و آب می ریزد، با خود می گوید: 
یا اُوکجه! یا لُ کجه! در قصة توسعه هم اُوکجه! هم لُ کجه! و این 

تمثیل همچنان ورد زبان اهل جامعه شناسی است.
é او به راستی ســرو مانای دیار ایالم بود و آبرو و اعتبار رشتة 
جامعه شناســی. مردی که صفای شهرستانی بودن و سادگی و 
افتادگی را در قلب کشور حفظ کرده بود. وقتی مبحث هویت را 
درس مــی داد، با افتخار می گفت: ما ایالمی ها! ما ایرانی ها! برای 
بزرگوار، ایالم با همة دوری ها و با همة سختی ها، همچنان مثل 

نگینی درخشش داشت. 
é استاد عبداللهی به ما آموخت که جامعه شناسی علمی لوکس 
نیست که جامعه شناس بنشــیند و در خأل نظریه پردازی کند؛ 
همان بحرانی که امروز جامعه شناسی ما را به یک رشتة وابسته 
و به شــدت ترجمه ای تبدیل کرده است. ایشان به قلب میدان 
پژوهش می زد و نظریه و عمل را به زیبایی به هم پیوند می داد.

é در جهت دهــی بــه پژوهش هــای فوق لیســانس، آن ها را 
مثل دانه های تســبیح به دنبال هم قرار مــی داد. تا در نهایت 

دستاوردهای این پژوهش ها یکدیگر را تکمیل کنند.
é معلمی عاشــق بود که یا دســتش به قلم بود و یا چشمش 
به کتاب! دوســت داشت به نگاه کالن مســائل عمدة کشور را 

شناســایی کند و همایش های کشــوری که دبیــری علمی و 
برنامه ریزی آن را به عهده داشــت، مصداق هایی از این رویکرد 

وی بود.
é دو دورة مســئولیت دکتــر عبداللهــی )1382ـ1378( در 
انجمن جامعه شناســی یکی از درخشان ترین دوره های فعالیت 
ایشان بود. در این دوره ها شاهد گسترش کمی و کیفی انجمن 
بودیم. معمواًل شب هنگام انجمن را بعد از انجام کارهای طوالنی 

ترک می کرد. 
é ایشان از استادان بزرگ جامعه شناسی بود که بسیار دغدغه و 
احساس مسئولیت داشت. بسیار عالقه مند بود که جامعه شناسی 
در ایران قوام و انســجام پیدا کند و همیشه طرح های پژوهشی 
را براساس نیازها، مشکالت و مسائل اجتماعی هدایت می کرد. 
تالش های شبانه روزی و خستگی ناپذیر ایشان همیشه سرمشق 
عملی دانشجویان جامعه شناسی است. او همواره احترام و ارادت 
ویژه ای به پیشکســوتان و استادان جامعه شناسی ابراز می کرد. 
در اینجا باید از همسر ایشان به نیکویی یاد کرد که برای دکتر 
عبداللهی محیطی سرشار از آرامش و ثبات فراهم کرده بود تا او 

با انجام فعالیت های فکری و پژوهشی به شکوفایی برسد.
é دکتر عبداللهی »بســان رهنوردانی که در افسانه ها گویند« 
از میان ما رفت. او می کوشــید فضای گفت وگوی خردمندانه ای 
را برای اصحاب علوم اجتماعــی فراهم آورد؛ فضایی که در آن 
تبادل علمی بین اهل علم و دانش فراهم شــود. همواره درصدد 
بود که این پرهیز از تبادل آرا را از میان بردارد و به همین دلیل 
است که با رفتن او و بنیانی که او نهاد، این کار در کانون انجمن 
جامعه شناسی تداوم پیدا کرد. با این حال نمی توان جای خالی 

دکتر عبداللهی را نادیده گرفت و باید گفت:
یک تن از آیندگان نگرفت جای رفتگان

رفته رفته از عزیزان شد تهی این خاکدان
é بــا اینکه که دکتر عبداللهی تمام خاص گرایی های وجودش 
را بنابر سنت جامعه شناس بارسنز به عام گرایی تبدیل کرده بود، 
اما در دو خاص گرایی توفیق عام گرایی نداشت که یکی از آن ها 
عشــق به دیارش ایالم و دیگری عشق به امام زاده صالح آباد بود 

