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)Entre les murs( نام فیلم: کالس
ساخت: فرانسه

کارگردان: الرن کانته

برندة جایزة نخل طالیی جشنوارة فیلم کن در سال 2008 و کاندیدای رسمی 
کشور فرانسه در مراسم اهدای جوایز فیلم های خارجی آکادمی اسکار.

این فیلم،  بنا به گفتة کارگردانش، تحت تأثیر سینمای کیارستمی ساخته 
شده است و فیلم نامة آن براساس کتاب »اتوبیوگرافی« اثر فرانسوا بوگودو، 

کالینا رشیدپور

نام فیلم: مستند مشق شب
سال ساخت: 1367

کارگردان: عباس کیارستمی

این مستند حاصل پژوهش مصاحبه ای کیارستمی در میان دانش آموزان یک مدرسة ابتدایی 
اســت. فیلم با شنیدن جمالتی از کیارستمی مبنی بر دغدغة شــخصی او دربارة انجام تکالیف 
فرزندانش در خانه آغاز می شود. در طول فیلم شاهد قرار گرفتن تک به تک دانش آموزان در برابر 
دوربین و روایت های مختلف شــان از زندگی خانوادگی و شرایط حاکم بر طرز تفکرشان هستیم. 
یکی از دانش آموزان که شرایط خانوادگی خاصی دارد، در توضیحاتش با مفاهیمی که مناسب سن 
او نیست، انواع خشونت های موجود در اطرافش را شرح می دهد و در ادامه به ژانر سینمایی مورد 
عالقه اش، یعنی جنگ اشاره می کند. یا دانش آموز دیگری که تجربة تنبیه بدنی را در کالس پایین تر 
داشــته است، به گفتة هم کالسی و پدرش در موقعیت های دیگر و حتی در منزل، واکنش شدید 

ترس و اضطراب را نسبت  به افراد مقابل نشان می دهد و برای حفظ آرامشش به حامی نیاز دارد. 
نقاط مشترکی که اکثر دانش آموزان به آن ها اشاره می کنند، عبارت اند از: شناختن شیوة صحیح 
تشویق و جایزه، کتک زدن به عنوان تصویر ذهنی غالبشان از تنبیه،  رسیدگی به درس هایشان توسط 
خواهر و برادر بزرگ تر که معمواًل هم به زدوخورد می انجامد و در واقع مدرســه ها با به کار بردن 
روش هایی همچون تعیین تکلیف برای انجام در منزل،  تنبیه فیزیکی و ... باعث ایجاد جهانی در 
ذهن دانش آموزان می شــوند که در آن، هر عملی دارای محوریت خشونت است و با اعمال فشار 

صورت می گیرد. 
پیوند خوردن این ذهنیت با شرایط خانوادگی و اجتماعی مختلف، در آینده از  دانش آموزان افرادی 
را می سازد که قادر به ایجاد احساسات همدالنه در دیگران نیستند و در اثر مشکالت روحی و روانی، 
توانایی اجتماعی کمتری برای برقراری روابط صحیح و انسانی خواهند داشت. با توجه به این شواهد 
و مستندات، شایسته است مسئوالن آموزشی، در ارتباط مستقیم و متقابل با دانش آموزان، سعی در 
یاری رساندن به آن ها داشته باشند و در به کار بردن شیوه های تعلیم وتربیتي و تنبیهی غیرکارامد 

بازاندیشی کنند تا بتوان در کنار آموزش، سالمت روحی دانش آموزان را حفظ کرد.

بازیگر نقش معلم در فیلم، نگارش یافته است. محور داستان معلمی 
است که سعی دارد، عالوه بر آموزش مشارکتی زبان به دانش آموزان، 
معنای دقیق و کاربردهای متفاوت واژگان را در موقعیت های متفاوت 
به آن ها آموزش دهد و ســوء تفاهم های پیش آمده را با گفت وگو حل 
و فصل کند. یکی از دانش آموزان که وضعیت درســی خوبی دارد، در 
جلسات معلمان شرکت داده می شود تا نسبت به تشویق و تنبیه های 
در نظر گرفته شــده برای هر دانش آمــوز اعمال نظر کند. دانش آموز 
دیگری در اثر درگیری لفظی به وجود آمده، با توجه به قوانین آموزشی، 

اخراج می شود. 
در تمام سیستم های آموزشی، برنامه ها و قوانین تنبیهیـ  تشویقی 
خاصی تعیین شــده اند که اکثر آن ها نه تنها در پیشــبرد هدف ها و 
رفع مشکالت موجود کاربرد چندانی ندارند، بلکه با پیامدهای منفی 
نیز همراه هستند. برنامه هایی که از دانش آموز و معلم بدون توجه به 
یادگیری عمیق،  صرفًا خواســتار گذراندن سطحی دورة تحصیلی اند. 
سطح هوش اجتماعی دانش آموزان را نسبت به سطح مقتضی سنشان 
پایین تر می آورنــد و در روابط اجتماعی، آن ها را دچار مشــکل کج 
فهمی می کنند. قوانین تشویقی، مانند دادن امتیاز، مسئولیت و ... به 
دانش آموزانی که از سطح دانشی باالتر و رفتار مناسب تری برخوردارند،  
ممکن است آن ها را به سمت خودبرتربینی و سوءاستفاده از آن امتیازات 
بکشانند. قوانین تنبیهی مانند دادن اخطار، اخراج موقت یا دائم و ... نیز 
برای دانش آموزان دارای سطح دانشی پایین تر و رفتارهای ناسازگارتر به 

تشدید این رفتارها و سرخوردگی بیشتر آن ها منجر می شوند. 
با در پیش گرفتــن این برنامه ها و روش ها، اکثــر دانش آموزان به 
لحاظ اجتماعی به درستی پرورش نمی یابند و در سنین باالتر شاهد 
مشکالت رفتاری بیشــتر در آن ها خواهیم بود. شاید بهتر باشد که 
نظام های آموزشی به جای تعیین و اجرای این نوع از قوانین از شیوة 
گفت وگو و مشاوره  برای حل مشکالت استفاده کنند و بر آموزش عمیق 
و اجتماعی دانش آموزان تأکید بورزند تا کارایی و توانایی دانش آموزان 

افزایش یابد و به افرادی مفید برای جامعه تبدیل شوند. 
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سرمقـــــــــــــــــــــاله

مهم ترین وظیفــة آموزش وپرورش از دیدگاه دورکیم، تحکیم 
و تقویت قواعــد و ارزش های اخالقــی جمع گرایانه برای ایجاد 
نظم و انســجام اجتماعی اســت. بر این مبنا او می کوشد با نقد 
تلقی های روان شناسانه و فردی، تربیت را به مثابه امری اجتماعی 
و جامعه شناختی تثبیت کند. شاید به همین دلیل نیز از دورکیم 
به عنوان یکی از بنیان گذاران جامعه شناسی آموزش وپرورش یاد 
می شود. اما در جامعة ما، تربیت بیش از آنکه یک واقعیت اجتماعی 
و جامعه شناختی به حساب آید، امری فردی و روان شناسانه تلقی 
می شود و اخیراً چنین نگاه روان شناسانه ای در حال تسری به سایر 
حوزه های زندگی اجتماعی است. ما در هر مسئله و مشکلی به سراغ 
افراد، انگیزه ها، عالقه ها، اختالل ها و مشکالت فردی آن ها می رویم.

برای مثال، در بیشــتر بررســی ها و پژوهش هایی که در مورد 
آســیب های اجتماعی مانند اعتیاد می شــود، به ســراغ علل و 
انگیزه های فردی می رویم. یا در مورد رشد طالق در جامعه روی 

متغییرهایی چــون دخالت اطرافیان، برآورده نشــدن انتظارات 
زوجین، ارضا نشدن نیازهای عاطفی،  کاهش پایبندی های دینی، 
نداشتن تفاهم اخالقی و... بیشتر تأکید می کنیم. در همین ردیف 
در مورد مشکالت آموزشی و تربیتی نیز به سراغ علل و انگیزه های 
فردی و شخصیتی و توان و استعداد فرد می رویم و کمتر به زمینه ها 
و بستر های اجتماعی و ساختار و نظام  آموزشی می پردازیم. این 
نگاه فردی و روان شناسانه در ساختار نظام آموزشی نیز  نهادینه 
شده است. به طوری که آموزش وپرورش و برنامه ریزی درسی در 
زیرمجموعة رشتة علوم تربیتی تعریف شده است و در سرفصل ها و 
درس های این رشته نیز بیشتر ویژگی ها و جنبه های روان شناسانه 
مدنظر قرار گرفته اند و کمتر به ابعاد اجتماعی و جامعه شناختی 

مسئلة آموزش و تربیت پرداخته شده است.
در سطح افکار عمومی نیز این اندیشه دارد به یک باور عمومی 
تبدیل می شود که اگر می خواهیم جامعه درست شود، اول باید 

مدیریت رفتــــــــــار  
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افراد درست، متخلق و با فرهنگ شوند. سلطه و غلبة این اندیشه 
بر اذهان عمومی و برخی از برنامه ریزان، مدیران و سیاست گذاران 
آموزشی چنان اســت که پیروی نکردن از آن به منزلة انحراف 
و اختالل دیده می شــود. هرگونه تردید و نقد نسبت به چنین 
باورهــای فردگرایانــه ای در امور تربیتی و پرورشــی به منزلة 
نوعی کلی گرایی انتزاعی تلقی می شود که دست اندرکاران امور 
پرورشی و تربیتی را به وادی بی عملی غیرسازنده سوق می دهد 

و باید به طور اکید از آن پرهیز یا با آن مقابله شود.
در این نگاه غالب بر نظام آموزشی، ریشة مشکالت اجتماعی 
در افراد است، بنابراین باید بر اصالح فرد تأکید کرد. راه چنین 
اصالحی نیز از روان شناسی و علوم تربیتی می گذرد. روان شناسی 
بــه ما می آموزد چگونــه رفتار خود را ســامان بدهیم، چگونه 
نگرش ها، عالقه ها و انگیزه های خود را کامل کنیم، چگونه شاد 
و پرانرژی باشــیم و تحت تأثیر نامالیمات محیط اجتماعی قرار 

نگیریم.
به طور کلی، نظام آموزشــی با رویکرد روان شناســانه به امور 
تربیتی و پرورشــی، بیشتر بر »مدیریت رفتار« تأکید می کند تا 
»تحول ساختار«. متغیرهای محیطی،  اجتماعی و جامعه شناختی 

در این تلقی جایی در پرورش و تربیت ندارند. 
ریشة مشــکالت از چنین منظری نه در اجتماع و ساختارها 
که در فرد است. غلبة چنین رویکردی در نظام تربیتی، امکان و 
اجازة تحول در ساختار آموزش وپرورش را، با وجود طرح چندین 

سالة آن، نمی تواند فراهم کند.
گام اساســی و مهم برای ایجاد چنین تحولی عبور از رویکرد 
غالب روان شناسانه است که با نوعی وارونگی، تربیت و یادگیری 
را امــری فردی و ذهنی تلقی می کند و ماهیت اجتماعی آن را 
نفی می کند. بدون چنین تغییر رویکردی امیدی به تحول نظام 

آموزشی نمی توان داشت.

فریبرز بیات

 يا تحول ساختار؟
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برنامۀ درسی و آموزشی
علوم اجتماعی

دكتر ناصرالدین تقویان

اشــــــــــــاره
تعلیم وتربیت، آموزش وپرورش و به طور كلي تربیت در جامعة 
مــا امري فردي، ذهني و رواني تلقي مي شــود. به همین دلیل 
نیز، آموزش وپرورش ذیل رشــته هاي علوم تربیتي تعریف شده 
است. سرفصل ها و عنوان هاي درس هاي این دوره عمدتًا صبغة 

روان شناسانه دارند.
این رویكرد غالــب در آموزش وپرورش موجب غیبت و غفلت 
از نگاه جامعه شــناختي به مسائل آموزش وپرورش در جامعة ما 

شده است.
بسترهاي تاریخي غلبة نگاه روان شناسانه بر آموزش وپرورش 
و پیامدها، آثــار، علل و عوامل آن، موضوع ســخنراني دكتر 
ناصرالدین تقویان، عضو هیئت علمي »پژوهشــگاه مطالعات 
اجتماعي و فرهنگي« وزارت علوم، تحقیقات و فناوري اســت. 
تقویان دكتراي فلسفة آموزش وپرورش دارد و عالوه بر آموزش 
و پژوهش در زمینه هاي فلسفة آموزش وپرورش، جامعه شناسي 
آموزش وپرورش، روش هاي تحقیق و موضوع هاي میان رشته اي، 
صاحب بیش از 100 عنوان كتــاب تألیفي و ترجمه اي و مقاالت 
متعدد در این زمینه است. گزارش خالصة این سخنراني در ادامه 

از نظرتان مي گذرد.

در آمــوزش ما، بر فرایندهاي آموزشــي، چه در آموزش هاي 
عمومي، چه در آموزش هاي دانشگاهي، و مهم تر از همة این ها، 
در آموزش هاي ناظر بر آموزش، یعني رشــته هاي علوم تربیتي، 
نوعي نگاه روان شناســانه حاكم اســت. این نــگاه عللي دارد و 
پیامدهایــي كه فقط چند قرینه را براي شــما خواهم گفت تا 

بتوانم بگویم چرا چنین نگاهي حاكم است.
مهم تریــن قرینة نمادین این اســت كه اكثر دانشــگاه هاي 
علوم تربیتي ما درون دانشــكدة روان شناسي جاي دارند، كه به 
هر حال تقســیم دانشكده ها و دانشــگاه ها و نحوة تقسیم كار 
آن ها، خود نشان از نوعي ارزش گذاري است كه چه علمي ذیل 
كدام علم قرار گیرد. به لحاظ نمادین این مي تواند یك شاخص 
باشد كه علوم تربیتي و به طور كلي بحث آموزش ذیل پارادایم 

روان شناسي قرار گرفته است.
اگر نگاهي به مجموعه تولیدات علمي رشته هاي علوم تربیتي 
بیندازیــم، مي بینیم كه بیشــتر تحقیقات رشــته هاي مزبور 
سمت وســوي روان شناســانه دارند. یعني امر تربیت اصواًل در 
تحقیقــات و كارهاي علمــي، امري رواني تلقي مي شــود. امر 
یادگیري اصواًل ذهني و رواني تعریف مي شــود. تلقي یادگیري 

  ضعف تفكر اجتماعي در 
آمـوزش وپرورش 

.
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تلقي اجتماعي نیســت و این بحث كه جامعه مي تواند تربیت 
شــود، مطرح نیست. به همین دلیل نیز، با نگاهي به رشته هاي 
دانشــگاهي متوجه خواهیم شــد كه رشــتة مســتقلي به نام 
جامعه شناسي آموزش وپرورش در دانشگاه هاي ایران نداریم، در 
حالي كه رشــته اي به نام روان شناسي تربیتي، تقریبًا در خیلي 
از دانشــگاه هایي كه دانشــكده هاي علوم تربیتي دارند، وجود 
دارد. اگر دقیق تر مواد درســي و عنوان ها و سرفصل هاي درسي 
رشته هاي علوم تربیتي را نگاه كنیم، خواهیم دید كه درس هاي 
روان شناســي تعداد واحدهاي بیشتري نســبت به درس هاي 
جامعه شناسي یا نگاه هاي جامعه شناسانه، در علوم تربیتي دارد.

اگر به ســابقة تحصیلي استادان رشــته هاي علوم تربیتي هم 
نگاهي داشته باشیم، مي بینیم كه آن ها بیشتر پیشینة تحصیلي 
روان شناسي در دورة كارشناسي و كارشناسي ارشد دارند. اما در 
دورة دكترا ممكن است جامعه شناسي با فلسفة آموزش وپرورش 
خوانده باشند، یا به طور كلي تحصیالت روان شناسي دارند و در 
یكي از رشته هاي علوم زیستي تدریس مي كنند. ما در كالس هاي 
رشــته هاي علوم تربیتي هم هیچ گاه نگاه جامعه شناسانه اي را 
نمي بینیم و این نگاه وجود ندارد، تقریبًا مي توان گفت بحث هاي 
جامعه شناسانه در مباحث تربیتي جایگاهي ندارند. این ها حاصل 
تجربیات من در پنج ســال تدریس درس جامعه شناســي در 

رشته هاي علوم تربیتي است.
معمواًل وقتي در مورد روان شناسي در كالس بحث مي كردیم، 
بنده ســعي مي كــردم با نــگاه جامعه شناســانه بــه مفاهیم 
روان شــناختي نگاهي بیندازم. من مي دیــدم كه حتي تلقي از 
خود مفهــوم روان و ذهن درون كودك یــا آموزنده هم بدون 
توجه به هیچ داللت اجتماعي یا جامعه شناســانه اي، براي آن ها 
طرح شــده و برخی از دانشــجویان علوم تربیتي اصاًل درك و 
تصوري از ماهیت اجتماعي یادگیري و آموزش ندارند. در درس 
جامعه شناسي عمومي و جامعه شناسي آموزش وپرورش به آن ها 
مي گفتم كه دوركیم اساســًا دربارة آموزش حرف زده است و 
به طور كلي او جامعه شناســي را همان آمــوزش مي داند، آن ها 
متوجه نمي شــدند یا تعجب مي كردند؛ در حالي كه اكثر آن ها 

لیسانس و فوق لیسانس بودند.
این ها قرائتي هستند كه نشان مي دهند، نگاه جامعه شناسانه 

در رشته هاي علوم تربیتي، وجود ندارد یا خیلي ضعیف است.
مي خواهم تحلیلي تاریخي ارائه كنم كه چرا وضعیت این گونه 
است. چرا دانشگاه هاي ما و نظام آموزش عالي كه ناظر بر آموزش 
اســت، و به تبع آن، این چنین شده است؟ برونداد نظام آموزش 
عالي ما كه مي شــود درونداد نظام آموزش وپرورش ما تأثیر نگاه 

روان شناسانة خود را بر فرایند نظام آموزشي ما هم 
مي گذارد. بنابراین تعجبي ندارد كه خود 

آموزش عالي ناظر بر آموزش عمومي 
است كه ویژگي روان شناسانه دارد. 

در خــود حیطة عمل تربیتي و فرایندهاي عملي آموزشــي هم 
این ها به هم گره خورده اند و مجموعه واحدي را با مشخصة بارز 

روان شناسانه تشكیل داده اند.
از نگاه جامعه شناســي تاریخي، مي خواهم مروري تاریخي و 
خیلي شــتاب زده اي به این مسئله داشــته باشم و خط سیر و 
دالیل حاكمیت نگاه روان شناسانه در آموزش را با توجه به سیر 
تاریخي پایه گذاري آموزش نوین در ایران برجسته كنم. ادعاي 
اصلي من این است كه آموزش در ایران به طور كلي تكنیك زده 
اســت. اما این ادعا چــه ربطي دارد به اینكــه مي گویم تحت 
سیطرة روان شناسانه اســت. وقتي مي گویم نگاه روان شناسانه، 
آن را دو بخش مي كنم: بخش اول رویكرد روان شناسي در برابر 
دانش جامعه شناسي است. یعني ما در نظام آموزشي خودمان، 
تقابل این دو نگاه را مي بینیم و غلبة نگاه روان شناســانه بر نگاه 

جامعه شناسانه را مشاهده مي كنیم.
بخــش دوم اینكــه درون خود نــگاه روان شناســي یا نگاه 
روان شناسانه، غلبة نگاه پوزیتیویستي بر نگاه غیرپوزیتیویستي 

را شاهد هستیم.
مي خواهــم بگویــم بر نگاه هاي پوزیتیویســتي كه نســبت 
مســتقیم تري با بحث تكنیك زدگي دارد، از درون روان شناسي 
غلبــه دارد، و به تبــع آن، درون دانش هاي تربیتي ما این نگاه 
پوزیتیویســتي حاكم است. به تعبیر دیگر، به نظر مي رسد، كل 
پارادایم علوم تربیتي ما از دو طرف تحت فشــار اســت: از یك 
طرف نگاه روان شناسانه، یعني توجه صرف به فرایندهاي دروني، 
ذهنــي و رواني، و از طرف دیگر، غلبه نگاه هاي پوزیتیویســتي 

است كه بر نظام علوم تربیتي ما فشار وارد مي كند.
وضعیت تاریخ نوین آموزش در ایران به سه دوره تقسیم مي شود:
1. دورة  مواجهه و تقلید: كه از تأســیس دارالفنون در سال 

جامعه شناسي عمومي و جامعه شناسي آموزش وپرورش به آن ها 
 اساســًا دربارة آموزش حرف زده است و 
به طور كلي او جامعه شناســي را همان آمــوزش مي داند، آن ها 
متوجه نمي شــدند یا تعجب مي كردند؛ در حالي كه اكثر آن ها 

این ها قرائتي هستند كه نشان مي دهند، نگاه جامعه شناسانه 
در رشته هاي علوم تربیتي، وجود ندارد یا خیلي ضعیف است.

مي خواهم تحلیلي تاریخي ارائه كنم كه چرا وضعیت این گونه 
است. چرا دانشگاه هاي ما و نظام آموزش عالي كه ناظر بر آموزش 
اســت، و به تبع آن، این چنین شده است؟ برونداد نظام آموزش 
عالي ما كه مي شــود درونداد نظام آموزش وپرورش ما تأثیر نگاه 

روان شناسانة خود را بر فرایند نظام آموزشي ما هم 
مي گذارد. بنابراین تعجبي ندارد كه خود 

آموزش عالي ناظر بر آموزش عمومي 
است كه ویژگي روان شناسانه دارد. 



1231 آغاز شــد تا تأسیس »شوراي عالي معارف«، یعني سال 
1300، ادامه پیدا كرد.

2. دورة استقرار و فراگیري: كه از سال 1337 تا تأسیس 
وزارت فرهنگ و جداســازي آموزش عالي از آموزش عمومي در 
سال 1343 ادامه داشت و به نظر بنده نقطة عطف تاریخي است.

3. دورة تحول: یعني دوره اي كه احساس نیاز شد، تحوالت 
بنیادین در آمــوزش ایران رخ دهد. این دوره از ســال 1343 
آغاز شــد و تا حال حاضر ادامه دارد. نشــان آن، »سند تحّول 
بنیادین« اســت كه انگار ما همــواره مي خواهیم تحول بدهیم. 
همواره نیازمند تحول هســتیم و راضي به آنچه وجود داشــته 
است، نخواهیم بود. البته دورة تحول هم به دورة تحولي قبل و 

بعد از انقالب تقسیم مي شود.
دورة مواجهه و تقلید، رویــاي تاریخي و برانگیزانندة ایرانیان 
به آموزش نوین را، شكست ایران در جنگ با روس مي داند. در 
جنگ هاي ایران و روس، در حالي كه سپاه ایران متشكل از 30 
هزار نفر بود، از یك قشــون دو هزار نفري ارتش روس شكست 
مي خورد. این شكســت به  مانند یك سیلي به وجدان نخبگان 
ایراني اســت كه چرا ما اصاًل شكســت خوردیــم. چرا ما با 30 
هزار نفر نتوانســتیم دو هزار نفر را شكست بدهیم؟ و به دنبال 
آن، ســرزمین هاي زیادي را از دست دادیم و تبعات اجتماعي و 
سیاسي خسارت باري داشــت. بنابراین براي نخبگان پرسش از 

علت شكست ما خیلي جدي شد.
اولین پاسخي كه به آن دادند این بود كه ما عقب مانده هستیم، 
اما آن ها پیشرفت كرده اند. در واقع اولین جرقه هاي تكریم ایدة 
پیشرفت ناشــي از این رویداد تاریخي بود كه در ذهن ایرانیان 
زده شد. ایدة پیشرفت و ایدة عقب ماندگي اولین پاسخ دم دستي 

بود كه به آن پرسش دادند.
سؤال بعدي این بود كه راز پیشرفت آن ها و راز عقب ماندگي ما 
چیست؟ روشنگران و نخبگان ایراني پاسخ هاي متنوعي به این 
پرسش دادند كه یكي از عمده ترین و مهم ترین پاسخ ها این بود 
كه ما به لحاظ علوم و فنون از غربي ها یا از روسیه عقب هستیم. 
نخبگان دلیل عقب ماندگي ما را در نداشــتن آموزش دیدند و 
آرام آرام این فكر شكل گرفت كه نظام آموزشي مان باید تحولي 
پیدا كند. چون نظام آموزشي و سنتي ما اجازه نمي دهد، آگاهي 
در علوم و فنون گســترش یابد و پیشــرفت كند. این پاسخ ها 
در نهایت عینیت اجتماعي و سیاســي خودش را در تأســیس 
دارالفنون نشــان داد كه در آن، منظور از دانش و آگاهي، دانش 
فني و تكنیكي است. عنوان دارالفنون هم به وضوح این موضوع 
را نشان مي دهد كه سراي فن و تكنیك است و شامل علوم پایه 
و فني مي شود و تا جایي كه اطالع دارم، علوم زیست شناسي و 

غیره را هم در برمي گیرد.
پیش فــرض تأســیس دارالفنون این اســت كه مــا نیازمند 
دانش هاي فني و تكنیكي هســتیم و آنچه كه كم داریم، همین 

دانش ها هستند. گویا ما به چیزي به نام علوم انساني نیاز نداریم. 
هیچ مدرســه اي هم با عنوان علوم انساني تأسیس نشد. به هر 
حال، متولي دانش هایي كه به علوم انساني مربوط هستند، مانند 
ادبیات، فلســفه و دانش هاي دیگر، به صورت سنتي حوزه هاي 
علمیه بودند. البته خود تفكیك علوم فني و مهندسي و انساني 
یك تفكیك مدرن اســت. چون در خــود حوزه هاي علمیة ما، 
چیزي به نام علوم انســاني وجود نداشــت. تمام دانش ها كه ما 
نام علوم انساني بر آن ها مي گذاریم، در حوزه ها ذیل علوم دیني 
آموزش داده مي شدند. در همین راستا، كساني كه دارالفنون را 
تأســیس كردند، مي گفتند ما آموزش علوم و فنون را در ایران 

پایه گذاري كردیم. 
پیش فرض آن ها این بود كه علوم انساني در حوزه هاي علمیه 
آموزش داده مي شوند و حوزه ها متولیان علوم انساني هستند و 

بنابراین ما باید به سراغ نیاز اصلي برویم.
من در اینجا فرضي را مطرح مي كنم كه رد پاي آن را بعداً در 
تحول آموزش نویــن به راحتي مي توانیم ببینیم. آن فرض این 
است كه انگیزة بنیان گذاري آموزش علوم نوین در ایران اساسًا 
انگیزة سیاسي داشــته و دلیل آن شكست سیاسي و نظامي از 
روسیه بوده است. شكست مزبور پرسشي را ایجاد كرد كه داللت 
سیاســي داشــت: » راز عقب ماندگي ملت ایران چیست؟ چرا 
شكســت خوردیم؟ و چطور مي توانیم عظمت گذشته را دوباره 

باز یابیم؟« 
به تعبیر دیگر، پشت اقداماتي كه براي آموزش صورت گرفت، 
سوداي عظمت طلبي ملي وجود داشت. شرط الزم براي رسیدن 
به عظمت ملي این بــود كه ما از نظر تكنیكي و فني قدرتمند 
بشویم. لذا در اینجا من نتیجه مي گیرم، پایه گذاري آموزش نوین 
در ایران تا حدودي زمینة سیاسي داشته است، نه صرفًا آموزشي و 
تربیتي. هدفي سیاسي كه به واسطة پیشرفت تكنیكي و قدرتمند 
شــدن به لحاظ فني و علمي محقق مي شــده اســت. بنابراین 
رد پاي تكنیك را به لحاظ تاریخي در امور سیاســي مي بینیم.

در دورة اســتقرار و فراگیري با انقراض سلســلة قاجار مواجه 
بودیم و برآمدن سلســلة بعدي كه با كودتا صورت مي گیرد. در 
ایــن دوره آموزش ذیل پروژة كالن »دولتـ  ملت ســازي« پي 
گرفته شد. یكي از زیرپروژه هاي دولت ـ ملت سازي، توسعة امر 
آموزش است؛ آموزش عمومي و آموزش عالي به همین دلیل، در 
ســال 1300 »شوراي عالي معارف« تأسیس مي شود. در قانون 
تأسیس این شورا، دولت یا وزارت خانه معارف موظف شده است 
مقدمــات تعلیمات اجباري و رایگان را براي همة مردم در همه 

جا فراهم كنند.
مي دانیــد كه نظام آموزش مكتبخانه اي نــه اجباري بود و نه 
همه توان برخوردار شــدن از آن را داشتند. بنابراین به تبع آن 
نظام، كم سوادي و بي ســوادي در جامعة ایران شایع بود. براي 
رفع بي سوادي و كم سوادي، تشخیص داده شد كه نظام آموزش 
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عمومي وســیع و كارامدي داشــته باشیم كه مســتلزم ایجاد 
بروكراسي و دیوان ساالري به شدت برنامه ریزي شده، گسترده و 
فراگیر بود. بر همین اساس دولت موظف بود تعلیمات اجباري و 

رایگان را گسترش دهد.
ما در دورة مواجهه و تقلید مي دیدیم كه براي ورود دانش هاي 
نوین به جامعه مقاومت هــاي اجتماعي صورت مي گرفت. براي 
مثال، مدارس رشدیه به خاطر این مواجهه ها و مقاومت ها تعطیل 
شــدند. به همین دلیل رشد و گسترش این قبیل مدارس را در 
آن دوره نمي بینیم و مكتبخانه هاي ســنتي همچنان سر جاي 
خــود بودند. اما با تصویب قانون معــارف و حمایت هاي دولت، 
مدارس عمومي گســترش پیدا كردند. این گســترش به دلیل 
رایــگان و اجباري بودن آموزش بود. به همین دلیل مردم دیگر 
بچه های خود را به مكتبخانه ها نمي فرستادند، از سال 1301 تا 
1306، بسیاري از مكتبخانه ها تعطیل شدند و زمینة گسترش و 

فراگیري آموزش عمومي فراهم آمد. 
همزمان با این تحول، براي گسترش برنامه ها نیاز بود كه براي 
ادارة دیوان ساالري دولتي متخصص داشته باشیم. معلم هم نیاز 
داشتیم. لذا یكباره هم دانش سراهاي تربیت معلم تأسیس شدند. 
این ها همه اضالع متفاوت پازلي هســتند كه براي گسترش و 
فراگیري آموزش به وجود آمدند. نكتة مهم این است كه انگیزة 
گسترش و فراگیري آموزش در نهایت سیاسي است. یعني براي 
پیشــرفت ملي و قدرتمند شــدن كلیت جامعه و دستگاه هاي 
اداري صورت مي گیرد. پس توسعه و فراگیري آموزش فرایندي 

خودجــوش از پایین و مبتني بر تقاضــاي اجتماعي نبود، بلكه 
فرایندي تحمیل شــده و از باال بود كه عمومًا از سوي نخبگان 

سیاسي انجام مي گرفت.
در اینجا ما باز هم ردپاي عظمت طلبي ملي را مي بینیم و براي 
آن به هر حال باید تكنســین تربیت مي شد. همچنین در این 
دوره هم مي بینیم كه در گســترش آموزش عمومي و آموزش 
عالي، باز هم آموزش فنون و علوم فني و غیرعلوم انساني اولویت 
پیدا مي كند. اكنون ممكن است سؤال كنید: این ها چه ربطي به 

روان شناسي دارند؟ به آن خواهیم رسید.
بدانید كه تا ســال 1343 آموزش عمومي فراگیرتر مي شــود 
و به تمام شــهرها و روســتاها مي رود. مدرســه ها و دانشگاه ها 
ساخته و تأسیس مي شوند و به طور كلي آموزش گسترش پیدا 
مي كند. به قدري گسترش پیدا مي كند كه دیگر یك وزارتخانه 
نمي تواند جوابگو باشــد. لذا آموزش عالي را از آموزش عمومي 
جــدا مي كنند. هم زمان در فاصلة ســال هاي 1300 تا 1310، 
برنامة اعزام دانشــجو به اروپا هم آغاز مي شود كه دولت متولي 
آن اســت. حتي قانوني هم در سال 1306 تصویب مي شود كه 
دولت را موظف مي كند، در سال 100 دانشجوي فني و نظامي 

ممتاز را به اروپا اعزام كند.
در میان این دانشجویان كه عمدتًا فني و نظامي بودند، تعدادي 
هم براي تحصیل حقوق اعزام  شدند، حقوق زیرمجموعة علوم انساني 
اســت، اما ماهیتي تكنیكــي دارد. به تعبیر دیگر بــراي ادارة 
بروكراســي و دیوان ساالري دولتي كاربرد دارد. در اواخر همین 
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دوره، یك مجموعه از دانشــجویان در رشته هاي روان شناسي و 
علــوم تربیتي هم به اروپا و آمریكا اعزام مي شــدند كه مرحوم 
دكتر علی شــریعتمداری یکی از این دانشجویان است که 
پیشینة روان شناسی داشتند و در دانشگاه های آمریکا تحصیل 
کردند که مکتب فکری، فلسفی و تربیتی آن دانشگاه ها خیلی 

روان شناسانه بود.
البته دکتر شــریعتمداری می گوید پراگماتیسم را وارد ایران 
کرده اســت، ولی من فکر می کنم پیش از اینکه پراگماتیســم 
دیویی و جیمز را وارد کرده باشــد، تربیت روان شناسانه را وارد 
ایران کرده اســت. نوع نگاه ایشــان به امر تربیت روان شناسانه 
اســت و کتاب هایش هم به خوبی این موضوع را نشان می دهد. 
نگاه جامعه شناســانه در آثارش کمتر به چشــم می خورد. وی 
بعد از تحصیل که به ایران برمی گردد، یکی از کســانی می شود 
که در دورة تحول ســوم، هم قبل از انقالب اســالمی و هم بعد 
از آن، فرد بســیار تأثیرگذاری می شــود. این تأثیر را می توان 
در تحول نظام دانشــگاه های ناظر بر علــوم تربیتی و حتی در 
آموزش وپرورش ایران مشاهده کرد. به همین دلیل، هنوز نشان 
نگاه دکتر شریعتمداری را در دانشگاه های خودمان می بینیم که 
یکی از عوامل آن غلبة نگاه  روان شناسانه همین نوع تأثیرگذاری 

مشخص ایشان در قبل و بعد از انقالب است.
از عوامل دیگر  می توان به این موضوع اشــاره کرد که بعد از 
سال 1342 و جدایی وزارتخانه ها از هم، دوباره انقالب سفید و 
تحوالت سیاســی، اجتماعی و فرهنگی در ایران از یک طرف و 
رشــد قیمت نفت از طرف دیگر، موجب می شوند که این تفکر 

شکل بگیرد که نظام آموزشی هم باید تحول پیدا کند.
از مهم تریــن ویژگی های این تحول، گذر از نظام آموزشــی 
فرانســوی به نظام آمریکایی است. نقطة عطف این تحول سال 
1343 اســت که نخبگان تازه فارغ التحصیل شده از آمریکا، از 
جمله مرحوم دکتر شریعتمداری، متولی انجام آن می شوند. ما 
می دانیم که در آمریکا روان شناســی پوزیتیویستی، به خصوص 
رفتارگرایانه، خیلی غلبه دارد. همان فارغ التحصیالن دانشگاه های 
آمریکا، وقتی به ایران بازگشتند متولی تحول در ساختار آموزش 
ایران شدند و نگاه پوزیتیویستی و رفتارگرایانه را درون دانشگاه 

و آموزش وپرورش جاری و ساری کردند.
عالوه بر آن، یک دلیل غیبت نگاه های جامعه شناســانه درون 
آموزش وپرورش این اســت که نگاه های جامعه شناختی با نقد 
اجتماعــی گره خورده انــد. این نگاه ها، جدا از مســئولیت های 
فردی، ساختارها و مناسبات اجتماعی را مسئول نابسامانی امور 

اجتماعی می دانند.
این نگاه نقادانه و جامعه شــناختی بدترین ســم و خطر برای 
نگاه های عظمت طلبانة ملی و سیاسی محسوب می شود. کمتر 
حکومتی اجــازه می دهد که آموزش وپرورش آن ســوژه هایی 
تربیت کند که در مقابل آن بایستند و از آن انتقاد کنند. بنابراین 
طبیعی است که ساختارهای سیاسی خیلی اجازه نمی دهند که 

آموزش وپرورش به ســمت نگاه های جامعه شناسانه تحول پیدا 
کند. این دلیل، قبل از انقالب اســالمی مطرح اســت. قبل از 
انقالب به ســمت نگاه های جامعه شناسانه حرکت نشد و بیشتر 
نگاه های تکنیک زده و روان شناسی زده بودند. بعد از انقالب هم 
این روند را به نوعي می بینیم. می گویند اگر می خواهیم جامعه 
درســت شود، باید افراد درســت و متخلق به خلق نیکو شوند. 
دیگر اینکه ملت ما به دلیل استبداد و استعمار، پیش از انقالب، 

عظمتی را که باید پیدا نکرد.
اینجا هم می بینیم که ســودای عظمت طلبــی در انقالب به 
امر آموزش گره می خورد. به هر حال آموزش باید ســوژه هایی 
تربیت کند کــه در خدمت این عظمت خواهی ملی قرار گیرند. 
اینجا دوباره انگیزه های سیاسی و ردپای آن ها را در فرایندهای 

آموزش، چه در دانشگاه و چه در مدرسه مشاهده می کنیم.
به طور کلی، نگاه جامعه شناسانه در آموزش با نگاه روان شناسانه 

سه تفاوت دارد:
1. در نگاه جامعه شناسانه، توجه به مناسبات و ساختارهاست، 
در حالی که در نگاه روان شناسانه توجه به فرد مستقل از جامعه 
اســت. بنابراین توصیه هــا و راهکارهای تربیتــی هم عمدتًا به 
نگاه روان شناســانه محدود می شــود. در بهترین حالت، تربیت 
بــه پندهای اخالقی تبدیل، و به امــر تربیت اخالقی محدود یا 
فرو کاســته می شود. در این وضعیت تربیت محدود به اقدامات 
پرورشی است که فقط روی ذهن و روان دانش آموز متمرکزند. 
اگر مواد تربیتــی و پندهای اخالقی در ذهــن بچه جا بگیرد، 
خودبه خود آدم خوبی می شــود. و اگر فرد خوب بشود، جامعه 

هم خوب خواهد شد. 
من نــام این نگاه را روان شناســانه می گــذارم. این در حالی 
اســت که در نگاه جامعه شناسانه بیشتر از آنکه فرد مهم باشد، 

ساختارها و مناسبات مهم است. 
2. تفاوت بعدی در بحث نقد اجتماعی است که برای ساختار 
سیاسی و قدرت تحملش بعضًا آسان نیست. نظام هایی که برای 
پیشرفت و توســعه برنامه های متمرکز دارند، نقد اجتماعی را 
چندان نمی پذیرند و بیشــتر به نگاه های روان شناســانه در امر 
آموزش دامن می زنند. نمونه های آن را می توان در صداوســیما 
دید که عمومًا برای بررســی مشــکالت خانواده و مشــکالت 

تحصیلی بیشتر روان شناس دعوت می کنند.
ما در اینجا غیبت نگاه جامعه شناســانه را به وضوح می بینیم. 
در تمامی مؤسســه هایي كه تســت زني آموزش داده مي شود، 
یك مشــاور و روان شناس هم دارند. صداوســیما و به تبع آن 
آموزش وپــرورش اصاًل به این نكته توجه ندارند كه: امر آموزش 

پیش از آنكه رواني و فردي باشد، امري اجتماعي است.
3. ســومین تفاوت نگاه روان شناســانه با جامعه شناسانه در 
آموزش وپرورش، در مســئلة تلقي از یادگیري اســت كه نگاه 
روان شناسانه آن را امري ذهني و دروني تعریف مي كند. در حالي كه 
در نگاه جامعه شناســانه، یادگیري اساسًا امري اجتماعي است.
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طاهره جاللوند
کارشناس ارشد فلسفة تعلیم وتربیت

مقـــــــــدمه
»آموزش وپرورش« در مفهومی وســیع به تمامی فرایند هایی 
اطالق می شود که زندگی فرهنگی را برای انسان تأمین می کنند. 
نوع انســان همچون همة موجودات دیگر به صورت بیولوژیک 
تولیدمثل می کند، اما زاد و ولد بیولوژیک با توالد فرهنگی یکی 
نیست، بدین معنا که انسان از راه زندگی در فرهنگ و مشارکت 
در آن، به تدریج فرهنگ را اخذ می کند و در آن سهیم می شود. 
افــراد و نهادهای اجتماعی متعــددی در فرایند فرهنگی کردن 
نســل جوان دســت اندرکارند. خانواده، گروه هم ساالن، جامعه، 
رسانه های گروهی، مذهب و دولت، همگی بر فرد تأثیر سازنده 
دارند. در این میان، نقش آموزش وپرورش تعیین کننده، بی بدیل 

و انکارناپذیر است ]گوتگ و پاک سرشت، 1389[.
آموزش وپــرورش به عنوان یکی از بنیادهای زندگی اجتماعی، 
همواره بدین شــکل بوده اســت که به انســان ها کمک کند تا 
بتوانند بیاموزند که چگونه با وظایفی که بر عهده دارند، آشــنا 
شــوند و چگونه در انجام وظایف خویــش توفیق یابند. ارتباط 
آموزش وپرورش با سازمان و فرهنگ جامعه تا بدان حد است که 
می توانیم بگوییم به هر نســبت جامعه به پایة واالتری از اخالق 
رسیده، نقش آموزش وپرورش در آن نیز پرمایه و اثرگذارتر بوده 

است ]جاللوند، 1391[.
امانوئل کانت1، فیلســوف گرانقدری اســت کــه عالوه بر 
فلسفة نظری، مسائل و مشکالت حوزة اجتماعی آدمیان را نیز 
موردتوجه قرار داده اســت. او همة دســت اندرکاران طرح های 
آموزش وپــرورش را به این اصل تربیتــی که همواره باید پیش 
روی خود داشته باشند، توجه داده است که تربیت باید همواره 

 با ایدة کل انســانیت و با کل سرنوشــت انسان ســازگار باشد 
]کانت، 1375[.

