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سرمقـــــــــــــــــــــاله

 یورگن هابرماس، جامعه شناس و فیلسوف اجتماعی معاصر، اخیراً طی 
مصاحبه در مورد پیامدهای همه گیری )اپیدمی( جهانی کرونا  گفته است: 
»کرونا باعث شد ما بفهمیم چقدر نمی فهمیم.« به تعبیر دیگر در دوران 
کرونا، دنیایی که  ما خیال می کردیم آن را می شناسیم، فرو ریخت و آنچه 
را کــه برخی به عنوان رویای نظم نوین جهانی در ســر می پروران در هم 
شکست. اکنون جهان در شرف نوعی پارادایم شیفت و تغییرات بنیادی در 
رویکردها، جهت گیری ها، سیاست ها و برنامه ها در تمام حوزه های زندگی 
اجتماعی قرار گرفته اســت. کرونا قبل از هر چیز و بیش از پیش به همة 
دولت ها و ملت ها گوشــزد کرد که ما در جهانی به هم پیوســته زندگی 
می کنیم و همچنان که مزایا و منافع این جهان و پیشــرفت های علمی، 
فنی، فناورانه، و نیز بهداشــتی و آموزشــی می تواند به سرعت جهانی و 
فراگیر شود، مخاطره ها، بحران ها و نابسامانی ها نیز چهره ای جهانی دارند 
و امنیت، آسایش و آرامش کشورهای غربی مرکز و توسعه یافته را همان 
اندازه تهدید می کنند که اوضاع کشورهای پیرامون و در حال توسعه را. 

جهان پساکرونا بیش از پیش رسانه ای شده است. رسانه در این جهان دیگر 
نه تکنیک و فن که زبان و بســتری است که زندگی اجتماعی در آن جریان 
می یابد. اغلب افرادی که پیش از این با دیدة شــک و تردید به رســانه های 
نوین می نگریســتند، اکنون ناگزیر از تجدید نظر شده اند. چرا که در منع و 
محدودیت ها و فاصله گذاری های پساکرونایی، کار، تحصیل و فراغت به راحتی 
و بدون مخاطره در فضای دیجیتال و رسانه ای انجام می شوند. به همین دلیل 
بســیاری از نظام های اجتماعی که پیش از این سیاست منع و محدودیت یا 
پارازیت را در مورد رسانه ها پیگیري می کردند، اکنون به تجدید نظر و بازنگری 
جدی سیاست های خود پرداخته اند. نظام های آموزشی که با  توسعة اینترنت 

در مدرسه ها و استفادة دانش آموزان از رسانه های اجتماعی مخالفت می کردند 
و زیرساخت های الزم را برای آموزش دیجیتال و از راه دور فراهم نکرده بودند، 
اکنون سخت به تکاپو افتاده اندکه از قافلة علم و فناوری و آموزش و پژوهش 

عقب نمانند. 
جهان پســاکرونا ســبک زندگی اجتماعی جدیدی را شکل داده است. از 
یک سو، محدودیت های اجتماعی و فاصله های فیزیکی را افزایش داده است. 
اما این فاصلة فیزیکی نه تنها به فاصلة اجتماعی و تنهایی دامن نزده است که 
برعکس، نوع جدیدی از  نزدیکی ها و تعامالت عاطفی و صمیمی را افزایش 
داده است. یکی از مهم ترین چنین آثاری را در حوزة خانواده شاهدیم. حضور 
اعضا در خانواده کمتر بود، گفت وگوهای صمیمی به حداقل رســیده بود و 
 به ویژه در کشــورهای غربی خانه تا حدود زیادی به »خوابگاه« تبدیل شده 
بود. اما جهان پســاکرونا بازگشتی دوباره به خانه محسوب می شود و احیای 

مناسبات و روابط گرم و صمیمی خانوادگی را موجب شده است. 
سبک زندگی پساکرونایی حتی به جدایی محل کار و خانه پایان داده، 
به طوری که حاال کار از خانه، برای بسیاری امری طبیعی شده است. برخی 
حتی این موضوع را دور از انتظار نمی دانند که در آینده برخی کارکرد های 
اقتصادی به نهاد خانواده بازگردد. البته احیای خانه و مناسبات خانوادگی، 
از آنجــا که رویکــرد و نگرش جدیدی را می طلبد و بــه درک متقابل و 
گذشتن از فردگرایی و خودخواهی نیاز دارد که با تمرین و ممارست و به 
مرور زمان به دســت می آید، بدون مسئله و مشکل نبوده است. به همین 
دلیل گزارش های اولیه حاکی از افزایش مشاجرات و اختالفات خانوادگی 
و حتی طالق بعد از دوران جدید و حضور بیشــتر افراد در خانه است. اما 
هرچه زمان بیشتر می گذرد و مهارت های ارتباطی زندگی جمعی افزایش 

سبك زندگى 

پساكرونا 
و بسط سرمايه 

اجتماعى
فریبرز بیات
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پیدا می کند، از این مشکالت نیز به میزان قابل توجهی کاسته می شود. 
افزایش تعامالت و روابط اما به دایرة خانواده محدود نمی شود. روابط همسایگی 
نیز در سبک زندگی  پساکرونایی مورد تجدید نظر قرار گرفته و تقویت شده است. 
در مواردی حتی از اختالف ها و تنش های پنهانی گذشــت کرده ایم. همچنین 
روابط دوستی تحکیم و تقویت شده و روابط گسسته  تجدید شده اند. اکنون ما 
با دوستان قدیمی خود بیشتر تماس می گیریم و جویای احوالشان می شویم. در 
جهان پساکرونا روش ها و سبک های فرهنگی کهنه شده دستخوش رنسانس 
شده اند. اکنون افراد وقتی تلفن می زنند، به جای پیام گیر صدای اصلی صاحب خانه 
را می شنوند. به قولی، کرونا فرهنگ مکالمه های طوالنی تلفنی را همراه آورده است. 
از چنین منظری، پیام ها ناگهان معنایی تازه یافته اند. انسان ها بار دیگر 
ارتباط با یکدیگر را جدی گرفته اند. فرهنگ »در دسترس بودن و تعهدات 
متقابل« دوباره زنده شده است. سبک زندگی پساکرونایی حتی فرهنگ 
فراغت را تغییر داده است. جوانانی که معمواًل از چنگال شتاب و اضطراب 
رهایی نداشــتند، ناگهان قدم زدن های طوالنی را آغاز کرده اند؛ کاری که 
پیش تر  با آن کاماًل بیگانه بودند. جوانان و میان ساالنی که سقف حوصله 
و تمرکزشان پایین بود و تماشای فیلم و گوش دادن به موسیقی را ترجیح 
می دادند، اکنون با مطالعه و کتاب دوباره آشتی کرده اند و کتاب خواندن 
بــه فرهنگ روز و یکی از گزینه های اصلــی گذران اوقات  فراغت تبدیل 

شده است.
به طــور کلی، در ســبک زندگی پســاکرونایی صمیمیــت، محبت و 
روابــط توأم بــا کمک و خیرخواهــی افزایش قابل توجهــی پیدا کرده 
اســت. خودخواهی ها و نفع طلبی ها برای بیشــتر مردم جای خود را به  
هم یاری، تعاون و از خودگذشــتگی و نوع دوســتی داده  است. البته این 
بدان معنی نیســت که همه  متحول شده اند و به طور کلی خودخواهی و 
فردگرایی جای خود را به دگرخواهی و جمع گرایی داده اســت. چرا که 
در همین وضعیت نیز شــاهد حرص و ولع عده ای در کشــورهای غربی 
و هجوم و غارت فروشــگاه ها و ســودجویی و احتکار اقــالم و کاالهای 
بهداشــتی در برخی کشــورها بوده ایم. اما چنین مــواردی به هیچ  وجه 
به تصویر کلی سبک زندگی انسان دوستانه، جمع گرایانه، گرم،  صمیمی و 

عاطفی که به وجود آمده است، صدمه نمی زند.
ســبک زندگی پســاکرونایی با چنین اوصافی از منظر جامعه شناختی 
به معنی افزایش چگالی روابط و پیوند های اجتماعی عام گرایانه اســت. 
چنین روابط و تمایالت دوســتانه و صمیمانه ای موجب می شوند، شمار 
دوســتان  افزایش یابد و از دایرة غریبه ها و بیگانه ها کاسته شود. حاصل 
چنین وضعیتی گسترش دامنة حسن ظن و اعتماد اجتماعی، تداوم روابط 
دوســتانه و در نتیجه، افزایش تعاون اجتماعی است. تعاون اجتماعی در 
معنای اخیر چیزی جز مشارکت مدنی نیست. با افزایش چگالی و فراوانی 
روابط دوستانه در عرض جامعه، زمینه برای افزایش خیر عمومی، و تولید 
و نگهداری کاالهای عمومی در جامعه مهیا می شــود. به عالوه تعهدات 
عمومی کنش گران اجتماعی نســبت به دیگران و جامعه افزایش می یابد 

]چلبی، 1375: 157[.
گســترش روابط تعاونی واقعی در عرض جامعه، شرایط عینی را برای 
افزایــش مودت اجتماعی فراهم می آورد. همین طور گســترش این گونه 
روابط به صورت مانعی عینی در مقابل نابرابری های اجتماعی عمل می کند 
و اثر کاهنده ای بر نابرابری های اجتماعی دارد. به عبارت کلی تر، بســط 

روابط تعاونی به نوبة خود موجب کاهش تضادهای ارزشــی و توزیعی در 
جامعه می شــود. چنین تمایالت عاطفی عام گرایانه ای موجب می شوند، 
افراد با سوگیری برابر و عادالنه به روابط  اجتماعی نظر کنند  و به اصطالح 
همه را به یک چشم بنگرند. به همه نیکی و احسان کنند و به همة انسان ها 
عشق بورزند. بسط و گسترش روابط صمیمانه و مبتنی بر ضوابط و معیار های 
عام باعث افزایش کمک های دوجانبه، تعهد و احســاس مسئولیت مشترک  

نسبت به همة شهروندان و منافع و خیر اجتماعی می شود.
در ادبیــات جامعه شــناختی از چنین آثار و پیامدهایی که بر ســبک 
زندگی پساکرونایی مترتب است، به عنوان بسط سرمایة اجتماعی نام برده 
می شود. پوتنام سرمایة اجتماعی را مجموعه ارتباطات افقی بین افراد و 
شبکة مدنی می داند که واسط بین هنجارها و اجرای قوانین جامعه است و 
موجب جلب و حفظ اعتماد افراد نسبت به روابط اجتماعی و اعتبار قوانین 
می شود و می تواند با ایجاد و تسهیل امکانات هماهنگ، کارایی جامعه را 
بهتر کند ]پوتنام، 1380: 251[. از دیدگاه او، منابع ســرمایة اجتماعی، 
مانند اعتماد، هنجارها و شبکه ها، معمواًل خود تقویت  کننده اند و به تعادل 
اجتماعی با ســطح باالیی از همکاری، اعتماد، معامله متقابل، مشارکت 
مدنی و رفاه جمعی منجر می شــوند. برعکس، فقــدان این ویژگی ها در 
جوامع غیرمدنی به عهدشــکنی، بی اعتمادی، فریب و حیله، بهره کشی، 

انزوا و رکود منجر می شود ]همان، ص 303[.
کلمن نیز ســرمایة اجتماعی را منبعی اجتماعیـ  ســاختاری تعریف 
می کند که دارایی و ســرمایة افراد محسوب می شــود. این دارایی شیء 
واحدی نیســت، بلکه ویژگی هایی اســت که در ساختار اجتماعی وجود 
دارند و باعث می شوند، افراد با سهولت بیشتری وارد کنش اجتماعی شوند 
]کلمن، 1377: 467[. کلمن ســرمایة اجتماعی را به وسیلة کارکردش 
تعریف کرده است. به نظر او، ســرمایة اجتماعی هنگامی ایجاد می شود 
که روابط میان اشــخاص به شیوه ای تغییر یابد که کنش را آسان سازد. 
بنابراین، سرمایة اجتماعی شیء واحدی نیست، بلکه جنبه های متفاوت 
ســاختار اجتماعی را در برمی گیرد که کنش فــردی و جمعی را ترویج 

می کند. 
در مجموع این نوع از سبک زندگی، با تقویت و تحکیم چسب اجتماعی و 
با بسط و توسعة روابط گرم، دوستانه و صمیمانه، تمایالت عام گرایانه ای چون 
عاطفة عام، تعهد عام، اعتماد عام را تقویت کرده  است. به عالوه، رشد تعاون 
و مشــارکت اجتماعی به بسط و تقویت سرمایة اجتماعی منجر شده است. 
اما زندگی در  جهان  جدید  پساکرونا همچنان که برخی از جامعه شناسان 
گفته اند، زندگی توأم با مخاطره اســت و ما باید مهارت زندگی با مخاطراتی 
چون کرونا را بیاموزیم و بین لذت امنیت و اعتماد این جهان جدید و نگرانی از 
خطر و مخاطره تعادل برقرار کنیم، البته نقطه تعادل زندگی در جهان پساکرونا 
قطعًا با قبل از آن یکی نیست، در اینجا ما با بازاندیشی مداوم و تعادلی پویا در 

زندگی اجتماعی روبه رو خواهیم بود.  
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برنامه درسی و آموزشی 
علوم اجتماعی

تدوین و تنظیم: محمود اردوخاني

فریدونــی: آموزش به عنــوان یك محور 
مشخص، چه نقشي در مسائل و آسیب هاي 
اجتماعــي و كاهــش آن مي تواند داشــته 
باشد؟ بدیهي است كه آموزش با آسیب هاي 
اجتماعي ارتباط دارد؛ به گونه اي كه اشكاالت 
آن بازنمایي هــاي خود را در انواع آســیب ها 

نشان مي دهد.
ســؤال این اســت كه آســیب  اجتماعي 
چیست؟ و ما به چه چیزي آسیب  اجتماعي 

مي گوییم كه آموزش مي تواند براي آن كاري 
كند و موجب شود، آسیب ها كاهش یابند یا 

به وجود نیایند؟
آســیب  اجتماعي به هر نوع عمل فردي یا 
جمعي اطالق مي شود كه در چارچوب اصول 
اخالقي و قواعد عام رســمي و غیررســمي 
نباشــد و ارتــكاب آن باعث به هــم خوردن 
قوانین اخالقي و ارتباط بین افراد جامعه  شود 
و به رواج بي بندوبــاري اخالقي و ُقبح زدایي 

بینجامد. انواع مســائلي كه از آن ها به عنوان 
آسیب  اجتماعي یاد مي كنیم، مانند خشونت، 
رفتارهاي پرخطر، اعتیاد،  و انواع مســائلي از 
این دست، در این حوزه دسته بندي مي شوند. 
از طــرف دیگــر،  مهم تریــن كاركردهاي 
آموزش وپــرورش جامعه پذیر و فرهنگ پذیر 
ساختن دانش آموز و همچنین كمك به حفظ 

یكپارچكي جامعه است.
به نظر مي رســد بین توســعه یافتگي یك 
كشور،  و نبود آســیب هاي اجتماعي و قدرت 
آموزش در آن كشــور ارتباط تنگاتنگي وجود 
دارد. براي مثال، در كشــورهاي اسكاندیناوي 
كه ســرانة آموزش آن ها خیلي باالســت، به 
همان نسبت میزان آسیب هاي اجتماعي پایین 
است. اكنون این دل نگراني در كشور ما وجود 
دارد كه آموزش، گفتمان اصلي سیاست گذاران 
ما نیســت و اهمیت باالي آن، و اینكه تا چه 
ســرمایه گذاری  كوچك ترین  حتــي  میزان 

ميزگردی با حضور دكتر مهدی نويد ادهم، دكتر فريبا 
عدلی و دكتر سميه فريدونی

سياست گذاری آموزشی،
وضع موجود و الگوی مطلوب

اشـــــــاره
سیاست گذاري آموزشي در ایران، الگوي موجود، آسیب ها و موانع و مشكالت و 
عملكرد و دستاوردهاي آن، به ویژه از منظر خروجي هاي نظام آموزشي و فاصله و 
شكاف آن با وضع مطلوب، و مورد انتظار، موضوع میزگردي بود كه چندي پیش با 
شركت دكتر مهدی نوید ادهم دبیر كل شوراي عالي آموزش وپرورش، دكتر فریبا 
عدلي  و دكتر ســمیه فریدوني، از اعضاي هیئت علمي دانشگاه  هاي كشور برگزار 

شد. آنچه در ادامه از نظرتان مي گذرد، گزیده اي از این میزگرد است.
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در آن مي توانــد داراي اهمیت باشــد و نتایج 
بســیار عمیق، جدي و بلندمدتي در جامعه 
داشــته باشــد، به خوبي درك نشــده باشد.
براي آنكه موضوع و اهمیت آن را بیشــتر 
نشــان دهیم، بــه مطلبي اشــاره مي كنیم 
كه مقــام مســئولی در آموزش وپرورش در 
شورای شهر تهران، ارائه کرده است. در آنجا 
می گوید: دختران با خشــم باال 19/6 درصد 
دانش آموزان و پسران با رفتار پرخطر، 19/7 
درصد را تشکیل می دهند. )خبرگزاری مهر، 

آذر 1396(
آموزش وپــرورش از دو طریــق می توانــد 
در کاهــش آســیب ها تأثیــرات کوتاه مدت 

و بلندمــدت بگذارد: یکــی از آن ها کاهش 
آسیب ها در مدرسه اســت که به اثرگذاری 

روی دانش آموزان نیاز دارد.
مرحلــة بعــد کــه جدی تر اســت، بحث 
برون دادهــای آموزش وپــرورش اســت که 
به عنوان شهروندی مولد،  دانش آموز می باید 
جامعه پذیر و یکپارچه با اعضای جامعه وارد 
نظام اجتماعی شود،  تا بتواند عامل بازدارندة 

آسیب های اجتماعی باشد.
مشاهدات میدانی دردآور هستند. به همین 
خاطر احساس کردیم بهتر باشد که قدری به 
ریل گذاری آموزش وپرورش توجه جدی تری 
داشته باشیم. چرا که با توجه به حجم باالی 

قابل احترام  که  آموزش وپرورش  فعالیت های 
است، به نظر می آید نتیجة مطلوب در جهت 
کاهش آسیب های اجتماعی به دست نمی آید. 
شــاید نیاز اســت که نگاه دیگری به مسیر 

داشته باشیم. 
از دکتر عدلی و دکتر نوید ادهم می خواهم 
کــه در ادامه به طور مشــخص دربارة اینکه 
سیاســت گذاری آمــوزش در ایــران با چه 
رویکردی اســت و چه نسســبتی با الگوی 
مطلوب سیاست گذاری آموزش در ایران دارد، 

نظرات خود را مطرح کنند.

نوید ادهم: الزم اســت مقدمه ای دربارة 
سیاســت گذاری آموزش بگویم. ســؤال های 
اصلی کــه در این حوزه اهمیت دارند، از این 
بخواهیم سیاست گذاری عمومی  اگر  قرارند: 
را کالبدشــکافی و نقد و بررسی کنیم، یکی 
از اصلی تریــن خطاهــای راهبــردی در امر 
سیاست گذاری چه  چیزی می تواند باشد؟ چه 
قبل از پیــروزی انقالب و چه بعد از پیروزی 
آن، چــه خطاهای راهبــردی در آموزش  و 
 فرهنگ عمومی جامعه صورت گرفته است و 

یا انجام داده ایم؟
می دانیم که مقولة سیاست گذاری نوپاست 
و ادبیات آن تازه  است، اما امر سیاست گذاری 
قبــل از انقالب هم انجام می شــده اســت. 
بنابرایــن، این ســؤال مطرح اســت که چرا 
کسانی که برنامه های اول، دوم و سوم قبل از 
انقالب را تنظیم می کردند، و چه آن هایی که 
بعد از پیروزی انقالب راهبردها و سیاست ها 
را تدوین کردند، مرتکــب خطای راهبردی 
در این مجموعه شــدند؟ به نظر من یکی از 
خطاهای سیاســت گذاری عمومی در کشور 
ما، کوچک انگاری آموزش وپرورش بوده است.