که در زبان محلی به آن »خاص علی« می  گویند.
é تجلیل از مقام علمی و اجتماعی دکتر عبداللهی گرچه دیر 
انجام شد، اما کار منصفانه و پســندیده ای بود که باعث شد از 
»یک سبد از خاطرات بهاری مه گرفته« رونمایی شود. بی شک 
دســتاورد اصلی این نکوداشت آشنایی بیشتر جوانان و رهروان 
جامعه شناسی با منش و روش علمی این استاد عزیز خواهد بود.

الزم اســت از دست اندرکارانی که با اهتمام الزم شمع تجلیل 
از اهل علوم اجتماعی و جامعه شناســی را فروزان نگه می دارند، 

قدردانی شود. 
هر که او بنهاد نیکو سنتی

سوی او رحمت رود هر ساعتی
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مریم شهرآبادي

كتاب »ما ایرانیان « با رویكردي اجتماعي و تاریخي به بررسي 
خلقیات ایرانیان پرداخته اســت. این كتــاب حاصل پیمایش 
اجتماعي، تأمالت نظري و مجموعه سخنراني هاي دكتر مقصود 
فراستخواه در طول سال هاي 1386 تا 1388 است كه به همت 
جمعي از داوطلبان اجتماعي و فرهنگي، جمع آوري و در قالب 

كتاب تنظیم شده است.
دكتر مقصود فراســتخواه، جامعه شــناس ایراني، مؤســس و 
دبیر علمي آینده پژوهي آموزش عالي در مؤسســة »پژوهش و 
برنامه ریزي آموزش عالي« است. جایزة ترویج علم سال 1396، 
به دلیل تالش بي وقفه، مسئوالنه و هدفمند، همه جانبه، انساني و 
اخالقي در حوزه هاي دانشگاهي براي بسط دانش جامعه شناسي 
و همچنین تعهد به تداوم كار فرهنگي ـ  علمي به ایشان تعلق 
گرفته است. از آثار دكتر فراستخواه مي توان از »سرآغازنواندیشي 
معاصر«، »دانشــگاه و آمــوزش عالي« )منظرهــاي جهاني و 

مسئله هاي ایراني(، و »تدبري در آیات قرآني« نام برد.
 كتاب ما ایرانیان، حاصل مجموعه  پژوهش هاي دكتر فراستخواه 
دربارة خلقیات مردم ایران است. در این كتاب، وي با طرح این 
ســؤال كه: »آیا خلقیات ایرانیان ضعف هایي دارد؟« كوشــیده 
اســت عواملي را كه خواه ناخواه در شكل گیري خلقیات ایرانیان 

اثرگذارند، بررسي كند. با هم بخش هاي كتاب را مرور مي كنیم:
بخش اول كتاب، پیش از شروع بحث، به الگوهاي آمیخته اي 
اشاره مي كند كه فرهنگ را تشكیل مي دهند؛ از جمله: عناصر 
زباني مانند خط و گویش ها، عناصر ذهني مانند اســطوره ها،  
عقایــد، باورها و نگرش ها، عناصر ارزشــي مانند اخالقیات، 
حقوق، عرف و قوانین، عناصر زیباشــناختي مانند ادبیات، 
عناصر رفتاري مانند سبك زندگي، تولید، مصرف، گرایش ها و 

عادت ها، و عناصر نمادین مانند آیین ها و آداب و رسوم.
به نظر فراســتخواه، فرهنــگ به معناي جامعه شــناختي و 
مردم شناختي كلمه، اساسًا قابل فرو كاستن به خلقیات نیست. 
و البتــه در ادامة بحث، خلقیات و روحیات مردم را بخشــي از 
فرهنگ آنان مي داند و با این مقدمه، پرهیز از دو خطاي فاحش 
را متذكر مي شود: »تقلیل گرایي فرهنگ به خلقیات و نگاه ایستا 
و ذات  باورانــه به روح ایراني« و »نادیــده گرفتن منطق تحول 
در فرهنگ و رفتار جمعــي ایرانیان«. بنابراین نتیجه مي گیرد: 
فرهنگ ایراني از الگوهاي متفاوت به وجود آمده و رنگین كماني 
متنوع است كه نمي توان آن را به خلق وخوها، آن هم با روایتي 