نظریه پردازان و جامعه شناســان آموزش وپرورش نیز از دیرباز 
نقش تربیتی تأثیرات متقابل فرد و جامعه را شناخته و کوشیده اند، 
آن نوع نظام اجتماعی را که بر استعدادهای انسانی مبتنی باشد 
و آن ها را شکوفا کند، مشــخص سازند. آموزش وپرورش نیز بر 
این نکته تأکید می ورزد که مدرسه نهاد اجتماعی ویژه ای است 
که به منظور پروردن مهارت هــا، دانش ها و ارزش های مطلوب 
در متعلمان تأسیس شده است. به مفهومی رسمی و عامدانه تر، 

آموزش وپرورش در سازمان مدرسه تحقق می یابد.

نقش معلم و دیدگاه های جامعه شناختی آن
جامعه شناسان آموزش وپرورش بر اهمیت تدریس و نقش معلم 
تأکید می ورزند و به این نکته اذعان دارند که این نقش شــامل 
اوضاع روانی، ارزش ها و رفتاری است که جامعه برای هر کس که 
این مقام را احراز کرده، قائل شده است ]اتو کالین برگ، 1368[.

برای فهم ســاختار و فرایند اجتماعی نقش معلم سه دیدگاه 
عمدة نظری در جامعه شناســی تدریس مطرح اســت: نظریة 
کارکردگرایی؛ نظریة تضاد؛ نظریة تفســیری. هر یک از این سه 
نظریة یاد شــده بر نقش کانونی معلمان و نهاد آموزشی تأکید 
دارند، اما هر یک به این نقش به گونة خاصی می پردازند. در نظر 
صاحب نظران دیدگاه کارکردگرایی، نقش آموزش وپرورش انتقال 
دانــش فرهنگی، ارزش ها و باورهاســت. در حالی که در دیدگاه 
نظریة تضاد، نقش آموزش وپرورش بازتولید ســاختار اقتصادی 
و قشــربندی نیروی کار است. این در حالی است که از دیدگاه 

برنامه درسی و آموزشی 
علوم اجتماعی
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تفسیری نیز، نقش آموزش وپرورش، همانا فرایند اجتماعی شدن 
است ]اسپنسر، 1997[. در ادامة این نوشتار، به بیان کامل تری 

از دیدگاه های موجود می پردازیم.
دیدگاه کارکردگرایی2 )دیــدگاه تعادل یا وفاق(: این نظریه 
به روابط موجود بین ساختارها یا نهادهای موجود و دوام جامعه 
)نظیر آموزش وپرورش( و نقشــی که این نهادها در حفظ وضع 
موجــود و دوام جامعه ایفا می کنند، توجه دارد. از این نقطه نظر، 
جامعه نظامــی از اجزای به هم وابســتة دارای کارکرد اســت. 
امیــل دورکیم3 برای اولین بار به طــرح این موضوع پرداخت 
که آموزش وپرورش نهادی اســت که از طریــق آن، ارزش ها به 
اعضای جامعه منتقل و در آن ها درونی می شــوند. از این لحاظ 
آموزش وپرورش دارای ماهیت اخالقی است. به اعتقاد او، »تربیت 
اخالقی4« وظیفة معلمان اســت. لذا تعهد معلمان به ارزش ها و 
باورهای اصلی جامعه بسیار اهمیت دارد. دورکیم نقش معلمان 
را بسیار قدرتمند می دانست، زیرا این معلمان هستند که انتقال 
فرهنگی ارزش ها از نســلی به نســل دیگر را تضمین می کنند. 
بدین سان معلمان در حفظ نظم اجتماعی موجود نقش مهمی دارند.
دیدگاه تضــاد5: نظریه پــردازان دیدگاه تضــاد، از جمله 
مارکسیست ها و نئومارکسیست ها، معتقدند نظریة کارکردگرایی 
از تبیین کامــل ماهیت پویای جامعه عاجز اســت. در مقابل 
آنــان جامعه را نظامی می دانند کــه ویژگی آن وجود نابرابری 
اجتماعی اســت. همین نابرابری سبب تضاد اجتماعی و تغییر 

اجتماعی می شود. منبع نابرابری اجتماعی 
همانــا ســازمان اقتصــادی جامعه و 

توزیع نابرابر آن اســت. این دسته از 
متفکران بر این باورند که مدرسه 

پیونــد مهمی بیــن اقتصاد و 

فرصت های اقتصادی افراد برقرار می کند و این ســبب خواهد 
شد که مدرسه به تقویت نابرابری کمک کند. زیرا مدرسه تحت  
کنترل افراد قدرتمندی اســت که مدرسه منافع آنان را تأمین 

می کند ]رابینسون، 1981[.
نتایج تحقیقات بولز و جینتیس نشــان داده اند، مدرسه در 
خدمت طبقة سرمایه دار است، زیرا کارگرهایی را از طریق انتقال 
ارزش هایی نظیر اطاعت از منبع قدرت، ســروقت حاضر بودن، 
و احســاس مســئولیت برای کار، برای خدمت به سرمایه داری 

تربیت می کند ]شارع پور، 1387[.
به اعتقاد این نظریه پردازان، ایدة فرصت های آموزشــی برابر 
برای تمام طبقات یک اســطوره اســت. در حقیقت مدرســه 
دانش آموزان را به گونه ای متفاوت از هم و متناسب با خاستگاه 
اجتماعی ـ اقتصادی شــان، پاداش می دهد. این امر تقسیم کار 
اجتماعی موجــود در جامعه را بازتولید می کنــد. از این نظر، 
معلمان ابزار فرایند بازتولید هستند و تا زمانی که قضاوت های 
خویــش را از دانش آموزان بر مبنای طبقــات اجتماعی آن ها 
انجــام می دهند، نابرابری را دائمی می ســازند. در واقع تحلیل 
مارکسیســتی این دیدگاه به بررسی رابطة متقابل بین مدرسه 

و جامعه می پردازد.
دیدگاه تفسیری٦: در این دیدگاه، جامعه هویتی پویا تصور 
می شــود که روابط ناشــی از کنش و واکنش زنان و مردان آن 
را شــکل می دهد. این دیدگاه بــه رد نظریات کارکردگرایی در 
خصوص جامعه، دانش و رفتار انســانی می پردازد و نســبت به 
فهم الگوهای ارتباطی که ســاخت اجتماعی واقعیت را شکل 
می دهنــد، ابراز عالقه می کند. بدیــن ترتیب، نظریه های 
تفسیری مبتنی بر معانی تفسیری هستند که مردم آن ها 
را از طریق ارتباط با دیگران می ســازند. جامعه شناســان 



تفسیری و به خصوص طرفداران ســنت  کنش متقابل نمادی، 
به توســعة »خودانگاره«، فرایند اجتماعی شدن و توانایی افراد 
برای ایفای نقــش عالقه مندند. آن ها با اســتفاده از روش های 
تحقیق کیفی در جامعه شناسی آموزش وپرورش، به فهم زندگی 
روزانه در مدرســه از نقطه نظر کسانی پرداخته اند که بخشی از 
ســازمان مدرسه محسوب می شــوند. مایکل یانگ طلیعه دار 
برجســتة این نظریه است. به اعتقاد او، جامعه شناسی تفسیری 
در آموزش وپــرورش بــر ماهیت اجتماعی مقوالت آموزشــی 
و فرایندهــای اجتماعی تأکید می کند کــه از طریق آن ها این 

مقوالت ساخته و حفظ می شوند ]رابینسون، 1981[.
این نظریه که بیشتر مورد استفادة جامعه شناسان آموزش وپرورش 
در انگلســتان بوده، کوشیده اســت رابطة معلم ـ دانش آموز و 
الگوهای ارتباطی در کالس درس را دریابد]اسپنســر، 1997[.

ماهیت اجتماعی آموزش وپرورش
الف. مدرسه به مثابۀ سازمان آموزشی

به اعتقاد پارســونز7 )1995(، هدف های مدرســه به عنوان 
یک سازمان آموزشــی  عبارت اند از: آماده ساختن دانش آموزان 
برای به عهده گرفتن نقش های بزرگ ســالی در جامعه، از طریق 
اجتماعی و آشــنا کردن آن ها با ارزش های جامعه، و آموختن 
مهارت هــای الزم برای اجرای این نقش هــا در زندگی در یک 
جامعة پیچیده. پس مدرســه باید تضمین کنندة آن باشــد که 
دانش آموزان مهارت ها و دانش عمومی الزم برای ایفای کارکرد 

در یک جامعة پیچیده را دارا باشد ]شارع پور، 1387[.

ب. تلقی مدرسه به عنوان یک سازمان اجتماعی
به تعبیر اتزیونی8 ســازمان نوعی واحد اجتماعی است که به 
منظور نیل به هدف های خاصی ساخته شده است. براساس این 
تعریف، مدرسه مخصوصًا ایجاد شده است تا هر روز افراد مختلف 
در چارچــوب آن با یکدیگر ارتباط بگیرند. مدرســه قبل از هر 
چیز یک سازمان است و بسیاری از ویژگی های مشترک سازمان 
را داراســت. در واقع، مدرسه نوع خاصی از سازمان اجتماعی و 
سازمان اجتماعی نوع خاصی از نظام اجتماعی و نظام اجتماعی 
نوع خاصی از نظام محســوب می شــود. لذا دانش های موجود 
در حوزه های روان شــناختی و جامعه شناختی آموزش وپرورش 
می توانند تعریف های مشــخص و روشــنی را در این زمینه به 
تمامی دســت اندرکاران آموزش وپرورش و مسائل مربوط به آن 

ارائه دهند و سبب بهره وری بیشتر افراد در این راستا شوند.

ج. کالس درس به عنوان یک نظام اجتماعی
تالگوت پارسونز به ارائة تحلیلی نظری از کالس درس به عنوان 
یک نظام اجتماعی پرداخته اســت. بــه  اعتقاد او، کالس درس 

دارای دو کارکرد مهم است: 
1. کالس درس را می توان یکی از عوامل مهم اجتماعی شدن 

دانســت. زیرا وسیله ای اســت که به واسطة آن، اعضای جامعه 
می آموزنــد تا بخواهند و بتوانند نقش هــای خود را به خوبی در 
نظــام ایفا کنند )البته به غیــر از کالس درس، خانواده و گروه 

هم ساالن نیز یکی دیگر از عوامل اجتماعی شدن هستند(.
2. کالس درس یکی از عوامل تخصیص نیروی انســانی است. 
یعنی این مدرســه اســت که افراد را برای شغل های خاصی در 
جامعــه انتخاب می کند. مطالعات ســنجی در این باره نشــان 
می دهد، معلمان غالبًا در درک روابط اجتماعی دانش آموزان در 

کالس درس دچار سوءتفاهم می شوند ]شارع پور، 1380[.

د. سازمان آموزشی و «نظریۀ نقش»٩
انتقال فرهنگ از نســلی به نســل دیگر در مدرســه سازمان 
می یابد. مدرسه سازمانی اجتماعی است. یعنی مجموعة منظمی 
از روابط میان فردی اســت که برای نیل به هدف های مشخصی 
به وجود آمده اند. هر قدر معلم ها نحوة عملکرد مدرســه را بهتر 
دریابند، تدریس آنان کارایی بیشتری خواهد یافت. رفتار تمامی 
ســازمان های اجتماعی برای نیل بــه هدف های خود مبتنی بر 
همکاری بین اعضایی اســت که دارای روابط کاری مؤثر و قابل 
انطباق با تغییرند. موفقیت مدرسه به روابط تعاونی بین اعضای 
آن بستگی دارد که برحسب واگذاری نقش ها و تثبیت هنجارها 

به وجود می آیند.

هـ . موقعیت اجتماعی معلم و نظریۀ وابستگی متقابل 
اجتماعی

موقعیت اجتماعی مربوط می شود به مجموعه ای از افراد که دارای 
برخی ویژگی های مشترک اند و در جامعه به آن ها عنوان خاصی 
داده می شــود. برخی از نویسندگان از اصطالح »پایگاه10« برای 
اشاره به موقعیت اجتماعی استفاده می کنند )شارع پور، 1387(.

نظریۀ وابستگی متقابل اجتماعی11
شــاید مهم ترین نظریة روان شناســی اجتماعــی برای حوزة 
آموزش وپرورش، »نظریة وابســتگی متقابل اجتماعی« باشــد 
]جانسون و جانسون، 1997[. بنابر این تئوری، این معلم کالس 
است که باید تصمیم بگیرد: آیا تدریس کالس درسی اش می باید 
مبتنی بر رقابت باشد یا تعاونی و تشریک مساعی، و یا انفرادی 

شکل گیرد.
براســاس تحقیقات میدانی کورت لوین12، وابستگی متقابل 
اجتماعی زمانــی پدید می آید که رفتار هــر فردی تحت تأثیر 
کنش های اجتماعی دیگران باشد. در هر وضعیت اجتماعی، افراد 
ممکن است برای نیل به هدف های متقابل به یکدیگر بپیوندند، 
یا با یکدیگر رقابت کنند تا ببینند چه کســی بهترین است، یا 
به طور مســتقل از دیگران عمل کننــد. مطالعات صورت گرفته 
دربارة نظریة وابســتگی متقابل اجتماعی نشان می دهند، عمل 
کردن به صورت تعاونی و تشــریک مســاعی، در مقایســه با 
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رویکردهای رقابتی یا فردگرایانه، به موفقیت بیشتر دانش آموزان 
در کالس های درس و برقراری روابط مثبت تری به مراتب بیشتر 
در بین آنان می انجامد. همچنین، سازگاری های بیشتر روانی و 
شایستگی های اجتماعی و »عزت نفس13« فراوان تری را در پی 
دارد. بنابراین الزم است که یادگیری های تعاونی، نحوة تشریک 
مساعی و ایجاد گروه های درسی کالسی بر این مبنا به معلمان 

آموزش داده شوند.

نتیجه گیری و بحث
با توجه به اینکه آموزش وپرورش اساسًا فرایندی است شامل 
معلمــان، دانش آموزان و افــرادی دیگر که هــدف آن انتقال 
دانش، مهارت ها و فرهنگ از یک نســل به نســل بعدی است، 
لذا روان شناســی اجتماعی )مطالعة روابط بین افراد، گروه های 
کوچک، و روابط پویای ســازمانی( احتمــااًل نزدیک ترین حوزة 
علوم اجتماعی به آموزش وپرورش اســت ]جانسون و جانسون، 
1997[. بر همین اســاس، شایسته است که ماهیت اجتماعی 
آموزش وپرورش و ســازمان آموزشــی، و نظریة نقش و نظریة 
وابستگی متقابل اجتماعی و موقعیت اجتماعی معلم، مورد توجه 

و مداقه قرار گیرد.
آموزش وپــرورش و روان شناســی اجتماعــی می تواننــد در 
فعالیت های آموزشــی  مفید و مؤثرتر باشــند. آموزش وپرورش 
از طریــق ارتباط میــان افراد صورت می گیــرد و فهم ماهیت 

ســازمان های اجتماعــی و نظریه هــای مربوط بــه نقش، به 
دســت اندرکاران تعلیم وتربیت کمک می کند، حقوق و تکالیف 
خویش را روشــن کننــد. انتظارات معلــم از دانش آموز نه تنها 
تعیین کنندة نقش اوست، بلکه بر میزان یادگیری دانش آموز نیز 

تأثیر بسزایی دارد.
بنابر تحقیقات صورت گرفته، مدرســه ســازمانی آموزشــی 
و اجتماعی اســت که از لحاظ ماهیت ســازمانی خود می تواند 
در نقش یک مؤسســة تعاونی جلوه گر شــود و این معلم است 
کــه می باید توانایــی آن را اخذ کند که هدف هــای یادگیری 
دانش آموزان را در سازمان اجتماعی مدرسه بر مبنای سه حالت 

رقابتی، انفرادی و تعاونی تعریف کند.
از مباحث فوق می توان چنین نتیجه گرفت که تقریباً  تمامی 
دانســته ها در حوزة جامعه شناسی آموزش و دیدگاه های مطرح 
می تواند بهره های فراوان و ارزش های معنوی بســیاری را برای 
دســت اندرکاران تعلیم وتربیت به ارمغان آورد. مســلم اســت، 
توجــه به تئوری ها و دیدگاه های جامعه شــناختی و فلســفی 
موجود و بهره گیری از آن ها در تدوین مبانی بنیادی طرح های 
آموزش وپرورش می تواند مفید باشــد. بدون شک رهیافت های 
مبتنــی بر تئوری های یادشــده در حوزه های جامعه شناســی 
آموزش وپرورش و فلســفه های تعلیم وتربیــت از آغاز تا امروز و 
فراتــر رفتن به حوزه های عملیاتی و کاربــردی آن ها، می تواند 

راهگشای امر خطیر تعلیم وتربیت باشد.

پی نوشت ها
1. Kant, Immanuel
2. Functionalism
3. Durkheim, E
4. Moral education
5. Conflict Theory
6. Interpretive
7. Parsons
8. Etzioni
9. Role theory
10. Status
11. Social interdependence theory
12.Kurt Lewin
13. Self-steem
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جعفر نجات
دکترای جامعه شناسی و مدرس دانشگاه علمی و کاربردی استان بوشهر

چکیده
یكـــــــــی 
ازمهــم تــریــن 
نهادهایـی که در زمینة 
مهــارت هاي  پــرورش 
اجتماعــی نقــش دارند، 
اسـت.  آمـوزش وپـــرورش 
مدرسه به عنوان یک پایگاه مهم 
آموزشــی تأثیر غیر قابل انكاري در امر 
تربیــت دانش آمــوزان دارد. هدف از این 
پژوهش بررســي نقش برنامة درسي پنهان 
در رشــد مهارت های اجتماعی دانش آموزان 
در مدرســه هاي دورة متوسطة دوم شهر بوشهر 
بوده است. روش تحقیق  آن توصیفي ـ پیمایشی 
و جامعة آماري آن شامل تمامی دانش آموزان دورة  
متوسطه شــهر بوشهر در سال تحصیلي 94- 1393 
بوده اســت كه تعداد 362 نفر از آن ها براســاس روش 
نمونه گیري خوشــه ای به عنوان  نمونه انتخاب شدند. برای 
گردآوري داده ها از ابزار پرسش نامه كه براساس مقیاس لیكرت 
تنظیم شــده بود، اســتفاده كردیم. تجزیه و تحلیل داده ها هم 
با اســتفاده از نرم افزار »SPSS« و روش هاي آماري در ســطح 

توصیفي و استنباطي صورت گرفت. 
یافته های تحقیق نشان دادند: برنامه های درسی پنهان و ابعاد 
آن، همچون جو اجتماعی، ســاختار فیزیکــی و روابط درونی 

مدرســه، با میزان مهارت های اجتماعی هم بستگی معناداری 
دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرســیون نشــان داد که متغیر 
برنامة درســی پنهان و ابعــاد آن، 0/37 درصد از تغییرات در 

وضعیت مهارت های اجتماعی دانش آموزان را تبیین می کند.

كلیدواژه ها: مهارت های اجتماعی، برنامة درسی پنهان، جو 
اجتماعی مدرسه، ساختار فیزیکی مدرسه، روابط درون مدرسه.

مقدمه
هدف اصلــی نهادهای جامعه پذیری، اجتماعی کردن یا آماده 
ســاختن دانش آموزان  برای حضور مؤثــر در جامعه و درک به 
موقع و هماهنگ ساخت ها،کارکردها و فرهنگ جامعه به منظور 
نشــان دادن عملکرد معقول، اعــم از واکنش ها، رفتار یا کنش 
در جهت رفع نیازها و رســیدن به هدف هاي جمعی است. نظام 
جامعه پذیری و فرهنگ، ارتباط دو سویه ای با هم دارند. بدیهی 
اســت که نمادها و ارزش های نظام جامعه پذیری از طریق نظام 

فرهنگی تأمین می شوند ]پیروز نیا، 1385[.
 نهادهــاي متفاوتي در زمینة پــرورش مهارت هاي اجتماعی 
نقــش دارند که یكی از مهم ترین آن آموزش وپرورش اســت و 
مدرسه به عنوان یک پایگاه مهم آموزشی، تأثیر غیرقابل انكاري 

در امر تربیت دانش آموزان دارد ]ارغرابی، 1388[.
مدرســه، عالوه بر آموزش های رســمی، از طریق آموزش های 
غیررسمی در انتقال مهارت های اجتماعی می تواند ایفای نقش 
کند. در مدرســه ها نیز عوامل گوناگونی در پرورش مهارت هاي 

برنامۀ درسی پنهان و
 رشــــــــــــــــــــــد 
مهارت های اجتماعی

برنامه درسی و آموزشی 
علوم اجتماعی
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اجتماعــی دانش آموزان تأثیر دارند. یكــی از مهم ترین عوامل 
مرتب با مدرسه، »برنامة درسی پنهان«  است. جامعه شناسان، 
پژوهشگران آموزش وپرورش و روان شناسان این مفهوم را غالبًا 

برای توصیف نظام غیررسمی مدرسه به کار می برند. 
برنامة درســی پنهان نه در جایی نوشته شده است و نه هیچ 
معلمی آن را درس می دهد. بلکه محیط آموزشــی مدرسه، با 
تمام خصوصیاتــش، آن را آموزش می دهد. صرف نظر از اینکه 
معلمان مدرســه تا چه اندازه متبحر و شایســته اند، یا برنامة 
درســی تا چه حد پیشرفت کرده اســت، دانش آموزان، اتفاقًا 
در معرض چیزی قرار می گیرند که هیچ گاه ســخنی از آن در 
میان نبوده است. آن ها به مرور تحت تأثیر برنامة درسی پنهان 
مدرســه، رویکرد خاصی نســبت به زندگی اجتماعی و نگرش 
خاصی نسبت به تحصیل و یادگیری پیدا می کنند. بدون تردید 
یکی از مؤلفه هاي بسیار مهم در رشد اجتماعی دانش آموزان در 

مدرسه، برنامة درسی پنهان است. 
دانش آموزان از طریــق برنامه هاي درســی و به ویژه برنامة 
درســی پنهان بــا انــواع  مهارت هــا و نگرش هــا، همچون 
احترام، صداقت، ســعة صدر، همدردي، وطن پرستی، تعهد و 
مســئولیت پذیري، توجه به نفع عمــوم، برابري، رعایت قانون 
و مقررات و غیره آشــنا می شــوند. آن ها همچنین می توانند 
دانش، مهارت هــا، مفهوم ها و نگرش هایی را فــرا بگیرند که 
براي پرورش آن ها خطر آفرین اند و تهدید محســوب می شوند

]فتحی واجارگاه، 1385[.
كسب مهارت هاي اجتماعي با فرایند جامعه پذیري و یادگیري 
اجتماعي ارتباط دارد و این دو، پیش زمینة مهارت هاي اجتماعي 
هستند و بدون اجتماعي شدن یادگیري مهارت هاي اجتماعي 
ممكن نیست. مدرسه یکی از عوامل اساسي در اجتماعي شدن 
و كسب مهارت هاي اجتماعي است ]ماسن و همكاران،1997[.
پژوهش حاضــر به دنبال تبییــن نقش برنامة درســی پنهان 
در  کســب مهارت های اجتماعــی  دانش آموزان دورة دوم 

متوسطه شهر بوشهر بوده است.

مفهوم شناسی و مبانی نظری
١. مهارت های اجتماعی

مهارت هــاي اجتماعی به توان برقــراري ارتباط با دیگران 
اطالق می شــود، به گونه اي که فرد بتواند به حقوق، الزامات، 
رضایــت خاطر و یا انجــام وظایف خــود در حد معقولی 
دســت یابد؛ بی آنکه حقوق دیگران را نادیده بگیرد. در 
عین حــال نیز بتواند در این موارد، مبادله اي باز و آزاد 
با دیگران داشته باشد ]بیگی و فیروز بخت،1384[.

 انگلبرگ و اســجوبرگ )2004( معتقدند: 
مهارت هاي اجتماعی کارکردهاي مختلفی دارند: 
برخی از مهارت هاي اجتماعی، رشــد اجتماعی 
را تســهیل می کنند، برخی دیگر بافت هاي بین 
فردي را بهبود می بخشند، و برخی مانع از دست 

دادن تقویت هاي جاري می شوند.
مهـــارت هاي اجتمـــاعی داراي ابـعـــاد و 
مؤلفه هــاي متفاوتــي هســتند. کرانی 
و بــرن)2006( مهــارت اجتماعی 
بعــد مي دانند:  را شــامل چهــار 



é مهارت های پایه ای؛ مثل مشاهده؛
é مهارت های تعاملی: مثل گفت وگو و همکاری

é مهارت هــای عاطفــی ماننــد خودافشــایی و تشــخیص 
احساسات خود 

é مهارت های شناختی؛ مثل مطالعه، تفکر، نقادی و پرسش.
الیترون و گرشام )2005( مؤلفه هاي مهارت هاي اجتماعی را 
شــامل همدلی، کنترل هیجان و تأخیر در جلب رضایت و حل 

تعارض می دانند. 
بوئیتل و کامــپ )2006( مهارت هاي اجتماعی را شــامل 
مهارت هاي ابراز وجود، مهارت هاي تقویت اظهار بیانات مثبت، 
مهارت هــاي جرئت مندي و مهارت هاي ارتباطی گفت وگو براي 

حل مشكل میان فردي می دانند.
بر این اســاس، برمبناي دیدگاه مشــترک اغلب صاحب نظران، 
مؤلفه هاي مهارت اجتماعی شامل ابراز وجود ، همدلی، همکاري، 
مسئولیت پذیري و مهارت حل مسئله مي شوند. »ابراز وجود«، به 
معناي مالحظة حقوق دیگران و در عین حال گرفتن حق خود است 
]طالب زاده و همكاران، 1388[. »همدلی« به معناي توانایی تجسم 
کردن افكار، احساسات و نیاز هاي دیگران است ]نوقابی و شریف،1384[. 
»همــكاري« به معناي تمایل و ترجیح افراد براي کار کردن با هم 
به منظور رسیدن به هدف مشترک اســت ]علی خانی، 1388[. 

2. برنامۀ درسی پنهان
بلوم )1981( برنامة درســي را شامل برنامة درسي آشكار و 
پنهــان مي داند. به اعتقاد او، برنامة درســي پنهان، غیرمدون و 
تعریف نشــده اســت. او مي گوید: برنامة درسي پنهان در نظام 
آموزشــي در زندگي و تعامل در محیط هاي یادگیري شــكل 
مي گیرد. از نظر بلوم، برنامة درسي هم فرایند است و هم نتیجه، 

و هم پنهان است و هم آشكار ]اسکندری،1387[.
مایكل اپل )1983( معتقد است: برنامة درسي پنهان عبارت 
اســت از تدریس ضمني هنجارهــا و ارزش ها و ایجاد تمایالت 

خاص در فراگیرندگان ]عابدي و تاجي،1380: 11[ .
لورنس كهبرگ )1983( معتقد اســت: برنامة درسي پنهان 
رابطــة جدایي ناپذیر با آموزش اخالق دارد و معلم از طریق این 

برنامه به انتقال استانداردهاي اخالقي مي پردازد. 
هنري جیرو )1983( معتقد اســت: برنامة درسي پنهان یا 
مستتر در مدرسه ها به انتقال ضمني آن دسته از هنجارها، ارزش ها 
و طرز تلقي هایي مي پردازد كه از روابط اجتماعي در مدرسه ها 

و كالس درس حاصل مي شــوند ]عابدي، تاجي، 1380 :12[.

٣. نقــش برنامــۀ درســی پنهــان در اجتماعــی 
شدن و رشد مهارت های دانش آموزان

بولزوگین تیس )1976( کارکرد اصلی برنامة درسي پنهان را 
کنترل و نظارت اجتماعی می دانند. آن ها معتقدند: دانش آموزان 
در مواجهه با برنامة درســی پنهان، موقعیت خود را تشــخیص 
مي دهند و به نحوی با آن سازگار می شوند. به عبارت دیگر، مدرسه  
از طریق برنامة درســی پنهان به »بازآفرینی1« طبقة اجتماعی 
دانش آموزان می پــردازد و آن ها را به طور ضمنی برای پذیرش 
موقعیت اجتماعی آینده شان آماده می سازد. به نظر بولزروگین 
تیس، برنامة درسی پنهان دستور کار سیاسی ـ اقتصادی دارد. 
مســئولیت آن، جداسازی طبقاتی اســت. نخبگان را آزادی و 
فرصت پیشــرفت ارزانی می دارد و غیرنخبگان را می آموزد که 
در آینده قسمت و سرنوشت خود را به عنوان کارگران منضبط و 
فرمانبردار پذیرا باشند. حتی، اغلب دانش آموزان می آموزند که 
بپذیرند، نظام سیاسی ـ اقتصادی آن ها، صرف نظر از اینکه خود 

در آن چه موقعیتی دارند، بهترین است. 
ایوان ایلیــچ )1971(، ضمن کنــدوکاو در خصلت های 
مدرسه، برنامة درسی پنهان را مورد تأکید قرار می دهد. به نظر 
او در مدرســه بسیاری چیزها آموخته می شوند که به محتوای 
رســمی درس ها، هیچ ربطی ندارند. مدرسه، با خصلت تأدیبی 
و نظم دهی ســاختار و مقرراتش، پذیرش چشــم بســتة نظم 
اجتماعــی موجود را تلقین می کند. ایــن درس آگاهانه تعلیم 
داده نمی شــود و رویه ها و ســازمان مدرسه متضمن آن است. 
برنامة درســی پنهان به کودکان می آمــوزد که نقش آن ها در 
زندگی، این اســت که موقعیت خود را تشخیص دهند و با آن 

بسازند ]عالقه بند، 1386[. 
گیدنــز )1991( معتقد اســت که پــاره ای از مضمون های 
مطرح شــده در رویکردهای نظری را می تــوان از طریق مفهوم 
بازآفرینــی فرهنگی، به یکدیگــر مربوط ســاخت. بازآفرینی 
فرهنگی به روش هایي اشــاره می کند که مدرســه ها، همراه با 
ســایر نهادهای اجتماعی، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را 
از نسلی به نســلی دیگر تداوم می بخشند. این مفهوم توجه ما 
را به روشــی معطوف مي سازد که مدرسه از طریق برنامة درسی 
پنهان یادگیری ارزش ها، نگرش ها و عادت ها را تحت تأثیر قرار 
می دهد. مدرسه ها انواع ارزش ها و نگرش های فرهنگی کودکان 
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را که در ســال های اولیه زندگی کسب کرده اند، تقویت می کند 
]گیدنز، 1386[.

٣. فرضیه های تحقیق
1. بین برنامة درسی پنهان مدرسه و میزان رشد مهارت های 

اجتماعی دانش آموزان هم بستگی معناداري وجود دارد.
 2. بین ســاختار فیزیکی مدرســه و میزان رشد مهارت های 

اجتماعی دانش آموزان هم بستگی معناداري وجود دارد.
3. بیــن جو اجتماعی مدرســه و  میزان رشــد مهارت های 

اجتماعی دانش آموزان هم بستگی معناداري وجود دارد.
4. بین روابط درونی مدرسه و میزان رشد مهارت های اجتماعی  

دانش آموزان هم بستگی معناداري وجود دارد.
5. بین ســاختار سازمانی مدرســه و میزان رشد مهارت های 

اجتماعی  دانش آموزان هم بستگی معناداري وجود دارد.
6. بین تشــویق و تنبیه در مدرسه و میزان رشد مهارت های 

اجتماعی  دانش آموزان هم بستگی معناداري وجود دارد.