ما نقــش آموزش وپرورش را  در توســعة 
کشــور، حل مســائل و مدیریت آسیب های 
اجتماعــی خیلی کوچک دیدیــم و بازدهی 
توســعه را از آموزش وپــرورش آغاز نکردیم. 
فکر کردیــم اگر بخواهیم به تعالی رشــد و 
ترقی توسعه ای برسیم، باید از جاهای دیگری 
شروع کنیم؛  یعنی از صنعت و کشاورزی. اگر 
هم به نظام آموزش رســیدیم،  فکر کردیم از 

بین توسعه یافتگي یك 
كشور،  و نبود آسیب هاي 

اجتماعي و قدرت آموزش 
آن كشور ارتباط تنگاتنگي 
وجود دارد. براي مثال، در 

كشورهاي اسكاندیناوي كه 
سرانة آموزش آن ها خیلي 

باالست، به همان نسبت 
میزان آسیب هاي اجتماعي 

پایین است
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آموزش  عالی باید شروع کنیم.
نتیجة این سیاست گذاری و سرمایه گذاری ها 
این صحنه هایی شــده اســت که در کشــور 
مشــاهده می کنیم. مــا با ایــن بی پولی که 
داریم، دانشــگاه داریم، اما در دانشگاه صندلی  
خالــی داریم؛ چون دانشــجو نداریــم یا در 
آموزش وپرورش،  شــاگرد داریــم، اما صندلی 
نداریم. به سیاســت گذاری کالنــی که اتفاق 
افتاده اســت مربوط هســتند. من اسم آن را 
می گذارم کوچک انگاری آموزش وپرورش. چون 
نقش آن را در همه چیز، در ســرمایة انسانی و 
اجتماعی،  در تربیت منابع انسانی، و در کاهش 

آسیب های اجتماعی کوچک شمردیم.
آسیب  اجتماعی چیست و چگونه به وجود 
می آید؟ به نظر می رســد تجلی کارکردهای 
غلط ذهنــی و رفتــاری آدم هاســت. یا بد 
می فهمنــد، یا بد می اندیشــند و بــد رفتار 
می کنند. اگر آســیب های اجتماعی معلول، 
کارکردی فکــری، نظری و عملــی آدمیان 
هستند، این سؤال مطرح می شود: »بهترین 
سنی که می توان کج کارکردی  ها را به سامان 
کرد، چه سنی اســت؟ و کجا می شود فکر و 

رفتار آدمیان را اصالح کرد؟«
به نظر می رسد ســنین کودکی و نوجوانی 

بهترین زمان برای این کار است.
در بزرگســالی تغییر بــاور و رفتار خیلی 
ســخت اســت و فرد خیلی سخت به آن تن 
می دهد. لذا اگر با مشــکل طالق، اعتیاد، و 
ضرب  و شتم، خشونت و  هر آسیب اجتماعی 
دیگر که بشمارید روبه رو می شویم، به نظر من 
مربوط اســت به کج کارکردی در خانواده و 
دوران دبستان بنابراین سرمایه گذاری باید از 
خانواده، پیش دبســتان و دبستان. آغاز شود؛ 
جایی که هنوز شخصیت کودک شکل نگرفته 
است و این قابلیت وجود دارد که فکر و رفتار 
و عواطف آن ها را به ســامان کنیم. در بحث 
محیط زیســت و بهره وری هم وقتی به همة 
این ها نگاه می کنم، احساســم این است که 
آموزش وپرورش  می تواند  این ها  زمینه ســاز 
باشــد که از حیث نظری کامــالً  توجیه پذیر 
اســت و از نظر تجربی هم می توان در سطح 
بین الملل به کشورهایی اشاره کرد که در چند 
دهة اخیر در صف کشورهای توسعه یافته قرار 
گرفتند و این مســیر را طــی کردند. آن ها 

معمواًل  از کودکان شــروع کرده اند و آن ها را 
کوچک  ندیده اند. آیندة جامعه شناسان را در 
تصویر مدرســة امروز نگاه کرده اند و به این 

ترتیب توانسته اند، آسیب ها را مهار کنند.
داگالس مــورس، برندة جایزة نوبل اقتصاد 
در ســال 1394، می گویــد: اگر می خواهید 
بدانید کشوری توسعه یافته است یا خیر. سراغ 
کارخانه،  ابزار و فناوری اش نروید. ببینید در 
دبستان ها و پیش دبســتان ها چه خبر است 
و چگونه کــودکان را آموزش می دهند. مهم 
نیست چه چیزی آموزش می دهند، بلکه باید 
ببینید چگونه آموزش می دهند. اگر کودکان 
را پرسشــگر خالق، صبــور و دارای روحیة 
تعامل، گفت وگو و مشارکت بار می آورند، آن 

کشور را توسعه یافته بدانید.
بنابراین سیاست گذاری های کالن کشور ما 
باید به این قضیه معطوف شوند. اما متأسفانه 
سیاســت گذاران و تخصیص دهندگان منابع 
به این باور نرســیده اند. باوری که ما معلم ها 
رســیده ایم، اما آن ها نرســیده اند و در نقش 
نظام آموزشــی کوچک انگاری داشته اند. این 
کوچک انگاری حتی درون خود نظام آموزشی 
هم وجود دارد. برای مثال، حقوق اســتادان 
را مشــاهده کنید. چند برابر  حقوق معلمان 
است. چرا همکاران، به محض اینکه لیسانس 
آن ها به فوق لیســانس تبدیل می شود، دیگر 
در دبستان نمی مانند و وقتی دکتر می شوند، 
در آموزش وپــرورش نمی ماننــد و می روند 
دانشگاه؟ چون اســتادان دانشگاه شخصیت 
ویژه و حقوق بهتری دارند. لذا این می شــود 

یک خطای راهبردی.
من معتقدم رســالت اصلی آموزش وپرورش 
ما پیوند گذشــته، حال و آینده اســت. هیچ 
دستگاه دیگری این مســئولیت را  ندارد که 
گذشته را بشناسد، به زبان امروز ترجمه کند 
و برای زندگــی فردا در اختیار بچه های امروز 
قرار دهد. با یک نگاه  آینده پژوهانه، این می شود 
کارکرد اصلــی آموزش وپرورش. اما از آنجا که 
نگاه دیگری حاکم بوده است. آموزش وپرورش 

نتوانسته است این فعالیت را انجام دهد.
بــا توجه به این مســائل سال هاســت که  
کارشناســان و متخصصــان به ایــن نتیجه 
باید  رســیده اند که نظام آموزش وپــرورش 

بازنگری و بازمهندسی شود.

در همین راســتا طرحی با عنوان »تحول 
بنیادین آموزش وپــرورش« که از اواخر دهه 
60 آغاز شــده بــود در آذر مــاه 1390 به 
تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید 
که بنده نیز در آن ســهم و نقش داشته ام، و 
حدود 10 سال است که در حال فراهم آوردن 

زمینه های اجرایی آن هستیم. 
اگر همکاران و همــة عوامل همکاری های 
الزم را داشــته باشــند، امیدوار هستیم که 
آموزش وپرورش ما با اجرای آن همان بشــود 
که باید. بچه های ما با اســتعداد هستند و در 
محیطی مملــو از اطالعات بزرگ شــده اند. 
چنین بچه هایی در آموزش وپرورش اقتضائات 

دیگری را می طلبند.
عدلی: بنده پاسخ سؤالی را که داشتند از 
دکتر نوید دریافت نکردم. بفرمایید مدل غالب 
چیست؟ شما به عنوان راهنمای عمل به سند 
اشاره کردید. آیا سند را یک سیاست گذاری 

می دانید یا راهنمای عمل؟ 
مــن آن را سیاســت گذاری می دانــم، نه 
این گونه  بایــد بگویــم،   خط مشــی گذاری. 
نیســت که قبــل از آن هیــچ رویکردی در 
نبوده اســت.  آموزش وپــرورش مــا حاکم 
همان طور که اشــاره فرمودند،  تا کنون یک 
سند یا سیاست گذاری غیرمکتوب حاکمیت 
داشته است. اما اینکه آموزش وپرورش دیده 

نشده است، یک فرایند تاریخی دارد.
جهــان  پارادایــم  کــه  حال حاضــر  در 
تغییــر کــرده و از »تولیــد محــوری« به 
ســمت »خدمت محوری« حرکــت کرده و 
آموزش وپرورش هستة مرکزی تمام صنایع و 
سایر امور شده اســت، ما چه توجهی به آن 
کرده ایم؟ وقتــی آموزش وپرورش مرکز تمام 
پدیده  ها شده و خودش هم متحول شده، و در 
واقع چهار دهه است معنای آموزش وپرورش 
تغییــر کرده اســت، ما طی ایــن مدت چه 
کرده ایم؟ من یک سلسله پرسش برای تفکر 
دارم؛ اینکــه چرا ما بچه ها را می ســپاریم به 
آموزش وپرورش؟ یا اینکــه بچه های ما چرا 
مدرسه می روند؟ آیا آقای وزیر می دانند چه 

مشکلی در فرادید بچه های ما قرار دارد؟
بنده به عنوان یک بزرگ ســال شــک دارم 
و نمی دانم قبلــه و قطب نمای تعلیم وتربیت 

چیست؟
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شما اصطالح »حیات طیبه« را شنیده اید. 
من با 40 مدیــر مصاحبه کرده ام. یک  نفر از 
آن ها نگفت حیات طیبه چیســت. همه فکر 
می کردند یک پارادایم اســت؛ یک بهشــت 
اســت که به آن می رســیم. کی  و چگونه را 
نمی دانستند. کنجکاو شدم تا ببینیم دیگران 
دربارة رســالت خودشــان چه می گویند. در 
یکی از نظام های آموزشــی که رتبه بیستم 
را دارد، دیدم نوشــته اند رسالت من افزایش 
موقعیت دانش آموزان اســت تا آن ها را برای 
زندگــی کردن در دنیای جهانی شــده آماده 
کنم؛ در شرایطی که تضمین دسترسی برابر 

در آموزش وپرورش را داشته باشیم.
در دنیایی که فنــاوری در جزئی ترین امور 
زندگــی ما نفــوذ دارد، در برخــی مدارس 
تلفن های همــراه و لپ تاپ هــا را از بچه ها 
فناوری  ما  تعلیم وتربیــت  می گیرند. کجای 
محور اســت؟ از طرف دیگر،  در دانشگاه هم 
فناوری فقط به یک پاورپوینت یا چند اسالید 

محدود است. 
چــرا آموزش وپــرورش دارد از نظر بودجه 
فقیرتر می شود؟ ما وقتی بودجه های جهانی 
را برای آموزش وپرورش مشــاهده می کنیم، 
می بینیم از باالی 17 درصد شروع می شود، 
اما بودجة ما از سال 2011 تا 2018 با کاهش 

مواجه شده است.
شــما محتوای برنامه ها و فیلم های صدا و 
سیما را به مدت یک ماه تحلیل کنید. رویکرد 
تعلیم  و تربیتی در آن ها اصالً  دیده نمی شود. 
این ها مجموعه سؤاالتی هســتند که مایلم 

دربارة آن ها گفت وگو کنیم.
بــرای اینکــه روشــن شــود جامعــه ما 
تعلیم وتربیت را نمی بیند و در نظر نمی گیرد 
به آمارها توجه کنید: براساس گزارش توسعه 
انسانی سازمان ملل در سال 2017 رتبة ایران 
در جهان بین 149 کشور به 117 تنزل پیدا 

کرد.
یا رتبة آزادی های ما در بین 149 کشــور 
144 اســت. این آمارها نشــان می دهند که 
تعلیم وتربیت در جامعه ما دیده نشده است. 

)خبرگزاری آنا 4 دی ماه 1396(
دبیر کل شــورای عالــی آموزش وپرورش 
نیســت  مطلوب  آموزش وپرورش،  می گوید، 
و می گویند از 330 هزار معلم جذب شــده، 

280هزار نفر آن ها آموزش ندیده اند. یا بحث 
ترک تحصیل زودهنگام را در بعضی از مناطق 

مثل سیستان وبلوچستان داریم.
تعلیم وتربیتی که بســان یک جزیره است، 
کجای این مســائل را دیده؟ آیا به غیر از این 
است که در چنین شــرایطی به آسیب های 

جامعه دامن زده می شود؟
نگاهی بیندازید به اینکه چرا آموزش وپرورش 

جزیره شده است.
وقتی دختر و پســر ما به عنــوان دیپلم از 
مدرســه بیرون می آیند، فقــط یک کارنامه 
در دست دارند اگر به کنکور راه پیدا نکنند، 
چه خواهند داشــت جز یک کارنامه که تمام 

هویت و زندگی آنان است؟
ایــن کارنامه برای دو گــروه دو معنا دارد: 
ده درصــد بازیگــر و 90 درصد تماشــاچی 
هســتند. یا به قولی 10درصــد نخبه و 90 
درصد پخمه هســتند. کسی که شاگرد اول 
نشــده اســت. هیچ جایی ندارد. او را دعوت 
کرده اند که موفقیت دیگــران را ببیند. کی 
به او اعتماد به نفس داده اید؟ شعور سیاسی و 
سوادی را که »یونسکو« تعریف می کند،  کی 
به او داده اید؟ درست است که سیاست گذاران 
ما آموزش وپرورش را ندیده اند، ولی من و شما 
هــم آن را ندیده ایم و به این نیازهای بچه ها 
پاســخ نداده ایم. در ســطح ملی ما به دانش 
کار آفرین نیاز داریم. از این کارنامه که همة ما 

تجربة آن ها را داریم، کاری برنمی آید.
ریاضــی 20، جغرافیــا 18. امــا وقتــی 
می خواهیــم کاالیی بخریم جمــع و تفریق 
یادمان می رود. چــون دانش آن را کاربردی 
نکرده ایم. در واقع مدرســه هیــچ ربطی به 
زندگــی روزمره پیدا نمی کنــد، در حالی که 
کیفیت آمــوزش قوی ترین پیش بینی کنندة 

اقتصاد ملی و جهانی است.
در ســطح جهانــی هم وضع بهتــر از این 
نیســت. گزارش های متعــددی وجود دارند 
که در کشــورهای مثل کشور ما، از هر هزار 
کودک که وارد جامعه می شــوند، 60 نفر دو 
مهارت خواندن و حســاب کردن را دقیق بلد 
نیستند. در جست وجوهایم پژوهشی را دیدم 
به عنوان کاربرد آموزه های دوران مدرسه در 
زندگی ما چقدر است؟ از 20701 نفر سؤال 
شده بود: »اگر مدرسه نمی رفتید، چه می شد 

و چــه چیزی گیرتان می آمــد؟« 43 درصد 
گفته اند مدرســه پنج درصد در زندگی شان 
تأثیرداشــته و 95 درصد وقتشان هدر رفته 
است. جالب اینکه پژوهش های جهانی نشان 
داده اند که کودکان باید ساعت 9 تا 9:30 به 
مدرســه بروند، اما ما آن ها را از ساعت 7:30 
به مدرسه می فرستیم مشاهده هم می کنیم 
کــه خیلی از بچه ها دوســت ندارنــد ادامة 
تحصیل بدهند و آن هایی که ادامه می دهند، 
با کارنامه ای فارغ التحصیل می شــوند که به 
گفته خودشــان، پنج درصد در زندگی شان 
تأثیرگذار اســت. درست است که بودجه کم 
اســت اما در واقع ما جایی هزینه کرده ایم و 
پول داده ایم که از دست رفته است. عالوه بر 

آن، اعتمادبه نفس را هم از بچه ها گرفته ایم.
اگــر مســئولی اینجــا بودند، از ایشــان 
می پرســیدم: چرا بین ســندهای موجود در 
بخش های مختلف تفاوتی دیده نمی شــود؟ 
در واقــع شــباهت های زیادی بین ســند 
آموزش وپرورش، صنعت، و بهداشت و اقتصاد 
وجود دارد. برای اجرای سند تحول پنج سال 

فرصت بود. چه شد؟ 
کدام یک از این کارگروه ها تحقق پیدا کرد؟ 
تــا آنجا که می دانیم تازه یکــی دو تا از آن ها 
شروع به کار کرده اند؛ با توجه به اینکه هر پنج 
سال یکبار پیشرفت کار سند باید ارزیابی شود.

به طــور مشــخص ســؤال این اســت که 
وزارتخانه  یــک  به عنوان  آموزش وپــرورش 
مستقل چه تعریفی از آموزش وپرورش دارد؟ 
کودکانی که از شش سالگی تحویل گرفتید 
و 12 ســال بعد تحویل دادید، چه توانایی و 

مهارتی دارند. 

نوید ادهم: بحث های خوبی مطرح کردند، 
هر چند بنده با بخش هایی از مباحث ایشــان 
موافق نیستم. این نشست ها مزیت هایی دارند، 
اما انتظار و امید این اســت که دوستان بعد از 
طــرح موضوع به ســمت راهکار ها هم بروند.

چون فقط با ذکر مســائل و آسیب شناسی 
مشکل حل نخواهد شد.

خانــوادة  از  عضــوی  به عنــوان  بنــده 
بــا همین  آموزش وپــرورش، سال هاســت 

دغدغه ها روبه رو بوده ام. 
آموزش وپرورش مشکل دارد و از مشکالت 
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دیرینــه ای رنج می برد. اکنون پرســش این 
است که:

چه باید کــرد؟ یک راه این اســت که در 
مقام منتقــد فقط نقدها را بیــان کنیم که 
هر چند ضروری اســت، اما کافی نیســت. 
دوم اینکــه برویــم برای اصــالح و چاره ای 
بیندیشــیم که یکی از دغدغه های مسئوالن 
آموزش وپرورش و آموزش عالی همین است. 
نگرانی هایی موجب شــدند »ســند  چنین 
تحــول و بنیادین« تدوین شــود و به تأیید 
دو مرجع سیاست گذار، یعنی »شورای عالی 
آموزش وپــرورش« و »شــورای عالی انقالب 

فرهنگی« برسد. 
ما به این نتیجه رسیدیم که باید برای حل 
مشکالت چاره ای بیندیشیم، لذا طی پنج تا 
شش سال تحقیق، حدود 80 طرح و مطالعة 
تطبیقی گسترده به اجرا درآمد. سند تحول 
خروجی آن است. امیدوار هستیم با عملیاتی 

شدن آن برخی از مشکالت حل شود.
چــرا به ســند نیاز داشــتیم و پیش فرض 
دست اندرکاران آن چه بود؟ در زمان طراحی 
ســه گام و چهار اقدام را پیش بینی کردیم . 
سه گام عبارت بودند از: طراحی، آماده سازی 
و اجرا. در حال حاضر در دورة آماده ســازی 
قرار داریم. در اینجا به برخی از دســتاوردها 
اشاره می کنم تا شاید پاسخی هم باشد برای 

سؤال هایی که اشاره فرمودند. 
 ما از اصل مهندســی هم زمان بهره بردیم و 
برای اجرای آن هم مدل ترکیبی را انتخاب کردیم.
چنانچه شــرایط و الزامات فراهم بیایند و 
موفق به اجرای ســند، شــویم، می خواهیم 
این تغییرات حاصل شــوند تا پاسخ خیلی از 
منتقدان و صاحب نظرانی باشــند که به حق 

نقدهایی دارند. 
نظــام و نهاد آموزش ما امــروز تمام هم و 
غمش این اســت که مجموعــه ای از دانش، 
معلومات و محفوظات را دانش آموز بیاموزد. ما 
مصمم هستیم وضع موجود را تغییر بدهیم و 
آموزش وپرورش را به نهادی فرهنگی، تربیتی 
و اجتماعــی تبدیل کنیم. بــه این معنی که 
آوردن  فراهم  آموزش وپرورش  اصلی  کارکرد 

تربیت پذیری بچه ها باشد.
تربیت که در ســند از آن نام برده شده در 

همة ابعاد وجودی انسان مطرح است.