یكسره منفي، فروكاست.
گذشته از این، از نظر او گوناگوني هاي دیگري هم در فرهنگ ها 

نویسنده: دكتر مقصود فراستخواه
ناشر: نشر ني

سال نشر: 1396

مــــــــا  ايرانيان 
)زمينه كاوی 

تاريخی و اجتماعی 
خلقيات ايرانی(

معرفی کتاب
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 با مجله های رشد آشنا شوید
مجله های دانش آموزی 

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

مجله هــای رشــد عمومــی و تخصصــی، بــرای معلمــان، مدیــران، مربیــان، 
مشــاوران و كاركنــان اجرایی مــدارس، دانش جویان دانشــگاه فرهنگیان 
می شــود.  منتشــر  و  تهیــه  و...،  آموزشــي  گروه هــاي  كارشناســان  و 

 نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پالك 266. 

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

وزش ابتــدایی   رشد تكنولوژی آموزشی   رشد آـم
 رشد مدرسه فردا   رشد معلم 

مجله هاي بزرگسال تخصصي:

برای دانش آموزان پيش دبستاني و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

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

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

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

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

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

 رشــد آموزش قــرآن و معارف اســامي  رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســی 
 رشــد آموزش هنر  رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش تربيت بدنی 
 رشــد آمــوزش علوم اجتماعی  رشــد آموزش تاریخ   رشــد آمــوزش جغرافيا 
 رشــد آمــوزش زبان هاي خارجي  رشــد آموزش ریاضی   رشــد آموزش فيزیك 
 رشــد آموزش شــيمی  رشــد آموزش زیست شناسی  رشــد مدیریت مدرسه
 رشــد آمــوزش فنی و حرفــه ای و کار دانــش  رشــد آمــوزش پيش دبســتانی

 رشد آموزش برهان متوسطه دوم 

وجود دارند. به طور مشخص، فرهنگ توده تفاوت هایي با فرهنگ 
نخبگان دارد و در كنار فرهنگ عمومي، خرده فرهنگ هایي دیده 
مي شــوند. از سوي دیگر، فرهنگ طي زمان و در شرایط مختلف، 
در تعامل با محیط هاي متفاوت، هرچند به كندي، تطور مي یابد. 
در پایان این بخش نویســنده نتیجه مي گیرد: هر چند بخشي از 
خلق وخوهاي ایراني بحث انگیز است، اما این امر به ایران اختصاص 
ندارد. همة جوامع كم وبیش ضعف هایي در اخالق اجتماعي دارند. 
بایــد به تفاوت رفتــار در میان گروه هاي مختلــف اجتماعي در 

دوره هاي متفاوت توجه كرد.
بخش دوم، خلق وخوي ایرانیــان را در 11 مدخل مطالعاتي 

بررسي مي كند:
اول، تك نگاري هاي متمركز روحیات و خلقیات ایرانیان؛

دوم، ریشه شناسي رفتار ایرانیان در ساخت اقتصاد و طبقات؛ 
سوم، ریشه شناســي رفتار در ســاختار دولت و جامعه شناسي 

تاریخي و سیاسي؛
چهارم، منابع تاریخي این قضیه؛

پنجم، مباحث مربوط به هویت، قومیت، ملیت و دین در ایران؛ 
ششم، مطالعات مربوط به اسطوره ها، آیین ها و ادبیات و معارف؛ 

هفتم، جامعه شناسي باورها، نگرش ها و رفتارهاي اجتماعي؛ 
هشتم، مباحث متمركز بر نگرش ها و رفتارها؛

نهم، مطالعات مسئله شناسي و آسیب شناسي اجتماعي؛ 
دهم، جامعه شناسي شهر و روستا و نهادها و قشرها؛

یازدهم، بررسي هاي مربوط به چالش هاي سنت و تجدد، نخبگان 
جدید و تغییرات فرهنگي در ایران.