٤. روش شناسی تحقیق
١. روش پژوهــــش: پژوهـــش حاضــــر تحقیقـــی از نوع

توصیفیـ  هم بســتگی است که به شــیوة پیمایشی انجام شد. 
جامعة آماری شامل همة دانش آموزان دورة دوم متوسطة بوشهر 
بود که در ســال تحصیلی 1394-1393 در مدرسه هاي دورة 
دوم متوسطه به تحصیل مشغول بودند. حجم نمونة مورد بررسی 
با توجه به تعداد کل دانش آموزان، براســاس »فرمول کوکران« 
تعداد 362 نفر تعیین شد که به شیوة نمونه گیری خوشه ای دو 

مرحله ای انتخاب شدند.

2. ابــزار تحقیــق: در این پژوهش ابــزار گردآوری اطالعات 
پرســش نامه محقق ســاخته بود که به صورت طیف لیکرت از 
متغیرهای موجود در پژوهش طراحی شــده است.پرسش نامه 
شامل اطالعات فردی)جنسیت و پایه تحصیلی(، سؤاالت میزان 
مهارت های اجتماعی)مقیاس مهارت اجتماعی گرشام و الیوت 
)1999( بر اســاس مؤلفه های همکاری سؤال 1تا 10، قاطعیت 
ســؤاالت 11 تا 1۶، خویشتن داری سؤاالت 17 تا 23 و همدلی 
ســؤاالت24 تا 29(، ســؤاالت مربوط به برنامة درســی پنهان 
به صورت طیف لیکرت طراحی شــده است. برای تعیین روایی 
پرسش نامه از نظر متخصصان استفاده شد. برای تعیین پایایی 

ابزار تحقیق، از آزمون آلفــای کرونباخ بهره گرفتیم. در جدول 
1 میــزان پایایی مربوط به متغیرهای تحقیق در پرســش نامه 

مشخص شده است.

تجزیه و تحلیل یافته ها

١. یافته های توصیفی
ویــژگـی های فـردی دانــش آمــوزان: در بـــررســی 
ویژگی هــای فــردی دانش آمــوزان به لحاظ جنســیت و پایة 
تحصیلی، داده های جدول 2 نشــان می دهند که 52/7 درصد 
از دانش آمــوزان مــورد مطالعه دختر و 47/3 درصد نیز پســر 
هستند. در بررســی توزیع دانش آموزان مورد مطالعه بر اساس 
پایة تحصیلی، داده های جدول 1 نشان می دهد که 36/1 درصد 
از دانش آمــوزان در پایة 10، 32/8 درصــد در پایة یازده و 31 

درصد باقی مانده در پایة دوازده تحصیل می کنند.

  جدول 2. ویژگی فردی دانش آموزان)جنسیت و پایة تحصیلی(

جنسیت

جمعپسردختر

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

191%52/7171%47/3362%100

پایه 
تحصیلی

////////////////////////نهمهشتمهفتم

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

106%29/2122%33/7134%37/1362%100

  جدول1. مقادیر آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق  در پرسش نامه

تعداد نام متغیر
آلفای کرونباخسؤال

290/84مهارت های اجتماعی

50/83ساختار فیزیکی مدرسه

80/81جو اجتماعی مدرسه

50/83روابط موجود در مدرسه

60/81ساختار سازمانی مدرسه

60/85تشویق و تنبیه در مدرسه

300/87برنامة درسی پنهان)سؤاالت مربوط به ابعاد(
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میــزان مهارت های اجتماعــی دانش آموزان: در 
بررسی و ارزیابی میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان مورد 
مطالعه، داده های جدول 3 نشــان می دهند که نزدیک به نیمی 
از دانش آموزان در ســطح مهارت های اجتماعی شــان متوسط، 
26 درصد از دانش آموزان در ســطح مهارت های اجتماعی  زیاد، 
11/3 درصد دانش آموزان در سطح مهارت های اجتماعی  خیلی 
زیاد، و 19/6 درصد در سطح مهارت های اجتماعی  کم هستند. 
در جــدول 3 میــزان مهارت های اجتماعی و ابعــاد آن را بین 

دانش آموزان نشان مي دهد.

2.تحلیل فرضیه های تحقیق
é همان گونه که در جدول4 مشاهده می شود، ضریب هم بستگی 
میان برنامة درسی پنهان مدرسه و میزان مهارت های اجتماعی 
دانش آموزان r =0/572 و ســطح معناداری sig =0/000 است. 
این نتایج نشان دهندة وجود رابطة مثبت و معنی دار بین این دو 
متغیر است. بدین معنا که با 99 درصد اطمینان، برنامة درسی 
پنهان در مدرسه با ســطح مهارت های اجتماعی دانش آموزان 

هم بستگی دارد. بنابراین فرضیه تأیید شد.
é داده های جدول4 در خصوص رابطة متغیر ساختار فیزیکی 
مدرســه و مهارت های اجتماعی دانش آموزان نشان  می دهد، با 
توجه به مقدار ضریب هم بستگی)r =0/449( و سطح معنی داری 
که)sig = 0/000(، بین این دو متغیر در سطح اطمینان، 0/99 
رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. یعنی با 99 درصد اطمینان، 
ساختار فیزیکی مدرسه با چگونگی رشد مهارت های اجتماعی 
دانش آموزان هم بستگی مستقیم دارد. بنابراین فرضیه تأیید شد.

é با توجه به داده های جدول 4 که مقدار ضریب هم بســتگی 
پیرسون r =0/466 و سطح معنی داری آنsig = 0/000 است، 
فرض محقق مبنی بر وجود رابطة مســتقیم و معنادار بین دو 
متغیر جو اجتماعی مدرســه و وضعیــت مهارت های اجتماعی 
دانش آموزان در ســطح 0/01 معنادار می شود. نتیجة به دست 
آمده حاکی از آن است که  با 99 درصد اطمینان می توان گفت: 
وضعیت جو اجتماعی در مدرســه نقش مستقیم در چگونگی 
اجتماعی شدن و رشد مهارت های اجتماعی  دانش آموزان دارد.

بنابراین فرضیه تأیید شد.
é با توجه به داده های جدول 4 مشــخص شد، بین دو متغیر 
روابط درون مدرســه و میزان مهارت های اجتماعی 
دانش آمــوزان رابطة مثبت و معنــادار وجود دارد. با 
توجه به میزان ضریب هم بســتگی پیرسون حاصل 
از رابطــة بین این دو متغیر که r = 0/483 و ســطح 
معنــی داری آن  sig =0/000 اســت، می توان این 
فرضیه را تأیید کرد. بدین معنا که هر چه روابط درون 
مدرســه تغییر می کند، بالطبع چگونگی مهارت های 

اجتماعی دانش آموزان نیز تغییر می کند.
é با توجه به داده های جدول 4 مشخص شد، بین دو 
متغیر ساختار سازمانی مدرسه و میزان  مهارت های 
اجتماعی دانش آمــوزان رابطة مثبت و معنادار وجود 
دارد. با توجه به میزان ضریب هم بســتگی پیرسون 
حاصــل از رابطة بین ایــن دو متغیر که r  =0/434 و ســطح 
معنــی داری آن sig =0/000 اســت، می توان ایــن فرضیه را 
تأیید کرد. بدین معنا که چگونگی ساختار سازمانی مدرسه در 
شكل گیري مهارت های اجتماعی دانش آموزان نقش مستقیم دارد. 

é با توجه به داده های جدول 4 مشــخص شد، بین دو متغیر 
میزان و نحوة تشــویق و تنبیه در مدرســه و سطح مهارت های 

   جدول 3. وضعیت مهارت های اجتماعی دانش آموزان

ابعاد 
مهارت های 

اجتماعی
خویشتنداریقاطعیتهمدلیهمکاری

مهارت های 
اجتماعی

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیشاخص آماری

11/3%19/941%14/272%19/151%14/769%53خیلی زیاد

26%28/794%25/7104%29/593%25/4107%92زیاد

43/1%33/7156%37/8122%32/9137%32/3119%117متوسط

19/6%17/771%22/364%18/581%27/667%100کم

362جمع
%100

362
%100

362
%100

362
%100

362
%100

  جدول4. ضرایب هم بستگی آزمون هم بستگی بین متغیرهای تحقیق

تشویق و 
تنبیه

ساختار 
سازمانی

روابط 
مدرسه

جو 
اجتماعی

ساختار 
فیزیکی

برنامة درسی 
پنهان

متغیرها

٭٭0/514 ٭٭0/434 ٭٭0/483 ٭٭0/466 ٭٭00/449 ٭٭00/572
مهارت های 

اجتماعی

٭٭هم بستگی در سطح 0/01 معنادار است.
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  جدول5.  رگرسیون کیفیت زندگی و متغیرهای مستقل

شاخص ها
B

اشتباه 
استاندارد

Betat مقدار
سطح 

معنی داری متغیرها

0/2430/0670/173/520/000شبکة روابط درون مدرسه

0/1070/0350/1622/760/006جو اجتماعی مدرسه

0/1730/0950/011/880/072ساختار سازمانی مدرسه

0/2650/2180/0661/320/188ساختار فیزیکی مدرسه

0/4730/0710/3356/70/000تشویق و تنبیه

R2 = 0/37  
    F =39/03 
sig =0/000

اجتماعی دانش آموزان رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. با توجه 
به میزان ضریب هم بستگی پیرســون حاصل از رابطة بین این 
 sig =0/000  و ســطح معنی داری آن r =0/514 دو متغیر که
اســت، می توان با 99 درصد اطمینان این فرضیه را تأیید کرد.
بدین معنا که چگونگی و میزان تشــویق و تنبیه در  مدرسه در 

رشد مهارت های اجتماعی  دانش آموزان نقش مستقیم دارد.
هدف تحلیــل رگرســیونی یافتن میزان و ســهم اثرگذاری 
متغیرهای مستقل بر میزان متغیر وابسته )مهارت های اجتماعی 
دانش آموزان( اســت. به سخن دیگر، با اســتفاده از رگرسیون 
چند متغیره به تعیین و پیش بینی درصد واریانس مهارت های 
اجتماعی پرداخته می شــود؛ این فراینــد از طریق وارد کردن 
متغیرهای مستقل در معادلة رگرسیون صورت می گیرد. بنابراین 
برای تبیین متغیر وابسته )مهارت های اجتماعی( بر اساس ابعاد 
 »Enter«برنامة درسی پنهان از مدل خطی رگرسیون به روش
استفاده شــد. نتایج حاصل از انجام تحلیل رگرسیون در قالب 

جدول 5 ارائه شده است.

یافته های تحلیل رگرســیونی با توجه به میزان F و ســطح 
معنــاداری آن نشــان می دهنــد، معادلة رگرســیون، معادلة 
معناداری اســت. همچنین ضریب تعییــن)R2( برابر با 0/37 
اســت. یعنی0/37درصد از واریانس متغیر وابسته )مهارت های 

اجتماعی دانش آموزان( از طریق متغیرهای مســتقل وارد و در 
مدل تبیین می شود. به عالوه، نتایج به دست آمده از ضرایب بتا 
)β( نشــان می دهند که متغیرهای ساختار سازمانی مدرسه  و 
ساختار فیزیکی مدرسه تأثیر معناداری بر مهارت های اجتماعی 
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نگرش هاي مختلفی همچون خویشــتن داری، احترام، صداقت، 
همدلي، همکاری، مســئولیت پذیري، رعایت قانون و مقررات و 
غیره آشنا می شوند. عوامل دیگري كه جزو برنامة درسي نیستند 
و از دید و مشاهدة برنامه ریزان و دست اندركاران تعلیم وتربیت 
نیز پنهان اند، بر فكر، عواطف و رفتار فراگیرنده اثر مي گذارند و 
در بیشتر موارد مؤثرتر از برنامة درسي آشكار و پیش بیني شده 
عمل مي كنند. قوانین و مقررات در كالس و محیط آموزشي، جو 
اجتماعي مركز آموزشي و تعامل و رابطة فراگیرندگان با مدیران 

و معلمان، از جملة این عوامل هستند. 
برنامة درسي پنهان در حد معني داري تعیین كنندة آن چیزي 
است كه مبناي احســاس ارزش و عزت نفس شركت كنندگان 
قرار مي گیرد. همین برنامة درسي پنهان است كه بیش از برنامة 
درسي رســمي در سازگاري استادان و شــاگردان تأثیر دارد. 
کمتر مهدكودك، مدرسة ابتدایي، دبیرستان و یا دانشگاهي را 

سراغ داریم كه برنامة درسي پنهان بر شاگردان و هیئت 
آموزشي تحمیل نكرده باشند. اگر چه هر برنامة درسي 

ویژگي هایي دارد كه خاص مؤسسه اي معین است، 
ولي وجود این گونه برنامه هاي درسي پنهان 
تا حد بسیاري بر كل فرایند تعلیم و تربیت و 

به تبع آن، رشد مهارت های اجتماعی 
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در چگونگی رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان در مدرسه دارد. 
بنابراین، نتیجه ای که از این مبحث حاصل می شــود، این اســت که 
برنامة درســی پنهان به حضور لحظه به لحظه و عملی معلم و شاگرد 
در کالس وابسته است. برنامة درسی پنهان لزومًا خاص مدرسه و نظام 
آموزشی نیست. این برنامه تقریبًا همیشه و در همه جا با یادگیري هاي 
افراد گره خورده اســت. توجه به این نکته از اهمیت زیادي برخوردار 
است. دانش آموزان به برنامة درسی پنهان پاسخ نمی دهند، بلکه آنان 
از طریق تفسیر و بحث، تحلیل، ادراکات خود، و تلفیق و ترکیب هاي 
خود، برنامة درسی پنهان را می سازند. برنامة درسی پنهان دانش آموزان 

پاسخی است به آنچه در محیط آموزشی انجام می دهند. 
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ترجمة زهرا امیني فرد

در طول دهة گذشــته، فنالند به یك هــدف پایگاه آموزش 
بین الملل تبدیل شده اســت. هزاران مربي و سیاست گذار از 
مدرســه  هاي فنالند بازدید و كالس ها را مشــاهده كرده اند تا 
پي ببرند، چرا این ملت كوچك شــمالي در بسیاري رتبه هاي 

آموزشي، سرامد جهان غرب است. 
با توجه بــه كار من در دولت فنالند، مــن فرصت مالقات با 
بسیاري از بازدید كنندگان خارجي را داشتم. من بسیار از آن ها 
مي پرسم كه در مورد نظام آموزشي فنالند چه چیزي به دوستان 
و خانواده هایشــان خواهند گفت. بسیاري به اعتماد به معلمان 
و جایگاه اجتماعي باالي یك معلم اشــاره مي كنند كه موجب 
مي شود، تدریس به عنوان یكي از مطلوب ترین شغل ها در میان 

جوانان فنالندي انتخاب شود. 
كارشناسان معتقدند: نیروي آموزشي تحصیل  كرده، شرط الزم 
براي عملكرد خوب در تمام نظام هاي آموزشي است. همچنین، 
آموزشي كه مبتني اســت بر همكاري نه انزوا، خودمختاري به 
جاي اقتدار از باال به پایین و مســئولیت پذیري حرفه اي به جاي 
بیشتر نشان  بروكراتیك، عملكرد حرفه اي را  مسئولیت پذیري 
مي دهد. اندي هارگریویس1 و دنیس شرلي2 (2011( پي بردند كه همة 
نظام هاي مدرسه اي با عملكرد باال- مانند آنچه در آلبرتا و انتاریو 
در كانادا و در سنگاپور وجود دارد- این ویژگي  هاي كار معلمان 
را ارج نهاده اند. ایــن موضوع در مورد فنالند هم صدق مي كند. 

رهبری معلم در عمل 
براي به دست آوردن درك تازه اي از نوع تدریس مدرسه هاي 
فنالند، من از مدرســة ابتدایي »آرورا«3 در اســپو، شــهري در 
منطقة متصل به »هلســینكي«4 بازدید كردم. گفت وگوي من 
با معلمان به ســرعت اخالق را در كار آن ها آشكار كرد. معلمان 
خــود را به عنوان متخصصي مي دانند كه وظیفه و مســئولیت 
برنامه ریزي، پیاده ســازي و ارزیابي نتایج كار خود را دارند. من 
چند تیم از معلماني را دیدم كه روي برنامة درسي كار مي كردند 
و در مورد پشــتیباني فردي براي دانش آموزان داراي نیازهاي 
خاص بحث مي كردند و فعالیت هایي را براي درس هاي ریاضي 

گسترش مي دادند. 
مدیر مدرسه به من گفت كه كار گروهي، یك اصل اساسي در 
تمام مدرسه است؛ از سالن معلمان تا كالس، و اینكه تك سواري 
در این مدرسه نقشي ندارد. بسیاري از بازدید كنندگان از فنالند 
متعجب مي شوند كه نمي توانند هیچ تعامل قوي و به كارگیري 
قــدرت تدریس یا كنكاش در مباحث علمــي و مهارتي را پیدا 

كنند. در حقیقت آنچه آن ها مي یابند، كاماًل متضاد این است. 
اكثر مدرســه ها فضاي نســبتًا آرامي دارنــد و بین معلمان و 
دانش آموزان روابط غیررسمي برقرار است. معلمان فرصت تشریك 
مساعي میان خود را دارند، زیرا بار تدریس معلم سبك تر از ایاالت 
متحده اســت. معلمان در مدرســة ابتدایي، چهار یا پنج درس 

رهبری آموزشی معلمان 
مروری بر منزلت اجتماعی معلمان 

در فنالند

برنامۀ درسی و آموزشی
علوم اجتماعی
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45 دقیقـه اي 
و در دبیرســـتان، 
پنج یــا شــش درس را 
روزانــه آموزش مي دهند. 
عــالوه بر ایــن، هر درس 
45 دقیقــه اي بــه دنبال یك 
كه  اســت  15دقیقــه اي  دورة 
در  عــادي  به طور  دانش آمــوزان 
فضاي آزاد مي گذرانند. این فرصتي 
براي اســتراحت معلمان و یا مالقات 
با همــكاران در ســالن معلمان اســت. 
مارتتي هلســتروم، مدیر مدرسة ابتدایي 
آرورا گفت: »من انتظــار دارم همة معلمان در 
مدرســة ما خودشــان را به عنوان رهبر آموزشي 
ببینند.« همة معلمان به طور فعال در طراحي برنامة درسي مدرسه 
و تعیین هدف هاي آموزشــي براي دانش آمــوزان خود دخالت 
دارند. همچنین این وظیفة معلمان اســت كه میزان دستیابي 
به هدف هاي آموزشــي را ارزیابي كنند، زیرا تســت استاندارد 
خارجي در فنالند وجود ندارد. هنگامي كه در مورد نقش مدیر 
مدرسه به عنوان رهبر مدرسه سؤال شد، هلستروم پاسخ داد: من 
مانند رهبر اركستر هستم. سعي مي  كنم بهترین كارایي را از هر 
فردي در مدرسة خودم به دست بیاورم؛ اگرچه اصطالح رهبري 
معلم در فنالند متداول نیست. اكثر معلمان به عنوان عضوي از 
جامعة آموزشي حرفه اي در مدرسة خود احساس رهبري دارند. 

بهترين  بهترين ها 
هر بهار هزاران فارغ التحصیل دبیرستان براي تقریبًا 700 نقطه 

در برنامه هاي آموزش معلمان ابتدایي در دانشگاه هاي فنالند با 
هم رقابت مي كنند. تنها در حدود یك نفر از 10 متقاضي براي 
دوره هاي كارشناسي ارشد پنج ساله پذیرفته مي شوند. یك دلیل 
محبوبیت این رشته آن است كه مدارك تحصیلي مذكور در بازار 
كار فنالنــد قابلیت رقابت دارند. براي مثال، وزیر اقتصاد فنالند 

داراي مدرك آموزش ابتدایي است. 
به عالوه، به دلیل نبودن بازرســي هاي خارجي و آزمون هاي 
اســتاندارد شــده و انعكاســي كه غالبًا با چنین بازرسي هایي 
همراه اند، معلمان مدرســه هاي فنالنــدي در به كارگیري آنچه 
در طول دورة  آموزش اولیة خود آموخته اند، آزادند. اســتقالل 
حرفه اي عامل مهمي اســت، چرا كه بــه موجب آن بهترین و 
درخشان ترین ها در فنالند غالبًا تدریس را به عنوان اولین گزینة 

شغلي خود انتخاب مي كنند. 
معلمان در فنالند از آنچه كه انجام مي دهند لذت مي برند. در 
یك نظرسنجي رضایت شغلي اخیر، معلمان بیشترین رضایت را 
از میان سایر حرفه ها داشتند و به دنبال آن، كارگران، كشاورزان، 
مهندسان برق و بخش عمومي كارمندان دولت بودند. معلمان 
گزارش دادند كه مهم ترین جنبــة كار آن ها آزادي بیان و این 
احســاس است كه مي توانند بر زندگي كودكان و فرزندان تأثیر 
بگذارند. در واقع، با توجه به پژوهش در حال انجام در دانشــگاه 
»یوآشــكیله«5 در مورد رضایت شغلي و شرایط كاري معلمان، 
بســیاري از معلمان فنالندي بر این نظر هستند كه اگر دولت، 
استقالل و آزادي حرفه اي آنان را با معرفي بازرسي هاي خارجي 
مدرســه ها یا آزمون هاي استاندارد شده براي كنترل بیشتر كار 

معلمان محدود كند، تدریس را رها مي كنند.
در مدرســه هاي فنالند، رهبري به تدریس گره خورده است. 
مدیران مدرسه ها معلم هســتند. آن ها باید واجد شرایط براي 
آموزش در مدرســه  اي باشــند كه آن را رهبــري مي كنند. در 
واقــع، عالوه بر نقــش مدیریتي، آن ها غالبــًا ترجیح مي دهند 
تدریــس نیز انجام دهند. این به ایجاد روابط حرفه اي مبتني بر 
اعتماد و ارتباط بین معلمان و مدیر كمك مي كند. بســیاري از 
مدیران خود را به عنوان بخشي از كاركنان آموزشي، نه به عنوان 
رئیس مي بینند، و بیشتر عضو انجمن معلمان هستند. رهبري 
توزیع شــده مانند آنچه كه در مدرسة ابتدایي آرورا وجود دارد، 

راهبردي مشترك در بسیاري از مدرسه هاي فنالند است. 
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هدايت كردن - نه رها كردن 
»كارشناسي ارشد« مدرك تحصیلي پایه براي اشتغال دائم در 
مدرسه اســت. براي دریافت این مدرك، اكثر معلمان در رشتة 
آموزش ابتدایي )یا آموزش بــا نیاز هاي ویژه( و تعداد كمي در 
ســایر رشته هایي كه آنان در مدرســه تدریس مي كنند، مانند 
ریاضــي، ادبیات و یــا تربیت بدني تحصیــل مي كنند. معلمان 
دبیرستان هاي مقدماتي و تكمیلي غالبًا در زمینه اي كه تدریس 
خواهند كرد و اندكي نیــز در موضوعات دیگر نظیر ریاضیات، 
فیزیك یا شیمي تحصیل مي كنند. براي تدریس در مهدكودك، 

مدرك كارشناسي مورد نیاز است. 
بازدیدكنندگان خارجي از مدرســه هاي فنالنــد غالبًا تصور 
مي كنند، آنچه موجب كارایي نظام آموزشــي فنالند مي شود، 
مدرك تحصیلي پیشــرفتة آنان اســت كه لزومًا چنین نیست. 
محققــان تأثیر صالحیت معلمان بر موفقیــت دانش آموزان در 
كارولیناي شــمالي را مورد بررســي قرار دادند و دریافتند كه 
داشتن درجة كارشناسي ارشــد بر موفقیت دانش آموزان تأثیر 

.]Clotfelter, Ladd, & Vigdor, 2007[ كمي دارد
بــا این حــال، بین مــدرك تحصیلي آموزشــي در فنالند و 
سایر كشــورها نظیر ایاالت متحده تفاوت وجود دارد. معلمان 

مدرســه هاي ابتدایي در فنالند یك دورة تحصیالت دانشگاهي 
حداقل پنج ساله را به عنوان موضوع اصلي تحصیل خود مي گذرانند 
و سپس پایان نامه اي مشابه با استاندارد هاي دانشگاهي، همچون 
سایر رشــته هاي تحصیلي در دانشــگاه هاي تحقیقاتي فنالند 
مي نویسند. به عبارت دیگر، تمام معلمان مدرسة ابتدایي اولین 
مدرك دانشگاهي خود را از آموزش و پرورش مي گیرند. این دورة 
تحصیلي آن ها را قادر مي سازد، درك عمیق تري نسبت به سایر 
معلمان در بســیاري از كشورها در مورد رشد كودك، محتواي 
آموزشــي، برنامة درسي، ارزشیابي، بهبود مدرسه و مدیریت به 

دست آورند.
به طور كلي، مدرســه هاي فنالند داراي استقالل زیادي براي 
طراحي برنامه هاي آموزشي، تدوین برنامه هاي مدرسه، تنظیم 
اســتاندارد هاي یادگیري خود و برنامة ارزشــیابي دانش آموزان 
هســتند. زیرا معلمان با ایــن زمینه ها آشــنایي خوبي دارند. 
مدرســه ها به جاي داشتن انتظاراتي كه بدون توجه به زمینه به 
آن ها تحمیل شده است، انتظارات باالي دروني شده از خود دارند. 
اگرچه برنامة پنج  ساله براي معلمان ابتدایي در آموزش و پرورش 
مورد تأیید است، اما مسیر براي معلمان راهنمایي و دبیرستان 
نیز درســت به همان دقت اســت، آزمــون ورودي براي همة 
این دانشگاه ها یكسان اســت و پس از پذیرش، معلمان باید از 
استاندارد هاي علمي باالیي برخوردار شوند. در فنالند هیچ مسیر 
جایگزیني همچــون برنامه هاي آموزش آنالین معلم، »تدریس 
براي آمریــكا« )در ایاالت متحده(، یا »آموزش اول« )در اروپا(، 
براي ورود به حرفة تدریس وجود ندارد. به دلیل كنترل شــدید 
كیفیت در ورود به آموزش، كنترل اثربخشي معلم و اندازه گیري 
میزان آن در فنالند غیرضروري اســت. معلمي در فنالند بدون 
ســطح باالیي از دانش  عمومي، مهارت هاي اجتماعي خوب، و 

هدف اخالقي روشن مشكل است. 

چگونه تربيت معلم، معلمان و رهبران را آماده 
می كند؟

چهار جنبه از آموزش معلم، فنالند را از آموزش معلم در سایر  
نقاط جهان متمایز مي سازد و معلمان فنالند را براي رهبري در 

حرفة خود توانمند مي سازد: 
نخســت، یك مدرك كارشناســي دقیق و حداقل پنج  سال 
مطالعة تمام وقت، پایه و اســاس آمــوزش حرفه اي در فنالند 
اســت. حرفة معلمي بسیار مورد احترام است، زیرا آموزش هاي 
بنیادین آن با حرفه هاي دیگر چون پزشكان، وكیالن، معماران و 

مهندسان متفاوت است. 
دوم، مدرك دانشــگاهي بر مبناي تحقیق است. آموزش معلم 
در فنالند به طور نظام مند آموزش دانش علمي، دانش محتواي 
آموزشــي و تمرین براي توانمند كردن تفكر آموزشي معلمان، 
تصمیم گیري مبتني بر شــواهد و مشاركت در جامعة حرفه اي 
مربیان را در بر مي گیرد ]sahlberg p. 2011[. دانش تحقیقاتي 

|  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و یکم |  شمارة 3 |  بهار 1398  22



معلمان فنالندي براســاس تصمیم گیري كه آن ها در شــرایط 
كالس انجام مي دهند، كامل مي شود. 

ســوم، در دانشــگاه هاي فنالند تربیت معلم داراي دپارتمان 
منحصر به خود اســت كه شرایط یكســاني با سایر دپارتمان ها 
ارائه مي دهد. همچنین بررســي و ارزیابي آنان، همانند ســایر 
دپارتمان هاي دانشــگاه هاي فنالند است و این تضمین مي كند 

كه دانشجویان با یك محیط علمي جدي مواجه مي شوند. 
چهــارم، همة دانشــگاه هایي كه معلمــان را در فنالند آماده 
مي كنند، داراي مدرسة آموزشي بالیني شبیه به بیمارستان هاي 
آموزشي دانشگاه هستند كه بخشي از آموزش پزشكي محسوب 
مي شود. دانشجویان آموزش هاي عملي خود را در این مدرسه ها 
تحت دانشــكده اي انجام مي دهند كــه داراي اعتبار تحصیلي 
پیشــرفته هستند. دانشــجویان به طور معمول حدود 10-15 
درصد از زمان مطالعة خود را صرف مشــاهده و تمرین آموزش 

مي كنند. 

دو درس مهم فنالندی
اصالح طلبان آموزش و پرورش غالبًا استدالل مي كنند كه مسیر 
پیشرفت مدرسه به سادگي داشتن معلمان بهتر است. اما تجربة 
فنالندي نشان مي دهد كه زندگي واقعي پیچیده تر از آن است. 
با در نظر گرفتن آنچه فنالند و ســایر نظام هاي آموزشي كارامد 
براي رسیدن به بیشترین خروجي از مدرسه ها انجام مي دهند، 

دو شرط براي معلمان باید وجود داشته باشد: 
اول، معلمــان و دانش آموزان باید در محیطي تدریس كنند و 
یاد بگیرند كه خودشــان را براي انجام بهترین عملكرد توانمند 
ســازند. زماني كه معلمان كنترل بیشــتري بر طراحي برنامة 
درسي، روش هاي تدریس و ارزشیابي دانش آموزان دارند، بیشتر 
در آموزش الهام بخش هستند تا زماني كه براي ارائة برنامه هاي 
تجویزي تحت  فشــار قرار گیرند و ناچار آزمون هاي استاندارد 
خارجي را بپذیرند كه بیانگر پیشــرفت هستند. به طور مشابه، 
هنگامي كه دانش آموزان مورد تشــویق قرار مي گیرند تا بدون 
ترس از شكســت راه هاي یادگیري خود را بیابند، غالبًا بیشــتر 
مطالعه مي كنند و بیشتر یاد مي گیرند، تا زماني كه براي دستیابي 

به استاندارد هاي مشابه تحت فشار قرار گرفته اند. 
اگر سیاست هاي آموزش و پرورش مانع شوند كه معلمان 
آنچه را كه تصور مي كنند براي رســیدن به نتایج خوب 
ضروري است، انجام دهند، حتي بهترین معلمان هم قادر به 
بهبود قابل توجه در نظام آموزشي نخواهند بود. رقابت در 
میان مدرسه ها، نسخه هاي تجویزي براي تدریس و یادگیري، 
و آزمون هاي مبتني بر پاســخ گویي، شایع ترین سم هاي 
مدرسه هاي امروزه هستند. همین موارد غالبًا دلیل اصلي 

بسیاري از معلماني است كه شغل خود را ترك كرده اند. 
دوم، آموزش، حرفة پیچیده اي اســت كه به تحصیالت عالي 
دانشگاهي نیاز دارد. روند فعلي در بسیاري از نقاط جهان خالف 

این موضوع را نشــان مي دهد: اگر شــما هوشــمند و اهل فكر 
هســتید، مي توانید آموزش دهید. با دستورالعمل هاي روشن و 
استاندارد هاي خاص در دست، تقریبًا هر كس مي تواند آموزش 
دهد. براي مثال، در انگلستان سربازان بازنشسته معلم مي شوند 
تا كمبود معلم جبران شود. در برخي از كشورها، معلمان مجاز 
به آموزش از طریق دوره هاي آنالین هستند و دخالت محدودي 
در زندگــي واقعي كالس درس و یا كار در مدرســه دارند. این 

اقدامات با آنچه در فنالند دیده مي شود، متناقض اند. 

يك نظام سالم
اگر مدرك پایه براي معلم شــدن به مدرك كارشناسي ارشد 
هم تراز با سایر حرفه  هاي ارزشــمند افزایش یابد، تدریس یك 
انتخاب شــغلي پرطرف دار در میان جوانان خواهد شد. رهبري 
حرفه اي تنها زماني در میان معلمان شكوفا خواهد شد كه آن ها 
در انتخاب روش تدریــس و تعیین نحوة عملكرد دانش آموزان 
مستقل باشند. دستیابي به این عناصر حیاتي نیازمند رویكردي 
علمي براي آموزش معلمان اســت كه در آن، برنامة درســي، 
آموزش، ارزشــیابي، پیشرفت مدرسه، توسعة حرفه اي و تمرین 
بالینــي منظم بخش هاي جدایي ناپذیر هســتند. بســیاري از 
بازدید كنندگان فنالند تعجب مي كنند كه چرا نظام آموزشــي 
فنالند به ایده هاي اصالحي مبتني بر بازار آلوده نشــده اســت. 
پاسخ من ســاده اســت: معلمان فنالندي به دلیل تحصیالت 
دانشگاهي پیشرفته و ذات مبتني بر مشاركت حرفة خود، آماده 
هستند در برابر این ایده ها مقاومت كنند؛ درست همان طور كه 
پزشــكان هرگونه درمان پیشنهاد شده براي یك بیماري را كه 
براســاس آزمایش هاي قابل اعتماد نباشد، رد مي كنند. معلمان 
داراي تحصیالت بهتر نه تنها در كالس درس مؤثرتر هســتند، 
بلكه در حفظ ســالمت نظام آموزشــي خــود، دور از ایده هاي 
اصالحي سمي كه براي كودكان و معلمان مضرند، توانمندترند. 
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منوچهر ذوالفقاری
کارشناس ارشد جامعه شناسی، دبیر علوم اجتماعی استان همدان 
)شهرستان نهاوند(

چکیده
جوامع گوناگون برای ادامة حیات در دنیای امروز به شناخت 
برخی فاکتورهای اساسی و تأثیرگذار نیاز دارند که بدون آن ها 
زندگی بسیار سخت و حتی ناممکن می شود. در این زمینه در 

مقالة حاضر چهار مؤلفة اصلی مورد بررسی قرار می گیرند. 
اولین مؤلفه پدیدة جهانی شــدن اســت. جهانی شــدن 
فرایندی اســت کــه از طریق آن تعامل میــان جوامع در 
به نحوی  حوزه های متفاوت گسترده تر و متراکم تر می شود، 
که هر نوع تغییر در بخش هایــی از جهان، موجب تغییر در 

دیگر بخش های جهان می شود. 
مؤلفة دوم رســانه ای شدن اســت. به این معنا که امروزه 
رســانه ها فقط ابزارهای فناورانه نیستند، بلکه به یک زبان 
و فرهنگ تبدیل شده اند که تمامی زاویه های زندگی افراد را 
تحت تأثیر قرار می دهند و نقش بسیار مهمی در شکل دهی به 

شخصیت افراد و سبک زندگی آن ها دارند. 
مؤلفة ســوم تجاری شدن است که می توان آن را فرایندی 
اطالق کرد که طی آن، کاالها و خدمات، سرمایه و نیروی کار 
داخل یک جامعه و یا بین دو یــا چند جامعه ارزش تجاری 

می یابند و در شرایط مبادله قرار می گیرند. 

مؤلفة چهارم فردگرایی و حقوق شهروندی است. یعنی هر 
فردی که عضو یک جامعه است، شهروند به حساب می آید و 
حقوق و تکالیفش نســبت به جامعه ای که به آن تعلق دارد، 

»حقوق شهروندی« نامیده می شود. 
میان این چهار مؤلفه ارتباطی متقابل و منطقی وجود دارد. 
یعنی پدیدة جهانی شدن اساسی ترین مؤلفه است؛ مؤلفه های 
دیگــر را به وجود می آورد و آن ها نیز به روند جهانی شــدن 

سرعت می بخشند.

کلیدواژه ها: جهانی شــدن، رســانه ای شدن، تجاری شدن، 
فردگرایی، حقوق شهروندی.

مقدمه
امروزه جهانی شدن یکی از مفاهیم مهم اجتماعی و تاریخی به 
شمار می رود و به دلیل تأثیرگذاری فزاینده ای که در عرصه های 
متفاوت زندگی اجتماعــی، در مقیاس های خرد، میانی و کالن 
دارد، به یکی از موضوعات اساســی علوم اجتماعی تبدیل شده 
است. مسلمًا نظریة امانوئل والرشتاین دربارة نظام جهانی سهم 

مهمی در شکل گیری جهانی شدن و مفهوم آن داشته است. 