کــودک ضمن آنکه بایــد از نظر اعتقادی 
و  اخالقی تربیت شــود، به تربیت سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و حرفه ای هم نیاز دارد. 
در این نظام کودکان باید تربیت زیســتی ـ 
بدنی علمی و فناوری بشوند و نه تنها فناوری 
را بیاموزند، بلکه مهارت و شایستگی زیست 

در عصر فناوری را هم یاد بگیرند. 
این هــا بحث ها و مــواردی هســتند که 
دنبال می کنیــم. در حال حاضر نیز به دنبال 

زمینه سازی اجرای سند هستیم. 
اقداماتی که تاکنون انجام شــده اند، از این 
قرارند: در پایة ششم دبستان، دو درس اضافه 
کردیم که در طول 80 ـ 70 ســال اخیر در 

آموزش وپرورش نداشته ایم:
ـ یکــی درس »تفکر و پژوهش« اســت. 
می گفتند آموزش وپرورش حافظه محور است 
و اصاًل پژوهیدن، اندیشــه  و خردورزی را یاد 
نمی دهد. لذا ما این درس را در پایة ششــم 
آوردیم و معلمان هم برای تدریس آن آموزش 
دیدند. این درس خیلی مورد رضایت بچه ها 

واقع شده است.
ـ  دوم قرار دادن درس »کار و فناوری« در 

پایة هفتم است. 
در این راستا به سبک زندگی هم فکر کردیم 
و در پایة دوازدهم کتاب »تحلیل و مطالعات 
فرهنگی« را آوردیم که تقاضا می کنم کتاب 
را مالحظه بفرمایید. در آنجا سعی بر آن بوده 
اســت که بچه ها فهمی فرهنگی از پدیده ها 
به دســت آوردند. چون وارد عصــر پارادایم 
فرهنگی می شویم، کودکان باید مهارت و فهم 

فرهنگی زیستن را پیدا کنند.
مواردی هم داشــتیم که رســانه ای شدند. 
یکی از آن ها بحث حذف آزمون های زائد بود 
که در دبســتان از پایه های اول و دوم گرفته 
می شــد تا برای تیزهوشان انتخاب شوند. ما 
آن ها را حذف کردیم. هر چند عوامل بیرونی 
اجازه ندادند تا آنچه پیش بینی کرده بودیم، 
به طور کامل اجرا شــود، اما 70 درصد آن را 
اجرا کردیم. این عوامــل بیرونی همان هایی 
هستند که تحت عنوان مافیای کنکور از آن ها 

نام می بریم.
امیدوارم روزی استادان و محققان خودشان 
علیه کنکور قیام کنند و این سد را از سر راه 
آموزش وپرورش بردارند. تحلیل ما این است 

کــه در 70 درصد آزمون های تســت موفق 
شده ایم.

برای نشــاط و شادابی مدرســه،  طراحی 
ســاختمان و تجهیزات و مناسبات انسانی، 
تدریس معلم، کتاب های درســی، در و دیوار 
مدرســه و رنگ آمیزی آن هــا و موضوع های 
اینچنینی که به زیبایــی برمی گردد و برای 
یادگیــری انگیزه فراهم مــی آورد. اقداماتی 
انجام شده و یا درحال انجام است. در نتیجة 
چنین اقداماتی شاهد  بهبود عملکرد مدرسه، 

و دانش آموزان هستیم.
اگر موفقیت و بهبود عملکرد را براســاس 
همین شــاخص کنکور بخواهیم بســنجیم، 
وقتی در »ایرانشهر« از یک کالس 17 نفره،  
هر 17 نفر در رشتة پزشکی قبول شدند، این 
نشان می دهد اتفاقی در مدرسه افتاده است و 

مدیر و معلم زحمت کشیده اند.
دوســتان به اصطالح »حیــات طیبه« که 
در ســند آمده اســت، نقد دارند و به گونه ای 
ترســناک آن را مطرح می کنند که نمی شود 
نزدیک آن شــد. اما باید بدانیم حیات طیبه 
یعنی یــک زندگی خوب و پــاک مبتنی بر 
مفاهیم و ادبیات دینی و در چارچوب خوب 
زیســتن. بچه ها باید مهارت خوب زیستن را 
بیاموزنــد. باید بدانیم در کتاب های درســی 
گذشــته، به خصوص پایة اول دبستان، فقط 
مهــارت خواندن و نوشــتن مطــرح بود. اما 
در حــال حاضر چهار مهــارت آموزش داده 
می شــوند: خواندن، نوشتن، شنیدن و سخن 
گفتن و بر همین اســاس به مــدت یک تا 
دو ماه بچه هــا تصویرهای کتاب را می بینند 
تا بیندیشــند و ســؤال کنند. در واقع کتاب 

اندیشیدن و پرسیدن را هم یاد می دهد.
اشــاره کردند به زبان فارسی. زبان فارسی 
زبــان ملی و مادری ماســت. به نظــرم باید 
دو راهبرد داشته باشــیم. همان گونه که در 
قانون اساسی آمده است، آموزش کتاب های 
درســی باید به زبان فارسی باشد، اما دربارة 
زبان بومی کودکان در ســند آمده است که 
دورة پیش دبســتانی دورة انتقال باشد که در 
حال انجام اســت. چهار سال پیش فقط 37 
درصد کودکان در دورة پیش دبستانی حضور 
داشــتند که در حال حاضر ایــن رقم باالی 
65 درصد رســیده است. محور بحث های آن 
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انس و شــوق مدرســه و بحث آموزش  زبان 
فارسی است. البته در مناطق دور افتاده و در 
جایی که نتوانسته ایم پیش دبستان را تعمیم 
بدهیم، یک دورة یک ماه قبل از دبستان را در 
شهریور برگزار می کنیم تا بچه ها زبان فارسی 
را آموزش ببینند. دربارة ســهم بودجه، بنده 
آموزش وپرورش  ناظر عملکــرد در  به عنوان 
شاهد تالش مسئوالن هستیم. اما باید بدانیم 
این موضوع به مجلس مربوط است و در آنجا 
هم به دلیل آن خطای راهبردی که اشــاره 

کردم این اتفاق می افتد. 
اما درخواست ها و فریادها بلندند.

عددی که دربارة آموزش ندیدن معلمان از 
زبان معاون بنــده اعالم کردید، فکر می کنم 
اشتباه باشد. ما معلمی نداریم که دوره ندیده 
باشد. حتی اگر باشند، تعدادشان بسیار اندک 
اســت؛ نه 280 هزار نفر. در قانون هم هست 
که ورودی آموزش وپرورش باید از دانشــگاه 
فرهنگیان تأمین شود و این از دستاوردهای 
سند است که دورة مدیریت را به عهدة دانشگاه 
فرهنگیان گذاشته است: اول، باید ورودی ها 
دوره ها را تأمین کند، و دوم نیروهای موجود 

را توانمند سازد و ارتقای کیفیت بدهد.
بنیادین مجموعه ای اساسی  ســند تحول 
و مبتنــی بر پژوهش اســت که یــا نگاهی 
آینده پژوهانه تدوین و تنظیم شده است. اگر 
تمام نهادها و ارگان ها همکاری کنند، به دلیل 
راهبردها و راهکارهایی که در سند آمده اند، 
می توانیم بسیاری از مشکالت را مرتفع کنیم. 
همچنان کــه در حال حاضر مدرســه هایی 
داریم که مدرســة تراز محســوب می شوند 
و خیلی دقیق و متناســب بــا اقتضای زمان 
کار می کنند و بــه بچه ها اعتمادبه نفس باال، 
پرسش گری و پژوهشگری آموزش می دهند.
شــما لطف کنید یک بار به جشنواره های 
ما مراجعــه بفرمایید. خواهیــد دید که در 

جشــنواره های خوارزمی و جابربن حیان، و 
جشــنوارة فرهنگی هنری، کودکان بســیار 
پرانرژی و با نوآوری و خالقانه از سراسر کشور 
حضور پیدا می کنند. امــا اینکه همة بچه ها 
این گونه هســتند، خیر، اما ایــن راهبرد و 
میدان بروز و شکوفایی استعدادها وجود دارد.
فریدونی: ما در اینجا می خواهیم ســند 

تحول را به عنوان نقشة راه در نظر بگیریم.
دغدغه ای کــه وجود دارد این اســت که 
یکــی از مهم تریــن مؤلفه های ســندی که 
سیاســت گذاری می کند، استفاده از مفاهیم 
قابل ســنجش و قابــل اندازه گیری اســت. 
چنین ســندی نمی تواند مفاهیمی داشــته 
باشد که افراد از آن تلقی های متفاوت داشته 
باشند. مفاهیم هر چقدر ارزشمند باشند، از 
آنجا که بعضی از آن ها بیشــتر شبیه به یک 
آرمان هســتند، نمی توانیم آن ها را به عنوان 
سیاست گذاری و خواهش بپذیریم. اگر حیات 
طیبــه را بیان می کنیم، باید شــاخص های 
اندازه گیری آن را هم تعیین کنیم. مدرســه 
چه اندازه  می تواند به حیات طیبه برسد و یک 
دانش آموز چقدر به آن رسیده که دانش آموز 

دیگر نرسیده است؟ 
بیشترین دغدغة مطرح شده در این زمینه 

است.
مطلــب دیگر این اســت که ایــن روزها 

افراد متفــاوت پیرامون مشــکالت از منظر 
در حالی  آسیب شناســی صحبت می کنند. 
که به نظرم باید از نگاه آسیب شناسانه خارج 
شویم و به چه باید کرد فکر کنیم. باید کاری 

کرد، هر چند کوچک باشد. 
جناب دکتر لطفاً  بفرمایید.

نسبت سیاست گذاری های آموزش وپرورش 
با آسیب های اجتماعی چیست؟

شــما می دانیــد که هم این آســیب ها در 
مدارس و بازنمایی آن ها در جامعه زیاد شده 

است. از این موضوع چه تحلیلی دارید؟
ادهم: شــما فرمودید آســیب هایی که در 
مدرسه وجود دارند و بازنمایی آن ها در جامعه. 
شاید بشــود گفت آسیب  هایی که در جامعه 
وجود دارند، در مدرســه بازنمایی می شوند. 
نکتة دوم، احســاس می کنم کــه جامعة اما 
امروز در تشــخیص و آسیب شناســی بسیار 
قوی و توانمند شده است، اما در تجویز درمان 
و ارائة نســخه توان کمی داریم و در اجرای 
راهکارها بســیار ضعیف هستیم. این موضوع 
در مورد سند تحول هم می تواند اتفاق بیفتد. 
سند تحول در بســیاری از کشورهای دیگر 
هم طراحی شــد، اما اجرا نشــده و شکست 
خورده اســت. در اینجا هم اگر نتوانیم آن را 
خوب اجرا کنیم، شکســت می خوریم حتی 
اگر کتاب »گام و ســفیر« را مالحظه کنید،  آینده پژوهانه تدوین و تنظیم شده است. اگر 

تمام نهادها و ارگان ها همکاری کنند، به دلیل 
راهبردها و راهکارهایی که در سند آمده اند، 
می توانیم بسیاری از مشکالت را مرتفع کنیم. 
همچنان کــه در حال حاضر مدرســه هایی 
داریم که مدرســة تراز محســوب می شوند 
و خیلی دقیق و متناســب بــا اقتضای زمان 
کار می کنند و بــه بچه ها اعتمادبه نفس باال، 
پرسش گری و پژوهشگری آموزش می دهند.

شــما لطف کنید یک بار به جشنواره های 
ما مراجعــه بفرمایید. خواهیــد دید که در 

اگر کتاب »گام و ســفیر« را مالحظه کنید، مطلــب دیگر این اســت که ایــن روزها 
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می بینید که ارقام 
و آمــار می گوید: 75 تا 
80 درصــد برنامه ها و تحوالت 
اجتماعی و اقتصادی شکست می خورند 

و با شکست مواجه می شوند.
یکــی از دالیــل آن مدیرانی هســتند که 
می خواهند بــا منطق دیروز تحوالت امروز و 
فردا را رقم بزنند. این موضوع سند تحول ما 
را هم تهدید می کند. ما در اجرا مشکل داریم، 
نه در برنامه ریزی. در ارزیابی های برنامه های 
توسعه ای کشور که قبل و بعد از انقالب صورت 
گرفته اند،  در حالت خوش بینانه گفتند: بین 
35 تا40 درصد این برنامه ها اجرایی شــدند. 
یعنی نتوانســتیم 60 تا 70 درصد برنامه را 
عملیاتی کنیم که بخشی از آن به برنامه ریزی 
و بخشی به تصویب کنندگان و قسمت اعظم 

آن به مجریان برمی گردد.
اگــر اجــازه بدهیــد پرانتزی بــاز کنم و 
خواهشی از دوستان داشــته باشم. اینکه ما 
در اجرا مشکل داریم، زمانی حاد می شود که 
نگاهی منفی هم حاکم  شــود؛ به گونه ای که 
احساس شود، عده ای بدشان نمی آید که نگاه 
منفی را القا کنند. این حس منفی نگری عامل 
بسیار بسیار شدیدی است برای جلوگیری از 
اجرای طرح ها و برنامه ها و این خطری است 

که همة ما را تهدید می کند. 
در پاســخ به ســؤالی که فرمودند، به نظر 
من راهبرد اصلی ســند پیشگیری است،  نه 
درمان. اگر مصون سازی را وجهه همت خود 
قرار دهیم، کودکان در ابعاد گوناگون فکری 
و نظری ســالم  تربیت می شوند و کمتر دچار 
آســیب خواهند شــد. باید کاری کنیم که 
دانش آموز در مدرســه  شاداب باشد. مدرسه، 

کتاب درســی، و معلم را دوســت داشته و 
برایش احســاس رضایتمندی ایجاد شــود. 
یکی از شــرط های آن تحقیر نشدن کودک 
در مدرســه اســت. باید کرامت و عزت نفس 
کودکان را پاس بداریم و تحقیرشــان نکنیم. 
ســند  به صراحت بر کرامــت و عزت  نفس 

تأکید می کند.
یکی از عواملی که می توانست به خصوص در 
دورة ابتدایی موجب تحقیر شود، رقابت های 

سنگینی بود که اشاره شد.
یکی از عامل هایی کــه هم زمان با تنظیم 
ســند آن را شروع کردیم، پرداختن به عامل 
آســیب زایی مثل امتحانات و نمره های 18 
و 18/5 و پایین تــر بود کــه موجب رنجش 
بچه ها می شد. در واقع قبل از آنکه ارزشیابی 
توصیفی را در پاسخ به این سؤال مطرح کنیم، 
کالس اول دبســتان ما تقریبًا  از یک میلیون 
دانش آموزی که داشت، حدود 250 هزار نفر 
همان سال اول مردود می شدند. یعنی همان 
اول مــارک تو نمی توانی بر پیشــانی کودک 
می خــورد کــه آن را حل کردیــم. در حال 
حاضر ارزشیابی توصیفی داریم که معلمان با 
تجربه به پیشواز آن رفتند و االن هم می روند. 
تحقیقات انجام شده نشان می دهند که این 
تصمیم درست بوده است؛ هر چند در جاهایی 
با کاستی هایی مواجه هستیم. این نوع تدابیر 
که به پیشــگیری می  انجامد و به صیانت از 
سالمت جســم و جان بچه ها منجر می شود، 
راهبرد مورد تأیید سند است و مصون سازی 

محسوب می شود.
اما در آن ســوی قضیه هم بــرای درمان 
چاره اندیشــی هایی شده اســت و بحث های 
مشاوره ای داریم. در حال حاضر آیین  نامه ای 
در دست بررسی است که تا چند هفتة دیگر 
به صحن علنی مجلس شــورا خواهد رفت، 
باعنوان »آیین نامة راهنمایی و مشاوره« و به 

دانش آموزان اول دبستان که آسیب  دیده اند 
یا در معرض آســیب هســتند، مشاوره داده 
می شــود. با توجه به اینکه انجام مشاوره در 
دبیرســتان هزینه بر اســت و نیاز به نیروی 
کارآمــد را دو برابــر می کند، لــذا، به عنوان 
سیاست گذار به این نتیجه رسیدیم و تصمیم 
گرفتیــم این آیین نامه  را اجرا کنیم. همایش 
نیز در این راســتا برگزار کردیم و خواستیم 
دانشــگاه ها در جهت رفع کمبود مشاور ما را 
یــاری دهند و نیاز ما را تأمین کنند، تا نقطة 

آغاز مشاوره را از دبستان داشته باشیم.
به طــور کلی سیاســت آموزش  وپرورش در 
مواجهه با آسیب ها مبتنی بر اصل مصون سازی، 
پیشــگیری و تأمین ســالمت عاطفی، روانی  
و جســمانی بچه هاســت. اما برای کسانی که 
آســیب دیده یا در آســتانة آسیب هستند، از 
هسته های مشاورة فعال کمک گرفته می شود.

عدلی: مطالبی که ارائه کردم، مســتند به 
ســایت آموزش وپرورش هستند. نکتة دیگر 
اینکه نقد یــک موضوع به معنای دوســت 
نداشــتن آن نیست. مشــکل ما و شما این 
است که شــما می گویید ارزشیابی توصیفی 
كردید. اگر ما ارزشــیابی نخواهیم، چه کسی 
را بایــد ببینیم؟ ماهیت عمل فرقی نمی کند 
شما می خواهید عدد را به »ج« و »د« تبدیل 
کنید. ارزشیابی در دنیا رخت بر بسته است. 
هر دو نوع هم گرا و واگرا بودن، هر دو اشتباه 

است. پارادایم را عوض کنید.
مدرســه جایی اســت برای زندگی. وقتی 
آن را بــه کارخانة یادگیــری تبدیل کنید، 
کنکورمحور می شــود. وقتی سیاســت گذار 
می گوید شاگرد اول امتیاز دارد، من به دنبال 
سازوکارهای اول شدن می گردم. لطفًا چرخه 
سیاست گذاری و عمل را به هم پیوند دهید. 

این چرخه معیوب است.
مشکل ما پارادایمی است. هنوز باورمان نشده که 
مفهوم آموزش وپرورش عمیقاً  تغییر کرده است.

ســند مشــکالتی دارد کــه پیش بینــی 
کرده اید مورد ارزیابی قرار می گیرد. اما ســند 
دغدغة من و شــما نیســت. چــون ماهیتي 
آرمانــی دارد. بیایید خط مشــي گذاری كنید 
تــا شــاخص هاي جهانی را داشــته باشــد، 

|  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و دوم |  شمارة 3 |  بهار 1399  10



شــفاف، ســنجش پذیر و پاســخ گو باشــد.
به نظر من پژوهش در سند نیست. مفاهیمی 
در سند آمده اند که در زندگی روزمرة ما نیستند. 
چرخــة سیاســت گذاری و عمــل خیلی 
کوتاه شــده اســت. من مشــکل را از درک 

خط مشی گذاری می دانم.
من معتقدم مشــکل ما از زمان مشــروطه 
شروع شده است که آموزش وپرورش تمرکز 
پیدا کــرد، و زیر نفوذ دولت قــرار گرفت و 
اجباری شد. البته این موضوع تا حدی خوب 
است. اما نمی توان پذیرفت که پرسشگری و 

شفافیت نداشته باشد.
شــما که به دنبال تمرکززدایی هستید، به 
تعداد 31 استان کشــور خط مشی بنویسید 
و مدیریت ها را در اســتان ها آموزش بدهید. 
تمرکززدایی را باالخره از جایی باید شروع کرد.
دســت اندرکاران  فرض  پیش  نویدادهم: 
و تنظیم کننــدگان ســند ایــن بــود کــه 
آموزش وپــرورش ما قابل دفاع نیســت و به 
تحول نیاز دارد. به همین دلیل ســند تحول 

تهیه و ارائه شد.
ادهم: دربــارة پژوهش باید عرض کنم، ما 
دو سه ســال تأخیر داشتیم  تا پژوهش ها به 
نتیجه برســند. لذا تحقیقات و پژوهش هایی 
که به صورت میدانی انجام شــدند، بســیار 

گسترده و ویژه بودند.
دربــارة تمرکززدایی باید بگویم، این واژه را 
قبول نداریم و به جای آن از »کاهش تمرکز« 
اســتفاده می کنیم. بخش نامه ای هم در این 
راستا به استان ها ارسال شده است. ذیل سند 
تحول، با توجه به شــرایط استان خودشان،  
سند و برنامه  تهیه کنند و آموزش در استان ها 

هم در حال اجراست.
در بحــث فرهنگ و نگاه فرهنگی موافقم و 
اینکه پارادایم جدیدي در ســطح جهانی در 
حال اتفاق است و آن رفتن به سوی پارادایم 
فرهنگی اســت. توجه می دهیم به اینکه در 

سند، تأکید شده است.
زیر عنوان »رویکــرد فرهنگی ـ تربیتی«، 
بر اینکــه نگاهمــان باید فرهنگی باشــد،  
تأکید شــده اســت. چون معتقدیم کارکرد 
آموزش وپــرورش کارکرد فرهنگی اســت و 

فرهنگی جامعه  بســتر  در  آموزش وپرورش 
جریان پیدا می کند. ما با فرهنگ جامعه داد 
و ســتد داریم و آموزش وپرورش استان های 
ما هم خیلي مشــترکات زیــادی دارند، اما 
گرایش های خاص هم دارنــد. لذا در برنامة 
درســی گفته ایم. 10 تا 20 درصد برنامه را 
مدرسه تنظیم کند. این از نوآوری های سند 
است. در سند واژة »چند تألیفی « را به کار 
برده ایم تا براســاس اقتضای بــوم و منطقه 

تألیف کتاب هم صورت گیرد.
اندیشة فرهنگی  بتوانیم  امیدوار هســتیم 
شــدن را عملیاتی و فهم و ادراک درستی از 
فرهنگی شــدن پیدا کنیم. کتاب »مطالعات 
فرهنگــی« که در پایه هــای 11 و 12 درس 
داده می شود، کمک می کند دانش آموزان را 
به گونه ای تربیت کنیــم که درک فرهنگی 

مناسبی داشته باشند.
توجه کنید در سند مفاهیم تازه ای مطرح 
شــده اند. از جمله »تربیت پذیری« به جای 
»تربیت کردن« آمده اســت که همان مثال 
خمیر و انســان را شــکل دادن یــا فراهم 
کردن مســیر و انتخاب است. در سند یکی 
از پرکاربردترین کلیدواژه ها »انتخاب آزادانه 
وآگاهانه« اســت کــه در جای جای آن آمده 
است. اگر فرصت کردید سند را مطالعه کنید. 
حتمًا با تأکید که بر این کلیدواژه  شده است، 

بیشتر مواجه خواهید شد.
روح ســند بر انتخاب و اختیار دانش آموز 
تأکید می کند. در بحث یك تألیفي، به معنی 
اســتفاده از یک کتاب، و چندتألیفی، یعنی 

قدرت انتخاب آمده که متأثر از سند است.
دربارة تمرکززدایی نیز در سند بر مشارکت 
حداکثری مردمی تأکید شــده است. چرا که 
ما دارای 7 تا 11 هزار ســال ســابقة تربیتی 
و آموزشــي غیردولتــی هســتیم و تمدن 
آفریده ایم. در ســند نیز بر رفتن به سمت و 
سوی این تجربه های موفق تأکید شده است.