بخش ســوم، با عنوان »رویكردهاي نظــري اولیه«، از وجود 
نظریه هاي گوناگون براي آغاز حركت به ســمت توضیح و بررسي 
خلقیات اجتماعي سخن مي گوید و الگوهاي آموختة رفتاري را به 
مثابه ســازوكاري براي تأمین نیازهاي زیستي، رواني و اجتماعي 

بررسي مي كند.
بخش چهارم كتاب به مدل هاي تحلیل اختصاص یافته است. 
رفتار و روحیات مردم، به ویژه در جوامع در حال گذار و توســعه، 
با دو نوع الگوي متمایز تحلیل مي شود: »الگوهاي اِسناد بیروني« 
و »الگوي اسناد دروني«. در الگوهاي اِسناد بیروني، خلقیات را به 
عوامل بیروني اِسناد مي دهند، اما در الگوهاي اِسناد دروني، عوامل 

و روحیات مردم را در درون پي جویي مي كنند. 
در بخش پنجم به این پرســش پاســخ داده است كه: متناظر 
با ســطوح چهارگانة تحلیل، كدام نظریه هاي مرجع مي توانند در 
توضیح خلقیات و روحیات مردم بــه ما كمك مي كنند؟ در این 
 بخش، دكتر فراســتخواه چند نظریة مرجــع را مرور مي كند كه 
هر كدام به گمان او ظرفیت مفهومي و نظري تحلیل یك یا چند 

سطح از سطوح تحلیل را دارد.
بخش ششم، با عنوان »زیست تاریخي و تأثیر آن بر خلقیات 
اجتماعي«، وجود فرهنگ هاي متفاوت را انعكاس شرایط تاریخي 
مردم آن مي داند و معتقد است: رجوع به تاریخ، در فهم رفتارهاي 
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حمايت از كاالي ايراني

 هزینة اشتراك ساالنه مجالت عمومی رشد )هشت شماره(: 450/000 ریال
 هزینة اشتراك ساالنه مجالت تخصصی رشد )سه شماره(: 220/000 ریال

  نشانی: تهران، صندوق پستي امور مشتركين: 15875-3331
 تلفن بازرگاني: 021-88867308

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجالت  در خواستی:

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيالت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاريخ تولد:.

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانی كامل پستی:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . : ن ستا ا

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستی:  شمارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكی:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختی: مبلغ 

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

                  
                                     امضا:

نحوة اشتراك مجالت رشد به دو روش زير:
الف. مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سایت و سفارش و خرید از طریق درگاه الكترونیكي بانكي.
ب. واریز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
سه راه آزمایش كد 395 در وجه شركت افست و ارسال فیش بانكي به 
همراه برگ تكمیل شدة اشتراك با پست سفارشي یا از طریق دورنگار 

به شمارة 88490233.

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

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

مردمان و خلقیات اجتماعي آنان به ما یاري مي رساند. فراستخواه 
مي نویســد: » این خلقیــات، حلقه اي از مجموعــة راهبردهاي 
سازگاري مردم است و از واقعیت هاي زیستة تاریخي آن ها نشئت 
مي گیرد، شــكل مي یابد، انتقال پیدا مي كند و نهادینه مي شود. 
احترام به خود، احترام به دیگران و احترام به محیط پایه و اساس 

اخالقي بودن بشر است«.
نویســنده در بخش هفتم، بــا عنوان »تاریــخ معاصر و ادامة 
مشكالت؛ محیط نهادي، عامالن اجتماعي و خلقیات ایراني«، به 
تحوالت نهادهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سیاسي دوران 
معاصر جامعة ایران پرداخته است. خود نهادها نیز در معرض تحول 
هســتند و افراد نیز در تحول آن ها كم وبیــش مؤثرند. نظام هاي 
معنایي، هنجاري و ارزشــي به نوبة خود در رفتار مردم و خلقیات 
اجتماعي تأثیر مي گذارند. براي مثال، تحول مهم قرن نوزدهم در 
نهادهاي اقتصادي به پدید آمدن شبكة اقتصادي تازه اي در ایران 
انجامید كه خود بستري براي رفت وآمدها، مناسبات، فعالیت ها و 
ارتباطات شد و تحوالتي در نهادهاي اجتماعي و اقتصادي پدید آورد.