مؤلفه های

دانش نوين اجتماعی

 اساسی
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پیش فرض اصلی دیدگاه نظام جهانی این است که جهان جدید 
از یک اقتصاد جهانی ســرمایه داری تشکیل شده و دولت های 
ملی بخش هایی از یک کل هســتند. به نظر والرشــتاین، نظام 
جهانی پدیده ای کلی اســت که عناصر مرتبطی را درون خود 
جای داده است. به عبارت دیگر، نظام جهانی نظامی اجتماعی 
است که مرزها، ســاختارها، قواعد مشروعیت و پیوستگی های 
خــاص خود را دارد و همة این اجزا، از طریق تقســیم کار و با 
اســتفاده از سازوکار بازار، به نحوی به یکدیگر متصل می شوند 

]ازکیا و غفاری، 310:1390[. 
وی معتقد اســت: نظام جهانی از قرن شــانزدهم میالدی با 
پیدایش ســرمایه داری و روابط تولیدی خــاص به وجود آمده 
است. پدید آمدن نظام تولید همگانی و طبقة کارگر و نیز انباشت 
بی وقفة ســرمایه در اروپا موجب شد که اقتصاد اروپا به تدریج 
در جهان گســترش یابد. تاجران، صنعتگران و ســرمایه داران 
اروپــا، به علت افزایش توان و نیاز اقتصادی شــان، بقیة جهان 
را به نظام جهانی ملحق کردند. رقابت آن ها همراه با انباشــت 
بیشتر سرمایه، بازار داخلی را اشباع و نیاز به گسترش را بیشتر 
کــرد. بحران های متعدد رکود و اضافه تولیــد در اروپا، انگیزة 
ســرمایه داران را برای جهانی کردن سرمایه و اقتصاد خود دو 
چندان کرد. این فرایند به پیدایش نظام واحد جهانی انجامید. 
نظام مزبور درون خود به ســه بخش متفاوت اما مرتبط تقسیم 
 می شود: جوامع مرکزی، جوامع پیرامونی و جوامع نیمه پیرامونی 

]والرشتاین، 38:1376[

الــف. آشــنایی بــا پدیده هــای جهانــی شــدن و 
جهانی سازی

دربارة مفهوم »جهانی شــدن«، هماننــد دیگر واژه های علوم 
اجتماعی، با پنداشــت ها و دریافت های متفاوتی روبه رو هستیم 
که بخشــی از این اختالف ناشی از پیچیدگی مفهوم و بخشی 
هم ناشــی از دیدگاه های متفاوت دربارة این واژه است. شولت، 
با مروری بر برداشــت های متفاوت، پنج تعریف زیر را از جهانی 

شدن ارائه می دهد:
1. جهانی شدن به معنای بین المللی شدن: از این منظر 
جهانی شدن یعنی جریان یافتن گستردة رو به رشد تجارت و به 

کار انداختن سرمایه در میان کشورها.

2. جهانی شدن به معنای آزادسازی: در این معنا جهانی 
شــدن به فرایند برداشته شدن محدودیت هایی اطالق می شود 
که دولت ها در فعالیت های میان کشورها برقرار می کنند و هدف 

آن به وجود آوردن اقتصاد جهانی آزاد و بدون مرز است.

3. جهانی شــدن به معنای جهان گستری: در این معنا 
جهانی شدن یعنی فرایند انتشار تجربیات و هدف های گوناگون 

برای مردم چهارگوشه دنیا.

4. جهانی شدن به معنای غربی کردن یا نوگرایی به ویژه 
شکل آمریکایی شــدة آن: در این معنا جهانی شدن نوعی 
پویایی اســت که از طریق آن، ســاختارهای اجتماعی نوگرایی 
در سراسر دنیا گسترش می یابند و به طور طبیعی، فرهنگ های 

پیشین و خودمختار محلی را نابود خواهند کرد.

5. جهانی شــدن به معنــای قلمروزدایی: در این معنا 
جهانی شــدن شــامل تجدید شــکل بندی جغرافیایی است، 
 به نحوی که مرزهای ســرزمین ها دیگر شناســایی نمی شوند 

]شولت، 8:1382ـ7[
در مجموع می توان جهانی شــدن را فرایندی دانســت که از 
طریــق آن، تعامل میان جوامع و دولت ها در حوزه های متفاوت 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گسترده تر و متراکم تر 
می شــود، به نحوی که هر نوع تغییــر در بخش هایی از جهان 
موجــب تغییــر و اثرگــذاری در دیگر بخش هــای جهان در 

مقیاس های جهانی، منطقه ای، ملی و محلی می شود.
اما مخالفان جهانی شــدن، استفاده از مفهوم جهانی کردن یا 
جهانی سازی را بر مفهوم جهانی شدن ترجیح می دهند. زیرا به 
گمان آن ها، جهانی ســازی فرایندی است که مبتنی بر قصد و 
برنامه از پیش تعیین شــده است. آن ها جهانی سازی را مترادف 
با پذیرش نظام ســرمایه داری به خصــوص از نوع آمریکایی آن 
می دانند. استیگلیتز، یکــی از صاحب نظران توسعة اقتصادی 
می گوید: »جهانی سازی عبارت است از نزدیک شدن کشورها و 
ملت های جهان که نتیجة کاهش شدید هزینه های حمل ونقل 
و ارتباطــات و نیز رفع موانع مصنوعی اســت که در راه جریان 
کاالها و خدمات، سرمایه، دانش و افراد قرار دارد. جهانی سازی 
نهادهای تازه ای را هم گام با نهادهای داخل کشــورها به وجود 
آورده است که به فعالیت مشغول اند. از جملة این نهادها می توان 
»صندوق بین المللی پول«، »بانک جهانی« و »سازمان تجارت 

جهانی« را نام برد ]استیگلیتز، 1382:31[.
ایــن نهادها بــه ترتیبی عمل کرده اند که بــه جای اینکه در 
خدمت جهان در حال توسعه باشند، به منافع کشورهای صنعتی 
پیشرفته و به ویژه منافع گروه های خاص در داخل این کشورها 
خدمت کرده اند. نتیجة عملکرد این نهادها باعث تشدید فرایند 
قطبی شــدن جهان شده است و فاصلة بین شمال و جنوب هر 
روز عمیق تر و گسترده تر می شــود. این وضعیت کشورهای در 
حال توسعه و جهان سوم )پیرامونی( را به حاشیة روستایی نظام 
جهانی تبدیل خواهد کرد و می تواند به ظهور یک نظام طبقاتی 
فراملی منجر شــود که برخالف وضعیت طبقاتی در ســاختار 
اجتماعی ملی، امیدی به مبارزه برای تغییر ســاختار آن وجود 

ندارد ]زاهدی، 346:1382[.
در مجموع دو نوع داوری مثبت و منفی دربارة جهانی شدن و 
جهانی سازی وجود دارد. در داوری و ارزیابی منفی، جهانی شدن 

از راه های زیر بر رشد بی عدالتی اجتماعی تأثیر گذاشته است:
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1. طبقات اجتماعی، کشورها، جنسیت ها، نژادها، بخش های 
شهریـ  روستایی و گروه های سنی از فرصت های نابرابری برای 

دستیابی به فضاهای جهانی ظاهراً »آزاد و باز« برخوردارند.
2. حکومت هــای جهانی تخصیص منافــع را طوری تنظیم 

می کنند که همواره به نفع طبقات ثروتمند است.
3. جهانی شــدن موجب تضعیف توانایی هــای جنبش های 
اجتماعی سنتی، مانند اتحادیه های کارگری، استعمارستیزی و 

مبارزه برای توزیع عادالنة مازادهای سرمایه داری می شود.
اما در ارزیابی مثبت، طرفداران جهانی شدن معتقدند: »جهانی 
شدن غالبًا موجب رشد و گسترش جنبش های اجتماعی جدید 
شده است و این جنبش ها معمواًل با کارکرد خود، مباحث عدالت 
جنسی، عدالت نژادی، حقوق کودکان، حقوق شهروندی و حق 

توسعه برای همة کشورها را پیش کشیده اند.«

ب. اســتفاده از رسانه ها و برخورداری از سواد 
رسانه ای

در دانــش ارتباطات به فراینــد انتقال پیام از فرســتنده به 
گیرنده »ارتباط« می گویند. همچنین، اصطالح »ارتباطات« به 
تأسیسات و وسایلی اختصاص داده شده است که وظیفة انتقال 
افکار، اخبار و رفتارهای انسان را به عهده دارند ]محسنیان راد، 
249:1374[. هــر ارتباطی پنج جزء دارد: فرســتنده، گیرنده، 
پیام، وسیلة ارتباط یا رسانه، و هدف پیام. از بین اجزای ارتباط 

بحث ما روی وسیلة ارتباط یا »رسانه« متمرکز خواهد شد. 
تقریبًا تمامی اندیشــمندان حوزة ارتباطات رســانه را ابزاری 
می دانند که فرستنده به کمک آن معنا و مفهوم موردنظر خود 
)پیام( را به گیرنده منتقل می کند. از دیدگاه اینان، رسانه ها به 
دو دســتة فردی و جمعی تقسیم می شوند: رسانة فردی ابزاری 
اســت که فرستنده به کمک آن، امکان فرستادن پیام به تعداد 
محدود، مشــخص، طبقه بندی شده و قابل کنترلی از مخاطبان 
را دارد؛ مانند تلفن ثابت و تلفن همراه. در مقابل، رسانة جمعی 
ابزاری اســت که پیام را به سرعت، آسان و با هزینة کم به تعداد 
انبوه، گوناگــون و غیرقابل کنترلی از مخاطبان منتقل می کند؛ 
مانند تلویزیون. شــاخص این رسانه ها ارتباطشان با جمع است 

]آقابخشی و دیگران، 231:1375[. 
مارشال مک لوهان، تئوریســین دانــش ارتباطات، معتقد 
اســت: »تحت تأثیــر وســایل ارتباط جمعــی، انســان ها وارد 
مرحلة جدیدی از زندگی اجتماعی می شــوند. اســتفاده از این 
وســایل، به ویژه تلویزیون، اســاس زندگی اجتماعی را زیر و رو 
می کند و جهان ســرانجام به دهکده ای بزرگ تبدیل می شــود 

]ساروخانی،21:1391[.
در مقایسة این رسانه ها با یکدیگر، رسانه های جمعی اهمیتی 
بسیار بیشــتر و روزافزون تر یافته اند و به همین دلیل بحث ما 
بر رسانه های جمعی متمرکز خواهد شد. امروزه رسانه ها چنان 
بــا زندگی ما آمیخته شــده اند که بدون آن هــا زندگی تقریبًا 

غیرممکن و بی معناست. رسانه ها در زندگی ما از لحظات تنهایی 
تا محیط خانواده، فضای آموزشی و اداری، و غیره نفوذ کرده اند 

و هر روز هم بر تعداد، تکثر و تنوع آن ها افزوده می شود.
عالوه بر این، در زمان حاضر رســانه ها فقــط ابزارهای صرفًا 
فناورانه نیســتند، بلکه به یک زبان و فرهنگ تبدیل شــده اند 
که تمامی زاویه های زندگی افــراد را تحت تأثیر قرار می دهند. 
امروزه رســانه ها جزء جدایی ناپذیر زندگی ما شده اند و از لحظة 
تولد تا مرگ ما را همراهی می کنند. همچنین نقش رسانه ها در 
شکل دهی به شخصیت افراد و زندگی اجتماعی بسیار گسترده 
و اجتناب ناپذیر اســت. آموزش همگانی، جامعه پذیری، تربیت 
اعتقادی ـ اخالقی و سیاسی، باال بردن سطح آگاهی ها و کمک 
به پختگی و بلوغ عقالنی و در نتیجه تصمیم گیری های منطقی 
فــردی و اجتماعی، از مهم ترین عملکردهای مثبت و ســازندة 
رسانه هاست. اما از طرف دیگر، استفادة فراوان و غیرهدفمند از 
رسانه ها، به خصوص ماهواره، تلفن همراه، اینترنت و شبکه های 
اجتماعی، تأثیرات عمیق و متعددی بر کاربران می گذارد که از 
مهم تریــن آن ها می توان به تغییر ارزش های دینیـ  اعتقادی و 

اخالقی، و ایجاد سبک زندگی جدید اشاره کرد.

مارشال مك لوهان
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بدیهی است در دنیای رسانه ای شــدة امروز، صاحبان رسانه 
تمامی زاویه های زندگی افراد و گروه های اجتماعی را تحت نظر 
گرفته انــد و با تولید انبوه اطالعات، به کنتــرل اذهان، رفتار و 
سبک زندگی افراد می پردازند. البته اطالعات تولیدشده توسط 
رسانه ها بسیار سیال و غیرقابل کنترل است و همین نکته مسئله 
را بســیار پیچیده و دشوار می ســازد. امروزه اطالعات تولیدی 
رســانه ها پیش از آنکه به شکل متن باشــد، با هنر، سیاست، 
روان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و غیره درآمیخته و در قالب 
کدهای نمادین جنبة فیگورال )شــکلی( پیدا کرده است. این 
کار تشــخیص و تفکیک اطالعات واقعی از اطالعات غیرواقعی 
را بس مشــکل و پیچیــده می کند. همچنیــن خیلی وقت ها 
اخبــار و اطالعات بــه همراه رنگ و لعاب زیاد و با اســتفاده از 
کلمه ها و تصویرهای فریبنده و جذاب ارائه می شوند. اما با کمی 
دقت متوجه می شــویم که برخالف ظاهر فریبنده و جذابشان، 
محتوایی سطحی دارند و اطالعاتی ارزشمند به ما ارائه نمی کنند

]دانشور و سایر همکاران، 151:1395[.
برای ما ضروری است که در برابر جریان سیل آسای پیام های 
رســانه ای، از نظر حجم و گوناگونی، رژیمــی انتخاب کنیم تا 

ضمن درجه بندی رســانه های اطرافمان، از میــان اطالعات و 
پیام هــای پیرامونی آنچه را نیاز داریــم، دریافت کنیم. به عالوه 
تشخیص دهیم، کدام یک از پیام های رسانه ای را نادیده بگیریم 
تا در برابر حجم انبوه اطالعات و پیام های درســت و نادرست، 
ضمن مدیریت هوشــمندانة بهره مندی از پیام های رســانه ای، 
قدرت تحلیل و پردازش ذهنی مان را از دست ندهیم و به اعتیاد 

رسانه ای هم دچار نشویم ]همان، ص 146 ـ 145[.
در چنین فضایی اســت که مفهوم ســواد رسانه ای و ضرورت 
برخورداری از آن برای حضور فعال، خالق و مســئوالنه مطرح 
می شود. سواد رسانه ای مهارتی است که به مخاطب یاد می دهد، 
به رمزگشــایی و معنایابی پیام های رسانه ای بپردازد و از میان 
انبوه اطالعات و پیام های بی شماری که به سرعت در حال انتشار 
هســتند، به گزینش بپردازد و اطالعاتــی را انتخاب کند که با 
عالقه ها، ســلیقه ها و ارزش های حاکم بر زندگی او هم خوانی و 
هماهنگی داشــته باشد. به عبارت دیگر، ســواد رسانه ای به ما 
می آموزد، از کدام رســانه ها و محتوای رسانه ای استفاده کنیم، 
چگونه و چه مقدار استفاده کنیم و در نهایت چگونه رسانه ها و 

محتوای آن ها را نقد و ارزیابی کنیم.

بدیهی است در دنیای رسانه ای شــدة امروز، صاحبان رسانه 

استیگلیتز امانوئل والرشتاین
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امــروزه دیگر نمی توان خریدن، خواندن، دیدن و گوش کردن 
به انواع رســانه ها را متوقف کرد یا آنکه جلوی امواج رسانه ای را 
گرفت. اما می توان به ارتقای سواد رسانه ای افراد همت گماشت 
تا آنان درک بهتر و مناسب تری از پیام های دریافتی داشته باشند 
و بر اساس نیازهای ضروری خود، از میان انبوه اطالعات، دست 
به انتخاب بزنند و تحت تأثیر هــر پیام و محتوایی که برخالف 

اعتقاداتشان است، قرار نگیرند ]رحمانی، 31:1396[.

ج. آشنایی با مفهوم تجاری شدن
آشــکارترین و برجســته ترین نمودهــا و مصداق های فرایند 
جهانی شــدن به حــوزة اقتصاد اختصاص دارد. جهانی شــدن 
موجب وابستگی متقابل اقتصادی کشــورهای دنیا به یکدیگر 
و شــکل گیری تجارت بین المللی شده اســت. امروزه جامعه ها 
و اقتصادها در سراســر جهان در حال یکپارچگی و پیوســتگی 
هســتند و این پیوستگی حاصل کاهش هزینه های حمل ونقل، 
موانع تجاری کمتر، تبادل گســترده و ســریع افــکار، افزایش 
جریان های سرمایه و فشــار مضاعف برای مهاجرت نیروی کار 

است ]بانک جهانی با همکاری دانشگاه آکسفورد، 21:1387[.
در علم اقتصاد واژة تجارت به معنای مبادله ای است که میان 
افراد یا گروه ها در یک جامعه و یا میان کشورها انجام می گیرد 
]گولــد و کولب، 214:1376[. با توجــه به این تعریف می توان 
تجاری شدن را فرایندی اطالق کرد که طی آن کاالها و خدمات، 
سرمایه و نیروی کار بین افراد و گروه ها در یک جامعه و یا بین 
دو یا چند جامعه، ارزش تجاری می یابند و در شرایط مبادله قرار 
می گیرند. امروزه تقریبًا تمامی کاالها و خدمات تولیدشــده در 
جامعه های متفاوت خصوصیت تجاری یافته اند و تجاری شدن 
جزء الینفک زندگی افراد، گروه هــا و دولت ها به طور مداوم در 

داخل و خارج جامعه شده است.
پیدایش صنعت بخار، حمل ونقل ریلی و هوانوردی، و به دنبال 
آن، پیشرفت دانش فنی بشر، وجود امنیت نسبی در سرزمین ها، 
و راه های مناسب و مورد قبول بین المللی موجب شد، هزینه های 
تجــارت نه تنها در داخل مرزها بلکه در خارج از آن نیز کاهش 
یابد. امروزه صادرات و واردات کاالها و خدمات، ســرمایه گذاری 
خارجی )حرکت سرمایه(، مهاجرت نیروی کار، برقراری روابط 
تجــاری با ملت های دیگر، تشــکیل اتحادیه هــای اقتصادی و 
مالی با کشــورهای همسایه و اجرای موافقت نامه های همکاری 
اقتصادی، از مهم ترین برنامه ریزی های اقتصادی هر جامعه ای به 
شــمار می روند. عالوه بر مبادالت بین کشورها، چندین شرکت 
چندملیتی و فراملیتی و نیز سازمان جهانی و بین المللی، با هدف 
هموار کردن مسیر تجارت بین جامعه ها و تنظیم روابط آن ها با 
یکدیگر، فعالیت می کنند. به همین دالیل امروزه کاالها به سرعت 
از مناطق تولید به سراسر دنیا انتقال می یابند. همچنین بازاریابان 
بین المللــی می توانند با اطالع از بازارهای کشــورهای دیگر و 
نیازها و عالقه های مصرف کنندگان خارجی، به تولیدکنندگان 

 داخلی و افزایش رونق اقتصادی کشور کمک های شایانی کنند
]جمعی از نویسندگان، 110:1395[. 

از طرف دیگر، تجارت بین الملل برای تمامی کشورها، مؤسسه 
و افراد می تواند ســودآور باشد و موجبات تخصص و تقسیم کار 
بین المللی را فراهم  آورد. کشــورها بــا توجه به برتری یا مزیت 
نسبی خود در تولید یک یا چند کاال، کمیت و کیفیت تولید خود 
را افزایش می دهند. درمجموع تجاری شــدن کاالها و خدمات، 
فایده هایی را هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف کنندگان 

به همراه دارد.
از طــرف دیگر، تجاری شــدن و وابســتگی متقابل اقتصادی 
کشــورهای دنیا به هم پیامدهای نامطلوبی را هم به دنبال دارد 
که از جمله مهم ترین آن ها می توان به نداشتن استقالل اقتصادی، 
تک محصولی شدن بسیاری از جامعه ها، شکنندگی و آسیب پذیری 
اقتصــادی، تحریم اقتصادی )تجاری و مالی(، افزایش هزینه های 
ناشــی از تحریم و غیره اشاره کرد که بحث پیرامون آن ها در این 

مقاله امکان پذیر نیست و مجال دیگری را می طلبد.

د. فردگرایی و حقوق شهروندی
فردگرایی از دیدگاه اندیشــمندان علوم متفاوت تعریف های 
متفاوتی دارد که البته هم پوشــانی دارنــد و تا حدودی به هم 

نزدیک هستند:
é از دیدگاه فلسفة اجتماعی: نظریه ای است که بر اساس 
آن، هر موجود انســانی بــه خودی خود مظهــر غایی زندگی 
اجتماعی اســت. او بر جامعه ارجحیــت دارد و جامعه باید در 

خدمت وی و باعث شکوفایی او شود.
é از دیدگاه جامعه شناسی: فرد یک واحد اجتماعی بنیادی 
به حســاب می آید. مجموعة زندگی اجتماعی پیرامون او شکل 
می گیرد و او با کنش های آگاهانه و روابطش با دیگران، هستی 

اجتماعی را شکل می دهد.
é از دیدگاه اقتصادی: فــرد آزادانه و آگاهانه در اقتصاد به 
دنبال ســود خویش اســت. هر چه مانع آزادی او شود، مطرود 
است. بازار آزاد، رقابت آزاد و سقوط مرزهای گمرکی، تمامًا باید 

در مکتب اصالت فرد رعایت شوند.
é از دیدگاه سیاسی: فردگرایان خواهان دخالت کمتر دولت 

و گسترش حقوق فردی هستند ]ساروخانی، 350:1370[. 
به نظر می رسد، آنچه که به صورت مشترک در همة دیدگاه ها 
مســتتر است، بحث حقوق فرد یا حقوق شهروندی است که به 

تشریح آن می پردازیم.
در زمان حاضر، هر فردی که عضو یک جامعه اســت، شهروند 
به حســاب می آید و حقوق و تکالیفش نسبت به جامعه ای که به 
آن تعلق دارد، »حقوق شهروندی« نامیده می شود. شهروند کسی 
است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد و از آن ها دفاع 
می کند. قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن 
مطالبه می کند. از حقوق معینی هم برخوردار است. دو اصطالح 
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شهروندی و حقوق شــهروندی رابطة متقابلی با مفهوم و مقولة 
تابعیت دارند. امروزه شهروندی با مفهوم فرهنگ هر جامعه گره 

خورده است و هر فرهنگی شهروند خاص خود را دارد.
تحلیل تاریخیـ  جامعه شناختی ممفورد مارشال نقطة شروعی 
کالسیک برای مبحث شهروندی است. از دیدگاه وی، شهروندی 

دربردارندة سه نوع حقوق است: مدنی، سیاسی و اجتماعی.
حقوق مدنی عبارت اند از: حفظ آزادی های فردی، شامل آزادی 
شــخصی، آزادی بیان، اندیشه و عقیده، حق مالکیت شخصی، 

حق انعقاد قراردادهای معتبر و حق برخورداری از عدالت.
حقوق سیاســی دربردارندة حق مشــارکت در اعمال قدرت 
سیاسی به عنوان یکی از اعضای نهاد برخوردار از اقتدار سیاسی، 
و یا به عنوان یکی از انتخاب کنندگان اعضای چنین نهادی است.
حقوق اجتماعی شامل رفاه اقتصادی، امنیت، میراث اجتماعی 
و حــق زندگی به عنوان یک موجود متمــدن طبق معیارهای 

حاکم بر یک جامعه است ]نش کیت، 193:1391[.
البته پدیدة جهانی شــدن بر مفهوم شهروندی تأثیر گذاشته 
اســت. در جامعه های معاصر، به واســطة فرایند جهانی شدن، 
شهروندی به فراسوی دولت ـ ملت گسترش یافته است. امروزه 
دولــتـ  ملت ها به واســطة فرایندهای اقتصــادی و اجتماعی 
فراملی نمی توانند درون مرزهایشــان را کنترل کنند و مجبور 
به همکاری مشــترک با دیگر دولت ها، ســازمان ها و نهادهای 
بین المللی شده اند. اتحادیة اروپا بهترین نمونة این تحول است، 
چرا که گسترده ترین اختیارات را دارد و حاکمیت را تا حدودی 
با دولت های عضو تقسیم کرده است. این اتحادیه اکنون بعضی 
از ویژگی های یک دولت فراملی را ایجاد کرده اســت. از جملة 
این ویژگی ها تضمین حقوق شهروندان اتحادیه است. بنابراین 
اتحادیة اروپا هم واکنشــی به فرایند جهانی شــدن است و هم 

خودش به چنین جهانی شدنی کمک می کند. 
نهادهای سیاســی بین المللی دیگری مانند »ناتو«، »گات«، 
»گــروه 7« و غیره هم وجــود دارند که می تواننــد بر حقوق 
شهروندان تأثیر بگذارند. آن ها می توانند از طریق حقوق بین الملل 
که به وسیلة تحریم های اقتصادی و در موارد محدودی با نیروی 
نظامی حمایت می شوند، بر حقوق بشر در دولت ـ ملت ها تأثیر 
بگذارند. در نتیجه اکنون می توان به حقوق فراملی اندیشــید. 
دیگــر یک دولتـ  ملــت نمی تواند حقوق شــهروندان خود را 
تأمین کند و کسانی را که خارج از این مقوله هستند )حتی اگر 
ساکن آن کشور باشند(، از حقوق محروم کند. اکنون استدالل 
 می شود که حقوق جهان شمول تر بشر، حقوق شهروندی خاص

دولت ـ ملت ها را لغو می کند.
امروزه دولت ـ ملت ها به عنوان بازیگران عرصة جهانی حقوق 
بین الملل را پذیرفته اند و مســئول اجرای آن در سرزمین های 
خودشــان هســتند. همچنین بایــد در جهت مجبــور کردن 
دولت هایی که توافقات بین المللی را رعایت نمی کنند، با یکدیگر 

همکاری کنند ]همان: 237[.

نتیجه گیری
در دنیــای امروز که به واســطة ویژگی های جهانی شــدن، 
رســانه ای شدن، تجاری شــدن و حقوق شهروندی، به شدت از 
نظر مکانی کوچک شــده و به صورت یک دهکده درآمده است 
و کشورهای قدرتمند از ویژگی های یادشده به عنوان ابزارهایی 
برای کنترل سایر جامعه ها در جهت دستیابی به هدف ها، منافع 
و مطامع خود اســتفاده می کنند، دولت ـ ملت ها چه جایگاهی 

دارند و چگونه می توانند دوام و بقای خود را تضمین کنند؟ 
پاسخ گفتن به این سؤال خود نیازمند ساعت ها بحث و بررسی 
و نگاشتن چندین مقاله است. اما به صورت کلی و در چند سطر 
می توان گفت: مسلمًا مدیران و برنامه ریزان کشورها و جامعه های 
ضعیف تر، برای اینکه در عرصه های متفاوت اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی مغلوب جامعه های قدرتمند نشــوند، به برنامه ریزی 
بسیار دقیق و هوشمندانه ای بر مبنای توان داخلی جامعة خود 
نیاز دارند؛ برنامه ای که منافع ملی و حیاتی آنان را تأمین کند. 
مدیران این گونــه جامعه ها )از جمله جامعــة خود ما(، ضمن 
مشــارکت در فرایند جهانی شدن و اســتفادة مثبت و بهینه از 
مزایای آن، باید هوشــمندانه درصدد حفظ استقالل اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی با توجه به توانمندی های داخلی خود باشند.
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5. جمعی از نویســندگان، )1395(. اقتصاد. شــرکت چاپ و نشر کتاب های 

درسی ایران. تهران.
6. دانشور، میترا و همکاران، )1395(. تفکر و سواد رسانه ای. شرکت چاپ 

و نشر کتاب های درسی ایران. تهران.
7. رحمانی، غالمعباس، )1396(. »چرا ســواد رسانه ای؟«. ماهنامة پیوند، 

شمارة 451.
8. زاهدی، محمدجواد، )1382(. توسعه و نابرابری. انتشارات مازیار. تهران.
9. ساروخانی، باقر، )1391(. دانش نامة ارتباطات. انتشارات اطالعات. تهران.

10. ســاروخانی، باقر، )1370(. دائرئ المعارف علوم اجتماعی. انتشــارات 
کیهان. تهران.

11. شولت، جی.ای، )1382(. نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی شدن. 
ترجمة مسعود کرباسیان، انتشارات علمی و فرهنگی. تهران.

12. گولد، جولیــوس و کولب، ویلیــام، )1376(. فرهنگ علوم اجتماعی. 
ترجمة محمدجواد زاهدی مازندرانی، انتشارات مازیار. تهران.

13. محسنیان راد، مهدی، )1374(. ارتباط شناسی. انتشارات سروش. تهران.
14. نش، کیت، )1391(. جامعه شناسی سیاسی معاصر. ترجمة محمدتقی 

دلفروز، انتشارات کویر. تهران.
15. والرشتاین امانوئل، )بی تا(. »آیندة نظام جهانی سرمایه داری در دورة 

پس از جنگ سرد«. ترجمة حمید احمدی، نشریة راهبرد. شمارة 13.
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علي اكبر قاسمي گل افشاني 
دانشجوي دكتري زبان و ادبیات فارسي دانشگاه تهران
دبیر و سرگروه زبان و ادبیات فارسي سواد كوه )مازندران(

اشــــــــاره
كار ما شــاید این اســت/ كه میان گل نیلوفر و قرن/ پي آواز 

حقیقت بدویم. )سهراب سپهري(
آیا میراث عرفاني كه از بزرگان عرفان ما، نظیر موالنا، سنایي، 
عطار، ابوســعید، بایزید و ... به یادگار مانده است، مي تواند 
انســان امروزي را كه به قول سهراب در »عصر معراج پوالد و 
اصطكاك فلزات« در میان هیاهو گرفتار آمده و با هزاران درد و 
بیماري رواني دست به گریبان است، به كار آید؟ این شخصیت ها 
»آواز حقیقت« هســتند و براي انســان هر عصر و زماني حرف 
دارند. میراث آن ها داروخانة بزرگي اســت كه براي هر دردي، 
دارویي در پیشخوان خود دارد. این میراث كهن فقط براي تزئین 
)دكور( كتاب خانه ها نیســت، باید خواند و درس ها گرفت. یكي 
از مهم ترین دالیل انحطاط اخالقي در جامعة امروز ایراني، دور 
شدن از دامان پرمهر و محبت این میراث گران بهاست. ما در این 
مقاله سعي داریم به این نكته بپردازیم كه انسان امروزي چگونه 
مي تواند از اندیشــه ها و اقوال بایزید بســطامي بهره گیرد تا در 

آرامش كامل روزگار بگذراند. امید است كه مقبول افتد. 

كلید واژه ها: بایزید بسطامي، راهنما، انسان امروزي، نیازهاي اساسي

مقدمه
یكي از مهم ترین دالیل بحران اخالقي در جامعة امروز ایراني، 
دور شــدن از دامان پرمهر و محبت این میراث گران بهاست. به 
نظر نگارنده الزم و ضروري است كه در كنار آزمایش هاي خون 
و اعتیاد در آغاز زندگي، كتاب هاي مثنوي موالنا، كلیات سعدي، 
دیوان حافظ، آثار عطار و ... را به نوعروســان و تازه دامادها هدیه 
بدهند. زیرا آن زندگي كه براســاس این ادبیات غني پي ریزي 
شــود، كمتر به بن بست مي رسد. باز تأكید مي كنم، این ادبیات 
فارسي براي انسان هر عصر و زماني حرف دارد. بیاییم به ادبیات 

فارسي پناه ببریم تا آرامش بیابیم. 
انســان امروزي دچار چه بحران عظیمي شده است كه هرچه 
مي كوشد و تمام آسایش زندگي را فراهم مي كند، نمي تواند به 
آرامش انســان هاي گذشته برسد. نه شب او مشخص است و نه 
روز او. با هزاران درد و مرض روحي و جسمي دست و پنجه نرم 
مي كند. در گذشته هیچ یك از اســباب و امكانات رفاهي براي 
او فراهم نبوده، ولي آرامشــي بر زندگي او حاكم بوده است كه 
هزاران تفریح و سرگرمي امروزي نمي توانند آن آرامش و نشاط 
را براي او به ارمغان بیاورند. انســان ها عوض شــده اند. ذائقه و 

مروری به انديشه های اجتماعی بایزید بسطامی

دانش اجتماعی بومی
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افكارشان تغییر كرده است. محبت ها كم رنگ شده اند و برادر از 
برادر خبر ندارد. اگر به بدبیني متهم نشــوم، این بیت حافظ را 

در اینجا مي خوانم كه: 
آدمي در عالم خاكي نمي آید به دست 
عالمي دیگر، بباید ساخت وز نو آدمي

]حافظ، 1381: 640[
در مقاله حاضر به این نكته پرداخته ایم كه انسان امروزي چگونه 
مي تواند از اندیشــه هاي بایزید بهره بگیــرد تا در آرامش كامل 
روزگار بگذرانــد؟ عطار بخش چهاردهم كتاب »تذكرئ االولیاء« 
را به ذكر بایزید بسطامي اختصاص داده و آن را این  گونه آغاز 
كرده است: »آن سلطان العارفین، آن برهان المحققین، آن خلیفة 
الهي، آن دعامة نامتناهي، آن پختة جهان ناكامي، شــیخ وقت 
ابویزید بسطامي- رحمئ اهللا علیه- اكبر مشایخ بود و اعظم اولیا،  
و حجت خداي بود و خلیفة به حق، و قطب عالم و مرجع اوتاد« 

]عطار، 1378: 160[.
جنید بغدادي در حق بایزید گفته اســت: »بایزید در میان 
مــا چــون جبرئیل اســت در میــان مالئكه... نهایــت میدان 
رونــدگان كه به توحیــد در آیند، بدایت میدان بایزید اســت«
]همان، ص 160[. میــراث عرفاني بایزید یكي از گران بهاترین 
مواریث ماســت.  گرد و غبار روزگار نبایــد روي این صفحات 
بنشیند. باید این آثار را خواند و به آن ها جامة عمل پوشاند تا به 

آرامش برسیم. در ذكر بایزید بسطامي چند نكتة اساسي وجود 
دارد كه حائز اهمیت است و باید به آن ها توجه كرد. این نكته ها 

رمز و كلید خوشبختي و سعادت هستند. 

نكتۀ نخست: خدا خواهی و خدادوستی 
راســتي چقدر حضور خدا را در زندگي خود حس مي كنیم؟ 
چقــدر در رفتار، كردار و گفتار، خدا را در نظر مي گیریم؟ تصور 
ما از خدا چیست؟ آیا همچنان كه در ظاهر خدا خدا مي گوییم، 
در باطن هم خــدا را حس مي كنیم؟ انســان امروزي از همة 

امكانات رفاهي برخوردار است، همه چیز دارد و اسباب 
آســایش او در كمال ساختگي است، ولي آرامش 

ندارد. شــب خواب و قرار ندارد و ناامید است. 
فردا برایش تاریك و مبهم اســت و از فردا 

مي ترسد. یكي از دالیل این وضع را باید 
در ایمان جست وجو كرد. همانا دل 

آرام گیرد به یاد خدا. 
خیلي از ما ها تصور و معرفت 

درستي از خدا نداریم. خدا 
را آن گونـــه كـــه هست 
نمي شناسیم. چون معرفت
خشیتي  نداریم.  درستي 
هم نسبت به خدا در وجود 

ما نیســت. نكتة دیگر این 
اســت كه خیلي از ماها خدا 

را به خاطر خود خدا نمي خواهیم. 

خشیتي بنشیند. باید این آثار را خواند و به آن ها جامة عمل پوشاند تا به بنشیند. باید این آثار را خواند و به آن ها جامة عمل پوشاند تا به بنشیند. باید این آثار را خواند و به آن ها جامة عمل پوشاند تا به  نداریم.  خشیتي درستي  نداریم.  درستي 
هم نسبت به خدا در وجود هم نسبت به خدا در وجود 

ما نیســت. نكتة دیگر این ما نیســت. نكتة دیگر این 
اســت كه خیلي از ماها خدا اســت كه خیلي از ماها خدا 

را به خاطر خود خدا نمي خواهیم. را به خاطر خود خدا نمي خواهیم. 



خدا را مي خواهیم به خاطر بهشت و سایة طوبي و حوري او. نكتة 
دیگر این است كه خدا  خدا كردن خیلي ها، رونق بازاري شده براي 
آن ها. مریدان زیادي دور آن ها جمع شده اند و اصل خود گم شده 
است. اقوال و رفتار بایزید در حوزة خداشناسي و خداخواهي قابل 
تأمل و تدبر است و شاید بیدار باشي باشد براي ماها. پاسخي است 
براي بسیاري از مشكالتي كه ما امروز در حوزة خداشناسي با آن ها 
دست به گریبان هستیم. شایسته است این سخنان بر تابلویي نوشته 
شوند و بر دیوار خانه ها جلوي چشم اهل خانه نصب شوند. روزي 
چند بار آن ها را بخوانیم تا یادمان نرود كه چگونه بیندیشیم و چگونه 

عمل كنیم: 
»احمد خضرویه گفت: حق- عزّ وجــل- را به خواب دیدم. 
فرمــود كه: جملة مردان از من مي طلبند، آنچه مي طلبند. مگر 

بایزید كه مرا مي طلبد« ]همان، ص180[.
و: 

»گفت: چون به مقام قرب رســیدم، گفتند: بخواه. گفتم: مرا 
خواست نیست... تو را خواهم و بس« ]همان، ص 187[.