در بحــث دینــی بــودن کــه دوســتان 
حساســیت نشــان می دهنــد، از آنجا که 
ما در یــک جامعة دینــی زندگی می کنیم 
و در قانــون اساســي به ادیان به رســمیت 
شناخته شده ای اشاره شــده است، سند نیز 

با  فشــار و اجبارهای دینی مخالف اســت. 
فهم ما همان گونه که در ســند آمده است، 
دربــارة دین اجبــار و اکــراه را نمی پذیرد.
مــن هــم موافق هســتم که مشــکالت 
طبقه بندی دانش آموزان و مدرسه ها دارد به 
ما لطمه می زند. در سال گذشته خیزی برای 
تیزهوشــان برداشتیم، اما موفق نشدیم؛ چرا 
کــه جامعه همراهی نکرد. مخالفان با مصوبة 
شورای عالی آموزش وپرورش به میدان آمدند. 
لذا از شما عزیزان انتظار دارم، اگر تشخیص 
دادیــد، در فضاهای مختلف به میدان بیایید 
تا کار به ســرانجام برســد. ما اصرار داشتیم 
تیزهوشــان جمع شود،  اما فشارهای دیگران 
باعث عقب نشینی ما شد. این اقتضای جامعه 

است. در این جراحی ها باید همراهی کنید.
وقتی پدر و مادري تمام هم  و غم خودشان 
را گذاشته اند براي اینکه فرزندشان به مدرسة 
تیزهوشان برود و متوجه نمی شوند که کودک 
چه زجری می كشــد، حتــی جلوی مجلس 
تحصن کرده است که به داد ما برسید، دارند 
تیزهوشــان را از ما می گیرند، !چه باید کرد؟ 
آسیب جداسازی نه تنها به تکبر می انجامد، 
آســیب های فراوان دیگر هــم دارد. باید با 
همراهی جلوی آن را بگیریم. البته باید بدانیم 
که پرداختن به نخبه ها امر دیگری اســت و 

روشي متفاوت دارد.
باید دســت به دست هم بدهیم و تجربه ها 
و برنامه ها را اجرایی کنیم. سند هم قابل نقد 
اســت، اما بگذاریم عملیاتی شود و اشکاالت 
آن بررســی و رفع شــوند. در انتهای فصل 
هشــتم هم بررســی آن هر پنج سال یک بار 

آورده شده است.
در موضــوع هم زباني و ارتبــاط با معلم و 
خانواده،  سند از نظر تدوین کنندگان به قانون 
اساســی توجه دارد که ذیل آن باید قوانین 
موضوعــه تدوین و دقیق شــوند و ســند را 
عملیاتی کنند. برای مثال کتاب های درسی 
در 6ـ  5 ســال اخیر تألیف شــده اند، با 5 یا 
10 ســال قبل از آن کامالً  متفاوت هستند. 
برای آنکه یک زمان تک مؤلفی بوده اســت، 
پنج  ســال اخیر تیم  مؤلفان با تخصص های 
خاص خــود کتاب هــا را تألیــف می کنند.
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برنامه درسی و آموزشی 
علوم اجتماعی

دکتر بیژن زارع

اشــــــــاره
آموزش هــای اجتماعی مقوم نظم و ســامان اجتماعی 
و اســاس تعهد، تعلق و هویت فردی انــد. از چنین منظر 
آموزش های اجتماعی و اخالقی در برنامه های درســی از 
اهمیت فوق العاده ای برخوردارند. با توجه به چنین اهمیت و 
ضرورتی، اکنون این پرسش مطرح است که: »جایگاه آموزش 
اخالق اجتماعی در برنامه ها و منابع آموزشی ما کجاست؟«

دکتــر بیــژن زارع، اســتاد دانشــگاه فرهنگیــان، 
طی گفتــاری به پاســخ ایــن پرســش پرداخته اند و 
ســاختار اجتماعی آمــوزش در منابع علــوم اجتماعی 
را مــورد بررســی قــرار داده انــد. با هــم می خوانیم.

از آنجا که قصد دارم بحث ساختار اجتماعی را بیان کنم، 
بایــد عرض کنم این عنوان را از مرحوم دکتر قانعی راد که 
فردی بســیار منظم و خوش فکر، و بــه تمام معنا معتقد و 

جلوه ای کامل از یک انسان تشکیالتی بود، وام گرفته ام.
امیدوارم بتوانیم رهرو خوبی برای اندیشه های این عزیز 

باشـیم.
متأســفانه این تصور غلط باب شده اســت که انجمن 
حــوزة  روی  فقــط  آموزش وپــرورش  جامعه شناســی 
آموزش وپرورش متمرکز است؛ در حالی که این گونه نیست. 

حیطة آموزش وپرورش بسیار گسترده تر از این هاست.
و به گونه ای اســت که آموزش های غیررسمی را هم که به 
اخذ مدرک منجر می شــوند، در بر می گیرد. به عالوه اینکه 

آموزش عمومی و آموزش تخصصی هم داریم.

ساختار اجتماعی در آموزش کتاب 
جامعه شناسی 3

در بحث ســاختار اجتماعی دو وجه برای آن در نظر می گیریم: 
یک وجه سخت افزاری است شامل امکانات آموزشی، کالس درس، 
امکانات کمک آموزشی، و ویژگی هایی که یک محیط آموزشی باید 
داشته باشد تا از طریق آن بتوان دانش آموز را به فردی مشارکت جو 
و مسئولیت پذیر و با وجة اجتماعی باال تربیت کرد؛ یعنی کسی که 
وقتی منافع جمعی مطرح شــود، از منافع شخصی خود بگذرد. یا 
به اصطالح هویت جامعه ای در او قوت بگیرد. ما در مورد این وجه 
سخت افزاری از ســاختار اجتماعی در آموزش وپرورش فعاًل بحث 

نخواهیم کرد.
به نظرم در بحث ســاختار اجتماعی واقعًا دچار کمبود و کاستی 
هستیم و بدتر این است که در کتاب های جدید متأسفانه کمتر به 
آن توجه کرده اند. براساس مصوبة »شورای عالی آموزش وپرورش«،  
قرار بوده اســت این کتاب ها هدف های اجتماعــی را در بر بگیرد 
که متأســفانه به آن توجهی نشده اســت. با توجه به چنین فضا 
و زمینه ای، در پاســخ به این پرســش که چگونه باید شــخصیت 
اجتماعی کودکان را پرورش دهیم، بیشتر استادان و صاحب نظران 
معتقدند، نخست باید رویکرد ما در آموزش وپرورش مشخص شود.
اگر در آموزش وپرورش رویکرد توســعه ای داشته باشیم، قاعدتًا 
فردی که هدف توسعه است باید ویژگی های خاصی داشته باشد. از 
طرف دیگر، خود این فرد عامل توسعه است. به این معنی که خود 
او می باید از ویژگی هایی برخوردار باشد که بتواند جریان توسعه را 

هدایت کند. به قول جامي:

آموزش های اجتماعی
در مدرسه

آموزش های اجتماعیآموزش های اجتماعیآموزش های اجتماعیآموزش های اجتماعیآموزش های اجتماعیآموزش های اجتماعی
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ذات نایافته از هستی بخش
کی تواند که شود هستی بخش

باید این خصوصیات را در او ایجاد کنیم. این فرایندی اســت که 
سبب می شود ما آن شخصیت اجتماعی نوعی را تربیت کنیم و در 
جامعه شناسی »جامعه پذیری« نام دارد. این فرایند از خانواده شروع 
می شود، اگرچه برخی نقطة آغاز آن را حتی قبل از تولد می دانند. 
اما در مجموع اهمیت خانواده در فرایند جامعه پذیری بســیار زیاد 

است و کسی در این اهمیت و نظام پرورشی آن شکی ندارد.
من معتقدم، خانواده مهم ترین نقطة شــروع شــکل گیری نظام 
شــخصیت اســت. اما بحث ما در اینجا آموزش وپرورش اســت و 
ایــن موضوع از آن نظر اهمیت دارد که نظام ســوگیری ارزشــی 
آن با ســوگیری ارزشــی موجود در خانواده کاماًل فرق می کند و 
خاص گرایانه است، به این معنا که وقتی کودک متولد می شود، با 
مجموعه ای از افراد ســروکار دارد. ابتدا پدر و مادر هستند و نظام 
والدینی، نظام پدر ـ فرزندی، نظام مادر، خواهر و برادری و به همین 
ترتیب مجموعه ای از نظام ها اطراف فرد را می گیرند. بســیاری از 
آموزه ها از طریق همین ارتباطات و یا تشــویق و منع به تدریج در 

شخصیت بچه ها شکل می گیرد.
اگر شخصیت را نظام تمایالت فرد بدانیم، این تمایالت نیازهای 
هنجار شــده ای هســتند کــه در فرایند جامعه پذیــری حاصل 
می شوند. وقتی کودک متولد می شود، جامعه پذیری برای او شامل 
مجموعه ای از نیازهای ارگانیک و اولیه است. بعد از آن، با بزرگ تر 
شــدن کودک، نیازهــای ارگانیک با انتظــارات اجتماعی ترکیب 
می شــوند و فرد با محیط های طبیعی، اجتماعی و فرهنگی مواجه 
می شود. بدین ترتیب انتظارات اجتماع در فرد درونی می شوند. به 
تعبیری دیگر، اجتماع پدیدة غریبه ای نیست. به این معنی که اگر 
فرد بخواهد انتخابی داشــته باشد، تنها مالحظات خود را نخواهد 

دید، بلکه به مالحظات جامعه نیز توجه خواهد داشت.
پس انگاره های ارزشــی در خانواده، خاص گرا، عاطفی و انتشاری 
هستند. کسانی که با فرد روابط خویشاوندی دارند که ممکن است 
نسبی یا سببی باشد، یا گروه های دیگر مثل دوستان و اقوام، همگی 
عناصری هســتند که در آن دوران اطراف فرد را احاطه می کنند. 

درواقع فرد نسبت به این ها حساس می شود.
در حالی که وقتی وارد سازمان مدرسه می شود، انگاره های ارزشی 
مدرسه عام گرا، خنثا و ویژه هستند. اگرچه بعضی از معلمان ممکن 
است نسبت به بعضی از دانش آموزان جهت گیری متفاوتی داشته 
باشــند، ولی واقعیت و ماهیت مدرسه این است که همه را به یک 

چشم می بیند و فرقی بین افراد نمی گذارد.
درواقع ما می خواهیــم کاری کنیم که در مواجهه با محیط های 
مختلــف، کودک بتواند به تدریج و آرام افق هنجاری و نمادی خود 
را تعمیم بدهد و تنســیق کند. دقیق و حسابگر بار بیاید و این ها 
را در جهت هدف هــای جامعه تنظیم کند. چون چنین فرایندی، 
افزون بر آموزش رســمی و یکپارچه، احســاس عضویت فرد را در 
جامعه ممکن می کند. با او اجازه می دهد نسبت به جامعه احساس 
تعلق داشته باشــد. این احساس تعلق و عضویت است که موجب 
می شود شخص نسبت به جامعه متعهد شود. نکتة مهم این است 
که ما در آموزش های مدرسه ای خودمان این فرصت را فراهم کنیم 
که آموزش درس ها با آموزش اجتماعی ترکیب شــود. به خصوص 
درس هــای اجتماعی به گونه ای هســتند که موجب می شــوند، 
دانش آمــوزان به محیط های مختلف اجتماعی بروند و محیط های 
فرهنگــی متنوعی را تجربه کنند. این موضوع باعث می شــود که 
ما خودمحوری و پیــش داوری و تصورات قالبی را آرام آرام تعدیل 
کنیم و بفهمیم دیگران نه تنها چیزی از ما کمتر ندارند، بلکه گاهی 

بیشتر هم دارند.
اکنون می توان پرســش نخستین را به شکل دیگری مطرح کرد: 
برای جامعة ما که به چند قومی و چند مذهبی، به لحاظ جغرافیایی 
به روســتایی و شهری، و از نظر جنســیتی به زن و مرد تفکیک 
می شــود، از نظر تربیت اجتماعی چــه کاری باید انجام بدهیم تا 
احســاس برابری و تعهــد تعمیم یافته در بچه ها شــکل بگیرد؟

یکــی از راه ها ترکیب برنامه های درســی با گردش های علمی و 
ســفرهای تفریحی اســت. یعنی ما باید این ســفرها را به عنوان 
سازوکاری مهم برای تعدیل تصورات قالبی و پیش داوری های قومی 
جامعه در نظر بگیریم. همچنین که در چنین ســفرهایی، با ورود 

کودکان به جامعه، آن ها با نیازهای جامعه آشنا می شوند.



بــه یاد دارم اواخر قرن بیســتم و اوایل قرن بیســت ویکم، ژاپن 
هدف هایــی را طراحی کرد تــا بداند برای ورود بــه قرن 21 چه 
وضعیتی باید داشــته باشد. چون احساس می کردند بچه ها نسبت 
به مســائل جامعه بیگانه و به شــدت فردگرا هستند. طرح را برای 
اعالم نظر به »یونسکو« ارائه کردند. یکی از موارد آن رشد افراطی 

فردگرایی بود.
آن ها برای این کار در برنامه های جدید پیش بینی کرده بودند که 
در طول آموزش های یک هفته ای و در طول هفته، دانش آموزان به 
محیط های محلة خود بروند و نوعی خدمت اجتماعی انجام بدهند. 
مثاًل یک روز به پاک سازی محیط اطرافشان کمک کنند و آرام آرام 

با این گونه کارها پیوند بخورند.
ما هم 20 ســال پیش برای ادارة امور مدرســه طرح »شــهردار 
مدرســه« را اجرا کردیم، اما نمی دانم چرا رها شــد. این طرح در 
اندازة کوچکی قرار بود اجرا شــود، تا آرام آرام شخصیت اجتماعی 
بچه ها رشد پیدا کند و بعد که وارد جامعة اصلی می شوند، نسبت 

به جامعه احساس مسئولیت داشته باشند.

آموزش  اجتماعی در کتاب جامعه شناسی 
سال سوم

با چنین مقدمة نظری، اکنون ببینیم این آموزش های اجتماعی 
در کتاب های درســی ما چگونه اســت. عنــوان فصل های کتاب 
جامعه شناسی شامل این موارد اســت: درس اول: ذخیرة دانشی. 
درس دوم: علــوم اجتماعی از نظر مؤلفان درســی چیســت. این 
درس ســه رویکــرد اثباتی، تفهمــی و انتقادی را بررســی کرده 
اســت و در نهایت این نقد را وارد می داند کــه اول، یعنی اثباتی، 
کپی برداری از روش های علوم تجربی اســت و بیشتر به مشاهدات 
 حســی و تجربی تکیــه می کند. این شــناخت محدود اســت و

غیر قابل اعتماد. چون افراد انســان صاحب عقل و اراده هســتند. 
بنابرایــن می توانیم تعمیم پذیری را مانند علــوم تجربی یا اثباتی 

داشته باشیم.
کتاب دربارة رویکرد تفهمی گفته اســت که فهمی را از انســان 
به دســت می دهد، اما راهکار ارائه نمی کند. دربارة رویکرد انتقادی 
نیــز می گوید: در این رویکرد؛ هم انســان به فهم می رســد و هم 
راهکارهای رهایی بخش وجود دارد. در کنار آن اعالم کرده اســت: 
چون بینش ما مبتنی بر وحی اســت، بنابراین مطمئن ترین شیوة 
دریافت شناخت، شــیوة وحیانی است؛ یعنی همین چیزی که در 

حال اجرای آن هستیم.
درس های بعدی کتاب شــامل نظم اجتماعی، کنش اجتماعی، 
معنای زندگی، قدرت زندگی، نابرابری اجتماعی، سیاست و هویت 
است. هویت را به طور خالصه داشتن شناسنامه می داند. به این معنا 
که داشــتن شناسنامه ایرانی، یعنی داشتن هویت ایرانی. در حالی 
که می دانیم، ما جامعه ای متکثر و چندقومی با خرده فرهنگ های 
متفاوت داریم. اگر می خواهیم توسعه را پیاده کنیم، باید انسان ها 
را به گونه ای بار بیاوریم که شخصیت توسعه یافته داشته باشند. من 

فکر می کنم این رویکرد کتاب توسعه ای نیست.

اگر می خواهیم روابط بین قومی را آســان سازیم و از این طریق 
مشــکالت را تعدیل کنیم، بایــد از طریق آمــوزش و برنامه های 
مشارکتی به بچه ها یاد بدهیم تا تساهل، تسامح و مدارای اجتماعی 
را بیاموزند. ما در جامعه همگی نسبت به هم دچار نوعی پیش داوری 
هستیم. اگر می بینید در محیط های مختلف، در استان ها، شهرها 
و روستاها نســبت به یکدیگر گاه مواردی از تمسخر و طنز برقرار 
اســت، یکی از دالیل آن همین است که کاری نکرده ایم تا جامعه 

در هم  آمیخته شود.
به نظر من، وجود دانشگاه ها و پذیرش دانشجو از نقاط مختلف، 
یکی از بهترین سازوکارها برای رفع این مشکل است. چون افراد را 
از قومیت هــای مختلف برای مدتی کنار هم جمع می کند تا با هم 
زندگی کنند. لذا موجب می شود، بدون واسطه یکدیگر را بشناسند 
و با هم داد و ســتد و بده و بستان داشته باشند. این کار آرام آرام 

نگاه توأم با پیش داوری را تعدیل می کند.
اما متأسفانه چند فصل از کتاب بیشتر نوع خاصی از جامعه شناسی 
و برداشــت ویــژه ای از آن را مطرح و عرضــه می کنند که به نظر 
می آید، برای دانش آموزان و معلمان هم خیلی قابل درک نیســت 
و معلم در انتقال دچار مشــکل می شــود. ما باید به جامعه رجوع 
کنیم، چون محصوالت ما همین بچه ها هستند که باید وارد جامعه 
شوند و مدیریت جامعه را در دســت بگیرند. طبیعتًا اگر این ها از 
لحاظ شخصیت اجتماعی تربیت مناسبی نداشته باشند، نمی توانند 

حضور فعال و مؤثری در جامعة آینده داشته باشند.
با توجه به بحث اخالق که خیلــی دربارة آن صحبت می کنیم، 
شما توجه کنید در مقابل دانشگاه کپی پیست و فروش مقاله فراوان 
دیده می شــود. این بلبشو ناشــی از آن است که آموزش های ما با 
اخالق به معنای درســت کلمه رابطه برقرار نکرده است و ما برای 
درگیــر کردن آموزش با اخالق اجتماعی پــروژه نداریم. آدم ها در 
نیازهای اجتماعی باید با یکدیگر تعامل داشــته باشــند، نه اینکه 
فقط تیپ ایده آل را ارائه کنیم درواقع برای این کار باید برنامه های 
عملی داشته باشیم. تازه این کتاب ها برای بچه های علوم اجتماعی 
اســت. من نمی دانم رشته های ریاضی ـ فیزیک یا علوم تجربی هم 
درس هــای علوم اجتماعی به این معنا را دارند یا نه، یا اینکه اصاًل 
آن ها را بی نیاز از این آموزش های اجتماعی و اخالقی می دانند. در 
مجموع، اگر بخواهیم جامعه ای یکپارچه و با احساس تعلق و تعهد 
باال داشته باشیم، راه این است که به تجدیدنظر در متون آموزشی 
خــود بپردازیم و این ها را با هم تلفیق کنیم. آموزش را دو ســویه 
کنیم و بگذاریم دانش آموز در مباحثات مشارکت جدی داشته باشد.
بــرای مثال، وقتی برای یک دبســتان نام حافظ، ســعدی یا 
فردوسی را انتخــاب کرده اند، هدفشــان این بوده است که معلم 
دربارة فردوســی، حافظ و سعدی و دربارة ادبیات آن ها در ایران و 
در جهان صحبت کند تا دانش آموز احساس غرور و تعلق ملی کند. 
اما متأســفانه این کتاب ها از این بابت خالی هستند و به نظر من 

تجدیدنظر اساسی در کتاب های علوم اجتماعی الزم است.