دكتــر فراســتخواه در ویراســت اول این كتاب كــه در هفت 
بخش تنظیم شــده اســت، خلقیات ایراني و علل و موجبات آن 
را شــبكه اي به غایت مبهم و پیچیده مي داند كه نمي توان آن را 
به صورت خطِي ســاده توضیح داد. البته در كتاب شبكة پیچیدة 
خلقیات و عوامل آن با چند نمایشگر تجمعي ساده سازي ترسیم 
شده اســت. او اعتقاد دارد: خلقیات یادگرفتني است و یادگیري 
تغییر نســبتًا پایدار در رفتار است. ملتي كه سرمایة انساني جوان 
و آموزش پذیــر دارد، بــا وجود عقاید، آرا و ســبك هاي متفاوت 
زندگي، یاد مي گیرنــد در موارد اختالف دیدگاه هاي خود را مبنا 
 قــرار  دهند، با هم توافــق  كنند و روحیات كار جمعي ســازنده 
به دســت آورند. تغییر و تحول طرحي گســترده اســت كه به 

مشاركت فراوان مردم نیاز دارد.
 بر همین اســاس ویراســت دوم، بخش هشــتم را با عنوان 
»دوتایي  هاي مشكل ســاز در خلقیات ایرانیان« به كتاب افزوده 
اســت. وي در شــخصیت و منش ایراني، دوتایي هاي مسئله ساز 
در فرهنــگ و جامعة ایراني، و تیپ و شــخصیت ایراني را مورد 
بحــث قرار مي دهد و »یادگیري« و »كنــش« را از جمله عوامل 
مؤثــر در اصالح خلقیات ایراني مي دانــد. این بخش از تعارض ها 
و ناهمواري هــاي موجود در ادبیات و فرهنــگ ایرانیان صحبت 
مي كند. مردمي كه غالبًا تیپ ایــده آل در ذهن و جان آن ها دل 
مي برد، ولي در متن زندگي با وضعیت متفاوتي دست به گریبان اند. 
جامعة ایــران جامعه اي توفیق گرا و در عین حال توفیق زاســت 
كــه باید به جامعــه اي توفیق خواه و توفیق ســاز تبدیل شــود. 
توفیق خواهي نیازمند كنش اخالقي، یادگیري و توسعة شخصي 

است و توفیق سازي مستلزم كنش اجتماعي.
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فيلم كوتاه: زنگ تفريح )1351(
ساخت: ايران

كارگردان: عباس كيارستمي

اين فيلم به گفتة مرحوم كيارستمي راه جديد و متفاوتي را 
گشــوده است تا بتوان از طريق آن به بيان دغدغه ها پرداخت. 
به همين دليل تماشاي آن خالي از ارزش نخواهد بود. فيلم با 
محوريت دارا آغاز مي شود؛ پسربچه اي كه حين توپ بازي با 
اكبر، شيشة مدرسه را شكسته و با تكيه به ديوار در راهروي 
مدرسه ـ در انتظار تنبيه ايستاده است. سپس شاهد رسيدن 
معلم و تكان هاي تركه اش هســتيم و در ادامه پس از گذشت 
چند حادثة متوالي براي بازي در خارج از محيط مدرســه، در 
انتها پســربچه به همراه توپش مســيري نامعلوم راـ  در كنار 