و: 
»الهي! تو مرا باش و هرچه خواهي كن« ]همان، ص 188[.

»ســي سال است تا هر وقت كه خواهم خداي- تعالي- را یاد 
كنم، دهان و زبان خود را به ســه آب بشــویم، تعظیِم حق را« 

]همان، ص 168[. 
و:

»آنجا كه یاد حق باشد، هم بهشت است و هم سایة طوبي« 
]همان، ص170[

و: 
»مرا كریم باید، نه كرامت«]همان، ص181[.

بین ما انسان هاي امروزي رسم بر این است وقتي براي مثال، 

بعد از مدتي كه یكدیگر را مالقات كردیم و دور هم جمع شدیم، 
از هم مي پرسیم:  چه خبر؟ چه كار مي كني؟ جوابي كه شنیده 
مي شــود، به این صورت اســت: من خانه ام را عــوض كرده ام؛ 
ماشــینم را فروختم و مدل باالتري گرفتم؛ رفتم فالن دانشگاه، 
گفتیــم یك مدركي هم گرفته باشــیم؛ فالن جا ویال خریدم و 
... پرسشــگر هم انتظار دارد چنین جوابي بشنود. اما هیچ وقت 
نیامده ایم، بگوییم كه در راه خداشناســي كجاي كار هســتیم. 
پیشــرفتي داشــته ایم یا نه؟ آیا در این زمینه تالشي كرده ایم؟ 

هر چه خواستیم، دیدیم و شنیدیم و گفتیم و خوردیم و ... 
»پرسیدند كه: راه به حق چگونه است؟ گفت: تو از راه برخیز 
و به حق رســیدي. گفتند: به چه به حق توان رسید؟ گفت: به 

كوري و كري و گنگي« ]همان، ص 198[.
مناجات بایزید هم در تذكرئ االولیاء آمده كه بسیار زیباست. در 
كلمه كلمة این مناجات سوز عشق و اشتیاق بایزید را به معشوق 
و معبــود ازلي مي بینیم: »بار خدایا، تا كي میان من و تو، مني و 
تویي بود؟ مني از میان بردار تا مني من به تو باشد تا من هیچ 
نباشم... الهي تا با توام، بیشــتر از همه ام و تا با خودم، كمتر از 

همه ام.« ]همان، ص 207[.

نکتۀ دوم: احترام به پدر و مادر 
در تعالیم دیني ما بســیار به احسان در حق پدر و مادر تأكید 
شــده و در قرآن هم بعد از پرســتش خداوند به احسان به پدر 
و مادر ســفارش شده است. در فرهنگ قرآني ما آمده است كه 
فرزند حق نــدارد، در برابر پدر و مادر حتي »ُاف« بگوید. پدر و 
مادر عزیزند و حســاس و نازك دل. پس نباید چیزي نازك تر از 

گل به آن ها گفت: 
من چه گویم كه تو را نازكي طبع لطیف 

تا به حدي است كه آهسته دعا نتوان كرد ]حافظ، 1381: 185[
اما وقتي وارد خانواده ها مي شویم، مي بینیم فرزنداني هستند 
چه بي احترامي ها كه در حق پدر و مادر خود نمي كنند! نه تنها 
بداخالقي مي كنند كه هیچ، بر ســر آن ها داد مي كشند و حتي 
آن هــا را به باد كتك هم مي گیرند. بزرگ تر كه مي شــوند، پدر 
و مادر را روانة خانة ســالمندان مي كنند و یك ســال آزگار به 
آن ها سر نمي زنند. آن  بیچاره ها هم از غصه و ناراحتي و تنهایي 
دق مرگ مي شــوند. این اســت ارمغان دنیاي مدرن و پیچیدة 
ماشــیني كه اخالق را به آهن تبدیل كرده است و گل محبت 
را پژمــرده. حال شــما خودتان قضاوت كنید، آیا كســي كه با 
پــدر و مادر خود این گونه برخورد مي كنــد، رنگ آرامش را در 
زندگي مي بیند؟ آیا به ســعادت و خوشبختي مي رسد؟ آیا در 
آینده فرزندان خود او نیز با او چنین رفتاري نمي كنند؟ به قول 

حضرت موالنا در »مثنوي معنوي«: 
این جهان كوه است و فعل ما ندا 

سوي ما آید نداها را صدا ]مولوي، 1372، ج1 :19[.

بعد از مدتي كه یكدیگر را مالقات كردیم و دور هم جمع شدیم، بعد از مدتي كه یكدیگر را مالقات كردیم و دور هم جمع شدیم، 
از هم مي پرسیم:  چه خبر؟ چه كار مي كني؟ جوابي كه شنیده از هم مي پرسیم:  چه خبر؟ چه كار مي كني؟ جوابي كه شنیده 
مي شــود، به این صورت اســت: من خانه ام را عــوض كرده ام؛ مي شــود، به این صورت اســت: من خانه ام را عــوض كرده ام؛ 
ماشــینم را فروختم و مدل باالتري گرفتم؛ رفتم فالن دانشگاه، 
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حــال رفتار بایزید را در برابر مادرش و دعاهاي مادر را در حق 
او مي بینیم. 

حكایتي از رفتار بایزید در حق مادر در تذكرئ االولیاء آمده كه 
تكان دهنده است: »شبي مادر از من آب خواست. در كوزه و در 
سبوي آب نبود. به جوي رفتم و آب آوردم. مادر در خواب شده 
بود. شــبي سرد بود. كوزه بر دســت مي داشتم. چون از خواب 
درآمد، آگاه شــد و مرا دعا كرد كه دید همچنان كوزه در دست 
من فسرده شده بود. گفت: چرا از دست ننهادي؟ گفتم: ترسیدم 

كه تو بیدار شوي و من حاضر نباشم« ]عطار، 1378: 164[.
و: »وقتــي دگر ]مــادر[ گفت: آن یك نیمــة در فراز كن! تا 
وقت ســحر مي پیمودم تا نیمة راست فراز كنم یا نیمة چپ. تا 
خالف فرمان مادر نكرده باشم. وقت سحر آنچه مي جستم، از در 

درآمد« ]همان، ص164[.
بایزید دربارة كســب رضایت مادر و تأثیر آن گفته است: »آن 
كار كه بازپسین كارها دانستم، پیش از همه بود و آن رضاي مادر 
بود... آنچه در جملة مجاهدات و ریاضیات و غربت مي جستم، در 

آن یافتم« ]همان، ص 164[.
یك بار یزید در مدینه بــود »در خاطرش آمد كه: به خدمت 
مادر رو! با جمعي روي به بســطام نهاد... ســحرگاه به دِر خانة 
مادر رفت، و گوش داد. آواز مادر شنید كه طهارت مي ساخت و 
مي گفت: الهي آن غریب مرا نیكو دار و دل مشایخ را با وي خوش 
دار،  و احوال نیكوي او را كرامت كن« ]همان، ص 163-164[.

آیــا به نظر شــما دعــاي مادر بایزیــد در حق او كــه امروز 
نزدیك1200 ســال بعد از مرگ بایزید داریم از بایزید ســخن 
مي گوییم، بي تأثیر بوده اســت؟ رفتار بایزید با مادرش مي تواند 
درس بزرگي باشــد براي فرزندان امروزي كه هزاران نامردمي و 

بي مهري در حق مادران خوشان روا مي دارند. 

نکتۀ سوم: مسائل اجتماعی ديگر
اقوال بایزید در زمینة نوع دوســتي و دیگران دوستي هم قابل 
تأمل اســت. دیدگاه او در این زمینه اجتماعي است. پایبندي و 
عمل به این گفته ها، جامعة انســاني را از تنهایي و یأس نجات 
مي دهد و انسان احساس پشتیباني مي كند. غم هاي دیگران غم 
ما هم مي شود: »گفت: نزدیك ترین خالیق به حق آن است كه 

بار خلق بیش كشد و خوي خوش دارد« ]همان، ص 197[.
»گفت: هر كه قرآن بخواند و به جنازة مسلمانان حاضر نشود و 
به عیادت بیماران نرود و یتیمان را نپرســد و دعوي این حدیث 

كند، بدانید كه مدعي است« ]همان، ص 197[.

نمونة دیگر انسان دوستي بایزید حكایتي است در تذكرئ االولیاء 
كه براي جامعة امروزي نیز مي تواند راهگشا باشد. »گفت: مردي 
پیشم آمد و پرسید كه كجا مي روي؟ گفتم: به حج. گفت: چه داري؟ 
گفتم: دویست درهم. گفت: به من ده و هفت بار گرد من بگرد كه 

حج تو این است. چنان كردم و بازگشتم ]همان،  ص 166- 165[.
برو طواف دلي كن كه كعبة مخفي است 

كه آن خلیل بنا كرد و این خدا خود ساخت ]زیب النساء، 1381[.
مهرباني و عطوفت بایزید تنها شــامل انسان ها نمي شد، بلكه 
به دیگر موجودات هســتي نیز مهرباني نشان مي داده است. در 
تذكرئ االولیاء حكایتي از این مهرباني  بایزید آمده است: »چون از 
مكه مي آمد، به همدان رسید. تخم معصفر خریده بود. اندكي در 
خرقه بســت و به بسطام آورد. چون بازگشاد، موري چند در آن 
میان دید. گفت: ایشان را از جاي خویش آواره كردم. برخاست 
و ایشــان را باز همدان برد و آنجا كه خانة ایشــان بود، بنهاد« 

]همان، ص 164-165[.
و یا بــاز در حكایتي دیگر، بایزیــد در تنگنایي راه خود را به 
سگي ایثار كرد، تا اول سگ عبور كند و بعد او، تا برتري خلعت 
سلطان العارفیني بایزید بر پوستین سگي آن حیوان، سبب عبور 

نخست بایزید نشود.

سخن آخر
میراث عرفاني بایزید بســطامي یكي از گران بهاترین مواریث 
ماســت و گرد و غبار روزگار نباید روي صفحات آن بنشــیند. 
شایســته است این سخنان بر تابلویي نوشــته شوند و بر دیوار 
خانه ها جلوي چشم اهل خانه نصب شوند. روزي چند بار آن ها 
را بخوانیم تا یادمان نرود كه چگونه بیندیشــیم و چگونه عمل 
كنیم. این شخصیت ها براي انسان هر عصر و زماني حرف دارند 
و میراث آن ها داروخانة بزرگي است كه براي هر دردي، دارویي 
در پیشــخوان خود دارد. این ســخن ها مي توانند براي انسان 
امروزي كه به قول ســهراب در »عصر معراج پوالد و اصطكاك 
فلزات« در میان هیاهــو گرفتار آمده و با هزاران درد و بیماري 

رواني دست به گریبان است، آرامش بخش باشند: 

منابع 
1. حافظ، شمس الدین محمد )1381(. دیوان، به كوشش خطیب 

رهبر، تهران: صفي علیشاه.
2. زیب النســاء، بیگــم )1381(. دیوان. بــه تصحیح مهین دخت 

صدیقیان، تهران: امیركبیر
3. سپهري، سهراب )1381(. هشت كتاب. طهوري، تهران. 

4. ســهلگي، محمد بــن علــي )1384(. دفتر روشــنایي. ترجمة 
محمد رضا شفیعي كدكني، سخن. تهران. 

5. عطار نیشــابوري، فریدالدین محمد )1378(. تذكرئ االولیاء. به 
تصحیح محمد استعالمي. زوار. تهران. 

6. مولــوي، جالل الدیــن )1372(. مثنوي معنــوي، دفتر اول، به 
تصحیح و تعلیقات محمد استعالمي. زوار. تهران. 

حــال رفتار بایزید را در برابر مادرش و دعاهاي مادر را در حق 
او مي بینیم. 

حكایتي از رفتار بایزید در حق مادر در تذكرئ االولیاء آمده كه 
تكان دهنده است: »شبي مادر از من آب خواست. در كوزه و در 
سبوي آب نبود. به جوي رفتم و آب آوردم. مادر در خواب شده 
بود. شــبي سرد بود. كوزه بر دســت مي داشتم. چون از خواب 

حج تو این است. چنان كردم و بازگشتم ]همان،  ص 
برو طواف دلي كن كه كعبة مخفي است 

كه آن خلیل بنا كرد و این خدا خود ساخت ]زیب النساء، 
مهرباني و عطوفت بایزید تنها شــامل انسان ها نمي شد، بلكه 
به دیگر موجودات هســتي نیز مهرباني نشان مي داده است. در 
تذكرئ االولیاء حكایتي از این مهرباني  بایزید آمده است: »چون از 
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امیر خوشحال
كارشناس ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي
شهین مجاوري
كارشناس تربیت بدني و فرهنگي

اشاره
»هم بســتگی اجتماعي« از نــگاه دورکیــم دارای ماهیت، 

جامعه شناختی است.
از نظر او، یکی از عناصر عمدة تشــکیل دهندة یکپارچگی 
و هم بســتگی اجتماعي، عمل و روابط متقابل اعضای گروه با  
یكدیگر اســت. یعنی به موازات تکامل جامعه درجهت تمایز 
اجتماعی، فرایند کثرت گرایی فرهنگی رخ می دهد و رفته رفته 
هرچه افراد از آزادی عمل بیشتری برای شکل دادن به افکارشان 
برخوردار مي شوند، دامنة فرهنگ مشترکشان کاهش می یابد. 
دورکیم استدالل می کند، تقسیم کار به تدریج پایة اصلی به هم 
پیوستگی اجتماعی می شود و با گسترش تقسیم کار مردم بیش 
از پیش به یکدیگر وابسته می شوند. او معتقد بود که در فرایند 
تقسیم کار است که جامعه می تواند پیوسته و نهایتًا به آرامش 
و تعادل دست یابد. چنین جامعه ای بهنجار و طبیعی است، زیرا 

انسجام وثبات دارد.

كلیدواژه ها: هم بســتگی اجتماعی، وجدان جمعی، تقسیم 
کار، هم بستگی ارگانیکی، هم بستگی مکانیکی

مقدمه
همواره  می توان گفت که یکی از دالیل بزرگ پیشرفت مادی  
و معنوی  هر ملت انسجام و پیوستگی)همدلی و هم زبانی( آن 
اســت... و هماهنگی میان اجزاي تشکیل دهندة کل نظام یک 

جامعه را »هم بستگی« می گویند]بشریه، 1383: 789[.
هم بستگی وجوه گوناگونی دارد که درسطوح فرهنگی، اجتماعی و 

سیاسی مطرح می شود. به عالوه، گرچه هم بستگی نسبی است 
اما هیچ گاه این مفهوم در جامعه از بین نمی رود؛ بلکه 

کم و زیاد می شود. برخی از نویسندگان 
از چهار نوع هم بستگی سخن 

گفته اند :

 هم بستگی اجتماعی  
      از نگاه

دانش نوين اجتماعی
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ê هم بستگی فرهنگی: یعنی اشتراک کلی در ارزش ها
ê هم بستگی هنجاری: یعنی هماهنگی های میان ارزش های 

فرهنگی و شیوه های رفتار
ê هم بستگی ارتباطی: یعنی گســترش ارتباطات در کل 

سیستم اجتماعی
ê هم بستگی کارکردی: یعنی وابستگی متقابل اجزاي نظام 

یا نبود تغایر میان آن ها 
نظریة هم بســتگی امیل دورکیم، از دو نوع هم بســتگی در 
فرایند تحول جوامع نام مي برد: یکی »هم بســتگی ابزار گونه« 
یا هم بســتگی ارزشــی، فرهنگی و هنجاری که از ویژگی های 

جوامع سنتی است و دوم »هم بستگی انداموار« که هم بستگی 
کارکردی میان اجزاي نظام اجتماعی است .

دورکیم مدعی بود، هیچ جامعه ای برشــباهت کامل یا تفاوت 
مطلق استوار نیســت و هر چه تمدن پیش تر می رود، ضرورت 

ایجاد هم بستگی کارکردی زیادتر می شود ]پیشین[.
هدف این مقاله پاسخ به سؤاالتي از این قبیل است كه از نگاه 
دورکیم هم بســتگي اجتماعي چگونه شکل می گیرد، چند نوع 
اســت و در پرتو چنین نظریه ای چگونه در جامعه ای مثل ایران 

به وجود می آیند.

مراحل پیدایش و تکامل هم بستگی
مسئلة مركزي دورکیم، چگونگي رابطة فرد و جامعه بود؛ یعنی 
تغییراتی که در هم بســتگی اجتماعی جوامع  به وجود می آید، 
رابطة فرد و جامعه تمام جوانب کار دورکیم را از نظر شناختی، 
اخالقی و سیاسی شكل مي دهد.  در جامعه شناسی او به اثبات 
تقدم جامعه نســبت به فرد، و  در مسائل اخالقی، به رابطة بین 
فرد و نظم اجتماعی، و درحوزة سیاسی به چگونگی شکل گیری 
سازمان های اجتماعی، و نقش آن ها در انسجام جامعه، و بیشینه 

ساختن آزادی فردی مي پردازد. 
دورکیم سرشــت آدمی را متضمن نوعي دو گانگی می داند  كه 
طبق آن، ازیک طرف »خود خواه« و از طرف دیگر»نوع دوســت« 
است. او وجود جامعه را به حفظ حد معینی از نوع دوستی وابسته 
می داند و عقیده دارد،  هنگام مقایسة جوامع بدوی و پیشرفته در 
می یابیم که اندازه و محتوای این تمایالت با درآمیختن با فرهنگ 
تغییر یافته است، پس عالقة اصلی دورکیم فرهنگ بود؛ مخصوصًا 
آن جنبه هایی از فرهنگ که خصیصة  الزام آور دارند و ســرپیچی 
از آن مجازات هایی به همراه دارد.]تامپسن، 1388: 109-113[.

از نظر دورکیم، یکی از عناصر عمدة تشکیل دهندة هم بستگی 
عمل متقابل اعضای گروه با یكدیگر است، ]کوزر، 1373: 189[.

او اظهار می کــرد، آنچه از نظر تطور تاریــخ می توان فهمید، 
نخســت این است که جامعة بشــری ازیک نوع ساده به سوی 
فردگرایــی، تخصص و نوع خاصی از هم بســتگی )اندامی( در 
حرکت اســت.  دیگر اینکه در توضیح مناسبات فرد و جامعه، 
جامعه بر فرد تقدم دارد. او برای شناخت هم بستگی مدعی بود 
که قوانین جامعه را باید شناخت و قوانین نیز تابع  میزان تقسیم 

کار و گسترة وجدان جمعی است]جمشیدیها، 1383: 136[.
دورکیم استدالل می کردکه تقسیم کار به تدریج به عنوان پایة 
اصلی به هم پیوســتگی اجتماعی می شود و با گسترش تقسیم 
کار مردم بیش از پیش به یکدیگر وابسته می شوند، زیرا هر کس 
به کاال و خدماتی نیاز دارد که توسط افرادی که در مشاغل دیگر 

هستند، فراهم می شود.]گیدنز، 1387: 751[.
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دورکیم عالقه داشت بداند، چه عناصری هم بستگی اجتماعی 
را حفظ می کنند و او ســپس پی برد که توســعة همه جانبه بر 
یکپارچگــی بخش های گوناگــون یک اجتماع اثــر دارد. این 
یکپارچگی جز از راه اعتماد کردن و اهمیت دادن به ارزش ها به 

)Baefield :1966(.دست نمی آید

مراحل تکامل و تطور تقسیم کار
جوامع ابتدایی ذاتًا بی ثبات هستند. یعنی تعدی های اجتماعی، 
رویارویی با شــهروندان خارجی، تغییر در منابع خارجی و تغییر 
درمنابع طبیعی، اقلیم و جمعیت، جوامع ابتدایی را وادار می کنند 
برای بقای خود تغییرکنند. نقطــة پایانی این تکامل اجتماعی 
جامعة مدرن اســت یعنی ســاختار اجتماعی ســازمان یافته و 
نهادهایی غیر از خانواده كه کارکرد تخصصی شدن را برعهده دارند.

بــه مــوازات تکامل جامعــه و درجهــت تمایــز اجتماعی، 
فرایند»کثرت گرایی فرهنگــی« رخ می دهد. رفته رفته هرچه 
افراد از آزادی عمل بیشــتری برای شــکل دادن به افکارشان 
برخوردار مي شوند، دامنة فرهنگ مشترکشان کاهش می یابد و 
رویدادهای جهان طبیعی و انســانی با وضوح بیشتری از جهان 
نیروهای مافوق طبیعی متمایز می شوند. تکامل بشریت با فرایند 
فردگرایی صورت می گیرد و این تقســیم کار اســت که مروج 
فردگرایی می شود و به فرد آزادی بیشتری در سایة تقسیم کار 
داده می شــود تا رفتارهای نهادی خــود را تنظیم کند. جوامع 
مدرن مجبورند نهادهای متنوعی همچــون اقتصاد، حکومت، 
خانواده و... را سامان ببخشــند. در این میان، فشارهای نهادی 
برای گسترش بیشتر فردگرایی را کثرت گرایی فرهنگی تقویت 
می کند، دورکیم اعتقاد داشــت، نظم اجتماعــی باید از درون 
سازمان جامعه بجوشــد، نه از طرف دولت ها بر جامعه تحمیل 
شــود. بنابراین نهادهای اجتماعی در جوامــع مدرن، از قبیل 
خانواده، کلیسا، حکومت، اقتصاد، نظام آموزشی و... به یکدیگر 

وابسته اند.]سیدمن، 1386: 59-61[.
دورکیــم معتقد بودکه تقســیم کار در تمــام جوامع بدوی 
یاپیشرفته وجود داشته اســت و آن را نتیجة رشد عقل و خرد 
نمی داند، بلکه به دلیل اختالفات موجود میان انسان ها و نیازهای 

متعددی مي داندکه باید برآورده شوند.]تنهایی، 1389: 106[.

کارکرد مثبت و منفی تقسيم کار
اثرات مثبت: از نظردورکیم، تقســیم کار عالوه براینکه یک 
قانون طبیعی اســت، یک قاعدة اخالقی نیز هســت و می تواند 
مالکی برای ســنجش درجة کمال انســانی باشــد. همچنین، 
تقســیم کار باعث ایجاد هم بستگی و وابســتگی میان اعضای 
جامعه مي شــود كــه بهترین نمونة آن الفت و هم بســتگی در 

زندگی زناشــویی اســت. یعنی دریک خانه، یک زن ویک مرد 
با تمام تمایزات و اختالفات به ســوی هم می روند و مکمل هم 
می شوند. در جوامع هم توزیع مداوم کارهای مختلف هم بستگی 
اجتماعی را قوام می بخشد و تقسیم کار، تعدد روابط اجتماعی 
میان اعضا را به سوي هم بستگی سوق می دهد. او معتقد است، 
تقسیم کار زمانی باعث هم بستگی می شود که الیه های سطحی 
روابط و ســاختارهای اجتماعی را درنوردد و به درون ســاخت 
و نهاد اجتماعی نفوذ کند. وجدان جمعی باعث درونی شــدن 

تقسیم کار می شود. ]تنهایی، 1386: 107[.
یکی دیگــر از نتایج مثبت تقســیم کار این اســت که تفاوت 
بی عدالتی هــا را با نابرابری های طبیعی نشــان می دهد و بیان 

.]Durkheim می کند.]1951و
اثرات منفی: ازنظــر دورکیم جوامعی که به تقســیم کار 
پیچیده روی می آورند، شــرایطی را رقم مي زنند که در عمل به 
تضاد طبقاتی می انجامد. دورکیم این تضادها را ناشي از  اشکال 
اجباری تقسیم کار در جوامع مدرن می داند که در اثر گسترش 
جامعــة صنعتی به وجود می آید. از دیــدگاه او، تضاد اجتماعي 

زمانی در جوامع داراي تقسیم کار پیشرفته روی می دهد که:
1. نابرابری های اجتماعی به صورت مداوم وجود داشته باشند، 
مخصوصــًا آن هایی که از طریق انتقــال موروثی ثروت ماندگار 

می شوند و به شکل جنگ طبقاتی یا داخلی بروز می کنند.
2. هنجارهای تنظیم کننده بی اثر شوند و تغییرات اقتصادی به 
ســرعت روی می دهند تا جایی که جامعه  نتواند فرصت تطابق 

پیدا کند.
3. اختالف میان انتظارات گروه و دستاوردهای آن بسیار زیاد  

باشد]تامپسن، 1388: 131[.
4. تقسیم کار نابسامان باشند. او مدعی بود، در برخي جوامع 
با وجود صنعتی شــدن، سازوکارها رشــد نکرده اند و این نوعي 
دوگانگی را در جوامع پیشرفته به وجود مي آورد)همان دوگانگی 

سرمایه داری وصنعتی گرایی(.
5. بنگاه ها یا مؤسســات برای به دســت آوردن بیشــترین و 
بهترین بهره از اعضا ســازمان نیافته باشــند. او مدعی بود، هر 
چه عملکردهای گوناگون بیشــتر هماهنگ باشند، نیروی کار 
متخصص تری تربیت مي شود ]یان کرایپ، 1382 : 132-133[. 
پیامدهای تقســیم کار اجباری یا پیچیده که به تضاد طبقاتی  
منجر می شــود، نخست کینه توزی از بهره کشی و اقدام به پاسخ 
متقابل با زور)مقاومت یا انقالب( است و دوم پذیرش تقدیر گرایانة 
سلطه است.  برای رفع این پیامدها باید نابسامانی را با سیاست های 
مبتنی بر برابری و عدالت از میان برد. دورکیم برای جلوگیری از 
نابرابری در جوامع پیشرفته پیشنهاد کرد که مؤسسات حرفه ای 
ایجاد و علل نابرابری های اجتماعی حذف شــوند. او به شعارهای 
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انقالب فرانســه)برابری، برادری و آزادی(ســخت عالقه مند بود 
و آن هــا را ارزش هایي مطلوب بــرای جلوگیری ازتضاد طبقاتی 

می دانست.]تامپسن، 1388: 132-135[.

دالیل تحول جوامع
دورکیم عوامــل متعددی را در تبدیل جوامع ســاده به مدرن 
مؤثــر می داند کــه عبارت اند از: تراکم جمعیــت، حمل و نقل 
بازرگانی،گسترش شهرها و رشد و توسعة آن ها، افزایش آگاهی 

.]Durkheim و...]1951و
او مبنای تحول از هم بســتگی مکانیکی  به ارگانیک را عمدتًا، 
مسئلة رشد جمعیت و تراکم اجتماعی می داند. یعنی در جوامع 
قبیله ای، ایل ها در فاصله ای از یکدیگر زیست می کنند و ضرورتًا 
ارتباط زیادی با هم ندارند. با رشد جمعیت ارتباط آن ها بیشتر 
مي شــود و با باال رفتــن تعامل، رقابت  و تضاد بــرای تنازع بقا 

افزایش مي یابد. ]یان کرایپ، 1382: 314[.
نظریة تغییــر جوامع دورکیــم از مکانیکی بــه ارگانیکی با 
عوامل مادی آغاز می شــود؛ یعنی تغییــر درحجم و تراکم خام 
جمعیــت که باعث افزایش درجة تمرکز تــودة اجتماعی و آن  
نیز باعث  افزایش تعامل اجتماعی می شود. عوامل فرهنگی كه  
این تغییرات را تســهیل می کنند، عبارت اند از: وجدان عمومی؛ 
ظهور علم؛ اســتقالل فرد؛ ضعف ســنت ها؛ افزایش عقالنیت،

]تامپسن، 1388: 128[.
عامل دیگر تبدیــل جوامع ابتدایی به مدرن »تراکم اخالقی« 
است. تراکم اخالقی عبارت اســت از شدت ارتباطات مبادالت 
بین افراد. افزایش جمعیت افــراد را رودرروی هم قرار می دهد 
و برای جلوگیری از تشــدید تضاد بین افراد و نابودی انسان ها، 
تمایز پذیری و تقسیم کار تنها راه حل مسالمت آمیز برای تنازع 

بقاست]جمشیدیها، 1383: 137[.
دورکیم مدعی بود که هم بستگی جامعه با تقسیم کار پیشرفته 
زمانی می تواند جانشین همیشگی هم بستگي مکانیکی شود که 
تمــام بخش ها، نهادها و بازیگران طبــق قواعدی)هنجارهایی( 
عمل کنند کــه به طور خودبه خود پدید آمده و قاطعانه پذیرفته  

شده اند]تامپسن، 1388: 123[.

انواع هم بستگی
مکانیکی

دورکیــم در بحث انواع جوامع از نظر محتوای وجدان جمعی 
از دو جامعة ساده )مکانیکی( و پیشرفته )ارگانیکی( نام مي برد. 
در جوامع ساده )بدوی قطاعی و سنتی( تقسیم کار اندک است. 
همانندی ها در افراد باالست و تمایز میان افراد کم است. تضمین 
اجراي قانون و قواعد در این نوع جوامع تنبیهی است. یعنی  نقض 

قواعد هم بستگی با مجازات شدید همراه است. این جوامع کوچک 
هستند و شرایط هستی یکسانی دارند. ادراكات از وظایف افراد نیز 
یكسان است. در این جوامع سازمان های اجتماعی ساده هستند 
و شکل آن ها نیز قطاعی است؛ مانند ایل، و مالکیت در این نوع 
جوامع اشتراکی است. همچنین، همانندی ها با افزایش تقسیم 
کار کاهش می یابد، ولی حقوق تنبیهی بر جوامع حاکم اســت

]همان، ص1388: 117-118[.
دورکیم ادعا داشت که در جوامع ساده، کار افراد بیشتر شکار 
و جمع آوری خوراک اســت و وابستگی متقابل میان افراد منشأ 
خویشــاوندی دارد. در این جوامع جمع بر فرد سلطه دارد و به 
دلیل کنترل شدید بر اعضا افق دید انسان ها محدود و به سنت 

مقید است)یان کرایپ، 1382: 126-128(
دورکیم باور داشت که جوامع بدوی بدون خط هستند و فرد 
درآن از لحاظ تاریخی اول نیست. آگاهی یافتن از فردیت نتیجة 
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جریان توســعة تاریخی است.]نوابخش، 1386: 127[ او معتقد 
بود که درجوامع ساده نقش اجتماعی خاصی برای سراسر دورة 
زندگی هر فرد تعیین می شود و گروه خویشاوندی رفتار اعضایش 
را تعریف و تنظیم می کند. در این نوع جوامع، فرهنگ مشترک 
باعث انسجام می شــود. به عالوه، انسان ها قادر به فهم نیروهای 
اجتماعی و طبیعی که زندگی شــان را شکل داده اند، نیستند و 
تصور می کنند که گیتی تحت حاکمیت نیروهای ما فوق طبیعی 

قرار دارد. آن ها نظم بشــری را نظم مقــدس و مافوق طبیعی 
می شمرند و این فرهنگ در انسجام کل آن ها بسیار مؤثر است

]سیدمن، 1388: 58[.
دوركیم بر این باور بود كه در جوامع ساده، افکار وگرایش های 
مشــترک اعضای جامعه از نظر کمّیت و شدت نسبت به افکار 
وگرایش های شخصی اعضا بیشتر است و با رشد فردیت نسبت 
معکوس دارد. هم بســتگی اجتماعی این نــوع جوامع زمانی به 
اوج می رســد که وجدان فردی یکایــک افراد جامعه منطبق با 
وجدان جمعی جامعه پرورش یابد و از هر نظر با آن یکی شــود

]کوزر، 1373، ص 190[.

به نظر دورکیم، انسجام اجتماعی در جوامع مکانیکی ساده و 
بسیار شبیه به هم اســت و این انسجام را خویشاوندان بر افراد 

.] Willard  frank  libby:1908[.تحمیل می کنند
 او ادعا داشــت که در جوامع مکانیکــی تمام اعضای جامعه 
ویژگی ها و تجربیات مشــترک  دارنــد كه به صورت تک خطی 
 )barfield :1996 (.است و همه به اجتماع تعلق  خاطر دارند
همچنین دورکیم همانندی در جوامع ساده را ناشی از دو عامل 
می داند.1- منابع معرفتی واحد؛ 2- تقسیم کار سادة اجتماعی 

]جمشیدیها، 1388: 136[.

ارگانیکی  
در جوامعی که تقســیم کار پیشــرفته دارند، شباهت میان 
افراد کمتر و تمایز بیشتر است و همین مبناي تخصصی شدن 
کارهاست. هم بستگی اجتماعی میان وظایف تخصصی شده به 
عامالن آن بســتگی دارد. مجازات های تخطي از قواعد در این 
جوامع ترمیمی اســت و حقوق تنبیهی در این جوامع از رونق 
می افتند كه نشانة افزایش تقسیم کار و دگرگون شدن اساسي 
نوع هم بستگی اجتماعی است و هم بســتگی ارگانیک را پدید 
می آورد. این نوع هم بســتگي به روابط میان اندام های تخصصی 

شدة بدن شباهت دارد ]تامپسن، 1388: 122[.
دوركیــم معتقد بود كــه در جوامع ارگانیکی، تقســیم کار 
زیاد و تمایز میــان افراد، آدمیان را گرد هــم می آورد. در این 
جوامع، وجدان جمعی کم، یکپارچگی نظام )مؤسســات( زیاد، 
و یکپارچگی اجتماعی)ارزش ها و هنجارها( کم اســت، فردیت 
زیاد دیده می شــود و وجدان جمعی برای منزلت فرد، تساوی 
فرصت ها، اخــالق کاری و عدالت اجتماعی ارزش قائل اســت. 
به عالوه، روابط میان افراد با قراردادها تنظیم می شــوند. سود 
شخصی زیاد اســت و طبقات مختلف در این نوع جوامع رشد 

می کنند]یان کرایپ، 1382: 129-131[.
به اعتقاد دورکیــم، مهمترین عنصر تعریــف جامعة جدید، 
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نمود »تمایزپذیری« اســت. تقسیم کار مظهری از تمایز پذیری 
اجتماعی اســت و قرار داد گرایی نتیجه و مظهر آن  اســت. این 
عوامل شــرط آفرینندة آزادی فردی محســوب مي شوند و فرد 
نیز مظهر اجتماع است]نوابخش، 1382: 129-128[. او عقیده 
داشــت، با رشد جوامع، فشــار بر منابعی که به شکل روز افزون 
کمیاب تر می شوند، بیشتر می شود. افزایش این نبرد برای ادامة 
حیات، به تخصصی شــدن کارها وتقسیم کار می انجامد و افراد 
براســاس تمایزها و ناهمســانی های  مکمل، با یکدیگر ارتباط 
برقرار می کنند ]اســتونز، 1379: 79[. با رشد و تحول، جامعة 
بشــری به سمت درک عقالنی و کنترل اجتماعی پیش می رود 
و در این مراحل، علــم پندارهای باطل و نیروی مافوق طبیعی 
 را از میان می برد و انسان سرنوشتش را خودش تعیین می کند

]سیدمن، 1388: 59[.
از نظــر دورکیم بعد از تقســیم کار اجتماعی، اعضاي جوامع 
مدرن به ر فتارهای جمعی کمتری وابسته اند و باورهای مشترک 
کمی دارند، ولی وابستگی متقابل بیشتر، شبکه های هم بستگی 
گســترده تر، و نظارت خارجــی کمتری دارند]کــوزر، 1373: 
191[. همچنین،  پیدایش جوامع ارگانیکی تصویری اســت از 
قــرن نوزدهم به بعد، و بی هنجاری در جامعة پیشــرفته زمانی 
بــه وجود می آید که پیروی و متابعت از یکپارچگی و پیوند کم 

.]Sharrock :1992[شود
 افراد در جوامع مدرن، درکارکرد عمومی شان بسیار پیشرفته،  

.]Buy .and  instantly :1984[ هوشیار و آگاه هستند
 به اعتقاد او، در جوامع پیشرفته سازمان های گوناگونی وجود 
دارند. هر کدام از این ســازمان ها نقش های متفاوتي را بر عهده 
دارند و هر عضوی به یک ســازمان احساس تعلق و تعهد دارد. 
هر سازمان نیز از بخش های گوناگون تشکیل شده است؛ مانند 
شرکت ها، بنگاه ها، سازمان های غیرانتفاعی، انواع  وزارتخانه های 
سیاسی، و.... که تمامًا تابع  قانون هستند و همه در جهت حفظ 
یکپارچگی تالش می کنند، تغییرات جوامع از ساده به پیچیده 
به صورت نظام مند )سیســتماتیک( اتفاق می افتد، اولین تغییر 
هم در اقتصاد روی می دهد؛ دومین در تراکم انسان ها و آخر هم  

.]barfield :1996[ در تقسیم کار

تفاوت و شباهت جوامع ساده و مدرن
تفاوت: یکی از تفاوت های بین هم بستگی مکانیکی و ارگانیکی 
در انگیزة تعامل اســت. در اینجا شباهت و همانندی در مقابل 
تمایز و ناهمســانی قرار مي گیرد. تفاوت دیگر در اصول اخالقی 
در حال تغییر، وجدان جمعی و نیز گذار از قانون ســرکوبگر به 

قانون بازدارنده است .
شــباهت: شــباهت های این دو در اتفاقات و پیشامدهای 

یکســان است. هر دو با نرخ تعامل متناسب پیش می روند و از 
این رو با قواعد اخالقی که جامعه را یکپارچه می کند، تناســب 

دارند]استونز، 1379: 80[.