تنظیم: علی کریمی
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دانش نوین اجتماعی

اشـــاره
 آنچه در ادامه مي خوانید، متن بخشــي از ســخنراني دكتر 
ناگویاي ژاپن، در  محمدرضا ســركارآراني، استاد دانشــگاه 
ایران«   انجمن آموزش وپــرورش تطبیقي  بین المللي  »همایش 
اســت. او به ژاپن از منظر مطالعات تطبیقي آموزش می پردازد، 
در عین حال، تمركز اساســي سخنانش بر ابزار، روش، رویكرد 
و چشم اندازي تازه براي جست وجوي تغییري معطوف به تحول 
اســت. ســركارآراني به ویژه بر این نكات تأكید ویژه دارد: چه 
كارهایــي را مي توانیم نكنیم؛ چگونگي جســت وجوي راهكار 
بهسازي و تمایز بین وسیله و هدف؛ ضرورت خّست در ارائة محتوا 
به دانش آموزان و دادن دستورالعمل به معلمان؛ جدي تر گرفتن 
نقش شــوراهاي آموزش وپرورش؛ ســازمان دهي سیاست هاي 
آموزشي قابل فهم؛ بررسي امكان تغییر گفتمان معیشت معلمان؛ 
راه هاي صیانت از كیفیت آموزش عمومي كشور؛ بازسازي رواني 
محیط هاي آموزشي؛ نگاهي دوباره به اهمیت سه هزار روز اول 

رشد؛ بازاندیشــي در نقش رسانه ها؛ تغییر رویكرد اجتماعي به 
مدارس غیردولتي؛ تأكید بر توانمندســازي معلمان در فرایند 
بهسازي آموزش؛ حمایت از خیرین بهسازي آموزش؛ و ... نظر به 
اهمیت مسائل مطرح شده از سوي دكتر آراني در این همایش، 
فصلنامة »رشــد آموزش علوم اجتماعي« گزیده اي از مباحث 
ایشــان را تقدیم دبیران و كارشناسان آموزش علوم اجتماعي 

كشور مي كند.

كلیدواژه هــا: عصر شــنیدن، پداگــوژي شــنیدن، تحول در 
آموزش وپرورش، جست وجوي تغییر معطوف به تحّول

در جست وجوي بازاندیشي
در دنیاي امروز، وقتي مدیران مي پرســند چــه كارهاي دیگري 
باید بكنیم، احتمااًل یكي از پاســخ ها این است كه بروید بازبیني و 

پداگــــوژی شـــنيدن

جست وجوی تغيير معطوف به تحول
در آموزش وپرورش

دكتر محمدرضا سركارآراني
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بازاندیشي كنید كه چه كارهایي را مي توانید نكنید!
نظام رسمي آموزش وپرورش ایران از آبان 1290 در روند بالندگي، 
مسیري طوالني را پیموده است. ابتدا به دنبال سر و سامان دادن به 
آموزش بوده و به نظر مي رســد در مقایسه با سایر نهادهاي عمومي 
كشور، دست كم از نظر كّمي تا حدود زیادي عملكرد بهتري داشته 
است. ســپس، پرورش را نیز در كار آورده است، و بعدها پژوهش و 

ساخت و تمهید پژوهش سرا و ... را!
به نظر مي رسد مدیران آموزش كشور در صد سال گذشته به جد و 
مدام در جست وجوي كارهاي نكردة خود و دیگران بوده اند و بیشتر 
مي پرسند: »چه باید كرد؟ آیا كار دیگري هست كه نكرده باشیم؟« 
البته چون و چرا در كیفیت بیشتر كارهاي كرده هم پرسشي رایج است!

بازسازي ســاختارها و برنامه ها، توانمندسازي نیروي انساني صف 
و ستاد، و بازاندیشــي جدي در اموري كه مي توان آن ها را وانهاد و 
كارهایي كه مي توان تعدیلشــان كــرد )كارهایي كه مي توان نكرد( 
براي چابكي ســازوكارها، الزم تر از هر طرح بهسازي دیگري است. 
به ویژه جســت وجوي راهبردهایي اثربخش براي پیشبرد تحول، با 
تأكید بر این گزارة اساسي كه بدون بازاندیشي روش ها و برنامه هاي 
»تغییر« بدون »اصالح« در صد ســال گذشــته، امكاني راهگشا به 
منظور دگرگوني مســیر دشوار آینده براي بهســازي، رخ نخواهد 
نمود. به نظر مي رســد رفع موانع بهسازي مستمر آموزش براساس 
بازاندیشي عمل انجام شده، به همتي بیش از درانداختن طرحي تازه 

نیاز دارد و پیامدهاي این رویكرد، اثربخش تر است.
بازاندیشــي در برنامه ها، روش و آثار طرح هاي بهسازي آموزش و 
از آن جمله »انقالب آموزشــي دهــة 1350«، »تغییر بنیادي دهة 
1360«، »تغییر نظام آموزشــي دهة 1370«، »سند برنامة درسي 
ملي: دهة 1380«، »و بعدها ســند تحــول بنیادین دهة 1390« 
توصیه مي شــود. احتمــااًل بهترین امكان اثربخش براي بهســازي 

آموزش، ترویج اندیشه در پرسش هاي زیر است:
 چه كارهایي را نمي توانیم انجام دهیم؟

 چه كارهایي را به تنهایي نمي توانیم انجام دهیم؟
 چه كارهایي را مي شود تعدیل كرد و انجام نداد؟

 چه كارهایي را مي توانیم انجام دهیم؟

ضرورت تمایز بین وسیله و هدف
رساندن كتاب هاي درسي در این حجم و سبك به میز كاري همة 
دانش آموزان در زمان مقرر و در سراسر كشور، كاري قابل تحسین، 
دشــوار و در عین حال پیچیده و پرهزینه اســت. الزمة بهره گیري 
اثربخش تر از كتاب هاي درسي، تغییر نگرش دربارة كاركرد و كاهش 

تعداد و حجم این كتاب ها و سبك و سیاق استفاده از آن هاست.
در عین حال، تولید بیشتر كتاب هاي درسي با عنوان هاي گوناگون، 
نمي تواند جانشــین مناســبي براي مدیریت پیچیدگي هاي فرایند 
تربیت، به ویژه بهســازي روش هاي آمــوزش در كالس هاي درس، 
باشد. به عالوه، صرفًا با تولید كتاب درسي »تفكر«، نمي توان متفكر 
پرورش داد! براي »رسانه«، »پژوهش« و »مهارت هاي زندگي« هم 
همین طور اســت. این مهارت ها تمرین شــدني هستند، نه صرفًا به 
خاطرسپردني. ما از طریق كتاب هاي درسي مي توانیم دربارة اهمیت 
امور مطالبي بخوانیم و امتحان پس بدهیم، ولي تمرین آن ها در متن 
عمل تربیتي، نیازمند توانمندي هاي انســاني و محیطي فرایندهاي 

تربیتي است.
براي مثال، به این بخش از كتاب »هویت اجتماعي« )كتاب درسي 
علوم اجتماعي( پایة دوازدهم دورة دوم متوســطه براي رشته هاي 
ریاضــي و فیزیك، علوم تجربي، فني وحرفــه اي و كاردانش )چاپ 
اول، 1397، درس اول: كنش هــاي ما، ص 2( توجه كنید: »تمامي 
مخلوقات در جهان كاري انجام مي دهند؛ ماه به دور زمین مي چرخد، 
ابرها در آسمان حركت مي كنند، آب در جویبار روان است، درخت 
برگ و بار مي دهد، قلب مي تپد، خون در رگ هاي آدمي جریان دارد، 
كشاورز كشت و زرع مي كند و دانش آموز مطالب درسي را در ذهن 

مرور مي كند.«
ایــن درس به ویژگي هاي كنش آدمي )آگاهانه، ارادي، هدف دار و 
معنادار، ص 3 و 4( به مثابه »كنشــگر« اشــاره دارد. در عین حال، 
مرور مطالب درسي را به مثابه كنش دانش آموز در مطلع درس ذكر 
كرده است. براي دقایقي تصور كنید این كتاب به موقع به میز كاري 

در سازمان دهي محتواي 
كتاب هاي درسي، رعایت 

اصل »كم هم زیاد است« نیاز 
مبرمي است. تغییر مستمر 

آن ها نیز كار تربیت را بر 
معلمان، مدیران آموزشي، 

دانش آموزان و اولیا دشوارتر 
مي كند. هرس كردن مبتني 

بر مطالعه و پژوهش هاي 
میداني یا دست كم 

تجربة زیستة معلمان و 
دانش آموزان در متن عمل، 
نیاز امروز مربیان و مؤلفان 

كتاب هاي درسي است!
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معلم و دانش آموزان نرســد. در این صورت، آن ها در فرایند تربیت 
اجتماعي چه چیزي را از دست خواهند داد؟

ساده ســازي مسائل دشوار همیشه راهگشــا نیست! سهل انگاري 
»عجز جاافتاده اي« اســت. پاسخ هاي ســهل انگارانه به پرسش هاي 
پیچیده و دشوار، حل مسئله تلقي نمي شود. جابه جایي مسئله و در 
جست وجوي راِه میان بر بودن براي تربیت، پیامدهاي غیراثربخشي 
دارد. چــه بســا كه راه حل هایــي از این گونه مســئلة صبح فرداي 
فرزندانمان باشــد. بعضًا روش هاي حل مســئلة امروز، خود مسئلة 

عیني صبح فرداست!
با من همراه شوید تا روي دیگر سكه را نیز تماشا كنیم. سازمان هاي 
متفاوتي از دفتر تألیف كتاب هاي درســي مي خواهند  كه جایي در 
كتاب درســي بنویســند، مثاًل آب مهم است، آمایش سرزمین هم، 
كاهش یا تفكیك زباله نیز و ... تصور غالب این است كه احتمااًل اگر 
در جایي از كتاب درســي بنویسیم آب مهم است و بچه ها ببینند و 
به خاطر بســپارند، آن گاه آب در عمل روزمرة زندگي صرفه جویي 
مي شــود و حیاتي و ... امروزه مدیران، معلمان و اولیاي بسیاري در 
نظام آموزشــي كشور در جســت وجوي راه هاي اثربخش تري براي 
پیام رســاني اند. پیامي كه نیاز، شأن و سطح رشد مخاطب را در نظر 
نداشته باشد، انتقال نمي یابد، به جان تبدیل نمي شود و به رغم همة 
تالش ها، شــكلي از آموزش بدون تربیت و حتي مهارت خواهد بود. 
گاه در بعضي مدارس از بچه ها مي پرســم: كدام كتاب هاي درسي را 
نمي خوانید؟ با ذوق و شوق چند جلدي را معرفي مي كنند و با عالقه 
و هوشــمندي وصف ناپذیري مي گویند به ما ندا داده اند كه »مرور 

این ها ـ بخوانید اعتنا كردن ـ فعاًل در اولویت نیست!«
گفت وگوي خواندني فریبرز بیات و همكارانش با سرپرست ایراني 
آزمون هاي بین المللي تیمز و پرلز، شواهدي شفاف و به روز از زیركي 
دانش آموزان و ســرانجام آموزش بدون تربیت به دست مي دهد. در 
این گفت وگــو، عبدالعظیم كریمي گزارش مي دهد: »ما در تیمز 
2015 و پرلز 2016 شاهد افت شدید در درس هاي خوانداري، علوم 
و ریاضیات نســبت به دوره هاي قبل هستیم ... و در اغلب درس ها و 
پایه ها ســقوط آزاد داشته ایم ... شاید یكي از دالیل افت عملكرد ما 

تغییر ساختار و كتاب هاي جدید و ... است.«
اشاره هاي او به برخي از پاسخ هاي دانش آموزان ایران به پرسش هاي 
تیمز و پرلز خواندني اســت: »... مثاًل یكي از سؤال هاي آزمون تیمز 
علوم پایة چهارم این است كه چرا جانوران دو گوش دارند ... برخي 
بچه ها جواب داده اند: براي اینكه از یك گوش بشنوند و از یك گوش 
در كنند! یا داســتاني دربارة تاریخچه پیدایش و تولید شكالت در 
دوران قدیم در آزمون پرلز ...، بعد از پایان داستان از دانش آموز سؤال 
شــده كه نخستین درخت شكالت در كدام كشور بوده است و او در 
پاســخ نوشته: اصاًل ما نباید شكالت بخوریم؛ چون دندانمان را كرم 
مي خورد! ... در یكي از داستان هاي پرلز با عنوان موش هاي وارونه،  
در پایان داستان از بچه ســؤال شده است: چه نتیجه اي از داستان 
گرفته اید؟ برخي نوشته اند: نتیجه مي گیریم كه خوب درس بخوانیم 

و سر كالس معلم عزیزمان را اذیت نكنیم.«1

در ادامــة گفت وگو، كریمي مــا را به بازاندیشــي در فرایندهاي 
آموزش و یادگیري دعوت مي كند و مي پرســد: »چرا دانش آموز ما 
این پاســخ را داده اســت كه هیچ ربطي به ســؤال ندارد؟« و خود 
پاســخ مي دهد: »چون بچه هاي ما زرنگ تر از آن اند كه پاسخ سؤال 
را بدهند، بلكه آن ها نظر معلم را جلب مي كنند! اتفاقًا خیلي باهوش 
و موقعیت شــناس اند ... آن ها یاد گرفته انــد چیزي را بگویند كه ما 
دوست داریم، نه چیزي كه خودشان فكر مي كنند!« و ادامه مي دهد: 
»ما با مشــاهدة این زرنگي ها باید متوجه كاهلي خودمان بشویم! با 
مطالعه و تحلیل این پاسخ هاي به ظاهر جاهالنة بچه ها، مي توانیم به 

پشت صحنة آموزش وپرورش دسترسي عالمانه پیدا كنیم.2

در سازمان دهي »محتوا« كم هم زیاد است!
با تولید هر كتاب درسي تازه، دغدغة زمان در مدرسه جان مي گیرد 
و در صحنة عمل، تمام كردن كتاب درســي است كه به جاي هدف 
تربیتي مي نشیندـ  بخوانید به جان تبدیل شدن پیام هاـ  و البته این 

روند آموزش با تربیت تفاوتي محسوس دارد!
بازنگري محتواي كتاب هاي درسي و بررسي میزان تطابق آن ها با 
مراحل رشــد و فرایند تحول و نیازهاي دانش آموزان، و ترویج توجه 
معلمان، كارشناســان و پژوهشگران به این مهم توصیه مي شود. در 
ســازمان دهي محتواي كتاب هاي درسي، رعایت اصل »كم هم زیاد 
اســت« نیاز مبرمي است. تغییر مســتمر آن ها نیز كار تربیت را بر 
معلمان، مدیران آموزشــي، دانش آموزان و اولیا دشــوارتر مي كند. 
هرس كردن مبتني بر مطالعه و پژوهش هاي میداني یا دســت كم 
تجربة زیستة معلمان و دانش آموزان در متن عمل، نیاز امروز مربیان 
و مؤلفان كتاب هاي درســي است! روي دیگر این سكة رایج ترویج، 
ادعاي سنگین بودن محتواي كتاب هاي درسي است كه معمواًل در 
محافل رسمي آموزش رایج است. در عین حال، مدارس، مؤسسات 
و اولیاي بسیاري در جست وجوي منابع و برنامه هاي غیررسمي اند. 
اگر مؤسســه اي آموزشي با یكي از شركت هاي سنجش آموزش كار 
مي كند و محتواي غیررســمي را رواج مي دهد، چرا به مؤلفان فشار 
مي آورد كه كتاب هاي درسي سنگین اند؟ این پرسش مغتنمي است 

و همه فرا خوانده شده اید كه دربارة چرایي آن اندیشه كنید!
به نظر مي رسد ســاختارها، مدیران، معلمان، برنامه ها و محتوا، و 
شیوه هاي سنجش و نظارت آموزش به هرس نیاز دارند. بازاندیشي 
در ســازمان هاي ستادي و نقد و بررســي عملكرد آن ها و ضرورت 
تأســیس و ادامة كار و فرایندها و خروجي شان، به ویژه در ارتباط با 
صف ـ بخوانید مدرســه و كالس درس ـ نیازي مستمر است. ترس 
از بازاندیشي برنامه ها و ســندهاي اصالحي آموزش، هاضمة ستاد 
آموزش وپرورش را در ســازمان دهي آمــوزش و یادگیري اثربخش 
ضعیف مي كند. در نتیجة ناكارآمدي ســاختارها و اتالف منابع، هم 
وزن و گاه هم زمــان، كمبود منابع و اثربخــش نبودن برنامه هاي 

آموزشي مطرح مي شود و راه را بر اختصاص منابع تازه مي بندد.

»چرا هزینه هاي زیست اخالقي در جامعه اي 
روزبه روز بیشتر مي شود و چرا عمل به بدیهیات 

هزینه هاي زیادي دارد؟«
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راهكار یافتني است؛ واردكردني نیست!
جست وجوي فرمول ها و نقشه هاي پیچیدة موفقیت دیگران نكاتي 
براي اندیشیدن به همراه مي آورد، ولي همیشه محصول آن ها راهكار 
مسائل ما نمي تواند باشد. خود را در آینة دیگران دیدن فرصت هایي 
براي اندیشــه و گفت وگو فراهم مي آورد. در عین حال، راهكارهاي 
مسائل ما در گفت وشنود با موقعیت یادگیري و یادگیرنده و عوامل 
مؤثر )صحنه پرداز( و ســازندة آن اســت كــه رخ مي نماید. به نظر 
مي رسد، ما سخت به اندیشه در عمل ـ پیش و حین و پس از آن ـ 
نیازمندیم. به تعبیر ســاده تر، به زعم ژاپني ها در عمل به بدیهیات3، 
نیازمند توانایي عیني و بصیرت نظري بیشتري هستیم. اندیشه در 
اینكه چرا عمل به بدیهیات براي انسان، سازمان یا جامعه اي دشوار 
اســت، نقطة شروع بهسازي است و به بررسي دقیق نیاز دارد. دقت 
در این گزاره است كه پرسش مهم تري را پیش روي ما قرار مي دهد: 
»چرا هزینه هاي زیست اخالقي در جامعه اي روزبه روز بیشتر مي شود 

و چرا عمل به بدیهیات هزینه هاي زیادي دارد؟«
عمل به بدیهیات همیشه كار ساده اي نیست. مانند جست وجوي 
راهكار اســت كه همه جا مشــتري هاي بــه روزي دارد. راهكار را 
نمي شــود داد یا وارد كرد! از جنس فرایندهاست و ساخته مي شود. 
فراورده هــا را مي توان خرید، فرایندها را باید ســاخت. راهكارها در 
موقعیت هاي مسئله هستند؛ بخوانید در دل مسئله نهفته اند. مي توان 
آن ها را پیدا كرد، بركشید و برساخت  و آن گاه گفت: »یافتم، یافتم!« 
البته به تالش بسیار نیاز دارد، هاضمه هاي قوي نیز مي خواهد و در 
تعاملي ســازنده میان همة عناصر درگیر در مسئله چهره مي نماید! 
راهكارهاي وارداتي غالبًا  با هاضمة فرایندهاي ماـ  بخوانید نگاه هاي 
بخشي ما در مدیریت ـ هم خواني ندارند! به عالوه، در جست وجوي 
تغییر »دیگري« براي خوش بختي »من« نیز همیشه ممكن نیست! 
خوِد فراموش شــده را باید بازیافت!  با این بازیافت، راهكار پیدایش 
مي شود! در این خودفراموشي، احتمااًل نمي توانیم به بدیهیات عمل 

كنیم یا دست كم برایمان دشوار است!
به راستي، چرا در جامعه اي عمل كردن به بدیهیات آسان نیست؟ 
این كیفیت اجتماعي چه نسبتي با توانایي »خودبودگي« افراد دارد؟

نگاهي دوباره به قانون و نقش شوراهاي 
آموزش وپرورش

فعال ساختن شوراهاي آموزش وپرورش و فراهم ساختن زمینه هاي 
اجرایي اثربخش قانون »تشــكیل شــوراهاي آموزش وپرورش« با 
همكاري وزارت كشــور نیازي مبرم اســت. این قانون امكاني است 
بــراي یافتن روزنه هاي فرهنگيـ  اجتماعي و بهســازي، و تا حدود 
زیادي، هم مي تواند و هم الزم اســت، محلي و منطقه اي، كوچك، 

مستمر و قابل سنجش اجرایي مدام باشد.
براي یاري دادن به بهســازي آموزش، شــوراهاي شهر و روستاي 
سراسر كشــور در عمل بهترین ها هستند. همة ما در این زمینه به 
هم فكري بیشتري نیاز داریم و مي توانیم بسیار یاریگر یكدیگر باشیم؛ 
به ویژه در اصالح رویكردمان به تجدد كه در صد ســال گذشــته به 
آموزش بي مهر بوده است و سراســر درگیر سخت افزار و مهندسي 

زمین و زمان!
خاصه اینكه در بیشتر شهرها و روستاها، دست كم برخي از اعضاي 
شوراهاي شهر و روستا، سابقة معلمي دارند. تجربة من در تعامل با 
آن ها در جاي جاي كشــور سازنده بوده است. آن ها براساس فلسفة 
وجودي شان مي توانند به زنده ســازي مدارس به مثابة جایي براي 
كانون هــاي یادگیري اجتماعي یاري رســانند؛ جایي كه معلمان و 
والدیــن نیز مي توانند همراه با دانش آمــوزان از یكدیگر بیاموزند و 
اجتماعات یادگیري محلي را براي بهسازي آموزش و سبك زندگي 
سازمان دهي و ترویج كنند. به نظر مي رسد، با همت عمومي شوراها 
و تدبیر شیوخ جوامع محلي، پیوندهاي اثربخش تر آموزش و زندگي 

از طریق مدارس ممكن مي شود.