اتوبان ـ براي قدم زدن در پيش گرفته است.
بر اين اســاس مي توان گفت، مادامي كه به عنوان مسئول 
آموزشــي به جاي آموزش و ارتباط دوستانه، دانش آموزان را 
تنبيه و از بازي در مدرسه منع مي كنيم، به مشكالت آموزشي 
و تربيتــي دامــن زده ايم. آنچه كه اين فيلــم را به اثري قابل 
تأمل تبديل كرده، اشــاره اي جالب به كاركرد منفي برخورد 
خشونت آميز و تنبيه است. در سير داستان به خوبي مي توان 
ديد كه چگونه چنين واكنشــي از ســوي مسئوالن آموزشي، 
مي تواند انزوا و به حاشيه رانده شدن دانش آموزان را به همراه 
داشته باشد. در دورة ســني اي كه بسياري از رفتارهاي ما به 
صــورت طبيعي و »نه از روي قصد« صــورت مي گيرند، اگر 
آموزش و ارتباط دوستانه جايگزين برخورد تنبيهي شود، بدون 

شك شاهد چنين پيامدهاي منفي نخواهيم بود.

کالينا رشيدپور

انيميشن: پشت كيف مدرسه )2015(
ساخت: هنگ كنگ

سازنده: استوديو اينتوكسيك2
كارگردان: نيكهو چون يو

برندة جشنوارة بين المللي انيميشن انسي 
و بهترين انيميشن كوتاه سال

انيميشــن كوتاه پشــت كيف مدرسه درونماية 
روان شناســي اجتماعــي دارد و عواملي همچون 
قلدري، تعمق در خــود و نجات خود را به تصوير 
مي كشــد. اين فيلم بــا محوريــت آزار و اذيت و 
تمسخر مداوم كودك در دبستانـ  توسط كودكان 
ديگر ـ آغاز مي شود، اما اين موضوع به تنفر »يك 
بزرگ سال« از خودش مي انجامد. براي مثال، وقتي 
در حادثه اي توپ بچه ها به سر كودك مي خورد، او 
دچار گيجي مي شــود و در همان زمان كارگردان 
ما را بــه دوران نوجواني اش مي برد. نوعي ســير 
دروني كه بنا دارد توجه بيننده را به بزرگ ســالي 
پسربچه جلب كند، اينكه برچسب » فرد دست و پا 
چلفتي« هيچ گاه از روي او برداشته نخواهد شد. بر 
اثر مداومت اتفاقات ناگوار، خود او نيز اين برچسب 
را پذيرفته اســت و در نهايت بــه فردي منزوي 
كه توانايي دفــاع از خود را ندارد و همواره قرباني 

خشونت در اجتماع است، تبديل مي شود.
 ايــن فيلم موضوعي روشــن درون خــود دارد. 

 اينكــه كــودك به علــت آزار از ســوي عده اي 
»ارتباطي« با هم ساالن خود ندارد، تا اندازة زيادي 
ناشي از نظام آموزشي است. چرا كه كمبود يا نبود 
راهنما و مشاور آموزشي داراي مهارت باال كه بتواند 
اســتعداد هر كودكي را بنمايانــد و نقش تربيتي 
صحيحــي را اجرا كند تا ارتباطي دوســتانه بين 
دانش آموزان برقرار شــود، به خوبي در پس زمينة 
فيلم مشــهود اســت. در نتيجة چنين شرايطي، 
نظام آموزشــي همواره به انحاي متفاوت در حال 
بازتوليد تصويري است كه يادآوري مي كند، كودك 
سالم شر و شيطان اســت. در مقابل، كودكي كه 
بي سروصداســت، در نهايت بي استعداد و دست و 
پا چلفتي است. از منظر اجتماعي، انيميشن بيانگر 
اين موضوع است كه بي توجهي نداشتن مسئوالن 
آموزشــي به برخورد خشونت آميز دانش آموزان با 
هم ساالن، و حضور نداشتن افراد كارامد به عنوان 
مربي و راهنما، آسيبي مادام العمر را به همراه دارد 
و زمينة آثاري همچون انزوا، مشكالت رواني، عدم 

شكوفايي و قرباني بودن افراد را فراهم مي كند.

پي نوشت ها
1. Lazhar
2. Intoxic
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