نقد نظریه هم بستگی دورکیم
اســتیون لوکس می گوید: »دورکیم میزان ارتباط و عمل 
متقابــل در جامعه های ماقبل صنعتی را فوق العاده دســت کم 
گرفته و در عین حال، نقش قانون سرکوبگر را در این جامعه ها 

فوق العاده زیاد نشان داده است.«
کارکردگرایــان نیز نظریة یکپارچگی نظــام و ثبات دورکیم 
را به بــاد انتقاد گرفته اند و مدعی هســتند که نمی توان تضاد 
اجتماعی را تبیین و حتی شناســایی کرد. آن ها ادعا مي كنند، 
جامعة ارگانیگ که یکپارچگی اجتماعی داشــته باشد و راحت 
و بی دردســرکار کند، اصاًل وجود ندارد. در واقع بین یکپارچگی 
نظــام و یکپارچگی اجتماعی هیچ رابطــه ای وجود ندارد ]یان 

کرایپ، 1382: 131[.

اشکال هم بستگی در ایران 
بحــث دربارة مفهوم جدید هم بســتگی در ایــران از انقالب 
مشروطه آغاز شــد و پیش از آن اصل برتنوع قومی، فرهنگی، 
قبیله ای و زبانی بود. نفس عدم اعتنای دولت قاجار به مســئله 
هم بســتگی و هویت ملی، یکی از نشانه های ماهیت سنتی آن 
دولت است. جنبش مشــروطه و دولت برخاسته از آن، با طرح 
مســئلة ترقی و پیشرفت اجتماعی، اندیشــة قدرت مرکزی و 
تمرکز سیاســی، و نیز تمدید قدرت مطلقة دربار، به عنوان سه 
مســئلة اساسی مشروطیت، راه را برای طرح مسئله هم بستگی 

ملی هموار کرد ]بشریه، 1382: 795[.

1. قدرتمندی قواعد اخالقی

2. وجدان جمعی عیني

3. قانون سرکوبگر

1. ضعف قواعد اخالقی

2. وجدان جمعی انتزاعی

3. قانون بازدارنده  

تفاوت

تعامل

شباهت

 یکپارچگی
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در دوران پهلوی مسئلة هم بستگی ملی با ایدئولوژی مدرنیسم گره 
خورد. در پروژة مدرنیسم، سنت و مذهب و گروه های قومی و سنتی 
به عنوان اغیار حذف  شدند. پروژة مدرنیسم با تشویق سکوالریسم، 
ناسیونالیسم، صنعتی کردن و تمرکز سیاسی در دولت ملی، موجب 
بیگانه سازی بخش های عمده ای از جامعة سنتی، از جمله گروه های 
مذهبی، اصناف خرده بورژوازی، اقلیت های قومی و شئون اجتماعی  شد

]همان، 1382: 796[.
بــا ظهــور ایدئولوژی مدرنیســم پهلوی برای نخســتین بار 
مســئلة هم بســتگی ملی و تکوین هویت یگانه مطرح شد. اما 
شــیوه های یکسان سازی مدرنیســتی در شــرایط اوایل قرن 
بیســتم، به نفی و بیگانه سازی عناصر مهمی از جامعة سیاسی 
ایــران می انجامید و تنوعات جامعة ســنتی را تخریب می كرد. 
بــه همین دلیل بــود که مدرنیســم مطلقة دولــت پهلوی با 
محدودیت هــا و موانعی مواجه شــد که از ســاختار ســنتی و 
نیرومند جامعة ایران برمی خاســت و در برابر ســاختار مدرن 
و ضعیــف دولــت پهلــوی قرارمی گرفت ]همــان، ص 797[.

مقاومت در مقابل مدرنیســم پهلوی و راه حل های آن  بـــرای 
مسئلة هم بســتگی ملی، زمینة ظهور گفتمان دیني، انقالبي و 
ایدئولوژیک فراهم آورد، ایجاد هویت دینيـ  ایدئولوژیک، تأکید 
بر بســیج توده ای، تحکیم مبانی دولت اسالميـ  شیعی، تأکید 
بر هویت اسالمی و فرا ایرانی، تأکید بر ایجاد هم بستگی ارزشی 
و تأکید بر ایمان شــهروندی از ویژگی های این گفتمان است.
در شــرایط فعلی و در حــال تغییر جامعــه اي مانند ایران، 
توسل به سیاست هم بستگی تشــابهي و فرهنگی توفیق آمیز 
نخواهد بود وتنها باید به پیشبرد هم بستگی به شیوة کارکردی 
انداموار و مدنی اندیشــید. از طرف دیگر هم بستگي ارتباطي بر 
پایة كشــش هاي ارتباطي و كالمي استوار است. از این رو الزمه 
پیدایش هم بســتگی ملی و اجتماعی در جامعة ما، پیدایش و 
استقرار افکار عمومی اندیشیده شده، جا افتاده و مستمر است. 
و این نوع افکار عمومی هم تنها در پرتو هم بســتگی قوام پیدا 
می کنــد. حفظ و گســترش تنوعات فکری الزمة هم بســتگی 

کارکردی و انداموار به شمار می آید. 

نتیجه 
دورکیم نظریة هم بستگی را از طریق نمودهای وجدان جمعی 
مطــرح و ادعا كرد که با تراکم مادی واخالقی، جامعة بشــری 
مراحــل تکامل خود را به ســوی پیشــرفت و تکثرگرایی طی 
مي كند. جامعه به طرف عقل گرایی، تولید دانش، آزادی فردی، 
تکثرگرایی وحقوق تعاونی وترمیمی پیش می رود که نمود این 

پیشرفت تقسیم کار تخصصی و فنی است.
دوركیم جامعه شناسی را علم مطالعة نهادها توصیف می کند 
و نهاد اصلی که برآن متمرکز اســت، ابتــدا قانون، بعد خانواده 
و ســپس دین اســت اما توجه رویكرد او نه ماتریالیستی است 
و نه ایده آلیســتی، بلکــه کانون توجه او بر سرشــت درحال  

دگرگونی سازمان اجتماعی و تغییرات بعدی در خاستگاه تضاد 
بود]تامپسن، 1388: 129[.

او معتقد بودکــه با افزایش جمعیت و کمیاب شــدن منابع 
گوناگون، رقابت برای کســب منابع، مردم را به سوی تخصصی 
شــدن کارها رهنمون کرد و تقســیم کار را به صورت کلی در 
جوامع نشر داد. در ســایة تقسیم کار جوامع به دو دسته ساده 
و ابتدایی و پیشرفته و مدرن تقسیم شدند. كیفیت این دو نوع 
جامعه در گرو وجدان جمعی است که در جامعه ابتدایی زیاد و 
در جامعه ارگانیک کم است. پیامدهای تقسیم کار را در جوامعي 
که هنوز هنجارهای پیشــرفت در آن ها درونی نشــده است، به 
شکل نابســامانی خود را نشان مي دهد و بروز مي كند. تا زمانی 
که برابری  و عدالت در جوامعي شکل نگیرد و درونی نشود هرگز 
تقسیم کاري به شکل بسیار عادالنه در جامعه نخواهیم داشت.

در انتها از اشــکال هم بستگی در ایران نیز به گونه ای اجمالی 
تصویر برداری كردیم و به اجمال به بحث هم بســتگی ملی در 

سطح کالن پرداختیم.
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در شــرایط فعلی و در حــال تغییر جامعــه اي مانند ایران، 
توسل به سیاست هم بستگی تشــابهي و فرهنگی توفیق آمیز 
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پیدایش هم بســتگی ملی و اجتماعی در جامعة ما، پیدایش و 
استقرار افکار عمومی اندیشیده شده، جا افتاده و مستمر است. 
و این نوع افکار عمومی هم تنها در پرتو هم بســتگی قوام پیدا 
می کنــد. حفظ و گســترش تنوعات فکری الزمة هم بســتگی 

دورکیم نظریة هم بستگی را از طریق نمودهای وجدان جمعی 
مطــرح و ادعا كرد که با تراکم مادی واخالقی، جامعة بشــری 
مراحــل تکامل خود را به ســوی پیشــرفت و تکثرگرایی طی 
مي كند. جامعه به طرف عقل گرایی، تولید دانش، آزادی فردی، 
تکثرگرایی وحقوق تعاونی وترمیمی پیش می رود که نمود این 

دوركیم جامعه شناسی را علم مطالعة نهادها توصیف می کند 
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در دوران پهلوی مسئلة هم بستگی ملی با ایدئولوژی مدرنیسم گره 
خورد. در پروژة مدرنیسم، سنت و مذهب و گروه های قومی و سنتی 
به عنوان اغیار حذف  شدند. پروژة مدرنیسم با تشویق سکوالریسم، 
ناسیونالیسم، صنعتی کردن و تمرکز سیاسی در دولت ملی، موجب 
بیگانه سازی بخش های عمده ای از جامعة سنتی، از جمله گروه های 
مذهبی، اصناف خرده بورژوازی، اقلیت های قومی و شئون اجتماعی  شد

1382]همان، 1382]همان، 1382

دگرگونی سازمان اجتماعی و تغییرات بعدی در خاستگاه تضاد 
1388بود]تامپسن، 1388بود]تامپسن، 1388: 129[.

او معتقد بودکــه با افزایش جمعیت و کمیاب شــدن منابع 
گوناگون، رقابت برای کســب منابع، مردم را به سوی تخصصی 
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با توجه به اینكـه ایالم دیار مقاومت 
 بوده است، لطفًا تصـویري  از سیماي

پژوهشـي ایالم در ارتبـاط با نظام 
آموز ش و پرورش ارائه كنید. 

پژوهش روش منظم دســتیابي به دانش 
اســت. اگر بخواهیم به دانش برســیم، راه 
اصلي اش آموزش اســت و پژوهش رسمي 
در آموزش  و پرورش. آموزش و پرورش زمینه 
را براي پرسشگري فراهم مي كند. پس بین 

پژوهش و آموزش و پرورش رابطة تنگاتنگي 
وجود دارد. این وظیفه برعهدة معلم اســت 
كه در كالس پژوهــش را محور قرار دهد. 
هیچ جامعــه اي بدون پژوهش به توســعه 

نرسیده است. 
است.  برنامه ریزي  استخوان بندي  پژوهش 
اگــر بخواهیم به اهدافمان برســیم، باید به 
پژوهش بها دهیم. اگر جامعه اي بخواهد توسعه 
یابد، باید در آن تفكر پژوهشي نهادینه شود. 

همچنیــن، زمینة فرهنگي مناســب در 
خانواده زمینة نزدیك شــدن به پژوهش را 

فراهم مي آورد. 
یكي از برنامه هاي مربوط به پژوهش، برنامة 
»معلم پژوهنده« است. این برنامه در سطح 
كشور در حال اجراست و برخالف پژوهش 
دانشــگاهي، معلم خودش عمل كنندة آن 
است. كشف مشكالت، جمع آوري اطالعات 

و ارائة راه حل بر عهدة معلم است.

تفكر پژوهشي چگونه ممکن می شود؟
تفكر پژوهشــي معلول چند عنصر است. 
یكــي از آن هــا »رویكرد مدیران« اســت. 
مدیران باالیي مي توانند با تزریق اعتبارات 
پژوهشــي، به تفكر پژوهشي كمك كنند. 
یعني جان بخشــیدن به موجــودي به نام 
پژوهش با پشــتیباني هاي مالي خود. الزم 
اســت مدیران میاني از طرح هاي پژوهشي 
حمایــت كننــد. بخش دیگر خــود مردم 

هستند كه باید به پژوهشگر كمك كنند. 

گفت وگو با 
خليل كمربيگی؛ پژوهشگر

افق های روشن 
اقدام پژوهی

كاوه تیموري
كارشناس ارشد جامعه شناسي

اشـــــــاره
با تالش ارزنده و اثرگذار معلمان نوجو و پیشــگام، امروز دیگر واژه هایي چون معلم 
پژوهنده، اقدام پژوهي، تفكر پژوهشي و روش هاي پژوهش واژه های بیگانه ای نیستند. 
تجربیات پژوهشي همكاران فرهنگي در جریان عیني و عملي فرایند آموزش و تماس 
مستقیم و بي واسطه با موضوع پژوهش، یكي از گنجینه ها و سرمایه هاي مهم در حوزة 
تحقیقات آموزش و پرورش اســت. در این گفت وگو، با مروري بر این موضوع هاي مهم، 
ارزش هاي نهفته در آن ها را، با خلیل كمربیگي، محقق و دســت اندركار امور پژوهشي 

مرور كرده ایم. 
كمـربیگي فارغ التحصـــیل كارشـناسـي ارشـد جامعــه شـناسـي از دانشـگاه 
بوعلي ســیناي همدان است. او در حال حاضر مسئولیت گروه تحقیق و پژوهش ادارة 

كل آموزش و پرورش استان ایالم را به عهده دارد.

دانش  نوين اجتماعی
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وقتي پژوهشــگر براي كسب اطالعات نزد 
مردم مي رود، آن ها باید فرهنگ پژوهشي خود 
را باالتر ببرند و به پژوهشگر كمك كنند. اگر 
مردم به پژوهشــگر اعتماد نكنند و داده هاي 
نادرست ارائه دهند، از واقعیت فاصله مي گیریم. 
اگــر معلم مي خواهد در كالس مشــكالت 
آموزشــي و فرایند یادگیري را بهبود ببخشد، 

باید رویكردش پژوهشي باشد. 

در ســـند تحـــــول بنیـــادین 
آمــــوزش  و پــرورش به ذهـــــن 
پژوهش محـــور و تفكـــر پژوهشـي 

چگونه اشاره شده است؟ 
راهكارهاي عملیاتي متفاوتي ارائه شده اند، یكي 

از آن ها اقدام پژوهي- معلم  پژوهنده- است.

تفاوت درس پژوهي با معلـم پژوهـنده 
چیست؟ 

در درس پژوهي، گروهي از معلمان جلســه 
مي گذارنــد و در مــورد برنامه هاي درســي 
صحبت مي كنند. تجربیاتشان را با هم در میان 
مي گذارند. این كار تیمي اســت و روي درس 
تمركز مي شــود تا كیفیت آن بــاال برود. در 
اقدام پژوهي )معلم پژوهنده(، دربارة مشكالت 
كالس فعالیت مي شــود. مثــاًل معلم در مورد 
ناهنجاري  قامتي دانش آموزان تحقیق مي كند و 
راهكار ارائه مي دهد. سپس آن را در كالس به  كار 
مي برد و مي كوشد مشكالت را حل كند. یعني 
نوعي روش تحقیق كیفي است. مبتني بر نظریة  

خاصي نیســت، اما از نظریه ها بهره  مي گیرد و 
گویي خــودش مي خواهد نظریــه ارائه دهد. 
یكــي از معلمــان ایالم توانســت رتبة اول 
کشــوری اقدام پژوهي را كســب كند او روي 
اختــالالت یادگیري بچه هــا كار كرده بود. او 
این موضوع را در مورد سه نفر از دانش آموزان 
تشــخیص داد و راهكارهایــي بــه كار برد و 
اختــالالت را حــل كرد. همیــن موضوع كه 
معلــم پژوهنــده مي تواند نتیجــة كارش را 
ببینــد، انگیــزة اقدام پژوهي را بــاال مي برد. 

اقدام پژوهي فقط در سطح ابتدایي است 
یا در دورة متوسطه هم دیده مي شود؟ 
هم در دورة ابتدایي، هم در دورة متوســطه 
انجام مي شــود؛ هر چند استقبال در ابتدایي 
بیشتر است. معلم ابتدایي با دانش آموز زندگي 
مي كند و او را مي شناسد و در این شرایط در 

میدان تحقیق قرار گرفته است. 

دستاوردهاي اقدام پژوهي چیست؟ 
نخســت اینكه مدرسه و كالس با مشكالت 
زیــادي مواجه اند. راه حل كردن مشــكالت 
اقدام پژوهي است. معلم پژوهندة ما مشكالت 
را از طریق اقدام پژوهي كاهش مي دهد، عالوه 
بر آن، معلم پژوهنده نیز خود با پژوهش آشنا تر 
مي شــود. روش هاي پژوهشــي را در مدرسه 
به كار مي گیرد و در میدان عمل با مشكالتش 
زندگي مي كند و اطالعات كامل تري به دست 
مي آورد. در ضمن در این روند، پژوهشــگر و 

پرسشگر یك نفر هستند. 

آیا در ایالم در راسـتاي تجهیز فكري 
معلمـان كارگاه آمـوزشي برگزار مي شود؟ 
وظیفة اصلي مــا در آموزش و پرورش اجراي 
طرح معلم پژوهنده اســت. بخشــي از كار ما 
تبلیغ این پروژه براي معلمانمان است. هر ساله 
كارگاه هاي آموزشي و دورة ضمن خدمت برگزار 
مي شوند. اكثر شهرستان هاي ایالم این دوره ها 
را برگزار كرده انــد منتها دورة ضمن خدمت با 
مشــكالتي روبه روست. اكثر دبیران مي آیند تا 
ســاعت آن را پركنند. براي حل این مشكل ما 
به كالس هاي ضمن خدمت شــكل  كارگاهي 

داده ایم تا سطح یادگیري باال رود. 

نادرست ارائه دهند، از واقعیت فاصله مي گیریم. 
اگــر معلم مي خواهد در كالس مشــكالت 
آموزشــي و فرایند یادگیري را بهبود ببخشد، 

باید رویكردش پژوهشي باشد. 
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زمینة  در  موضـوع ها  فراواني  شمــا 
اقدام پژوهي را در سطح استان به چه شكل

دسته بندي كرده اید؟ 
طبق بررسي من از سال 1393، ضعف هاي ما 

عبارت اند از:
é معلم ها با اقدام پژوهي آشنایي اندكي دارند. 

éتعــداد شــركت كنندگان در دورة آمــوزش 
اقدا م پژوهي كم است. 

é بیشتر معلمان ابتدایي به این موضوع عالقه 
نشان مي دهند. 

é موضوع ها تكراري اند و هم پوشاني زیاد است. 
مــا برنامه ریــزي كردیــم كه هر ســال چند 
شهرستان را آموزش دهیم و بگوییم اقدام پژوهي 
با پژوهش دانشگاهي تفاوت دارد. به این منظور 
مدرس هاي مناســب را هم شناســایي كردیم. 
از كســاني كه دوره هاي كشــوري و اســتاني را 
گذرانده بودند، استفاده كردیم. در قالب سي دي، 
اقدام پژوهي هــاي برگزیــده و روش هاي خاص 
اقدام پژوهــي و موضوع  هــاي پیشــنهادي را در 
اختیار معلمان قرار دادیم كه حتي اگر معلمي در 
كارگاه ها شركت نكرد، بتواند از سي دي و جزوه و 

كتابچة تهیه شده بهره ببرد. 
كار دیگري كه هر ساله انجام مي دهیم، برگزاري 
جشــنوارة معلم پژوهنده اســت. همة معلماني 
را كــه در اقدام پژوهي شــركت كرده اند، دعوت 
مي كنیــم و آمــوزش اقدام پژوهــي را به كمك 
ســخنرانان انجام مي  دهیم. همچنین چند نمونه 
اقدا م پژوهــي را براي همگان به اجرا در مي آوریم. 
بعد از اجرا، جلسة پرســش و پاسخ را با معلمان 
پژوهنــده و داوران برگزار مي كنیم. به ســؤاالت 
در مورد پروژه ها پاســخ مي دهیــم و از معلمان 
برگزیده تجلیل مي كنیم. تشویق مدیران پژوهشگر 
و رابطیــن پژوهشــي نیز در برنامه وجــود دارد. 

سطـح  در  را  اقـدام پژوهي  چشـم انداز 
نظام آمـوزشي و بین معلمان چگونه ارزیابي 

مي كنید؟ 
ســالي كه من »رئیس گروه تحقیق و پژوهش 
اســتان ایالم« شــدم، از میان همة معلمان ایالم 
تنها45 نفر در دورة هفدهم معلم پژوهنده شركت 
كرده بودند، در سال ها 96-94 این تعداد را به 400 
نفر رساندیم. آشتي دادن معلمان با پژوهش یكي از 
اقدامات ما بود. البته تا رسیدن به اینكه براي مثال 

20 درصد معلم هاي ما در اقدام پژوهي شــركت 
كنند، راه زیادي در پیش است. باید به جهتي برویم 
كه هیچ كالســي بدون معلم پژوهنده نباشد. این 
نیازمند فراهم آوردن زمینه هایي براي معلمان است. 
دومیــن كاري كه در این زمینــه انجام دادیم، 
راســتي آزمایي اســت. یعني مطمئن شــویم، 
پژوهشــي كــه انجام شــده اســت، حاصل كار 
دیگران نیســت و این اقدام انجام شــده اســت. 
در ضمــن با رصد كردن وضعیــت دانش آموزان، 
50 موضوع را پیشــنهاد كرده ایــم و به معلمان 
به عنوان موضوع هــاي داراي اولویت ارائه داد ه ایم.

تقــویم اجـرایي اقـدام پژوهـي در سطح 
مدرسه با چه مسئله و مشكل روبه روست؟ 

مشكل ما در این زمینه هماهنگ نبودن معلم 
پژوهنده با ســال تحصیلي اســت. خوب است 
بخش نامــة معلــم پژوهنده مهرماه به مدرســه 
فرستاده شود تا از ابتداي سال براي شروع پروژه 

اقدام كنند. 

بــراي  پژوهـنـده  معلـم  یك  به عنوان 
همكاران فرهنگي چه پیشنهاد  و  توصیه اي

دارید؟ 
در آموزش و پرورش همة ما در شرایط یكساني 
قرار داریم. بحــران كمبود انگیــزه گریبان گیر 
همة  ماســت. اما وظایفي هم متوجه ما هستند. 
كه همگي نمي توانیم نســبت به آن ها بي تفاوت  
باشیم و احساس مسئولیت نكنیم؛ گرچه این كار 
هنر نیست. هنر آن است كه براي رفع مشكالت، 
خودمان اقداماتي انجام دهیم تا انگیزه مان نیز به 

همان نسبت باال برود. 
یكي از راه هاي رفع مشكالت كالس اقدام پژوهي 
است. معلم وقتي خودش مشكل را بررسي و آن 
را حل كند، از كار خود لذت مي برد و احســاس 
رضایت مي كند. ما با همین احســاس رضایت ها 

داریم زندگي مي كنیم. 
سخن آخر: ما به پژوهش نیاز داریم. پژوهش 
راه برون رفت ما از وضعیــت موجود به وضعیت 
مطلوب اســت. اگر آموزش و پرورش ما اكنون از 
مسائل و مشكالت مختلفي رنج مي برد، پژوهش 
مي توانــد به درمان آن كمك كند. اگر مي گوییم 
شیوه هاي آموزش ما ناكارآمدند، پژوهش مي تواند 

گره گشا باشد. 
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روش های تدريس 
مطالعات اجتماعی 

در

افشین چمن آرا
كارشناس ارشد برنامه ریزي درسي

جدول عملكرد برای درس 
مطالعات اجتماعی

جدول عملكردي یك راهنما در ســطح 
ایالتي اســت كه معلم را قادر مي سازد، در 
مورد كار دانش آموز مبتني بر استانداردهاي 
اجرایي واضح و براساس یك سلسله شواهد 
جمع آوري شده در طول زمان قضاوت كند. 

این جدول چنان طراحي شده كه:
٭ چارچوبــي بــراي دربرگرفتــن تمامي 
انتظارات برنامة  درســي براي همة پایه ها و 

موضوع هاي ارائه شده فراهم مي آورد.
٭ وظایف ارزشــیابي و ابزارها )سرفصل ها یا 

عنوان ها( را پیشرفت مي دهد.
٭ به معلمان در برنامه ریزي آموزشــي براي 

یادگیري كمك مي كند.
٭ مقوله ها و معیارهاي متنوعي را فراهم مي آورد 

كه به وســیلة آن ها مي توان میزان یادگیري 
دانش آموزان را ارزشــیابي كرد و ســنجید.

مقوله های دانش و مهارت ها
مقوله هایي كه توسط معیارهاي مشخصي 
بیان شــده اند، چهار حوزة دانش و مهارت 
را در برمي گیرنــد كه در هــر یك از آن ها، 
داده شــده اند.  معیني ســازمان  انتظارات 
این چهار مقوله باید به هم وابســته باشند 
تا نشان دهندة درســتي كلیت و پیوستگي 
یادگیري باشند. مقوله هاي دانش و مهارت ها 

چنین توصیف مي شوند:
1. دانش و درك: حجمــي از مطالب 
خاص كه در هر پایه كسب شده اند و درك 

معني و مقصود آن ها.
2. تفكر: به كار بردن مهارت هاي خالقانه 

و نقادانه به شرح زیر:
براي مثال  مهارت هاي برنامه ریزي:   
تمركز روي تحقیق، جمع آوري اطالعات و 

سازمان دهي به یك تحقیق.
 مهارت هــاي پردازش: بــراي مثال 
تجزیه و تحلیل ارزشیابي و تركیب اطالعات.

 مهارت هاي تفكر خالقانه/ نقادانه: 
بــراي مثــال جســت وجو، حل مســئله، 

تصمیم گیري و تحقیق.
3. ارتباطات: برداشت معني به شكل هاي 

متفاوت نظیر:
 شفاهي: براي مثال داستان، نمایش، شعر 

و بحث.
 كتبي: براي مثال گزارش، نامه و خاطره.

 بصري: براي مثــال ُمدل )ماكت(، نقش، 
نمودار، حركت، ویدئو و گرافیك رایانه اي.

4. كاربرد: كاربرد دانش و مهارت ها براي 
برقراري ارتباط میان مفاهیم مختلف.

معلمان باید تضمین كنند، كار دانش آموز 
مورد ارزشــیابي و ســنجش متعادلي قرار 
خواهــد گرفت و با توجه به چهار مقولة باال؛ 
عملكرد وي در رابطه با انتظارات خاص درون 

مقوله هاي متناسب در نظر گرفته مي شود.

اشـــــــاره
تغییر و تحوالت برنامه جدید آموزش مطالعــات اجتماعي در ایالت اُنتاریوي كانادا 
موضوع این مقاله است. در بخش اول مقاله اهمیت درس مطالعات اجتماعي در برنامه 
جدید موضوعات و مفاهیم اساســي كه در این حد ارائه مي شود بررسي شد. در بخش 
پایاني مقالــه انتظارات عملكردي و روش هاي تدریــس درس مطالعات اجتماعي در 

ُاونتاریو بررسي شده است. با هم مي خوانیم.

برنامۀ درسی و آموزشی
علوم اجتماعی
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معیارها: در هر مقولــة جدول عملكرد، 
معیارهایي فراهم شده اند كه زیربناهاي دانش 
و مهارت ها هســتند و هر مقوله را توصیف 
مي كننــد. براي مثــال در دانــش و درك، 
»دانش« یعني امور مسلم، واژه ها و تعریف ها، 
و »درك« یعني مفاهیــم، عقاید، تئوري ها، 

فرایندها، مراحل،  روش شناسي و فناوري.
معیارها جنبه هایي از اجراي دانش آموز را 
نشان مي دهند كه ارزیابي و سنجش مي شوند.

اجراي  ویژگي  توصیف گر  توصیف گرها: 
دانش آمــوز را با توجه به معیــار خاصي كه 
براســاس آن ارزشیابي و ســنجش صورت 
مي گیرد، بیان مي كنــد. در جدول عملكرد، 
اثربخشي توصیف گِر به كار رفته براي هر یك 
از مقوله هاي دانش و درك، تفكر، ارتباطات و 
كاربرد، در سطوح مختلف مشخص شده است. 
در هر یك از این كارهاي اجرایي، اثربخشــي 

با توجه به معیارهاي خاص مد نظر، متفاوت 
خواهد بود. لذا ارزشیابي اثربخشي ممكن است 
براساس كیفیت باشد. كیفیت مطلب یعني 
متناسب بودن، شفافیت داشتن، صحت، دقت و 
منطق داشتن، مرتبط بودن، روان بودن، قابلیت 
انعطاف داشــتن، و داراي عمق و گستردگي 
بودن مطلب. براي مثال در مقولة تفكر، ارزیابي 
اثربخشي ممكن است متوجه میزان ارتباط و 
عمق آشكار در یك تجزیه و تحلیل باشد. در 
مقولة ارتباطات، اثربخشي مي تواند بر شفافیت 
بیان یا سازمان دهي منطقي اطالعات و عقاید 
استوار باشــد. یا در مقولة كاربرد، اثربخشي 
ممكن اســت بر متناسب بودن و گستردگي 

ارتباط مبتني باشد.
همین طور در مقولة دانش و درك، ممكن 
است ارزشیابي از دانش بر صحت، ارزشیابي از 
درك براساس عمق یك توصیف استوار باشد.

بدین ترتیب، توصیف گرها به معلمان در تمركز 

بر ارزشیابي و ســنجش دانش و مهارت هاي 
هر مقوله كمك مي كنند و نیز به دانش آموزان 
در فهم بهتر و دقیق تر آنچه مورد ارزشــیابي و 

سنجش قرار گرفته است، یاري مي رسانند.

تعیین كننده ها: براي توصیف هر یك از 
چهار سطح عملكرد یك »تعیین كننده« 
به كار مــي رود. بدین صــورت كه عملكرد 
سطح 1 محدود، ســطح 2 متوسط، سطح 
3 قابــل مالحظه، ســطح 4 عملكرد باال و 
كامل شناخته مي شوند. براي بیان چگونگي 
اجــراي یك دانش آموز یــك تعیین كننده 
همراه با توصیف گــر باید بیاید. براي مثال، 
بیان اجــراي دانش آموزي در ســطح 3، با 
توجــه به معیارهاي اولیــه در مقولة تفكر، 

چنین خواهد بود:
»دانش آمــوز مهارت هاي برنامه ریزي را با 

اثربخشي قابل مالحظه اي به كار بست«.

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

مفاهیم مرتبطمفاهیم اساسي

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

متعددي توسعه یافته اند.

 الگوهاي انساني                                جامعه
 همكاري                                        حكومت

 سببیت/ علت و معلول                      الگوهاي طبیعي
 محیط 

اثرات متقابل و وابستگي به یكدیگر: تأثیراتي كه شكل دهندة روابط میان 
انسان ها، ساختارها و سیستم 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 ســر 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 ســاختارهاي 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
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  جدول 2. عملكرد دانش آموز در درس مطالعات اجتماعي

سطح 4سطح 3سطح 2سطح 1مقوله

دانش محتواي مطالب درسي هر پایه است و درك یعني فهم معني و اهمیت موضوعدانش و درك

دانش محدود دانش محتوا: مثل امور مسلم، واژه ها، تعریف ها
)از محتوا(

دانش باالدانش قابل مالحظهدانش متوسط

درك محتــوا: مثل مفاهیم، عقاید، تئوري ها، فرایندها، 
مراحل روش شناسي ها، فناوري ها

فهم بالفهم قابل مالحظهفهم متوسطفهم محدود )محتوا(

استفاده از مهارت هاي فكري خالقانه، نقادانه و پردازشتفكر

به كار بــردن مهارت هاي برنامه ریــزي یا طراحي مثل 
تمركز بر تحقیق، جمع آوري اطالعات، ســازمان دهي 

یك تحقیق، پرسیدن، و تنظیم هدف ها

اثربخشي محدود )در 
كاربرد مهارت هاي 

پردازشي(
اثربخشي متوسط

اثربخشي قابل 
مالحظه

اثربخشي باال

اســتفاده از مهارت هاي پردازش، مثل تجزیه و تحلیل،  
تكثیر، تركیب، سنتز، بررسي و تشخیص نقطه نظرات

اثربخشي محدود )در 
كاربرد مهارت هاي 

پردازشي(
اثربخشي متوسط

اثربخشي قابل 
مالحظه

اثربخشي باال

اســتفاده از تفكر خالق و نقادانه، مثل مراحل بررسي 
و تحقیق، حل مسئلة تصمیم گیري و جست وجوگري

اثربخشي محدود )در 
كاربرد مهارت هاي تفكر 

خالقانه و نقادانه(
اثربخشي متوسط

اثربخشي قابل 
مالحظه

اثربخشي باال

برداشت معني از راه هاي متفاوتارتباطات

بیان و سازمان دهي اطالعات و عقاید )مثل بیان واضح، 
ســازمان دهي منطقي( در گفتار شــفاهي، به صورت 

بصري و كتبي

اثربخشي محدود )در 
بیان و سازمان دهي 
عقاید و اطالعات(

اثربخشي متوسط
اثربخشي قابل 

مالحظه
اثربخشي باال

برقراري ارتباط با شــنوندگان مختلف )مثل دوستان و 
بزرگ ساالن( و با هدف هاي متفاوت )مثل آگاهي دادن 

و ترغیب كردن( در گفتار شفاهي، كتبي و دیداري

اثربخشي محدود  )در 
برقراري ارتباط با شنوندگان 

و با هدف هاي متفاوت(
اثربخشي متوسط

اثربخشي قابل 
مالحظه

اثربخشي باال

استفاده از قراردادهاي مرســوم )مثل قراردادهایي كه 
براي فرم و نقشــه به كار مي بریم(، واژه نویسي و كاربرد 
اصطالحات علمي یا فني انضباطي در گفتار شــفاهي،  

كتبي و دیداري

اثربخشي محدود )در 
استفاده از قراردادهاي 

مرسوم، و لغت ها و 
واژه هاي انضباطي(

اثربخشي متوسط
اثربخشي قابل 

مالحظه
اثربخشي باال

كاربرد دانش و مهارت ها براي برقراري ارتباطات در درون و بین مفاهیم مختلفكاربرد

كاربــرد دانــش و مهارت ها )مثل مفاهیــم، فرایندها، 
مراحل و/ یا فناوري ها( در زمینه هاي آشنا

اثربخشي محدود )در 
كاربرد دانش و مهارت ها 

در زمینه هاي آشنا(
اثربخشي متوسط

اثربخشي قابل 
مالحظه

اثربخشي باال

انتقال دانــش و مهارت ها )یعني مفاهیــم، فرایندها، 
روش شناسي ها، و فناوري ها( به زمینه هاي جدید

اثربخشي محدود )در 
انتقال دانش و مهارت ها(

اثربخشي متوسط
اثربخشي قابل 

مالحظه
اثربخشي باال

برقراري ارتباطات میان دو زمینة كاري متفاوت )مثل 
گذشــته، حال، آینده، محیطــي، اجتماعي، فرهنگي، 

فضایي، شخصي، و چندرشته اي(

اثربخشي محدود )در 
برقراري ارتباطات میان 

زمینه هاي متفاوت(
اثربخشي متوسط

اثربخشي قابل 
مالحظه

اثربخشي باال
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برخــی مالحظــات در طــرح برنامۀ 
مطالعات اجتماعی

در طرح ریزي مطالعات اجتماعي، معلمان 
مي باید مطمئن شوند كه دانش آموزان توانایي 
انجام تحقیقات پیچیده را به دست مي آورند.

روش های تدريس
معلمان باید فعالیت هایي متناسب با سن و 
پایة درسي، و تكلیف هایي كه مشوق تسلط 
بر مفاهیم و پیشــرفت مهارت هاي تحقیقي 
و جست وجوگري باشــند فراهم آورند براي 
جاذبة بیشتر، بهتر است مطالب را به گونه اي 
به دانش آموزان ارائه دهند كه آن ها احساس 
نكننــد، این موضوع ها فقــط مربوط به كار 
مدرسة آن ها اســت، بلكه مطالب را مرتبط 
با زندگي، جامعه و دنیاي اطرافشان بدهند.

در تمام پایه هاي درسي، هم گام با بازدید از 
موزه هاي محلي، حفاري هاي باستان شناسي، 
اوضاع جغرافیایي )رودخانه یا ناهمواري هاي 
زمیــن(، گالري هــاي هنري و شــركت در 
جشن هاي سنتي، سخن گویان محلي را نیز 
باید مد نظر داشت. دانش آموزان وقتي بتوانند 
نقشه هاي واقعي، مصنوعات تاریخي حقیقي 
و نمونه هایي از موقعیت هاي جغرافیایي مورد 
مطالعه شــان را از نزدیــك ببینند و تجربه 
كنند. درس هاي مطالعات اجتماعي، تاریخ و 
جغرافي را بهتر درك مي كنند. عالوه بر آن، 
تجربیاتي از این دســت موجب مي شوند كه 
آن ها قدردان تصویرهاي منحصربه فرد مردم 

اجتماع خود باشند.