در جست وجوي سیاست هاي آموزشي قابل فهم
تمهید سیاســت هاي آموزشــي قابل فهم، عمــل و ارزیابي براي 
آحــاد مردمـ  مانند تأكید بر پوشــش تحصیلي حداكثري آموزش 
كیفي در سراســر كشور به ویژه در دورة 9 سالة عموميـ  وظیفه اي 
عاجل است. كلي گویي هایي كه به دشواري تن به سنجش و ارزیابي 
مي دهند و دســت كم از اجماع اجتماعي، عملــي و نظري تهي اند، 

شوقي برنمي انگیزند!
پرهیز از ترویــج گفتمان هاي انتزاعي و بحث هاي كالمي و تأكید 
بر توانایي هاي آزموده براي برداشــتن گام هاي كوچك اما مستمر و 
اثربخش در راســتاي چشم انداز واقع بینانة زندگي اجتماعي توصیه 
مي شــود. توجــه كافي به توانایــي معلمان و نیــاز دانش آموزان و 
زیست بوم )اكوسیستم( مدارس و كالس هاي درس الزامي و بدیهي 

است.
اندیشــه در این پرســش كــه: »چگونه مي توان هــر 50 دقیقه 
كالس درس را به نحوي ســازمان دهي كرد كه آثار تربیتي بیشتر 

مي توانیم بسیار یاریگر یكدیگر باشیم؛ 
به ویژه در اصالح رویكردمان به تجدد 

كه در صد سال گذشته به آموزش 
بي مهر بوده است و سراسر درگیر 

سخت افزار و مهندسي زمین و زمان!
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و آسیب هاي رواني، بهداشــتي و اجتماعي كمتري داشته باشد؟« 
ضرورتي عیني است. منظور از این سازمان دهي تنها مدیریت كالس 
درس نیست. همة سازه ها و عناصر حاضر در مناسبات تربیتي درخور 
بازاندیشي اند؛ از جمله هدف، محتوا، روش، سنجش، توانایي معلم، و 

مهم تر از همه نیاز دانش آموزان.

تالش براي تغییر گفتمان معیشت معلمان
تالش براي تغییر گفتمان معیشــت به گفتمان بهسازي آموزش 
در سراسر كشور ضرورتي اجتناب ناپذیر است. سازة كانوني تربیت، 
كالس درس اســت و فراهم آوردن آرامش و محیط رواني آرام براي 
همة عناصر شــركت كننده در آن دغدغة اصلي بهســازان آموزشي 
اســت. وقتي حاشیه هاي شــغل معلمي بیشتر مي شــود، جوهرة 
معلمي كه آنات تربیتي دانش آموزان است، به حاشیه مي رود! چربي 
ساختارها و سازمان هاـ  بخوانید بخش نامه ها و دستورالعمل هاـ  زیاد 
كه شد، تنها با برداشتن یك قدم همه به نفس نفس مي افتند. بهتر 
است حاشــیه ها را از نظر رواني و بعضًا ساختاري، از لحاظ فضاها و 
از نظر محیطي )كه بعضًا خاكســتري و خشن اند( تعدیل و بهسازي 
كنیم. به نظر مي رســد به كوشش بیشــتري براي توانمندسازي و 
نظام مند كردن نیروهاي صف و ســتاد، اعم از مدیران، كارشناسان، 

معلمان، برنامه ریزان و مؤلفان نیازمندیم.
نداي »هركس هر كجا ایســتاده اســت، یك گام براي بهســازي 
آموزش اثربخش تر به پیش نهد«، از ســال ها بحث انتزاعي و كالمي 
قابل فهم تر است؛ به ویژه براي بهسازي روش هاي آموزش و یادگیري 
در 50 دقیقه هاي كالس درس كه الزم است عیني،  آزموده شده و 

از جنس آنات تربیتي محسوس جامعة ایران باشد.
توصیه به تعامل سازنده با واحدهاي مدني و صنفي فرهنگیان براي 
فقرزدایي از چهرة آموزش وپرورش كشور توصیه اي است كه هیچ گاه 
كهنه نمي شــود. معلمان كشــور از احســاس فقر در رنج اند! فقیر 
نیستند. »دستگیري و نزدیك شدن به واحدهاي صنفي فرهنگیان« 
براي تغییر گفتمان معیشــت به گفتمان بهسازي و توانمندسازي 
آن ها براي تمرین سنجشــگري در آموزش، نیاز مبرم دستگاه ادارة 
آموزش كشــور اســت. براي ترویج این امر مهم، به نظر مي رسد به 
پرسش هاي مشــتركي براي گفت و شنود و اندیشه دربارة بهسازي 

آموزش نیاز داریم؛ مثاًل:
 آموزش وپرورش كشور را چگونه مي توان اثربخش تر اداره كرد؟

 ناكامي سامانة آموزش كشور در اختصاص منابع بیشتر جامعه، 
تا چه میزان ناشي از ناكارآمدي مدیریت آموزش است؟

 میزان اتالف سرمایه ها در نظام آموزشي رایج را چگونه مي توان 
اندازه گرفت؟

 و ... .

ترجیح مشاركت به رقابت
سیل رقابت در آموزش مدرسه اي ایران مهارشدني است! در جهان 
امروز، اغلب سیاســت گذاران آموزشــي به دنبال تدوین راهبردها و 

برنامه هاي تربیتي خالي از اســترس بــراي مدارس اند. دور كردن 
شركت هاي خصوصي ســنجش آموزش از ترویج رقابت در آموزش 
عمومي كشور الزم و شدني اســت. در عین حال، تغییر انگاره هاي 
موجود در جامعه دربارة مؤسسات سنجش آموزش نیز ضرورت دارد. 
شناسایي راه هاي بهره گیري از توانمندي آن ها براي بهسازي آموزش 
كشــور و هم زمان، هدایت آنان در مسیر توانمندسازي اثربخش در 
جهت اعتالي تربیت، مسئولیت سیاست گذاران ارشد آموزشي است. 
در عین حال، ضرورت دور ســاختن مؤسســات سنجش آموزش از 
ترویج رقابت و بازاري ساختن آموزش، به ویژه در دورة 9 سالة عمومي 
كشور كه هدفش امنیت سازي، هویت سازي و فراهم كردن سازه هاي 

الزم براي پیشرفت ملي است، خدشه ناپذیر به نظر مي رسد. 

به سوي بازسازي رواني محیط هاي تربیتي!
بهسازي فضاي فیزیكي، بهداشتي، رواني و محیطي و ساختارهاي 
اداري ســازمان ها و ادارات آموزش وپرورش از بسیاري از پروژه هاي 
پژوهشي كالمي و توصیفي الزم تر است. تالش براي تغییر فضاهاي 
رواني، محیطي و ســاختاري ادارة آموزش كشور با همت همة آحاد 
دستگاه آموزش ممكن است. دست كم بخشي از بهسازي هاي الزم 
در این زمینه، بیشــتر به اعتماد، فضــاي باز و توجه به معلمان نیاز 

دارد تا منابع مالي.
آموزش كشــور هم در مورد آموزش، هم در مورد تربیت و هم در 
مورد پژوهش و نســبت میان این سه در ســطوح گوناگون حیران 
اســت. هم در صورت و هم در ســیرت به بازاندیشــي نیــاز دارد؛ 
نه تنهــا از بیرون بلكه از درون، نه تجویزي و ســلبي، بلكه اثباتي و 
مشاركتي. نســبت میان این ها در صف و ستاد نیز به شفاف سازي 
احتیاج دارد. تغییرهاي بدون اصالح در این زمینه باعث مي شــوند، 
آموزش وپرورش گران اداره شــود و مدیــران اثربخش زود دل زده و 
خسته شوند. كلي گویي رونق گیرد و نقطه هاي عزیمت ملموس براي 
بهبود عملكردها مغفول  ماند. در این شــرایط، پژوهش هاي تربیتي 
مبتني بر نیاز پژوهشگران و به دور از حیات زیستة مدرسه و كالس 

درس كارساز نخواهد بود.

نگاهي دوباره به اهمیت سه هزار روز اول تربیت
برخي كشــورها متناسب با موقعیت اقتصادي و اجتماعي كالن و 

تغییر انگاره هاي موجود در جامعه دربارة 
مؤسسات سنجش آموزش نیز ضرورت دارد. 

شناسایي راه هاي بهره گیري از توانمندي آن ها 
براي بهسازي آموزش كشور و هم زمان، هدایت 
آنان در مسیر توانمندسازي اثربخش در جهت 

اعتالي تربیت، مسئولیت سیاست گذاران ارشد 
آموزشي است. در عین حال، ضرورت دور 

ساختن مؤسسات سنجش آموزش از ترویج 
رقابت و بازاري ساختن آموزش، به ویژه در دورة 

9 سالة عمومي كشور كه هدفش امنیت سازي، 
هویت سازي و فراهم كردن سازه هاي الزم براي 

پیشرفت ملي است، خدشه ناپذیر به نظر مي رسد
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خرد خــود، این نكتة مهم را در افــكار عمومي ترویج مي كنند كه 
هر جا مي گویند دولت یا حاكمیت مكلف به آموزش اســت، بیشتر 
منظورشان آموزش دورة 9 سالة عمومي است. توجه بیش از پیش به 
آموزش عمومي و البته همگاني، رایگان و كیفي براي تمرین و تبحر 
در عمل به بدیهیات است! این دورة آموزشي هویت ساز، امنیت بخش 
و تولیدكنندة زبان و فهم مشترك براي بنیادهاي توسعه ـ بخوانید 
مهارت هــاي عمل به بدیهیاتـ  و زندگي اثربخش اســت. دورة یاد 
شده براي بسیاري از كشورها، از جمله ژاپن، مقصد تربیتي است و 
كمتر بخش خصوصي و مؤسسات سنجش آموزش فرصت مي یابند 

كه در آن جوالن دهند.
به عالوه، این انگاره ها كه ســرمایه گذاري اقتصادي و اجتماعي در 
آموزش دیربازده است، به بازاندیشــي نیاز دارد. در دنیاي امروز، با 
شتاب ها و تكان هاي بســیاِر فرهنگي و اجتماعي، و آینده اي كه به 
دشــواري به پیش بیني با ابزارهاي ناكارآمد گذشته تن در مي دهد، 
جملة »ســرمایه گذاري در آموزش دیربازده است« غیرواقعي جلوه 
مي كند و راه امني براي سلب مسئولیت از مدیران مؤسسات آموزشي 
نیست! از نظر اجتماعي نیز كودكان دورة ابتدایي ما، شش تا هشت 
ســال بعد هم مباحثه اي بزرگ ســاالن خانواده اند. آن ها در بیشتر 
موضوع هاي فرهنگي و اجتماعي، به ویژه دنیاي ارتباطات، گردش و 

خوانش اطالعات و بعضًا در تحلیل و مسئله یابي پیشروترند.

بازاندیشي در نقش سازندة رسانه ها
جســت وجوي دركي تازه از پیام و رســانه، الزمة  معلمي اســت؛ 
به ویــژه در جهاني كه در آن زیســت مي كنیم و مــن آن را »عصر 
شــنیدن« مي نامم و »پداگوژي شنیدن« نیز ترویج مي شود. روش 
حضور آموزش وپرورش در رسانه هاي عمومي، بعضًا واكنشي، تدافعي 
و بخت كوريـ  بخوانید اغلب از جنس بدبیاري ـ  است! شیوة حضور 
رسانه اي و بهره گیري از توان رسانه ها براي ترویج گفتمان بهسازي 
آمــوزش اهمیت دارد. البتــه این را متوجه هســتم كه آموزش و 
پرورشي ها در جهان اغلب مثل مادر خانواده، اولین كسي هستند كه 

سفره را پهن مي كنند، ولي آخرین نفري هستند كه غذا مي خورند؛ 
خوددارند، رازدارند و از خودگذشــتگي بي نظیري دارند. به ویژه در 
تغییر انگاره هاي ســخت افزارانه به توسعة رسانه مي تواند به یاري ما 
بیاید تا صورت مسئله هایمان را شفاف و حدود مسئولیت هایمان را 
تبیین كنیم. توانمندســازي معلم و مدیران در فرایند این تعامالت 
طاقت فرسا شكل مي گیرد. رسانه ها دست كم مي توانند به یاري همة 
ما بیایند تا به این مســئلة مهم صورت بندي تازه اي ببخشــیم كه 
تربیت فرزندان این سرزمین تنها كار مدرسه نیست، بلكه محصول 

مجموعة تعامالت تربیتي در اجتماع است.
رســانه ها در جهان امروز فرصت و ابزاري براي تمرین شــنیدن 
هستند! نه بسان آتش نشاناني در قامت روابط عمومي هاي سازماني، 

با بلندگوهایي به دست براي تطهیر مدیران!

ترویج گفتمان توانمندسازي براي همه
تنها به اینكه معلم ها توانمند باشــند، اكتفا نكنیم! كارشناســان 
آموزشــي، مدیران ادارات كل، رؤســاي آموزش وپرورش شهرها و 
مناطق، مؤلفان كتاب هاي درسي، برنامه ریزان و پژوهشگران آموزشي 
و .... همه و همه به فرصت هاي یادگیري مستمر و اثربخش نیازمندند. 
همة ما به ارتباط اثربخش تري با كالس درس و فرایندهاي آموزش 
و یادگیري و درك كیفیت 50 دقیقه هاي تدریس نیازمندیم. به ویژه 
براي تحلیل و تبیین این مهم كه پیام هاي تربیتي و بسته هاي دانش 

ارائه شده تا چه حد فهمیده و هضم مي شوند؟
پیش تر پیشــنهاد شد كه براي بهســازي آموزش، هركس هر جا 
ایستاده است، گامي به پیش نهد. تنها به اینكه كتاب سنگین است 
یا مشكلي ندارد، معلم به آموزش نیاز دارد یا مؤلفان به حضور بیشتر 
در كالس هاي درس نیازمندند، نمي توان با مسئلة مهم تربیت روبه رو 
شــد! بینش، درك و گفت و شــنودي بي پایان با مدرسه، والدین، 
معلمــان، كالس هاي درس و مؤلفان كتاب هاي درســي در صحنة 
عمل تربیتي الزم اســت. بازدید از مدرسه به تنهایي كافي نیست! 
در عین حال، تنها تجربه هاي زیســتة پیشین نیز كفایت نمي كنند. 

روش حضور آموزش وپرورش در رسانه هاي عمومي، 
بعضًا واكنشي، تدافعي و بخت كوريـ  بخوانید 

ـ  است! اغلب از جنس بدبیاري 
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به چشم اندازي تازه نیاز است و در تعاملي سازنده میان همة عناصر 
دخیل در فرایند تربیت است كه راه حلي اثربخش رخ مي نماید.

مسئولیت ها را نمي توان جابه جا كرد یا به حراجي بازار مسئولیت 
اجتماعي ســپرد! مانند این عبارت كه گاه از هر دو ســوي حراجي 
بازار مسئولیت شنیده مي شود: »كتاب هاي درسي مشكل چنداني 
ندارند، معلمان آمــوزش الزم را ندیده اند.« یا »مدیران آموزشــي 
توانمندي راهبري تحول را ندارند«! و بي درنگ این ندا از معلمان و 
مدیران آموزشي به گوش مي رسد كه »كتاب هاي درسي سنگین اند، 
بعضًا با نیازهاي روز بچه ها هم خوان نیســتند، تحلیل و فهم بچه ها 
و خانواده ها را به چالش مي گیرند، متناســب با مراحل رشد تدوین 
نشده اند و بعضي از آن ها دانش به روزي را ترویج نمي كنند، و صرف 
سركشــي ضمني برخي از مؤلفان به مدارس، ارزیابي اثربخشــي از 

آنچه تولید كرده اند، در اختیار آنان قرار نمي دهد.«
اگر ما در جایي از دســتگاه ادارة آموزش صرفًا به یك نقطه خیره 
شــویم و مثاًل در بیان ایــن مطالب با جمعي هم زبان بشــویم كه 
كتاب هاي درسي سنگین اند، یا معلمان آموزش ندیده اند و ... كاري 
براي بهســازي آموزش در عمل به پیش نخواهیــم برد! اگر ادارات 
آمــوزش امكان راهنمایي والدین و دانش آمــوزان را در ورودي هاي 
مدارس نداشــته باشــند، توان نظارت بر اجراي برنامه هاي آن ها را 
چگونه به دســت مي آورند؟ توانمندســازي واحدهاي ستادي براي 
ارائة راهكار و سپس نظارت آموزشي مدارس و تعیین میزان حضور 
مؤسسات سنجش آموزش در صحنة عمل تربیت با كاركردهاي پیدا 

و پنهان آموزشي آن ها، نیازي مبرم است.

حمایت از خیرین بهسازي آموزش
حمایت از خیرین بهســازي آموزش، به ویژه آن ها كه به فرایندها 
بیش از پیش توجه دارند، توصیه مي شــود. هم آموزي مؤسسات از 
یكدیگر را مي توان جدي گرفت و همه را به مثابة خیرین بهســازي 
آموزشي به پویش »گامي به پیش براي آموزش اثربخش تر« دعوت 
كرد. ساختن فضاي مدرســه و فضاي كالبدي هم در این مجموعه 

تعریف مي شود.
جامعة جهاني دست كم در آموزش دورة دوم متوسطه به تدریج به 
سمت آموزش در خانه یا »مدرسه در خانه«4 مي رود. خستگي از مدرسه 
به شرق دور نیز رسیده است. به این معنا كه الزم نیست بچه مان را 
بفرستیم مدرسه. پولي را كه مي خواهیم بدهیم به مدرسه، مي گذاریم 
در جیبمان. بعد از یك مؤسســة خصوصي آموزش، برنامة درســي 
متناسب با عالقه و توان بچه را مي گیریم و براساس آن عمل مي كنیم.

در تهــران به خانواده هایي از ایــن نوع توصیه مي كنم كه محتاط 
باشند، ولي والدین با صداي بلند مي گویند: »آقاي سركارآراني، حاال 
كه مدرسه ها به همه چیز كار دارند جز عالقه و توان بچه هایمان، آیا 
این بهترین راه نیست؟ با این راهكارـ  مدرسه در خانهـ  شما مجبور 
نیســتید یك نسل را فداي دو درصدي هاي احتمااًل سرآمد )به زعم 
سنجه هاي رنجور آموخته ها( كنید و هر روز بر ماشین هاي سنجش 
و غربالگري بیفزایید و دامنة رقابت در آموزش را تا سال هاي آموزش 

ابتدایي بگسترانید. روش هاي افزایش هوش خلق  كنید كه نتیجه اي 
جز به هم ریختن بهداشــت رواني خانواده ها و فضاي تربیتي در 50 
دقیقه هاي كالس درس نــدارد. غربالگري هایي از این گونه گاه زیر 

پوشش سنجه هاي آفت زا و رنجور تشخیص توانایي بزك شده اند.