يادگيری متقاطع و تركيبی
در یادگیري متقاطع، فرصت هاي یادگیري 
و كاربرد مفاهیــم مربوطه و یا مهارت ها در 
دو موضوع درسي یا بیشتر فراهم مي شود؛ 
مثاًل استفاده از واژه هاي مطالعات اجتماعي 
در درس خواندن هــاي بچه ها و یا آموزش 
چگونه خوانــدن مطالب غیرداســتاني در 
درس مطالعات اجتماعي. در ضمِن مطالعة 
هنر، دانش آمــوزان مي توانند شــعري در 
مــورد درس مطالعات اجتماعي تهیه كنند 
و یا دانش آمــوزان مي توانند، آنچه را كه در 
مدیریت اطالعات فرا گرفته اند، در ریاضیات 

به كار گیرند و از اطالعات جمع آوري شــده 
در فعالیت مطالعــات اجتماعي یك نمودار 

هندسي بكشند.
در یادگیــري تركیبــي، فرصت هایي در 
اختیــار دانش آموزان قرار داده مي شــود تا 
براي بــرآورده كردن انتظــارات دو یا چند 
موضوع درســي، روي یك واحد فعالیت یا 
درس كار كنند. مثــاًل در مطالعة الگوهاي 
فیزیك در پایة هفتم، دانش آموزان فرصت 
مي یابند مطالعة پیشرفت اكوسیستم )علوم( 
را به مطالعة آب وهــوا و گیاهان )جغرافیا( 
مرتبط ســازند. همچنین، هنــگام تجزیه 
و تحلیــل اطالعــات مربوط بــه جمعیت 
)جغرافي(، مي تواننــد پیش بیني هایي ارائه 
دهند )ریاضیات( یا مي توان از دانش آموزان 
خواست، یافته هاي خود را به صورت شفاهي 

یا گزارش كتبي ارائه دهند )زبان(.

مطالعۀ حوادث جاری
مطالعة حوادث اخیر، جزء ضروري برنامة 
درســي مطالعات اجتماعي اســت. چرا كه 
موجب عالقه مند شــدن و برانگیختن حس 
كنجــكاوي بچه هــا مي شــود. همچنین، 
دانش آموزان مي توانند میان آنچه در كالس 
یــاد گرفته اند با حــوادث روز دنیا یا حتي 
حوادث گذشــته ارتباط برقــرار كنند. لذا، 
برنامة  ارتباطی جــزء الینفك  مهارت های 

درسي است.

برنامه ريزی درس مطالعات 
اجتماعی متناسب برای 

دانش آموزان استثنايی
در برنامه ریــزي درس مطالعات اجتماعي 
براي دانش آموزان استثنایي، معلمان باید هم 
انتظارات برنامة درسي را مورد بررسي قرار 
دهند و هم ســطح نمره و نیازهاي شخص 
دانش آموز را، و تعیین كنند كدا م یك از این 

گزینه ها متناسب با اوست:
 نیــازي به هیچ گونه تطابق )ســازش( یا 

اصالحي نیست.
 فقط تطابق الزم است.

 انتظارات باید اصالح شوند )تغییر كنند( 
و احتمااًل تطابقاتي هم باید صورت گیرد.

و چنانچــه دانش آمــوز به تطابــق و یا 
اصالحاتــي نیاز داشــت، بایــد در >طرح 

آموزش وپرورش شخصي« او ثبت شود.

انگليســی به عنــوان زبــان دوم و 
پيشرفت سواد انگليسی

مســئولیت پیشــرفت زبان دانش آموزان 
بر عهدة معلم كالس و مســئوالن مدرسه 
است. داوطلبان و دوستان نیز مي توانند در 
این زمینه مفید باشــند. همة معلمان باید 
دیدگاه ها و روش هاي مناسب و راهبردهاي 
آموزش را با هــم تركیب كنند تا مطالب و 
منابع درسي مطالعات اجتماعي با وضعیت 
دانش آمــوزان تطبیق كند. بــه این منظور 

معلم مي تواند از روش هاي زیر سود جوید:

 تطبیق برنامه ها:
ـ اســتفاده از معلم اضافــه و راهبردهاي 
یادگیــري در همــان ابتــداي یادگیــري 

دانش آموزان؛
ـ اصالح )تعدیل( انتظارات برنامة درسي 
اگــر دانش آمــوزان قادر به پاســخ گویي با 
برآورده كردن آن انتظارات نیستند، به دلیل 

مشكل در فهم زبان انگلیسي؛
 بزرگ نمایي مفاهیم كلیدي و آموزش هاي 

واضح تر به دانش آموزان؛
 استفاده از كمك درســي هاي دیداري و 

متنوع، به طور متناوب.

مطالعــات اجتمــــاعی و آمـــــوزش 
علـــيه تبعيـض

مطالعات اجتماعي به دانش آموزان كمك 
مي كنــد، عادت هاي ذهني ضــروري براي 
جامعــة پیچیدة دموكراتیــك را كه در آن 
فناوري، اقتصاد و سیاست به سرعت در حال 
تغییرند، كسب كنند. از دانش آموزان انتظار 
مي رود كه حقوق و مسئولیت هاي شهروندي 
را درك كننــد و با احترام و صبر بپذیرند و 

نسبت به محیط اطراف نیز مسئول باشند.
دانش آموزان  اجتماعــي،  مطالعــات  در 
مشــاركت ملت هاي مختلف در گذشته و 
حال براي پیشــرفت كانادا و جهان را یاد 
مي گیرنــد. مهارت هاي نقــد و تحقیق كه 
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در مطالعــات به آن ها یاد داده مي شــوند، 
و توانایي دانش آموزان را براي تشــخیص 
تعصب هــا در عصر حاضــر و نیز تصویرها، 
تعریف هــا و نقطه نظــرات تاریخي قوت 
در  یادگیــري  فعالیت هــاي  مي بخشــد. 
برنامة درسي باید مشــمول طبیعت باشد 
و نقطه نظرات متفاوت را منعكس ســازد 
تــا دانش آموزان نســبت بــه تجربیات و 
دانش آموزان  شوند.  دیگران حساس  درك 
همچنیــن یاد مي گیرند از حقوق انســان 
دفاع كنند و در مقابل نژادپرستي بایستند.

 مهارت های تحقيق و پرسشگری،
ســـــــــواد خـــــوانــدن و نــوشــــــتن و 

حساب كردن
درس مطالعات اجتماعي واژه هاي فراواني 
را به صورت شفاهي و كتبي در خود دارد كه 
كمك شایاني به پیشرفت زبان دانش آموزان 
مي كنــد. همچنین اســتفاده از دیاگرام ها، 
نمودارها، نقشــه ها، جدول هــا و تصاویر به 

درك ریاضي آن ها كمك مي كند.

نقــــش فـنــــــاوری در مطالعــــات 
اجتماعی

ابزارهاي  ارتباطــات  و  اطالعات  فناوري 
گسترده و ظرفیت بي نظیري براي یادگیري 
دانش آموزان و غني ســاختن راهبردهاي 
آموزشــي معلمان فراهم مــي آورد. بدین 
وســیله دانش آموزان با سایر مدرسه ها در 
هــر جاي دنیا، حتي در منزل یا در ســفر 
خارج ارتبــاط مي گیرنــد و بدین ترتیب، 
جامعة جهاني را به كالس درس مي آورند. 
دانش آموزان كمك  به  رایانه اي  برنامه هاي 
پردازش  را جمع آوري،  اطالعات  مي كنند، 
و طبقه بنــدي كنند، آن ها را بنویســند و 
ویرایش كنند، و گزارش یافته هاي خود را 
ارائه دهند. آن ها به كمك »سي دي رام« و 
سایت هاي اینترنتي مي توانند به موزه ها و 
آرشیوها در كانادا یا سراسر دنیا دسترسي 
داشــته باشــند و از دوربیــن دیجیتال یا 
پروژكتور بــراي طراحي، نوشــتن و ارائة 
 نتایج تحقیقاتشان در كالس درس استفاده

 كنند.

معلمان هم با فناوري اطالعات و ارتباطات 
را  متنوع تري  آموزشي  مي توانند روش هاي 

ابداع كنند.

درس مطالـعـــــــــات اجتــماعـــــــی 
به عنوان راهنما

درس مطالعات اجتماعي مي تواند راهنماي 
حرفــه اي خوبي براي دانش آموزان باشــد. 
این كار به وســیله برگزاري كنفرانس هاي 
حرفه اي و دعوت از مهمان هایي كه بتوانند 
در این زمینه صحبت كنند، انجام مي شود. 
درس مطالعــات اجتماعــي از ابتــدا باید 
استقالل در انجام تكالیف را به دانش آموزان 
یاد بدهد. تأكید بر مشــاركت حل مسائل، 
همكاري با دیگران، حل اختالفات، شركت 
در كالس، و ... همــه جزو هدف هاي درس 

مطالعات اجتماعي هستند.

درس مطالـعـــــات اجتــماعــــــی و 
مقولۀ سالمت و ايمنی

اگرچه مقولة ســالمت و ایمني مستقیمًا 
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ربطي بــه این درس ندارد، امــا این مقوله 
مي توانــد اهمیت پیدا كنــد؛ به ویژه زماني 
كه یادگیري به صورت پژوهش هاي میداني 
باشد. پژوهش هاي میداني مي توانند ُبعدي 
هیجان انگیز و معتبر در تجربیات یادگیري 

دانش آموزان باشند.

ميراث و تابعيت
در ایــن ســطح، مطالبي بــا عنوان هاي 
متفاوت به دانش آموزان ارائه مي شوند كه به 
فهم بیشتر آن ها از ارتباطات میان گذشته 
و حــال، و نیــز روابط میــان فرهنگ هاي 
مختلف در كانادا، و حقوق و مسئولیت هاي 
یك شهروند نائل مي آیند. آن ها از قوانین و 
مســئولیت هاي خانه و مدرسه، و سنت ها و 
جشن ها در جامعة خودشان شروع مي كنند. 
سپس با استقرار ســاكنان اولیه در شمال 
كانادا، جنبه هایي از جامعة قرون وســطا و 

كاشفان اروپایي كانادا آشنا مي شوند.
در ضمــن مطالعة این مطالــب، آن ها به 
پیشــرفت هاي قابل مالحظه اي كه در طول 

این عصرهــا رخ داده اند، پي مي برند؛ به ویژه 
در فناوري، اكتشافات و روش هاي حكومت. 
آن ها به نقــش خود در پیشــرفت كاناداي 
امروزي نیز فكر مي كننــد. در همة پایه ها، 
دانش آموزان كار تحقیقاتي انجام خواهند داد.

عنوان هاي درســي پایه هاي اول تا ششم 
كــه دانش آموزان را آمــادة یادگیري تاریخ 

مي كنند، از این قرارند:
پایة اول: روابط، قوانین و مسئولیت ها

پایة دوم: سنت ها و جشن ها
پایة سوم: استقرار اولیه یا ساكنان اولیة 

شمال كانادا
پایة چهارم: قرون وسطا

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

كانادا و ارتباطاتش با جهان
در این بخش مطالب درســي روي كانادا 
و ارتباطاتش با ســایر جهان متمركز است. 
دانش آموزان از مطالب آشــنا )مثل جامعة 
محلي خودشان( شــروع مي كنند و كم كم 

به مطالعة جوامع دیگــر، ایالت ها، قلمروها 
و ســایر مناطق كانادا و ارتباطاتش با سایر 
كشــورهاي جهان مي پردازنــد. همچنین، 
دانش آموزان به مطالعة حكومت مي پردازند.

این عنوان ها دانش آموزان را براي مطالعة 
جغرافیــا در پایه هاي اول تا ششــم آماده 

مي سازند:
پایة  اول: جامعه محلي

پایة  دوم: َاشكال مختلف جامعه در جهان
پایة سوم: جوامع شهري و روستایي

پایة چهارم: ایاالت، قلمروها و مناطق كانادا
پایة پنجم: تابعیت و حكومت در كانادا

پایة  ششم: ارتباطات كانادا با جهان

منبع
Ontario Social Studies and Geogra-
phy Curriculum (2018), Ministry of 
Education, Canada, retrieved from: 
www.ontarion.ca/edu
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اشـــــــاره
نشست »تأملی بر آثار و اندیشه های دكتر مسعود چلبی« چندی پیش 
با حضور اســتادان حوزۀ جامعه شناسی، دانشجویان و عالقه مندان در 

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد.
دكتر چلبي متولد 1331 در یزد است. دورة كارشناسي و كارشناسي ارشد را 

در دانشگاه تهران گذرانده و دكتري جامعه شناسي خود را از دانشگاه 
میشــیگان غربي آمریكا اخذ كرده اســت. وي هم اكنون استاد گروه 
جامعه شناسي دانشگاه شهید بهشتي است. دكتر چلبي نمونه بارزي از 
یك جامعه شناس حرفه اي و انتقادي است. او تالش وافري براي آموزش 

نظریه هاي جامعه شناسي و سپس آزمون تجربي و نیز نقد موشكافانه آن ها به 
عمل آورده است. چلبي از منظري انتقادي و تلفیقي دغدغه نظم و نابرابري 
اجتماعي را با هــم دارد و به نقد نظام اجتماعي مولد نابرابري مي  پردازد. از 
دكتر چلبي تاكنون 5 اثر شــامل جامعه شناسي نظم، بررسي تجربي نظام 
شــخصیت، تحلیل اجتماعي در فضاي كنش، تحلیل نظري و تطبیقي در 

جامعه شناســي و چارچوب مفهومي پیمایش ارزش ها و نگرش هاي ایرانیان 
منتشر شده است. در این نشست مجموعه آثار و اندیشه هاي دكتر چلبي مورد 
بررســي اصحاب علوم اجتماعي و استادان و صاحب نظران قرار گرفته است.

«جامعه شناســی نظــم» پــروژۀ اصــالح جامعــه را در خود 
نهفته دارد

مرحوم دكتر قانعي راد به عنوان اولین سخنران این نشست، با اشاره 
به كتاب »جامعه شناسي نظم« گفت: »گرچه یك پروژة اصالح پشت 
ســر این كتاب براي جامعة ما نهفته است، اما نگاه چلبي در كتاب 
غیرانتقادي است و نسبت به مسئلة نابرابري و محرومیت ها خنثاست.«
قانعي راد با اشــاره به كتــاب »تحلیل نظــري و تطبیقي در 
جامعه شناسي« گفت: »در مقالة اول این كتاب، نویسنده یك برنامة 
پژوهشي ارائه داده است و با توجه به اینكه ما در این حوزه در ایران 
ضعف بســیار داریم، این كتاب حائز اهمیت است. چلبي از معدود 
جامعه شناسان ایراني است كه در آثارش برنامة پژوهشي مطرح مي كند.«
این اســتاد دانشــگاه دربارة كتاب »جامعه شناســي نظم« نیز 

جامعه شناسی نظم و 
پروژۀ اصالح جامعه

تأملی بر آثار و انديشه های دكتر مسعود چلبی

در دانشگاه تهران گذرانده و دكتري جامعه شناسي خود را از دانشگاه 
میشــیگان غربي آمریكا اخذ كرده اســت. وي هم اكنون استاد گروه 
جامعه شناسي دانشگاه شهید بهشتي است. دكتر چلبي نمونه بارزي از 
یك جامعه شناس حرفه اي و انتقادي است. او تالش وافري براي آموزش 

نظریه هاي جامعه شناسي و سپس آزمون تجربي و نیز نقد موشكافانه آن ها به 
عمل آورده است. چلبي از منظري انتقادي و تلفیقي دغدغه نظم و نابرابري 
اجتماعي را با هــم دارد و به نقد نظام اجتماعي مولد نابرابري مي  پردازد. از 
 اثر شــامل جامعه شناسي نظم، بررسي تجربي نظام 
شــخصیت، تحلیل اجتماعي در فضاي كنش، تحلیل نظري و تطبیقي در 

جامعه شناســي و چارچوب مفهومي پیمایش ارزش ها و نگرش هاي ایرانیان 
منتشر شده است. در این نشست مجموعه آثار و اندیشه هاي دكتر چلبي مورد 
بررســي اصحاب علوم اجتماعي و استادان و صاحب نظران قرار گرفته است.

«جامعه شناســی نظــم» پــروژۀ اصــالح جامعــه را در خود 

علي كمالي

دانش اجتماعی بومی
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چنیــن گفت: »این كتاب به مســائل روزمره در زندگــي جامعة ایراني 
اشــاره اي نمي كند،  اما اولویت هاي جامعة ما به نحوي در كتاب برجسته 
مي شــوند. براي مثال در یكي از فصل هاي كتــاب، دربارة اینكه جامعه 
دچار تضاد هنجاري مي شــود و نمي تواند كار كند، سخن گفته مي شود 
و این موضوع مهمي اســت كه ما این ســال ها با آن سروكار داشته ایم.«
وي افــزود: »دكتــر چلبي در این كتاب نشــان مي دهــد كه امكان 
یكسان ســازي در جامعة معاصر وجود ندارد. مــا اگر بخواهیم در میان 
قومیت هــا، مذهب ها و... هم گرایي ایجاد كنیم، باید به وحدت در كثرت 
بپردازیــم. اختالل رابطه اي موضوع دیگري اســت كه در كتاب بحث 
شــده است. متأســفانه ما در بخش هاي سیاســت، فرهنگ، جامعه و... 
دچار اختالل رابطه اي هســتیم. بخش هاي اقتصادي ما با یكدیگر رابطه 
ندارند. در بخش سیاســت نهادهاي ما با هم رابطــه ندارند و حزب ها و 
قوای مختلف فاقد ارتباط فراگیر با هم هستند. شهروندها هم با یكدیگر 
ارتبــاط مؤثر، مفید و ســازنده ندارند و به عبارت دیگــر، جامعة مدني 
به صورت گســترده وجــود ندارد. اجتماع ایراني فاقــد ارتباط کارآمد و 
گسترده است و در كتاب به این موضوع خیلي اهمیت داده شده است.«

قانعي راد با اشاره به اینكه ما در روابط گفتماني هم اختالل داریم، عنوان 
كرد: در كشور ما درون »گفتمان هاي سیاسي، دیني، علمي و...« اختالل 
وجود دارد و این اختالل را از طریق گفت وگو مي توان برطرف كرد. چلبي 
هم در این كتاب براي رفع اختالل مزبور به هابرماس ارجاع داده است. به 
گفتة این استاد جامعه شناسي، یك پروژة اصالح پشت سر این كتاب براي 
جامعة ما نهفته است. البته نویسنده نمي خواهد همه چیز را آرام كند و حتي 
به این موضوع اعتقاد ندارد. وي با بیان اینكه چلبي از كساني است كه با 
مد زمانه تغییر نمي كند، گفت: »او در این كتاب مي خواهد مسئلة نابرابري 
و بي نظمي برطرف شود و تالشش هم در این اثر به گونه اي است كه بتوان 
نظم اجتماعي را برقرار كرد. به هر حال با اینكه ایشان یك نظریه پرداز عام 
است، اما تمامي كارهایش قیاسي و پیشیني است. صبغة فلسفي دارد و 
نسبت به وضعیت تجربي خنثاست. از سوي دیگر، نگاه ایشان غیرانتقادي 

است و نسبت به مسئلة نابرابري و محرومیت ها جهت دار نیست.
به گفتة قانعي راد، تك منبعي بــودن كتاب از حیث نظري و تكیه بر 
پارسونز، نگاه اثبات گرایي و توجه صرف به عینیت ها از جمله نقص هاي 
ایــن كتاب اســت. وي با بیان اینكه شایســته بود نویســنده در كتاب 
عمومي تري ظهور پیدا مي كرد و در كار دانشگاهي محصور نمي شد؛ افزود: 
»ما با حرف هاي این كتاب مي توانستیم در مسئوالن بینش جامعه شناختي 
ایجاد كنیم، چون دانش جامعه شناسي در این كتاب جمع شده و به تحلیل 
تبدیل شــده اســت. با وجود این، چلبي در كتاب به مقوالت فرهنگ با 
روش هاي كیفي و پدیدارشناسانه نزدیك نمي شود، چون روي روش هاي 

كمي تأكید مي كند و حتي به جامعه شناسي ریاضي عالقه مند است.«

بيشترين تقليل گرايی در نظريه پردازی در حـوزۀ 
سياست گرايی صورت می گيرد

مسعود چلبي نیز در بخش دیگري از این نشست دربارة دشواري هاي 
ریشه اي نظریه پردازي سخن گفت و افزود: »در علوم اجتماعي از دو بعد 
عام و خاص مي توان بحث نظریه پردازي را بررسي كرد. من در حوزة خاص 

به علل محیطي از جمله مســائل سیاسي، فرهنگي، اجتماعي و... اشاره 
مي كنم كه نامش را محیط شناســي شناختي علم مي گذارم. اما در 

حوزه عام هم باید به علل دروني توجه كنیم.«
وي دربارة علل دروني مشكالت نظریه پردازي در علوم اجتماعي توضیح 
داد: »دوگانه گرایي و انواع تقلیل گرایي )وجودشناختي، معرفت شناختي، 
روش شناختي، معناشناختي، ارزش شناختي و عمل شناختي( از دالیل 
مشكالت ما در حوزة نظریه پردازي است. در ایران بیشترین تقلیل گرایي 

در نظریه پردازي در حوزة سیاست گرایي صورت مي گیرد.«
عضو هیئت علمي »دانشگاه شهید بهشتي« نشانه هاي تقلیل گرایي در 
نظریه هاي مطرح شده در جامعه شناسي و كاستي هاي برآمده را برشمرد 
و گفت: »نظریه هاي هرمنوتیك و سازة اجتماعي، پدیدارشناسي، انتخاب 
عقالني، تعامل گرایي نمادي، جامعه شناسي دوركیمي، و جامعه شناسي 
پارسونزي از جمله نظریه هاي حوزة جامعه شناسي هستند كه هر كدام 
از این نظریه ها توجه خود را روي موضوعي متمركز كرده اند. پیشــنهاد 
براي دوگانه گرایي و تقلیل گرایي وجودشناسي اجتماعي، اعم از عمومي 
و كانوني، جزء الینفك جامعه شناســي آن هم بر مبناي سیستم گرایي 

رئالیستي قلمداد شود.«
وي ادامه داد: »سیســتم گرایي در علوم اجتماعي سابقة 80 ساله دارد 
و تحوالت زیادي را پشــت  سر گذاشته است. اما در ایران وقتي صحبت 
از سیستم مي كنیم، همه نگران برهم خوردن نظم مي شوند. در صورتي 
كه نظریة سیستم خود مباني نظري قوي دارد و باید از آن استفاده كرد. 

سیستم گرایي اگر همراه با رئالیست باشد، مبناي قوي تري دارد.«
چلبي در بخش هاي پایاني سخنانش به اصول پایه اي روش علمي اشاره 
كرد و گفت:  »اصل تكرارپذیري، خطاپذیري، شك  نهادي، تغییرپذیري علم، 
امكان پلورالیزام روشي و نظري، ارتباط پذیري نتایج علمي، اصالح پذیري 

دانش علمي و... از اصول پایه اي روش علمي است.«
محمد فاضلي نیز در این نشســت با بیان اینكه مسعود چلبي، یكي 
از بزرگان دانشــگاه است و از شــمار همان ها كه چون دانشگاه از ایشان 
خالي شود، هیچ دانشجویي الهام نمي گیرد، به چالش كشیده نمي شود و 
الگو پیدا نمي كند، گفت: »نوشته هاي مسعود چلبي، استاد جامعه شناسي 
دانشگاه شهید بهشتي، را مي توان نقد كرد،  مي شود با چارچوب نظریه اش 
مخالف بود، مي شود استدالل هایش را به چالش كشیدـ  همان كاري كه 
خودش با بقیة متفكران مي كندـ  اما نمي شــود مسعود چلبي را بزرگ 
ندانست، سهم تأثیرش بر شاگردانش را نادیده گرفت، و تأثیر دلبستگي اش 
به علم و منطق تحلیل جامعه شناختي بر دانشجویانش را قدر نشناخت.«

وي یادآور شد: »دانشــگاه بر دوش مسعود چلبي ها، استوار مي ماند و 
الهام بخش و راهگشا مي شود. دانشگاه ما را كمبود بودجه هاي تحقیقاتي، 
نبود سیاست درست علم و فناوري، كمیت زدگي، مقاله زدگي و بي توجهي 
بــه آموزش تهدید مي كند. و بیم آن مي رود كه دانشــگاه اندك اندك از 
بزرگان، اســتوانه ها و روح الهام بخش خالي شود. من به عمد او را دكتر 
مسعود چلبي نخواندم، زیرا مي بینم كه دانشگاه پر است از »دكترها« و 

آنچه دانشگاه كم دارد، مسعود چلبي هاست.
براســاس گزارش ایبنا، در نخستین  جشنوارة ملي نقد متون و كتب 
علوم انســاني از تالش ها و خدمات علمي مســعود چلبي تجلیل شد.
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فاطمه صغري رودي
كارشناس ارشد جامعه شناسي و دبیر دبیرستان مالصدرا منطقه 15 آموزش و پرورش 
شهر تهران 
 سید یعقوب موسوي
دكتراي جامعه شناسي و عضو هیئت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه الزهرا

اشاره
این پژوهش در جســت وجو و شــناخت عناصــر و عوامل 
تأثیرگذار بر نگرش دبیران، وضع فعلي مدرسه ها و برنامه هاي 
جدید، لزوم آگاهي و اســتفاده از وســایل ارتباطي سمعي و 
بصري در مدرسه ها بوده اســت. هدف از انجام مطالعة كنوني 
بررسي تأثیر جهاني شــدن فرهنگ بر نگرش تربیتي دبیران 
زن مدرسه هاي دورة  دوم متوسطه منطقة 15 آموزش و پرورش 
شهر تهران بوده است. روش پژوهش پیمایشي و ابزار پژوهش 
پرسش نامة محقق ساختة مركب از 34 سؤال پنج گزینه اي در 
مقیاس لیكرت بود. روش نمونه گیري تصادفي ســاده و حجم 
نمونه براســاس فرمول كوكران 185 نفر تعیین شــد كه بین 
دبیران زن شاغل در دبیرستان هاي دورة دوم متوسطه منطقة 
 15 آموزش و پرورش تهران اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده هاي 

گردآوري شــده با اســتفاده از تكنیك هاي آماري، از جمله 
»ضریب پیرسون«، انجام شد. نتایج نشان مي دهند، بین جهاني 
شدن به عنوان متغیر مستقل و نگرش تربیتي دبیران به عنوان 
متغیر وابسته رابطة معنادار، در جهت مستقیم و در سطح باال 
وجود دارد. براساس نتایج، هر چه برخورداري از فرهنگ جهاني 
بیشتر باشد، نگرش تربیتي دبیران مثبت تر است. همچنین روند 
جهاني شدن، متأثر از تعامالت رسانه اي جهاني، میزان كاربرد 
الگوهاي جهاني زبان و استفاده از محصوالت فرهنگي جهاني، 

مي تواند تغییري در نگرش دبیران ایجاد كند. 

كلید واژه ها: جهاني شدن فرهنگي، نگرش تربیتي دبیران، 
محصوالت فرهنگي، دبیران زن، فرایند تربیتي مدرسه ها

بررسی تأثير جهانی شدن فرهنگ بر نگرش تربيتی 
دبيران زن دبيرستان های دورۀ دوم متوسطه- منطقۀ 15 

آموزش  و پرورش شهر تهران

دانش اجتماعی بومی
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مقدمه
تحقیق حاضر در صدد بوده است به این سؤال اساسي پاسخ 
دهد كه: »جهاني شدن فرهنگي چه تأثیري بر نگرش تربیتي 
دبیران زن دورة  دوم متوســطه منطقة 15 آموزش و پرورش 

شهر تهران داشته است؟« 
سؤاالت فرعي نیز شامل موارد زیرند: 

1. جهاني شــدن فرهنــگ چگونه ممكن اســت در روش 
تربیتي و آموزشي دبیران مدرسه ها تأثیر بگذارد؟ 

2. آیا آشــنایي و اســتفادة دبیران از امكان هــا و ابزارهاي 
جهاني شدن فرهنگ ممكن است روي روش و بینش درسي 

و آموزشي آنان تأثیر بگذارد؟ 
3. چگونه مي توان دامنه و میــزان تأثیر پذیري دبیران زن 
آموزش و پــرورش را از فرایند جهاني شــدن فرهنگ، مورد 

مطالعه و ارزیابي قرار داد؟ 
4. میزان دسترســي دبیران به امكانات ســخت افزاري در 

مدرسه هاي متوسطه تا چه اندازه است؟ 
5. میــزان دسترســي دبیران بــه امكانــات نرم افزاري در 

مدرسه هاي متوسطه تا چه اندازه است؟ 
6. میزان آشــنایي دبیران با فنــاوري ارتباطات و اطالعات 
)فــاوا( و كاربــرد آن در زمینة تربیتي چگونه اســت؟ بدین 

ترتیب فرضیات تحقیق شامل موارد زیر مي شوند: 

فرضيۀ اصلی تحقيق
به نظر مي رسد بین جهاني شدن فرهنگي و نگرش تربیتي 

دبیران رابطة معناداري وجود دارد.

فرضيات فرعی تحقيق 
1. به نظر مي رســد بین جهاني شدن فرهنگي در گروه هاي 
متفاوت )از نظر رشتة فعالیت( دبیران آموزش و پرورش رابطه 

وجود دارد. 
2. به نظر مي رســد بیــن جهاني شــدن فرهنگي و نگرش 
 تربیتـي دبیـران آمــوزش و پــرورش در گــروه هاي متفـاوت

)از نظر وضعیت تأهل( رابطة معنادار وجود دارد. 
3. به نظر مي رســد بیــن جهاني شــدن فرهنگي و نگرش 
تربیتي دبیران در گروه هاي متفاوت ســني رابطة معناداري 

وجود دارد. 

4. به نظر مي رسد بین جهاني شدن فرهنگي و روش تربیتي 
دبیــران با كاربرد فاوا )فناوري ارتباطــات و اطالعات( رابطة 

معناداري وجود دارد. 
5. به نظر مي رســد بین جهاني شــدن فرهنگي و باورها و 

اعتقادات تربیتي دبیران رابطة معناداري وجود دارد. 
6. به نظر مي رسد بین جهاني شدن فرهنگي و نگرش تربیتي 
دبیران نسبت به توسعه و پیشــرفت ملي، حقوق شهروندي 
)حقوق مدني، اجتماعي و سیاسي(، مسئولیت پذیري جوانان، 

و هویت ملي- مذهبي جوانان رابطة معناداري وجود دارد. 

مبانی نظری 
é رونالد رابرتســون، عالوه بر جنبة عیني جهاني شدن 
)فشردگي زمان و فضا( بر جنبة ذهني جهاني شدن نیز تأكید 

مي ورزد ]رابرتسون، 1385: 12-20[.
é هابرماس معتقد است، جهاني شدن شاخص ها و ابعادي 
فراتر و گســترده تر  از جهاني شــدن نظام سرمایه داري دارد 

]سلیمي، 1381: 237[.
é بــه زعم مارتین آلبــرو، چندگانگي و متنوع شــدن 
فرهنگي بیشتر از همساني مي تواند صورت هاي مسلط روابط 

فرهنگي در شرایط جهاني را تبیین كند. 
é تاملینسون و هملینگ فرایند جهاني شدن فرهنگ را 
حركت جهان به سوي هم خواني و هماهنگي فرهنگي ارزیابي 

مي كنند ]گفتمان نو، 1385: 111[.
دیدگاه آپادوراي مبني بر كشــمكش میان همگون سازي و 
ناهمگون سازي به عنوان چارچوبي كارآمد براي درك وضعیت 

كنوني جهاني شدن و فرهنگ باشد. 
é كیت نش بر آن است كه نشان دهد، تغییر پارادایمي در 

جامعه شناسي سیاسي رخ داده است.
در این پژوهش از نظرات فریره پیرامون »آموزش و پرورش 
بانكــي« و »آموزش و پرورش براي آزادي« كــه هم فریره و 
هم گرامشــي بر توافق، همــكاري و گفت وگوي بین معلم 
و دانش آموز تأكید دارند، و همچنین حقوق و مســئولیت ها 
و آموزش شــهروندي، در رویكــرد مارشال و ترنر، و توازن 
حقوق و مســئولیت هاي عام گرایانــة مورد نظر فالكس و نیز 
مفهوم جهان وطني شــهروندي و رویكردهاي جانوسكي و 

پارسونز استفاده شده است. 
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اینترنت 
ماهواره

آشنایي با 
زبان های خارجي

تماشاي 
فیلم هاي خارجي

تولیدات و محصوالت 
فرهنگي جهاني 

استفاده از كتاب و 
مطبوعات ترجمه 

شده یا به زبان اصلي 

باورها و اعتقادات 

جهاني شدن 
فرهنگ

عوامل جمعیت شناختي )جنسیت، 
تحصیالت، تأهل، سن و درآمد(

نگرش تربیتي دبیران

نمودار1. نگرش تربیتي دبیران و جهاني شدن فرهنگ

روش تربیتی هویت ملي و 
مذهبي جوانان

مسئولیت  پذیري 
جوانان

حقوق  اجتماعي و 
مدني شهروندي

هدف ها و
آرمان ها
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روش پژوهش 
جامعة آماري این پژوهش مركب از 359 نفر از دبیران منطقة 
15 شهر تهران بوده است. حجم نمونه برابر با 185 نفر انتخاب 
شــد. ابزار گردآوري اطالعات این تحقیق پرســش نامة محقق 
ســاخته و شامل 5 سؤال باز و 29 ســؤال بسته در قالب طیف 
لیكرت بود. این مقیاس ترتیبي و تحت شــرایطي پایایي باالیي 
است. نمرة مقیاس شامل اندازة شدت نگرش ابراز شده در تمام 

گویه هاست ]میلر، 1381: 208[.

بحث و يافته ها 
یافته هاي توصیفي 

نتایج نشــان مي دهند، به ترتیب 91/4 درصد پاسخگویان با 
زبان خارجي آشنایي داشتند و 8/6 درصد آنان با زبان خارجي 

آشنایي کافی نداشتند. 

يافته های استنباطی
پیش بیني میزان نگرش تربیتي دبیران جمعیت مورد مطالعه 

عبارت است از: 
)محصوالت فرهنگي جهاني( 0/350+ )جهاني شدن فرهنگ( 

0/365= نگرش تربیتي دبیران
بیشترین سهم از پیش بیني نگرش تربیتي دبیران از آن جهاني 
شــدن فرهنگ با ضریب بتاي 0/365 و كمترین ســهم از آن 
محصوالت فرهنگي جهاني با ضریب بتاي 0/350 است. به طوري 
كه این متغیرها 0/331 درصد از واریانس نگرش تربیتي دبیران 

را تبیین كرده اند. 

جدول1. میزان آلفاي متغیرها
میزان آلفاي 

نهایي 
نام متغیر میزان آلفاي 

نهایي 
نام متغیر

0/874 ضرورت همكاري  0/854 جهاني شدن 

0/870 ضرورت مجازات تخطي 0/861 نگرش تربیتي

0/875 تفاوت هاي فردي 0/869 تماشاي فیلم

0/874 آشنایي با سنت ها 0/862 باور و آرمان

0/879 هویت ملي و مذهبي 0/869 طرز تلقي

0/871 آشنایي با مذهب 0/871 منابع خارجي

0/880 فناوري اطالعات 0/875 توسعه و پیشرفت

0/875 سخت افزار 0/868 حقوق مدني و اجتماعي

0/859 باورها 0/868 مسئولیت پذیري

0/871 حقوق شهروندان 0/869 تربیت نسل خالق

0/882 روش تربیتي 0/870 حقوق سیاسي

0/867 محصوالت فرهنگي 
جهاني 

0/869 سبك زندگي 

0/860 ضرورت هویت ملي 

  ضریب هم بستگي رگرسیون مؤلفه هاي جهاني شدن فرهنگ و نگرش تربیتي دبیران
  جدول2. ضریب رگرسیون

Sig t Beta B Sig F R2 R متغیر

0/000 4/554 0/449 0/958 0/000 20/740 0/202 0/449 اینترنت

0/000 5/979 0/549 1/262 0/000 37/746 0/301 0/549 تلفن همراه

0/000 5/606 0/546 1/023 0/000 31/414 0/298 0/546  محصوالت
فرهنگي جهاني

0/016 2/451 0/260 0/789 0/016 6/010 0/068 0/260 تماشاي فیلم

0/004 3/194 0/524 0/461 0/004 10/203 0/274 0/524  جهاني شدن
فرهنگ

  جدول3. مدل رگرسیون چند متغیره

Bet a B Sig T F R2 R نام متغیر گام

0/542 0/365 0/000 6/153 37/860 0/294 0/524  جها ني شدن
فرهنگ

گام اول

0/520 0/350 0/000 5/995 22/219 0/331 0/575  محصوالت
فرهنگي جها ني

گام دوم

مقدار ثابت
14/495 :Tمقدار
 10/436  :Bمقدار
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در جمع بندي مدل تحلیل مســیر مي توان گفت كه بر حسب 
ضریب مســیرهاي حاصله براي هر متغیر، به ترتیب متغیرهاي 
»اســتفاده از تلفن همــراه«، »محصــوالت فرهنگي جهاني«، 
»اســتفاده از اینترنت« و »تماشــاي فیلم هاي خارجي« به طور 

مستقیم با نگرش تربیتي دبیران رابطه دارند. 