تأكید بر توانمندي معلمان در فرایند بهسازي آموزش
آموزش وپرورش كشــور نقش مادر خانه را دارد. صرف نظر از نظام 
سیاســي و میزان مشروعیت و ســازوكار توزیع قدرت سیاسي در 
كشورها، آموزش وپرورش در بیشتر جوامع به مثابة مادر خانه است! 
خوددار و حلیم اســت، فرایندگراست، كمتر به سازوكارهاي سود و 
زیان بازار تن در مي دهد، و اثربخش ترین آنات آن به دشواري در قالب 
سنجه هاي رایج آموخته ها با قلم و كاغذ قابل ارزشیابي كّمي است.

به رغم همــة هیاهوهاي بازار رقابت، رگه هایي از اخالق و حس و 
شــهود و تعامل اندیشه هاست كه مدرسه و معلمان را در عمل سرپا 
نگه داشته است. بنابراین، بهتر است به سراغ بهسازي فرایندها برویم، 
خیلي وقت ها جابه جایي ســازماني آدم ها یا تغییر صرف ساختارها 
مســئله اي را حل نمي كند. در جهان امروز، توانمندسازي معلمان 
در بستر بهسازي آموزش و غني ســازي یادگیري صورت مي گیرد. 
انگاره هایي مانند اینكه زن یا مرد بودن، لیســانس یا فوق لیسانس 
بودن، و احتمااًل سال ها سابقة آموزش داشتن تأثیر زیادي بر كیفیت 
تدریــس در كالس درس دارد، به تدریج تغییر مي كنند. در بســتر 
گفت وگو و تعامل با معلم، مدیر، اولیا، مؤلف، ارزشیاب و دانش آموز 
است كه بهســازي آموزش و شیوه و كیفیت تدریس و نتیجة آن ـ 

یادگیري ـ هویدا مي شود.
عصر ما عصر شــنیدن اســت و پداگوژي شنیدن! ترویج مي شود. 
مادران، مدیران و معلماني موفق ترند كه گوش شــنواتري داشــته 
باشــند. بنابراین، شــناخت ویژگي هاي معلمي )پداگــوژي( ما و 
جســت وجوي روش هاي فرهنگي بهسازي آن از گفتن به شنیدن، 
نیاز مبرمي اســت. بر این اساس، حمایت از تربیت معلم )پداگوِگ( 
اجتماع محور )پیوند دانشــگاه ها یا مراكــز تربیت معلم با نهادهاي 
اجتماعي ـ مدني، مدارس و دانشگاه ها در هر منطقه( با مهارت هاي 
صحنه پردازي یادگیــري گفت وگومحور دانش آموزان بیش از پیش 

مورد توجه قرار مي گیرد.
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برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

از بعضي خانواده ها سؤال مي كنم كه براي تحصیل فرزندشان 
چقدر شــهریه مي پردازند. با شنیدن پاســخ، بي اختیار سوت  
ممتــدي مي زنم! به زمین نــگاه مي كنم و ســرم را به چپ و 
راســت تكان مي دهم: 5، 10، 15 یــا 20 میلیون تومان براي 
یك ســال! از كساني كه مبلغ باالتري پرداخته اند، مي پرسم كه 
این پول را در ازاي دریافت چه خدماتي مي پردازید. مي گویند: 
»دو زبان خارجي یاد مي دهند، معلم نقاشي شــان فالني است،  
موسیقي و حركات موزون یاد مي دهند،  كالس هاي ورزششان 

در فالن باشگاه است، از انواع هنرها مي توانند یكي را انتخاب و 
فرد شناخته شــده اي در آن هنر به آن ها درس بدهد، غذایشان 
تحت نظر یك متخصص تغذیه است، آن ها را به موزه ها، گالري ها 
و كتاب فروش هــا مي برنــد، وضعیت پزشكي شــان مدام چك 
مي شود؛ برنامه هاي مشترك هنري با حضور ما ترتیب مي دهند، 
برایشان كالس قصه گویي و شاهنامه خواني برگزار مي كنند و ... « 
بوردیو، جامعه شناس فرانسوي چند دهه قبل، به نقد جدي 
نظام آموزشي فرانســه پرداخت. او معتقد بود كه كاركرد نظام 

وقتی 

 را تثبيت 
می كند 

در فالن باشگاه است، از انواع هنرها مي توانند یكي را انتخاب و از بعضي خانواده ها سؤال مي كنم كه براي تحصیل فرزندشان 

 را تثبيت 
می كند 

 را تثبيت 

دکتر فردین علي خواه
 جامعه شناس
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آموزشي آن است كه دانش آموزان را براي زندگي پس از مدرسه 
یا دانشگاه توانمند كند و به آن ها مهارت هاي الزم براي فرهیخته 
بــودن را بیامــوزد. منظور او از فرهیختگي، كســب منش ها و 
شیوه هاي درك جهان، و نیز مهارت هایي بود كه با داشتن آن ها 
افراد احســاس نكنند كه در مقایسه با دیگران چیزي كم دارند. 
مثاًل دانش آموزان پس از اتمام دورة تحصیلي بتوانند به یك زبان 
خارجي حرف بزنند، وقتي یك تابلوي نقاشي دیدند بگویند كه 
این تابلو در چه ســبكي نقاشي شده است، اگر به یك موسیقي 
گوش كردند بگویند كه این موســیقي در چه سبكي است، نام 
ســاز هاي موسیقي را به درستي بدانند، با مهارت هاي اجتماعي 
نظیــر ارتباط اجتماعي و نیز رفتــار در موقعیت هاي اجتماعي 
مختلف، آشــنا باشــند. در مجموع توانایي رمز گشایي از عرصة 

اجتماع و هنر را كسب كنند. 
از نظر او، همة دانش آموزان با توان و قابلیت هاي یكساني وارد 
نظام مدرســه نمي شــوند. برخي از آن ها از قبل داراي خانوادة 
فرهیخته اي هســتند و روشن اســت كه اگر در مدرسه چنین 
چیزهایي به دانش آموزان یاد داده شود، توانایي هاي آنان صرفًا 
تكمیل خواهد شــد؛ چون از زمینه هاي الزم برخوردارند. ولي 
عده اي از دانش آموزان هم هســتند كه در خانواده اصاًل چنین 
چیزهایي را نیاموخته اند. وظیفة نظام آموزش و پرورش آن است 
كه روي این دانش آموزان بیشتر كار كند. به آنان بیشتر آموزش 
بدهد تا هم پاي دانش آموزان دستة اول شوند؛ امري كه برخي آن  
را »تبعیض مثبت« مي دانند. نظام آموزش و پرورش باید وضعیت 
را عادالنــه پیش ببرد تا در نهایــت دانش آموزان با توانایي هاي 

مشابهي دورة تحصیل را به اتمام برسانند. 
نظر بوردیو آن بود كه نظام آموزشي فرانسه چنین نیست. در 
واقع نابرابري موجود در نظام آموزشــي باعث مي شود تا فقرا، با 
فرهنگ حاكم بر خانواده هاي فقیر وارد و با همان فرهنگ خارج 
شــوند. خانواده هایي كه پولدار ترند، فرزندان خود را به مدارس 
درجــة یك مي فرســتند و خانواده هاي كم درآمــد به مدارس 
ضعیف تر. نتیجه آنكه وارثان اقتصاد، هنر و سیاســت همچنان 
وارث و مدعي  این عرصه مي مانند و وارثان فقر هم همچنان فقر 
را به نسل بعد از خود منتقل می کنند. نابرابری از طریق مدرسه 
مدام باز تولید می شــود. بوردیو این امر را »خشــونت نمادین« 

مي داند. یعني نظام آموزش و پرورش به شكل نمادین عده اي را 
از گردونة فرهیخته  شدن و كســب مهارت هاي اجتماعي الزم 

براي زندگي امروزي كنار مي گذارد. 
آنچه بوردیو چند دهه قبل در خصوص نظام آموزشــي كشور 
فرانســه گفت، ظاهراً به شــكل زیر پوستي در كشور ما در حال 
وقوع اســت. متأسفانه در كشــوري كه در قانون اساسي اش بر 
آموزش رایگان تأكید شده است، روزبه روز شاهد طبقاتي شدن 
هر چه بیشــتر امر آموزش هستیم. نكتة جالب آنكه در مدارس 
دولتي هم شــاهد طبقاتي شدن هستیم و مسئله فقط مدارس 
خصوصي/ دولتي نیست. برخي از مدارس دولتي هم كه در مناطق 
مرفه نشین شهرها قرار دارند، با دریافت مستمر هزینه از والدین، 
تالش مي كنند خدمــات ویژه اي به دانش آمــوزان ارائه دهند. 
در این بین مشهود است كه: مدرسه به تدریج به نظام تثبیت 
نابرابري هاي اجتماعي تبدیل مي شود. ژن هاي خوب به مدارس 
مطلوب مي روند و مي شــوند وارثان اقتصــاد و هنر، و ژن هاي 
نامرغوب كه والدین مرغوبي ندارند، به مدارس ضعیف مي روند 

و مي شوند وارثان فقر!
سخن پایاني اینکه: مراقب باشیم. برخي از این مدارس چنین 
به والدین القا مي كنند كه پدر و مادر خوب بودن، یعني كســي 
كه چنین خدمات گران قیمتي را براي فرزندانش فراهم كند. در 

نوشتة دیگري به این موضوع خواهم پرداخت.

آموزشي آن است كه دانش آموزان را براي زندگي پس از مدرسه 
یا دانشگاه توانمند كند و به آن ها مهارت هاي الزم براي فرهیخته 
بــودن را بیامــوزد. منظور او از فرهیختگي، كســب منش ها و 

نابرابری از طریق مدرسه مدام 
باز تولید می شود. بوردیو این امر 

را »خشونت نمادین« مي داند. 
یعني نظام آموزش و پرورش 

به شكل نمادین عده اي را از 
گردونة فرهیخته  شدن و كسب 
مهارت هاي اجتماعي الزم براي 

زندگي امروزي كنار مي گذارد
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منوچهر ذوالفقاری
کارشناس ارشد جامعه شناسی و دبیر علوم اجتماعی نهاوند

چکیده
»پیر بوردیو«1 یکی از بزرگ ترین جامعه شناسان قرن بیستم 
اســت که درصدد برآمد نظریة جامعه شناختی جامع و نوینی را 
پی ریزی کند. وی در این مســیر با خلق برخی مفاهیم کلیدی 
مرتبط با هم، کوشــید آن ها را با واقعیــات تطبیق دهد و به 
شیوه ای دیالکتیکی از پارادوکس های موجود در جامعه شناسی، 
مانند عینیت گرایی/ ذهنیت گرایی، ساخت/ عامل، و خرد/ کالن 
که به هم وابسته و در عین حال بسیار هم گمراه کننده اند، فراتر 
رود و به جایگزینی )آلترناتیوی( برای این مسائل آشتی ناپذیر 

دست یابد. 
»میدان« کلیدی ترین مفهومی است که بوردیو برای پردازش 
اندیشه اش از آن اســتفاده می کند. وی معتقد است میدان ها 
فضاهای زندگی اجتماعی اند که بر محور روابط اجتماعی شکل 
گرفته اند. افراد در اجتماع در میدان های متفاوتی، مانند اقتصاد، 
سیاست، هنر، رســانه، ورزش و غیره فعالیت می کنند و توان و 

استعدادهای خود را به نمایش می گذارند. 
مفهوم دیگر »سرمایه« است. سرمایه به هر نوع قابلیت، مهارت 
و توانایی اطالق می شود که فرد می تواند در میدان های مختلف 
به حفــظ، کنترل، افزایش و یا حتی انحصــار آن بپردازد و در 

روابطش برای پیشــبرد موقعیت خود، از آن بهره ببرد. »منش« 
مفهومی دیگر شــامل مجموعه ای از قابلیت هاست که فرد در 
گذر زمان، آن ها را درونی می  کند و بر اساس آن ها برای کسب و 

ازدیاد سرمایه پا به میدان می گذارد. 
بوردیو همچنین مفهوم »تمایز« را مطرح می کند و آن را عبارت 
از مجموعة تفاوت هایی می داند که در رفتارهای افراد، به دلیل 
جایگاه های متفاوتشان از لحاظ سرمایه و نحوة قرارگرفتنشان 

در میدان های مختلف، میان آن ها وجود دارد. 
مفهوم آخر، »خشــونت نمادین« اســت کــه از دیدگاه وی 
شــامل هر گونه سلطة طبقاتی از طریق تحمیل فرهنگی، یعنی 
تحمیل ارزش های یک طبقة خاص به تمامی طبقات جامعه، در 
میدان های مختلف می شود. در نهایت بوردیو با طرح اندیشه و 
نظریة جامعه شناختی خود می خواهد هم جبرگرایی ناخودآگاهی 
را که بر تصاویر ذهنی ما ســنگینی می کند، پوشش دهد و هم 

قدرت خالقیت و نوآوری انسان را مورد تأکید قرار دهد.

کلیدواژه ها: بوردیو، میدان، ســرمایه، منش، تمایز، خشونت 
نمادین.

مفاهیم کلیدی در نظریۀ 
جامعه شناختی پیر بوردیو

جامعه شناسی 
    علیـــــه

دانش نوین اجتماعی
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مقدمه
بدون شک یکی از بزرگ ترین جامعه شناسان پساساختارگرای 
قرن بیستم »پیر بوردیو«ی فرانســوی است که تأثیر و نفوذ 
فکری قابل مالحظه ای بر چهره های روشن فکر و دانشگاهی در 
حوزه های گوناگون علوم اجتماعی داشته است. گستره و عمق 
آثــار وی و حتی آمار آن ها )بیــش از 30 کتاب و 400 مقاله و 
سخنرانی( باعث شده است که این آثار از پرثمرترین مجموعه های 
نظری و پژوهشــی دانش جامعه شناسی به حساب آیند. وی در 
زمینه های متفاوت زندگی اجتماعی و واقعیت های پیرامون خود 
به اظهارنظــر پرداخته و حوزه های گوناگون اجتماعی را میدان 

آزمایش مفاهیم و اندیشه های خود قرار داده است.
بوردیو جامعه شناســی اســت که بر بســیاری از رشته های 
علمی دیگر، نظیر انسان شناســی، زبان شناســی، تاریخ، علوم 
سیاسی، فلسفه، دین شناســی، اقتصاد، هنر و ادبیات تأثیرگذار 
بــوده، زیــرا مرزهای علمــی را نادیده گرفتــه و پژوهش های 
متنوعــی در زمینه هایی نظیر طبقات اجتماعی، دین و مذهب، 
سیاست، ورزش، هنر، ادبیات، نظام خویشاوندی، روشن فکران، 
روســتاییان، دولت و غیره انجام داده است. وی در پژوهش های 
خود از »روش تلفیقی« اســتفاده کرده و با نگاه میان رشــته ای 
به حوزه های متفاوت دانش، از تاریخ و فلســفه و ادبیات گرفته 
تا جامعه شناســی و انسان شناسی و علوم سیاسی، همه را مورد 

توجه قرار داده است.
بوردیو بــه فعالیت های سیاســی عالقة وافری داشــت و به 

دانش جامعه شناســی همچون ســالحی می نگریست که از آن 
می توان علیه بی عدالتی اجتماعی استفاده کرد. وی معتقد بود 
که جامعه شناســی می تواند در مقابل تحمیل مقوله های فکری 
منحرف ایســتادگی کند و از هژمونی نظام های نمادین طبقات 
مسلط بر سایر گروه ها و طبقات جامعه جلوگیری به عمل آورد.

اندیشۀ جامعه شناختی بوردیو
پیر بوردیو )2002 ـ 1930( در »برن«، یکی از ایاالت جنوبی 
فرانســه به دنیا آمد. او در »اکول نرمال سوپریور« تحصیل کرد. 
در ســال 1982 در »کلژدوفرانس« برای تدریس در کرســی 
جامعه شناســی برگزیده شــد. او جامعه شــناس و نویسنده ای 
چالش برانگیز و درخشــان بود ]سیدمن، 1391: 195[. بوردیو 
در صدد برآمد به شیوه ای دیالکتیکی از پارادوکس های موجود 
در جامعه شناســی، مانند عینیت گرایی/ ذهنیت گرایی، ساخت/ 
عامــل، خرد/ کالن، جدایی پژوهــش تجربی و نظری و جدایی 
تحلیــل نمادین و مادی، که بســیار به هم مرتبــط و به طرز 
تفکیک ناپذیری به هم گره خورده اند و در عین حال بســیار هم 
گمراه کننده اند، پــا را فراتر بگذارد و به جایگزینی )آلترناتیوی( 
برای این مســائل به ظاهر منفی و آشــتی ناپذیر دست یابد. به 
اعتقاد وی این تقســیم بندی ها آکنده از کشــمکش است و به 
تکه تکه شدن جامعه شناسی و ایجاد شکاف میان جامعه شناسان 
و دیگــر اندیشــمندان اجتماعــی منجر شــده  اســت. برای 
جامعه شــناس توجه به هر دو روی قضیه الزم است. او به دنبال 

بوردیو تلقی جامعه به منزلة 
مجموعه ای از افراد یا واحدهای 

ارگانیک یا نظام های اجتماعی را 
رد می کند. در عوض از حوزه ها 

یا میدان های اجتماعی سخن 
می گوید. یک میدان، نوعی قلمرو 
زندگی اجتماعی است که قواعد 

سازمانی خاص خود را دارد



یافتن نظریه ای بود که از یک طرف انســان ها را به محصوالت 
صرف ساختارهای اجتماعی تبدیل نکند و از طرف دیگر، جایگاه 

ساختارهای اجتماعی را در اعمال فشار بر افراد نادیده نگیرد.
بوردیو تأکید می کند که جامعه شناسی باید در مطالعة حیات 
اجتماعی، نه تنها به ســاختار بلکه بــه کنش های فرد و معانی 
میان ذهنی نیز بپردازد. وی معتقد است که جامعه شناسان باید 
قادر باشــند زمینة اجتماعی کنش های فردی را شــرح دهند. 
بوردیو از نوعــی علوم اجتماعی دفاع می کند که مبنای کار آن 
مطالعة کنش های کنشــگرانی اســت که همواره دارای دانش 
عملی در بارة جهان پیرامون خود هستند، اگرچه نتوانند چنین 
دانشــی را بیان کنند. به عبارت دیگر هر یک از ما به این دلیل 
قادریم ساختار اجتماعی را درونی کنیم که با استفاده از تجربة 
کنش های قبلی نوعی مهارت عملی کسب کرده ایم و در نتیجة 
آن می دانیم که چگونه ضمن توجــه به الزامات عینی موجود، 

کارهایمان را انجام دهیم. 
حاصل کوشــش بوردیو نوعــی »ســاختارگرایی تکوینی« 
یا نوعی جامعه شناســی اســت که از بنیان های فکری تحلیل 
ساختاری استفاده می کند. اما ساختارها را به مثابه چیزهایی 
در نظر می گیرد که به واسطة کنش، تولید و بازتولید می شوند. 
بر این اســاس، ســاختارها »ســاختاردهنده« هستند، یعنی 

کنش را هدایت و مهار می کنند. اما ســاختارها در عین حال 
»ساختمند« هم هســتند، به این معنی که کنشگران آن ها را 
تولید و بازتولید می کنند. بنابراین بوردیو بر دیالکتیک ساختار 
و کنش تأکید می کند. ]جالیی پور و محمدی، 1387: 317 – 
316 [ به عبارت دیگر، نقطة عزیمت تحلیل اجتماعی بوردیو 
ساختار اجتماعی است. وی معتقد است که انسان ها همواره به 
لحاظ ساختاری در فضای اجتماعی چندبعدی جای گرفته اند 
که عمدتًا بر مبنای موقعیت طبقة اجتماعی شان تعریف شده 
اســت.  طبقة اجتماعی به دسترســی فرد به منابع گوناگون، 
پیوندهای اجتماعی و فرصت های مرتبط با شــغل و نیز سن، 
جنســیت، وضعیت تحصیالت و مانند آن اشــاره دارد. عالوه 
بر این، پنداشــت او از عاملیت قابل تقلیل به تلقی انســان به 
منزلة کنشگر یا عامل تعریف کنندة خود، یا کنشگر محاسبه گر 
عقالنی یا کنشگر تابع قاعده نیست. وی کنش فرد را شهودی، 
ابتکاری توصیف می کند ]ســیدمن،  »اســتراتژیزه كننده« و 