بحث و نتيجه گيری 
پژوهش حاضر با عنوان »جهاني شدن فرهنگي و تأثیر آن بر 
نگرش تربیتي دبیران زن دورة  دوم متوســطة منطقة 15 شهر 
تهــران« درصدد آن بود كه ابتدا با رویكرد جامعه شــناختي به 
مطالعة نظریات اندیشــمندان اجتماعي در این زمینه بپردازد. 
متغیر مســتقل این پژوهش شامل آشــنایي با زبان خارجي، 
استفاده از اینترنت، استفاده از تلفن همراه، دسترسي و استفاده 
از شــبكه هاي ماهواره اي، و اســتفاده از شبكه هاي موسیقي و 
فیلم مي شد كه متغیر »استفاده از تلفن همراه« با ضریب مسیر 
0/549 بیشترین تأثیرگذاري را به طور مستقیم بر متغیر وابسته 
داشته است. به این معنا كه در رأس همة عوامل مورد سنجش، 
متغیر »اســتفاده از تلفن همراه« عامل مستقیم مؤثر در نگرش 

تربیتي دبیران بوده است. 
برحسب ضریب مســیرهاي حاصله از تحلیل مسیر براي هر 
متغیــر، غیر از اســتفاده از تلفن همراه، بــه ترتیب متغیرهاي 
»استفاده از محصوالت فرهنگي جهاني«، »استفاده از اینترنت« و 
»تماشــاي فیلم هاي خارجي« به طور مستقیم با نگرش تربیتي 
دبیران رابطه دارند. براســاس مدل رگرســیوني مي توان اذعان 
داشــت، متغیرهــاي جهاني شــدن فرهنــگ و محصوالت بر 
میزان نگرش تربیتي دبیران تأثیرگذار اســت. بیشترین سهم از 
پیش بیني نگرش تربیتي دبیران از آن »جهاني شدن فرهنگ« با 
ضریب بتاي 0/365 و كمترین سهم از آن استفاده از محصوالت 
فرهنگي جهاني با ضریب بتاي 0/350 اســت. به طوري كه این 
متغیرهــا 0/331 درصد از واریانس نگــرش تربیتي دبیران را 

تبیین كرده اند. 
در زمینة فرهنگ جهاني، به عهده گرفتن منش خالق و پویا، 
رســیدن به اجماع و نزدیكي فرهنگ ها، درك صحیح از خود، 
شــناخت توانمندي ها و ضعف ها، شــناخت مفاهیم زیربنایي 
جهاني شــدن، ارائة تعریفي از هویت ملي، درك مفهوم واقعي 
استقالل در عصري كه این مفهوم تغییر سنتي خود را از دست 
داده است و كشورها به دنبال همكاري و وابستگي هاي متقابل 
هســتند، كنار نهادن تفكر انحصارطلبانه، ارتباط تفاهمي و به 

جدول4. گزارش تحلیل مسیر
تأثیر متغیرهاي مستقل و متغیرهاي وابسته متغیرهاي مستقل

تأثیر مستقیم= 0/549 استفاده از تلفن همراه

تأثیر مستقیم= 0/546 محصوالت فرهنگي جهاني

تأثیر مستقیم= 0/449 استفاده از اینترنت

تأثیر مستقیم= 0/260 تماشاي فیلم هاي خارجي

تأثیر مستقیم= 0/524 مجموع )جهاني شدن(

0/546

0/449

0/549

0/260

0/536

جهاني شدن 

محصوالت فرهنگي جهاني

استفاده از اینترنت

استفاده از تلفن همراه

تماشاي فیلم هاي خارجي

نگرش تربیتي 
دبیران

نمودار2. مدل تحلیل مسیر رابطة جهاني شدن فرهنگي و نگرش تربیتي دبیران
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دور از سلطه با دیگر فرهنگ ها، ضروري است. توصیه مي شود، 
تحقیق تطبیقي بین مناطق مختلف شــهر تهران، بین دبیران 
خانم و آقــا، در دوره هاي متفاوت تحصیلي، دانشــجویاني كه 
مشــغول تحصیل  اند و هنوز تدریس نكرده اند، دبیران و یا حتي 
بازنشســتگان آموزش و پرورش صورت پذیرد. همچنین توصیه 
مي شــود، عالقه مندان به حــوزة مطالعات فرهنگــي، فكري، 
تربیتي، با روش هاي غیرپیمایشي، نظیر روش هاي كیفي و سایر 
روش هاي مطرح شده، عوامل تأثیرگذار را مطالعه كنند. آموزش 
نحوة اســتفاه از ابزار نویــن به دبیران و برگــزاري كارگاه هاي 
آموزشــي ضرورت دارد و در كنار آن الزم اســت، این ابزار را با 

قیمت مناسب در اختیار آن ها بگذارند. 
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»پول« ابزار مبادله براي بده و بستان كاالها و خدمات در بخش 
اقتصادي است كه به سایر موقعیت ها )اجتماعي، سیاسي و ...( 
نیز تسري یافته و كاركردهاي متعددي را به خود اختصاص داده 
است. از نیازهاي اولیه به غذا و پوشاك گرفته تا نیازهاي ثانویه 
چون بهداشت و درمان، و باالخره نیازهاي ثالثه مانند تفریحات، 
و كیف برخورداري و  همه با پول سروســامان مي گیرند. پول كم 

تأمین نیازها را تعیین مي كند.

كاركردهاي پول چنان گســترده و عمیق شــده اند كه درك 
معناي هســتي، فهم زیبایي ها، شناخت عظمت شأن و منزلت 
انســانیت، خیرخواهي و خیرطلبي و ... نیز به پول و میزان آن 
وابســته شده اســت. به زبان روش تحقیق مي توان گفت: پول 
متغیر مستقلي است كه بسیاري از متغیرهاي وابسته )رضایت، 

خوش بختي و ...( تحت تأثیر آن قرار دارند.

»چه شد كه پول جایگاهي چنین رفیع و در عین حال ضروري 
پیدا كرد؟« از جمله پرســش هایي است كه در جاي خود قابل 
تحقیق و تفحص است. ولي در اینجا به نقش و كاركرد پول نظر 
داریم و به این سؤال مي پردازیم كه: پول چیست و چه ابعادي دارد؟

در پاســخ به چیستي پول باید گفت: پول در دو شكل »ابزار 
مبادله« و »هدف مبادله« تبلور یافته است. وقتي با پول كاالیي 
مي خرید، پول داراي چیســتي ابزاري است. اما وقتي به دنبال 
به دست آوردن پول روزها و سال ها تالش مي كنید، پول هدف 

است و از ماهیت هدفمندانه برخوردار است.

چیستي دوگانة پول را مي توان در چیستي هاي دوگانة دیگر 
امور نیز یافت و امري رایج و متداول است. براي مثال، »ازدواج« 
مي تواند هدف باشــد یا وســیله اي براي دســتیابي به آرامش. 
»كار«  مي تواند هدف باشــد یا وسیله اي براي بروز استعدادها 
و كسب مهارت. »هنر« مي تواند هدف براي تجلي زیبایي باشد 
یا وســیله اي براي ابراز خویش. »ورزش« مي تواند هدفي براي 

سالمتي باشد یا وسیله اي براي قهرماني و ... .
دوگانگي چیســتي امور تا زماني كه هر یك در جاي خویش 
عمل مي كنند، امري طبیعي و عادي اســت. یعني وســیله در 
جاي وسیله بودن خویش باشد و هدف در جایگاه هدف به سر و 
سامان امور بپردازد. به بیان دیگر امور و تبادالت، جاري و نرمال 
هستند تا زماني كه وســیله، كاركرد وسیله بودن را ایفا كند و 

هدف، كاركرد هدفمندي را به انجام رساند.

نیازهاي ثالثه

نیازهاي اولیه

نیازهاي ثانویه پول

وسیله

پول

هدف

دكتر منیژه نویدنیا

جامعه   شناسیپـــــــول

دانش نوين اجتماعی

آشنایي با مفاهیم و پدیده هاي اجتماعي
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آسیب، اختالل، بي نظمي و كاركرد بد هنگامي بروز مي كند كه 
وسیله و هدف به جاي یكدیگر قرار مي گیرند و به جاي یكدیگر 
عمل مي كنند. مثاًل پول وسیلة خریدن پوشاك، مایحتاج روزمره 
و ... اســت و تا اینجا روال عادي اســت. اما وقتي با پول افراد را 
مي خرند یا روي افراد قیمت زده مي شود كه ارزش آن ها چقدر 
اســت، اینجا پول كاركرد بدي پیدا مي كند؛ زیرا »ابزار پول« به 

جاي »هدف پول« عمل كرده است.
خریدن جواهرات با پول یك روال مرســوم اســت و در اینجا 
»ابــزار پول« در جایــگاه خودش قرار دارد. امــا زماني كه فرد 
داراي جواهرات، از احترام گذاشــتن به دیگران سر باز مي زند،

»پول ابزار« به جاي »پول هدف« وارد صحنه شده است.

این جا به جایي كاركردي موجب مي شود كه پول به گونه های 
متفاوتي شــكل گیرد و پیامدهاي ناخواســته و متفاوتی از 

مثبت تا منفي را ایجاد كند كه تعدادي از آن ها به قرار زیرند:

بنابراین، مي توان نتیجه گرفت پول نیز مانند سایر پدیده هاي 
زندگي جمعي في النفســه خوب یا بد نیســت و سه عامل در 

تعیین چیستي پول دخالت دارند:

الف. شیوة بهره برداري و شیوة استفاده از پول به عنوان ابزار؛
ب. تعیین هدف و مقصد پول؛

ج. جابه جایي و جانشــیني »پول ابزار« به جاي »پول هدف« 
و برعكس.

جامعه شناســي به نكات منفي و خانمان سوز شكاف پولدار و 
بي پول پرداخته و از نكات مثبت و نعمت ســاز پول گذر كرده 
اســت. این امر از توجه و تمركز جامعه شناســان بر آسیب ها و 
مشــكالت زندگي جمعي ناشي مي شود. اما باید گفت در کنار 
توجه به كاركرد هاي منفی و آثار ســوء پول، تحلیل و تحقیق، 
و ایجاد معرفت و شــناخت در مــورد كاركردهاي مثبت پول 
و موقعیت هــاي طالیي كه ایجاد مي كنــد نیز ضروري و حائز 

اهمیت است.
پــول مي تواند امنیت آورد، پول مي تواند خنده بیافریند، پول 
آسایش مي سازد، و بســیاري مواهب دیگر كه انسان و زندگي 
جمعي را از ســختي مي رهاند و او را در جایگاه رفیع انســاني 

قرار مي دهد.

لذا، جامعه شناسي پول به عنوان آغازي براي دیدن و شناختن 
فرصت ها و امكاناتي كه پول فراهم مي آورد، و معرفت به شرایط 

و موقعیت هایي كه پول مي سازد، بیان خواهد شد.
رابطة پول با خانواده، رابطه پول با قومیت، رابطه پول با دین و 
عشق، رابطة پول با همكاري و همدلي، رابطة پول با سازمان هاي 
كار و شــغل، رابطة پول با شهروندي و شهرسازي، و ... از جمله 
حوزه هایي هســتند كه در جامعه شناســي پــول باید به آن ها 
پرداخت. باید تأثیر و تأثر پول بر مقوالت اجتماعي و برعكس را 

شناخت و حاصل آن را در اختیار جامعه قرار داد.

منبع
http://youngsocilogists.com/listing/mon

پول پاكپول كثیف٭

پول ارزشمندپول بادآورده٭

پول سازيپول شویي٭

پول خیرپول شر٭

پول گره گشاپول َپست٭

پول خوبپول خبیث٭

پول آسایش آورپول دردسرساز٭

پول زندگي و زیبایيپول نیستي و نكبت٭

پول وسیله

پول هدف
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مسعود تویسرکانی

پنجمین همایش »روز علوم اجتماعی ایران« 
در زادروز اســتاد دکتر غالمحسین صدیقی، 
بنیان گذار و پدر علوم اجتماعی ایران، در نیمة 
آذرماه 1397 برگزار شد. گروه جامعه شناسی 
دانشگاه خوارزمی، در یکصدمین سال تأسیس 
این دانشگاه )دارالمعلمین، دانش سرای عالی، 
دانشــگاه تربیت معلم ســابق( به عنوان اولین 
مؤسسه آموزش عالی کشور، با همکاری انجمن 
برگزارکنندة  و  میزبان  ایران  جامعه شناســی 

پنجمین همایش روز ملی علوم اجتماعی بود.
اولین همایــش ملــی »روز علوم اجتماعی 
ایران«، آذر ماه سال 1393، به ابتکار شادروان 
دکتــر محمدامیــن قانعــی راد، رئیس وقت 
انجمن جامعه شناســی ایــران، و با همکاری 
انجمن های انسان شناســی، جمعیت شناسی، 
و مطالعات فرهنگی و ارتباطات در دانشــگاه 
عالمه طباطبایی برگزار شــده بود. اکنون این 
همایــش در تقویم علوم اجتماعــی ایران به 
برنامه ای ساالنه تبدیل شده است. به طوری که 
در سال های بعد، دانشگاه های شهید بهشتی 
)1394(، بوعلی سینای همدان )1395(، و یزد 
)1396( میزبان و برگزارکننده همایش بوده اند.

ایــن همایــش هماننــد ســال های قبل 
انجمـن های  بـــا همــــراهی و حمـــایت 
جامعه شناسی آموزش وپرورش،  انسان شناسی، 
جمعیت شناسی، رفاه اجتماعی، علوم سیاسی، 
مــددکاران اجتماعی، مطالعــات فرهنگی و 
ارتباطات، دانشکدة علوم اجتمــاعی دانشـگاه 
تهران، مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی 

دانشــگاه تهران، و اتحادیة انجمن های علمی 
دانشــجویی علوم اجتماعی کشور برگزار شده 
بود. با توجه به سابقة طوالنی دانشگاه خوارزمی 
در امــر تربیت معلم کشــور و نقش بنیادی 
معلمان در آموزش، اشاعه و ترویج دانش پایه 
علوم اجتماعی، موضوع همایش امسال، »مسائل 
و چالش های آموزش علوم اجتماعی در ایران« 
انتخاب شــد و انجمن های مشــارکت کننده 
مسئولیت  ســازمان دادن نشست هایی دربارة 
مسائل و چالش های آموزش در رشتة تخصصی 
خود را به عهده گرفتند. در این نشست ها ظرف 
دو روز، اســتادان و صاحب نظران رشــته های 
متفــاوت علوم اجتماعی، با ارائــة نزدیک به 
50 مقاله، به بحث و گفت وگو دربارة مســائل 
آموزش در رشــته های خود که البته مسائل 

مشترک سایر رشته ها هم بود، پرداختند.
دکتــر سیدحســین ســراج زاده، رئیــس 
انجمن جامعه شناســی ایران و دبیر همایش، 
طــی ســخنانی در آغاز ایــن همایش گفت: 
»خوش بختانه، با وجود برخی دیدگاه های نسبتًا 
قدرتمند ناســازگار با علوم اجتماعی، موقعیت 
علوم اجتماعی در کشــور تا حد زیادی تثبیت 
شده است. رشــته های دانشگاهی، آموزش و 
پژوهش، تألیفات و ترجمه های علوم اجتماعی 
رشد و توســعة کمی و کیفی داشــته اند. بر 
شمار انجمن های علمی علوم اجتماعی افزوده 
شــده و همکاری و هم افزایی قابل مالحظه ای 
داشــته اند. از نیمة دوم دهــة 1380 که کار 
ارزیابی عملکرد انجمن هــا صورت می گیرد، 

برتر  انجمن  ایــران،  انجمن جامعه شناســی 
حــوزة علوم انســانی بــوده اســت، و از همه 
مهم تر، امروز اجمــاع نخبگانی قابل توجهی 
بین صاحب نظران دانشــگاهی، حوزة عمومی 
و مدیــران ســطوح مختلف اجرایی شــکل 
گرفته است. این باور شــکل گرفته است که 
در مواجهه با مشــکالت و مســائل اجتماعی 
عمیق و گســتردة جامعة ایران، ضرورت دارد 
به علوم اجتماعی رجوع شود و رویکرد و بینش 
جامعه شناختی می تواند نقش مهمی ایفا کند. 
این اقبال به علوم اجتماعی، با افزایش انتظار از 
این علوم هم همراه اســت و وظیفة عالمان و 
کنشگران علوم اجتماعی را سنگین تر می کند.«

رئیس انجمن جامعه شناسی ایران در ادامه 
با اشــاره به رویکرد انتقــادی علوم اجتماعی 
در طرح و حل مســائل جامعــه گفت: »علوِم 
 اجتماعی عالوه بر آنکه در پی شناخت جهان 
اجتماعی هستند، همواره حامل یک مسئولیت 
اجتماعــی برای بهبود زندگــی اجتماعی هم 
بوده اند و بر اساس همین مسئولیت، رویکردی 
انتقادی )معتدل یا رادیکال( نســبت به وضع 
موجود داشــته اند. نگرش انتقــادی، عالوه بر 
اینکه ساختارهای نابرابر و غیرانسانی جامعه را 
به چالش می کشد و برای بهبود زندگی مردم 
راه حل ارائه می کند، متوجه خود علوم اجتماعی 
هم بوده اســت. یعنی نسبت به وضع موجود 
خود نگاهی انتقادی دارد. به نظر می رسد همین 
نگاه انتقادی توانسته است نوعی خودآگاهی در 
پی داشته باشد و علم اجتماعی را توانمندتر و 

روز  
در دارالمعلّمین

دانش اجتماعی بومی
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در عرصة عمومی و مدیریتی تأثیرگذارتر کند.«
سراج زاده سپس با اشاره به نقش آموزش در 
شناخت و حل مسائل جامعه گفت: »از آنجا که 
در هر علمــی، آموزش اصلی ترین فرایند برای 
تثبیت، توسعه، و افزایش قابلیت های آن برای 
پاســخ گویی به نیازهای جامعه است، برگزاری 
این کنفرانس با موضوع مســائل و چالش های 
آمــوزش علوم اجتماعــی در ایــران، فرصت 
خوبی اســت که صاحب نظران این رشــته ها 
برای شــناخت نقاط قوت و توانمندی ها، و نیز 
دشواری ها و کاستی های آموزش علوم اجتماعی 
در ایــران گفت وگو کنند و روش های کارامدتر 
کردن آموزش علوم اجتماعی برای پاسخ دادن به 
نیازهای امروز جامعة ایران و ایفای مسئولیت 
اجتماعی این علوم را بشناســند و به اشتراک 

بگذارند.«
دبیر علمــی همایش در ادامــه بر ضرورت 

بازنگــری و بازاندیشــی محتــوا و روش های 
آموزش علوم اجتماعی در ایران براساس وظایف 
نقشــی چهارگانــه و مکمل زیــر تأکید کرد:
é مفهوم سازی و نظریه پردازی برای شناخت 

و فهم جامعة ایران و مسائل آن؛
é اتخــاذ رویکــردی انتقــادی نســبت به 
ساختارها و رویه های تبعیض آمیز و غیرانسانی 

در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی؛
é کاربردی کردن دانش اجتماعی در جهت 
تبیین مسائل و مشکالت جامعة ایران و بسط 
مهارت هــای سیاســت گذارانه و تقویت پیوند 

آکادمی و نهادهای مدیریتی جامعه؛
é افزایش دانش و مهارت مردم مدارانه برای 
ارتباط با حوزة عمومی و پویش های اجتماعی 
بــرای بهبود زندگــی مردم و اشــاعة بینش 

جامعه شناختی در سپهر عمومی.
رئیس انجمن جامعه شناســی ایران در پایان 

بــا دعوت از همة کنشــگران و دوســت داران 
دانــش اجتماعــی بــرای تحکیــم و تقویت 
پیوندهای خــود با اجتماعات علمی این حوزه 
و تثبیت جایگاه رشته های مرتبط با آن گفت: 
»برگزاری پیاپی این همایش نشان از آن دارد 
که اختصاص روزی به نام علوم اجتماعی ایران 
کــه برای تثبیت جایگاه علوم اجتماعی ایران و 
تقویت هویت علمی اســتادان، پژوهشگران و 
دانشجویان این رشته ها بسیار با اهمیت است، 
در اجتماع علمــی علوم اجتماعــی به میزان 
قابل مالحظه ای پذیرفته شده است. در جریان 
نشست های کمیتة علمی و رؤسای انجمن های 
علمی همکار در این کنفرانس، پیشنهاد شده 
اســت انجمن ها برای ثبت ایــن روز در تقویم 
رسمی کشور اقدام کنند که این امر با حمایت 
همة انجمن ها پیگیری خواهد شد و امید است 

در آیندة نزدیک به نتیجه برسد.«
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این كتاب حاصل چندین پژوهش اكتشــافي زمینه اي و میداني 
متمركز بر »مسئله مندي اخالق علم« است و رواج رفتارهاي مغایر 
با اخالق حرفه اي علم را به عنوان یك »پدیدة اجتماعي« شناسایي 
و معرفي مي كند و سازوكار تولید و بازتولید هنجارگریزي در فضاي 
ســاختاري علم در ایران را مورد بررسي و تحلیل قرار مي دهد. از 
نظر نویسندگان، اخالق علم شامل »مجموعه اي از قواعد و ضوابط 
ایجابي و ســلبي حرفه اي مورد پذیرش اجتماع علمي اســت كه 
كنشگران حوزة علم و فناوري را، در فرایند آموزش و پژوهش و نشر 
و كاربرد علم، به رعایت اخالق و پرهیز از بي اخالقي ملزم مي كند.« 
این تعریف، هم اجتماع علمي عام )همة رشــته هاي علمي( و هم 
اجتماع علمي خاص )هر رشــتة علمــي( را در بر مي گیرد. ضمن 
اینكــه این تعریف قابل اطالق به هر یك از ابعاد پژوهش، آموزش، 
نشــر و كاربرد علم به تفكیك نیز هست.»اخالق در آموزش« به 
مثابة بخشی از اخالق حرفه ای آکادمیک، مجموعه ای از قواعد 
و ضوابط ایجابی و ســلبی حرفه ای مــورد توافق اجتماع علمی 
است که کنشگران حوزة آموزش را به رعایت اخالق و پرهیز از 
بی اخالقی در فرایند آموزش علمی ملزم مي كند. اعضای هیئت 
علمی، دانشــجویان و مدیران، سه دسته از کنشگران اصلی در 
فضای آموزش هســتند که متناســب با نقش و انتظارات نقش 
خود، باید اخالق حرفه ای و شرافت دانشگاهی را مدنظر داشته 
باشــند. از چنین منظــری و با توجه به مســئله مندی رعایت 
اخــالق علم در فضای آموزش دانشــگاهی، همچنانکه اشــاره 

شد پرســش از »گونه های عدم تبعیت از هنجارهای مرتبط با 
نقش کارگردان اصلی )اســتادان دانشجویان و مدیران( فضای 
آمــوزش علوم اجتماعی در ایران« موضوع این پژوهش اســت. 
مؤلفــان و محققــان کتــاب بر ایــن باورند كــه هنجارگریزي 
در ســاختار كنونــي نظام علــم در ایــران خصلتــي كاركردي 
یافتــه و بــه آییني مرســوم و سراســري مبدل شــده اســت:
هنجارگریزي و رواج رفتارهاي مغایر با اســتانداردهاي علمي و 
دانشــگاهي به صورت فرایندي، رشد و گســترش یافته است. در 
فقدان واكنش كنشــگران وفادار به ارز ش ها و استانداردهاي علم و 
سكوت و پذیرش آنان، روند »عادي سازي هنجارشكني« با »امتناع 
تغییر« هم سو شده و سپس روند عدم تبعیت از هنجارهاي علمي 
به شــكل »هنجارشكني نظام مند )سیســتماتیك( درآمده است. 
ســاختار پشتیبان و تسهیل كنندة این هنجارشكني كه تركیبي از 
»سیطرة اقتدار اداري«؛ هم سو و هم جوش با »استیالي سیاست بر 
فضاي علم« اســت، سازمان هاي علمي را به عرصة »شكل گیري و 

بازتولید حلقه هاي قدرت و مكان هاي فرصت« تبدیل كرده است.
در ایــن كتاب زیر عنوان  »حلقه هاي قدرت و مكان هاي فرصت« 

آمده است:
این پدیده خود ریشه درهم آمیزي سیاست با مدیریت علم و نمود 
قدرت و ایدئولوژي در بوروكراتیزاسیون دانشگاه دارد كه به تأثیرپذیري 
گســتردة نهاد علم از نهاد سیاست منجر شده اســت. تأثیرگذاري 
میدان سیاست بر میدان علم عمدتًا در سیطرة اقتدار اداري بازنمایي 

اخالق علم
در علوم اجتماعی 

ايران
نویسندگان: معصومه قاراخاني

و سید آیت  ا.. میرزایي
ناشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

سال نشر: 1396

معرفی کتاب

مسعود تویسرکانی
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مي شود. از این رو مناسبات اخالقي درون این تداخل هاي میداني و 
تأثیرپذیري مناسبات و روابط تعریف مي شود. در چنین وضعیتي، 
معرفت علمي تحت الشعاع گرایش هاي سیاسي و ایدئولوژیك قرار 
گرفته و مناسبات علمي، نه متكي بر اقتدار و حیثیت علمي، بلكه 
متكي بر اقتدار سیاســي و ضریب قدرت و نفــوذ افراد و گروه هاي 
تأثیرگذار اســت. كنش ها و انتظارات نقــش در میدان علم تحت 
تأثیر میدان سیاســت تعیین مي شــود. متأثر از میدان سیاست، 
قدرت در گروه هاي خاص درون دانشــكده و گروه هاي آموزشــي 
متمركز مي شود و منافع شــخصي از طریق گرایش هاي سیاسي 
و ایدئولوژیك و نیز موقعیت قدرت در دانشــگاه و دانشكده دنبال 
مي شــود. اقتدار اداري در این فضا نیز بیشتر براي استادان صاحب 
منصب است و وابســتگي هاي سیاسي براي كسب مناصب اداري، 
بر شایســتگي ها و توانایي هاي علمي و مدیریتــي ارجحیت دارد.

این اثر پژوهشــی در نهایت با کاربرد تکنیک تحلیل محتوای 
کیفی، استفاده از مصاحبة نیمه ساختمند و مراجعه به تجربیات 
دانشجویان دکترای رشته های علوم اجتماعی دانشگاه های عالمه 
طباطبایی، تهران، شهید بهشتی، الزهرا و تربیت مدرس، موفق 
شده است تا گونه های هنجارشکنی اخالق علم در فضای آموزش 
علــوم اجتماعی ایران را، بــا توجه به موقعیت و نقش هر یک از 
کنشگران اصلی این رشته، شناسایی کند. نتایج پژوهش نشان 
می دهند، دامنــة تبعیت نکردن از هنجارهــای اخالق علم در 
آموزش علوم اجتماعی گسترده است و نه فقط صرفًا به کنشگران 
رشــتة علمی )استادان، دانشجویان و مدیران( برحسب میزان و 
نوع هنجارشکنی علمی محدود نمی شود،  بلکه متأثر از ساختار 
آموزش در ســطوح دانشگاه، دانشــکده و گروه آموزشی، شامل 
قواعد، قوانین و رویه های سازمان آموزش نیز هست. انتظار می رود 
اتخاذ رویکردی تلفیقی در شناسایی گونه های تبعیت نکردن از 
هنجارهای اخالق علم در دو سطح کشنگر و ساختار، و پرهیز از 
یکسونگری در بررسی این موضوع، بتواند درک روشن بینانه تری 

از وضعیت اخالق علم در ساختار آموزش عالی ایران ارائه دهد.
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مترجم: نازنین بوذری

همــة ما به طور مــداوم در زندگی روزمره از نظریه هــا، حتی نظریه های 
جامعه شناسی کالسیک، استفاده می کنیم. البته به صورت خیلی ضمنی این 
کار را انجام می دهیم. برای مثال، وقتی شما تصمیم می گیرید در انتخابات 
شــرکت کنید، کاندیدایی كه انتخاب می کنید، تحت تأثیر نظریه هایی است 
که نسبت به آن ها کم وبیش آگاهی مبهمی دارید؛ نظریه هایی مانند عدالت 
اجتماعــی، نابرابری اقتصادی و ... در واقع شــما بــرای انتخاب کاندیدای 

منتخب خود با مفاهیم نظری بسیاری سروکار دارید.
دورة آموزش آنالین نظریه های جامعه شناسی، تعاریف اولیة نظریه ها را به 
سادگی توضیح می دهد. دانشی که قرار است طی این دوره در دسترس قرار 
گیرد، هم برای مدرسان جامعه شناسی مفید است و هم برای دانش آموزان و 
دانشجویانی که سر کالس آن ها حضور پیدا می کنند. چرا که این ویدیوهای 

کوتاه می تواند زنگ تفریح آموزنده ای برای دانش آموزان باشد.
این دوره توسط استاد »دانشگاه آمستردام«، دکتر بارت ون هریخوزن در 
هشت فصل ارائه می شود. شما می توانید این ویدیوها را در نسخة دیجیتال 
مجلة رشد آموزش علوم اجتماعی با زیرنویس فارسی به صورت ماهانه مشاهده 
کنید. دوره هشــت فصل دارد و هر فصل آن هشت ویدیوی پنج دقیقه ای 
را شــامل می شــود. در این دوره به شکل خیلی ســاده به سؤاالت اساسی 
شما در حوزة علوم اجتماعی پاســخ داده می شود؛ سؤاالتی از قبیل اینکه: 

é جامعه شناسی چیست؟
é جامعة انسانی چگونه گسترش یافت؟

é چگونه ساختار اجتماعی شکل می گیرد؟
é فرصت ها و چالش هاکدام اند؟

é مشکالت ضروری کجا نهفته اند؟
é آیا می توان با دخالت آگاهانه انســانی حداقل بخشی از مشکالت را حل 

کرد؟
اگر چنین سؤاالتی به ذهن شما هم خطور کرده اند، پیشنهاد می کنیم این 
دوره را دنبال کنید. هدف دوره این است که نظریه های ضمنی آشکار شوند 

و شما قادر باشید آن ها را از زاویه های متفاوت بررسی کنید. 
به معلمان عزیز پیشــنهاد می کنیم پس از مطالعة این مقدمه به ســراغ 
سایت مجالت رشد و نسخة دیجیتال رشد آموزش علوم اجتماعی بروند و با 
دنبال کردن دوره آموزشی کاربرد نظریه های کالسیک جامعه شناسی نسبت 

به بازآموزی و روزآمد سازی دانش  جامعه شناسی خود اقدام کنند.

سايت مجله رشدآموزش علوم اجتماعی ارائه كرد

آموزش آنالین 
نظريه های 

جامعه شناسی
ejtemaei@roshdmag.ir
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)Entre les murs( نام فیلم: کالس
ساخت: فرانسه

کارگردان: الرن کانته

برندة جایزة نخل طالیی جشنوارة فیلم کن در سال 2008 و کاندیدای رسمی 
کشور فرانسه در مراسم اهدای جوایز فیلم های خارجی آکادمی اسکار.

این فیلم،  بنا به گفتة کارگردانش، تحت تأثیر سینمای کیارستمی ساخته 
شده است و فیلم نامة آن براساس کتاب »اتوبیوگرافی« اثر فرانسوا بوگودو، 

کالینا رشیدپور

نام فیلم: مستند مشق شب
سال ساخت: 1367

کارگردان: عباس کیارستمی

این مستند حاصل پژوهش مصاحبه ای کیارستمی در میان دانش آموزان یک مدرسة ابتدایی 
اســت. فیلم با شنیدن جمالتی از کیارستمی مبنی بر دغدغة شــخصی او دربارة انجام تکالیف 
فرزندانش در خانه آغاز می شود. در طول فیلم شاهد قرار گرفتن تک به تک دانش آموزان در برابر 
دوربین و روایت های مختلف شــان از زندگی خانوادگی و شرایط حاکم بر طرز تفکرشان هستیم. 
یکی از دانش آموزان که شرایط خانوادگی خاصی دارد، در توضیحاتش با مفاهیمی که مناسب سن 
او نیست، انواع خشونت های موجود در اطرافش را شرح می دهد و در ادامه به ژانر سینمایی مورد 
عالقه اش، یعنی جنگ اشاره می کند. یا دانش آموز دیگری که تجربة تنبیه بدنی را در کالس پایین تر 
داشــته است، به گفتة هم کالسی و پدرش در موقعیت های دیگر و حتی در منزل، واکنش شدید 

ترس و اضطراب را نسبت  به افراد مقابل نشان می دهد و برای حفظ آرامشش به حامی نیاز دارد. 
نقاط مشترکی که اکثر دانش آموزان به آن ها اشاره می کنند، عبارت اند از: شناختن شیوة صحیح 
تشویق و جایزه، کتک زدن به عنوان تصویر ذهنی غالبشان از تنبیه،  رسیدگی به درس هایشان توسط 
خواهر و برادر بزرگ تر که معمواًل هم به زدوخورد می انجامد و در واقع مدرســه ها با به کار بردن 
روش هایی همچون تعیین تکلیف برای انجام در منزل،  تنبیه فیزیکی و ... باعث ایجاد جهانی در 
ذهن دانش آموزان می شــوند که در آن، هر عملی دارای محوریت خشونت است و با اعمال فشار 

صورت می گیرد. 
پیوند خوردن این ذهنیت با شرایط خانوادگی و اجتماعی مختلف، در آینده از  دانش آموزان افرادی 
را می سازد که قادر به ایجاد احساسات همدالنه در دیگران نیستند و در اثر مشکالت روحی و روانی، 
توانایی اجتماعی کمتری برای برقراری روابط صحیح و انسانی خواهند داشت. با توجه به این شواهد 
و مستندات، شایسته است مسئوالن آموزشی، در ارتباط مستقیم و متقابل با دانش آموزان، سعی در 
یاری رساندن به آن ها داشته باشند و در به کار بردن شیوه های تعلیم وتربیتي و تنبیهی غیرکارامد 

بازاندیشی کنند تا بتوان در کنار آموزش، سالمت روحی دانش آموزان را حفظ کرد.

بازیگر نقش معلم در فیلم، نگارش یافته است. محور داستان معلمی 
است که سعی دارد، عالوه بر آموزش مشارکتی زبان به دانش آموزان، 
معنای دقیق و کاربردهای متفاوت واژگان را در موقعیت های متفاوت 
به آن ها آموزش دهد و ســوء تفاهم های پیش آمده را با گفت وگو حل 
و فصل کند. یکی از دانش آموزان که وضعیت درســی خوبی دارد، در 
جلسات معلمان شرکت داده می شود تا نسبت به تشویق و تنبیه های 
در نظر گرفته شــده برای هر دانش آمــوز اعمال نظر کند. دانش آموز 
دیگری در اثر درگیری لفظی به وجود آمده، با توجه به قوانین آموزشی، 

اخراج می شود. 
در تمام سیستم های آموزشی، برنامه ها و قوانین تنبیهیـ  تشویقی 
خاصی تعیین شــده اند که اکثر آن ها نه تنها در پیشــبرد هدف ها و 
رفع مشکالت موجود کاربرد چندانی ندارند، بلکه با پیامدهای منفی 
نیز همراه هستند. برنامه هایی که از دانش آموز و معلم بدون توجه به 
یادگیری عمیق،  صرفًا خواســتار گذراندن سطحی دورة تحصیلی اند. 
سطح هوش اجتماعی دانش آموزان را نسبت به سطح مقتضی سنشان 
پایین تر می آورنــد و در روابط اجتماعی، آن ها را دچار مشــکل کج 
فهمی می کنند. قوانین تشویقی، مانند دادن امتیاز، مسئولیت و ... به 
دانش آموزانی که از سطح دانشی باالتر و رفتار مناسب تری برخوردارند،  
ممکن است آن ها را به سمت خودبرتربینی و سوءاستفاده از آن امتیازات 
بکشانند. قوانین تنبیهی مانند دادن اخطار، اخراج موقت یا دائم و ... نیز 
برای دانش آموزان دارای سطح دانشی پایین تر و رفتارهای ناسازگارتر به 

تشدید این رفتارها و سرخوردگی بیشتر آن ها منجر می شوند. 
با در پیش گرفتــن این برنامه ها و روش ها، اکثــر دانش آموزان به 
لحاظ اجتماعی به درستی پرورش نمی یابند و در سنین باالتر شاهد 
مشکالت رفتاری بیشــتر در آن ها خواهیم بود. شاید بهتر باشد که 
نظام های آموزشی به جای تعیین و اجرای این نوع از قوانین از شیوة 
گفت وگو و مشاوره  برای حل مشکالت استفاده کنند و بر آموزش عمیق 
و اجتماعی دانش آموزان تأکید بورزند تا کارایی و توانایی دانش آموزان 

افزایش یابد و به افرادی مفید برای جامعه تبدیل شوند. 
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