  .]197 :1391
بوردیو تلقی جامعه به منزلة مجموعه ای از افراد یا واحدهای 
ارگانیــک یا نظام هــای اجتماعی را رد می کنــد. در عوض از 
حوزه ها یا میدان های اجتماعی ســخن می گوید. یک میدان، 
نوعی قلمرو زندگی اجتماعی اســت که قواعد سازمانی خاص 
خود را دارد. مجموعه ای از موقعیت ها را فراهم می کند و حامی 
کنش های مرتبط بــا آن موقعیت هاســت. میدان ها، از قبیل 
دانشــگاه، عرصه های اقتصادی، ورزش و مدرسه، قابل تقلیل 
به یکدیگر یا به سیستم منطقی بزرگ تری مانند سرمایه داری 
نیســتند، بلکه از افرادی که به نحــوی عینی در مجموعه ای 
از روابط اجتماعی قرار گرفته اند، تشــکیل شــده اند که منابع 
گوناگونی ) انواع متفاوت سرمایه( دارند و برای کسب پرستیژ، 
ثروت و قدرت تالش می کننــد. از دیدگاه بوردیو، هر میدانی 
به نوع خاصی از ســرمایه یا منابع اهمیت می دهد. برای مثال، 
ســرمایة فرهنگی یــا دانش و صالحیت در حــوزة آکادمیک 
بیش از اقتصاد ارزشــمند تلقی می شــود و عاملی کلیدی  در 
تالش برای کسب برتری به حساب می آید ]همان، ص 198[. 
مشــارکت کنندگان در یک میدان اجتماعی، همانند بازیگران 
یک بــازی، در موقعیت های متفاوتی قــرار می گیرند. البته از 
دیــدگاه بوردیو، کنش های موجود در یک میدان صرفًا بازتاب 
مکانیکی موقعیت های تثبیت شده نیستند، بلکه محصول انواع 

طرح های متضاد موضع گیری هستند. 
به طور خالصه می توان گفت: در نظام نظری و جامعه شناسی 
بوردیو، واقعیت جهان اجتماعی بر افراد و گروه ها استوار نیست، 
بلکه بر ارتباط بین آن ها اســتوار است. این ارتباطات به صورت 
ساخت های نامرئی درمی آیند، ظواهر و جهان اشیای اجتماعی 
را به یکدیگر مربوط می سازند، و در فضای اجتماعی میدان های 
مختلف و متنوع نســبتًا خودمختــاری، مانند میدان فرهنگی، 
اقتصادی، هنری، سیاســی و غیره را به وجود می آورند. افراد با 

مجموعه تفاوت هایی که در رفتارها و 
سبک های زندگی افراد جامعه به دلیل 

جایگاه های متفاوتشان از لحاظ سرمایه و 
قرار گرفتنشان در میدان های اجتماعی 
مختلف، میان آن ها وجود دارد، »تمایز« 

نامیده می شود. از نظر بوردیو، افراد بر 
اساس موقعیت اجتماعی شان، اعمال 

سلیقه می کنند و هر طبقه سعی می کند 
خود را از سایر طبقات متمایز کند
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منش یا عادت واره های خاص وارد این میدان ها می شوند و برای 
تصاحب سرمایه های موجود با هم به رقابت می پردازند. 

بوردیو با طــرح این نظریه در تالش اســت به گفتة خودش 
تعارض میان فرد و جامعه یا تعارض میان عینیت و ذهنیت را از 
میان بردارد و موضعی اتخاذ کند که در عین ساختارگرا بودن، 
عوامل انسانی را نیز در نظر داشته باشد. وی به رابطة دیالکتیکی 
میان ساختارهای عینی و پدیده های ذهنی توجه می دهد و برای 
دوری جستن از تعارض میان آن ها، بر عملکرد یا کارکرد تأکید 
می کنــد که به نظر او پیامد رابطة دیالکتیکی میان ســاختار و 

عاملیت است.

مفاهیم کلیدی بوردیو
بوردیو در تشریح اندیشة جامعه شناختی خود، از چند مفهوم 
کلیدی اســتفاده می کند که خوانندة آثار وی بدون فهم معانی 
آن ها نمی تواند به کند و کاو در نظریه اش بپردازد. مهم ترین این 

مفاهیم عبارت اند از:

الف. میدان2 »زمینه، عرصه یا حوزه«
بوردیو معتقد اســت که نمی تــوان کنش های اجتماعی را در 
قالب مفاهیمی چون طبقه، روابط طبقاتی و ایدئولوژی تحلیل 
کــرد. بنابرایــن وی برای ایــن کار از واژة »میدان« اســتفاده 
می کند. میدان مهم ترین مفهومی است که بوردیو برای پردازش 
اندیشــه اش از آن اســتفاده می کند. او با طرح این مفهوم بعد 
اســتعاری اندیشة خود را نشــان می دهد و طرحی از الگوهای 
پنهــان روابــط و منازعاتی را ارائه می دهد که بــه وجود افراد، 

گروه ها، سازمان ها و نهادها شکل می دهند.
از نظر بوردیو، میدان جزئی از جهان اجتماعی است که به طور 
مستقل عمل می کند و در هر جامعه ای تعداد بی شماری میدان 
نظیر میدان دانشگاهی، میدان هنری، میدان صنعت و تجارت، 
میدان رسانه ها، میدان حکومت و غیره وجود دارند. وی معتقد 
اســت که میدان ها فضاهای زندگــی اجتماعی اند که به تدریج 
از یکدیگر مســتقل شده اند و در فرایند تاریخی بر محور روابط 
اجتماعی و نتایج ویژه شــکل پیدا کرده اند. افراد در اجتماع در 
میدان های متفاوتی فعالیت می کنند و توان و استعدادهای خود 

را به نمایش می گذارند ]توسلی، 1383: 23[.
 میدان در وهلة اول فضای ســاختمندی از جایگاه هاســت. 
قدرتی اســت که تصمیمات مشخص خود را بر کسانی که وارد 
آن می شوند، تحمیل می کند. از این رو، هر کسی که می خواهد 
وارد میدان شــود، باید دارای حداقلی از سرمایه باشد. در وهلة 
دوم، میدان صحنة کشاکشــی اســت که کنشگران یا نهادها از 
طریق آن در پی حفظ یا براندازی نظام موجود توزیع ســرمایه 
هستند. میدان در این معنا کارزاری است که در آن شالوده های 
هویت و نظام سلســله مراتبی پیوســته مورد بحث و جدل قرار 
می گیرد. نتیجه آن که میدان ها مجموعه های تاریخی هســتند 

که در طــول زمان به وجــود می آیند، رشــد می کنند، تغییر 
 شــکل می دهند و گاهی تضعیف می شــوند و از بین می روند 
] اســتونز، 1379: 335[.منازعات دائمــی در میدان ها که خود 
بســتر آن ها هستند، جریان دارند، هم به خاطر رقابتی که خود 
به خود بین افراد درگیر در بازی صورت می گیرد، هم به خاطر 
خود ساختار میدان، یعنی ســاختار توزیع نابرابر انواع مختلف 
سرمایه، که با کمیاب ساختن بعضی مواضع و بهره برداری های 
مربــوط بــه آن، راهبردهایــی را فراهــم می آورد کــه امکان 
می دهنــد افراد با تصاحب مواضع کمیــاب در پی تخریب این 
 کمیابــی برآیند، یا با دفاع از این مواضع، کمیابی را حفظ کنند 

]شویره و فونتن، 1385: 142[. 
منازعه در میدان موجب می شــود عده ای در موقعیت مسلط 
)طرف داران حفظ نظم موجود و ثبات و نظم میدان( و عده ای در 
موقعیت فرودست )هواخواهان بر هم زدن نظم موجود و تغییر 
در میدان به نفع خود( قرار گیرند و این دو دســته برای تولید، 
کنترل، توزیع و حتی انحصار ســرمایه، با هم دیگر وارد تقابل و 

مبارزه شوند.
بوردیو برای خروج میدان از یک مفهوم صرفًا انتزاعی و ملموس 
و تجربه پذیر کردن آن، چارچوب یک میدان را به مثابه یک بازار 
توصیف می کند. زیرا صحبت در مورد بازار و توضیح ســازوکار 
آن آســان تر از میدان است. هر بازار از سه عنصر اصلی تشکیل 
می شود: 1. طرف عرضه یا تولیدکنندگان؛ 2. کاالهای نمادین یا 
خود محصوالت؛ 3. طرف تقاضا یا مصرف کنندگان کاال یا کاالی 

نمادین ]سوارتز، 1381: 43[. 
 واضح اســت که با اســتفاده از مفهوم بازار می توان میدان را 
به بیانی ســاده تر این گونه تعریف کرد: میدان ها، بازارهایی برای 
ســرمایه های خاص هستند که در آن ها عامالن اجتماعی بنا بر 
استعدادهای خاص خود در انواع سرمایه ها، سرمایه گذاری می کنند 
 و وارد رقابت و عمل می شــوند ]شویره و فونتن، 1385: 137[.

در واقع آنچه باعث شکل گیری میدان می شود و میدان به دنبال 
دستیابی به آن است، هدفی روشن و بنیادی است: تولید، حفظ 

و بازتولید سرمایه.

ب. سرمایه3  
در آثار بنیان گذاران جامعه شناســی ) از جمله کارل مارکس 
که کتابی سه جلدی هم به نام »سرمایه« دارد(، سرمایه مفهومی 
اقتصادی دارد. امــا بوردیو این مفهوم را آگاهانه عالوه بر مقولة 
اقتصادی، بــه مقوله های اجتماعی، فرهنگــی و حتی نمادین 
گسترش می دهد. وی با بســط مفهوم سرمایه، حوزه های نفوذ 
متنوعی را برای آن در نظر می گیرد، زیرا ســرمایه امکان تغییر 
شــکل و کارکرد از وجوه صرفًا اقتصادی به شکل های فرهنگی 
و اجتماعی را در میدان های مختلف داراســت. افراد با ســطوح 
متفاوت سرمایه در میدان حاضر می شوند و با تولید محصوالت 
واقعی و نمادین به مبارزه و رقابت با یکدیگر برای کسب سرمایة 

27  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و دوم |  شمارة 3 |  بهار 1399 |



بیشــتر می پردازند. با این شرایط، افراد و گروه هایی که توانایی 
تبدیل وجوه مادی ســرمایه را به حالت نمادین و بهره گیری از 
ســرمایه به شــکل معناها و نمادها را دارند، به موقعیت بهتر و 

باالتری در میدان دست می یابند. 
سرمایه از نظر بوردیو به هر نوع قابلیت، مهارت و توانایی اطالق 
می شود که فرد می تواند در جامعه به صورت انتسابی یا اکتسابی 
به آن دست یابد و از آن در روابطش با سایر افراد و گروه ها برای 

پیشبرد موقعیت خود بهره ببرد ]فکوهی، 1384: 145[.
 از این منظر تفاوتی ندارد که حرف از پول باشد یا شکل های 
متفاوت رفتار. سرمایه به دست کنشگران تولید می شود، می تواند 
به طور انحصاری انباشته شود و مورد مبادله واقع شود یا به ارث 

برسد ]جنکینز، 1384: 101[.
بوردیو سرمایه را به چهار نوع به شرح زیر تقسیم می کند:

1 .سرمایة اقتصادی: شامل عوامل مؤثر در تولید است؛ مانند 
زمین، نیروی کار، سرمایة مالی، درآمد، کاالهای اقتصادی و غیره.
2 . ســرمایة فرهنگی: شــامل مجموعــة کیفیات فکری 
تولید شــده توسط خانواده، مدرسه و ســایر گروه ها و نهادهای 
رسمی و غیررسمی است و معمواًل به سه صورت دیده می شود: 
é به صورت امکانات پردوام، مانند توانایی سخن گفتن در مقابل 
جمع به آسانی. é به صورت عینی، مانند قابلیت تولید کاالهای 
فرهنگی، همچون تابلوها، آثار هنری و غیره. é به صورت نهادی، 
یعنی آنچه توسط نهادها ضمانت اجرایی می یابد؛ مانند عنوان ها، 

مدرک های تحصیلی و غیره.
3 . ســرمایة اجتماعی: معمواًل این نوع سرمایه به روابط 
و فعالیت هــای اجتماعی افراد با دیگران بســتگی دارد؛ مانند 
دعوت های متقابل در مهمانی ها، عضویت در یک باشــگاه و یا 

گروه خاص، و غیره.
4 . سرمایة نمادین: هر گونه دارایی که دیگران آن را درک 
کنند و به رسمیت بشناسند و برای آن ارزش قائل شوند، سرمایه 
نمادین به حســاب می آید؛ مانند اتیکت نام خانوادگی و غیره. 
ســرمایة نمادین از جایگاه اجتماعی فرد سرچشمه می گیرد و 
مجموعة ابزارهای نمادینی مانند احترام، شکوه، عزت و پرستیژ 

را برای وی به ارمغان می آورد.
با توجه به انواع ســرمایه های قید شــده، کنشگران نیز در 
میدان های مختلف در سه بعد توزیع می شوند: در بعد نخست 
بر اســاس جمع کل ســرمایه ای که در اختیــار دارند؛ یعنی 
ترکیبی از انواع ســرمایة تحت اختیارشان. در بعد دوم تعیین 
جایگاه شــان بر اساس ساختار سرمایه شان؛ یعنی سهمشان از 
انواع ســرمایه به صورت جداگانه. و در بعد سوم بر پایة برآورد 
جمع کل و ســاختار ســرمایة آن ها در طول زمان ]پات نام، 
1384: 115[. البتــه انــواع متفاوت ســرمایه قابل تبدیل به 
یکدیگــر و همچنین قابل مبادله اند. مثاًل فردی که ســرمایة 
فرهنگی دارد، می تواند آن را به سرمایة اجتماعی یا اقتصادی 
تبدیل کند؛ مانند تحصیل برای به دست آوردن اعتبار به جای 

تحصیل برای دستیابی به شغل ]ریتزر، 1374: 724[. در واقع 
ســاختار ذهنی هر فرد و جایگاهش در میدان های متفاوت به 

میزان بهره مندی اش از انواع سرمایه بستگی دارد.
بوردیو معتقد است: شکل های گوناگون سرمایه شانس برنده 
شدن در هر بازی را تعیین می کنند. گروه هایی که به بیشترین 
میزان سرمایه دسترسی دارند، در کانون اصلی رقابت و مبارزه، 
یعنــی میدان قدرت قرار می گیرنــد. البته میدان قدرت از یک 
طبقة حاکم متحد تشــکیل نشــده، بلکه از قشرهای ناهمگون 
نخبگانی تشکیل شده که جایگاهشان بر اساس شکل های مختلف 
سرمایه شکل گرفته است. گاه گروه های حاضر در میدان قدرت، 
در جایگاه مخالف و اپوزیســیون یکدیگر قرار می گیرند و بر سر 
تثبیت ارزش شــکل های مشخص سرمایه به مبارزه می پردازند 

]پات نام، 1384: 82[.

ج. منش عادت واره 
منش مجموعه ای از قابلیت هاســت که فــرد در طول زندگی 
خود، آن ها را درونی و به طبیعت ثانویة خویش تبدیل می کند؛ 
به نحوی که بدون آنکه لزومًا آگاه باشــد، بر اســاس آن ها عمل 
می کنــد. منش به معنای درونی کردن ســاختارهای بیرونی و 
بازتولید آن هاست. به عبارت دیگر، منش ذهنیت اجتماعی شده 
و درونی شــده است. بوردیو با طرح این مفهوم درصدد است که 
میان عین و ذهن ارتباط برقرار ســازد و نشــان دهد که منش 

هدایتگر رفتار فرد در فضای اجتماعی است.
منش نتیجة یادگیری ای است که به صورت ناخودآگاه درآمده 
و به شکل استعداد در فرد جلوه می کند. برای مثال، موسیقی دان 
نمی تواند بی مقدمه و بدون تمرین و آموختن قواعد موســیقی، 
آهنگ بنوازد. در تمامی حرفه ها این قاعده حاکم است ]دورتیه، 
1381: 229[. بوردیو می گوید: »منش تولیدکنندة کنش هاست، 
در حالی که خود محصولی تاریخی و اجتماعی است؛ ولی نه به 
معنای کاماًل جبری آن. منش به طور غیرمکانیکی به رفتارهای 
عینًا مطابق با منطق میدان اجتماعی مربوط، شــکل می دهد. 
ایــن رفتارها جواز خود را از ایــن منطق می گیرند و بنابراین با 
توجه به همین منطق محدود می شوند. عامالن به دلیل همین 
منش هایی که دارند، به خودی خود انتخاب های خود را محدود 
می کنند، بی آنکه نیازی به محاســبه ای برای این کار داشــته 

باشند. 
در واقع کنشگر از طریق منش به ادراک و داوری می پردازد و 
در جهان پیرامون خود عمل می  کند. منش، شرایط اجتماعی، 
امکانات و محدودیت ها را در شخص درونی می کند و رفتار فرد 
در اجتماع را شــکل می بخشد، و لذا »ساخت دهنده« است. و 
از ســوی دیگر، میانجی بین تجربه های گذشته و محرک های 
کنونی است و لذا ساختمند نیز هست ] استونز، 1379: 334[. 
به این ترتیب بوردیو ساختارهای اجتماعی عینی را در تجربة 
ذهنی کنشــگران تئوریزه می کند. جذب این ســاختارها در 

|  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و دوم |  شمارة 3 |  بهار 1399  28



ذهن کنشگر باعث می شود که وی مطابق همان ساختارها در 
میدان های مختلف عمل کند و در نتیجه رابطه ای دو ســویه و 

دیالکتیکی بین عین و ذهن شکل بگیرد.

د.تمایز5  
مجموعه تفاوت هایی که در رفتارها و سبک های زندگی افراد 
جامعه به دلیل جایگاه های متفاوتشــان از لحاظ سرمایه و قرار 
گرفتنشــان در میدان های اجتماعی مختلف، میان آن ها وجود 
دارد، »تمایز« نامیده می شــود. از نظر بوردیو، افراد بر اســاس 
موقعیت اجتماعی شان، اعمال سلیقه می کنند و هر طبقه سعی 
می کند خود را از ســایر طبقات متمایز کند. وی در اثر معروف 
خود )تمایز( نشان می دهد که چگونه می توان میان حوزه هایی 
چون ورزش، غذا، لباس، سلیقه های هنری، موسیقی، عکاسی، 
ادبیات و غیره از یک ســو، و وضعیت اجتماعی افراد از ســوی 
دیگــر، ارتباط منطقــی برقرار کرد. برای مثال، در فرانســه در 
میدان قدرت ســرگرمی مورد عالقة یک طیف سیاسی، اسکی 
روی آب، تنیس، اسب سواری، شطرنج، گلف و نواختن یا گوش 
سپردن به پیانوست. در حالی که سرگرمی طیف مقابل، فوتبال، 
ماهی گیری، نواختن و یا شــنیدن دیگر انواع موســیقی و غیره 

است ]فکوهی، 1384: 146[.

هـ.خشونت نمادین6 
 از دیدگاه بوردیو، خشــونت نمادین صدمه و آسیبی است که 
در نتیجة  دســته بندی ها و برچسب های اجتماعی به افراد وارد 
می شود. وی با مطالعة فرهنگ، آن را در کانون مطالعاتش قرار 
می دهد تا به این وســیله پویش های سلطة اجتماعی را تحلیل 
کند. منظور بوردیو از »فرهنگ« عبارت اســت از نمادها، معانی 
و کاالهای فرهنگی )از موســیقی و ادبیات گرفته تا غذا و اثاث 
خانه( که همواره مهر طبقة اجتماعی را بر پیشانی دارد. فرهنگ، 
ســلطة طبقاتی را تا جایی بازتولید می کند که طبقات مسلط 
بتوانند ارزش های فرهنگی، معیارها و ذائقة خود را بر کل جامعه 
تحمیل کنند یا دســت کم ترجیحات فرهنگی شان را به منزلة 
برترین، بهترین و مشــروع ترین سبک زندگی تثبیت کنند. در 
واقع سلطة طبقاتی زمانی محقق می شود که سبک های زندگی، 

ذائقه ها و آداب اجتماعی طبقات مسلط مشروع و غالب شود. 
بوردیو این گونه ســلطة طبقاتی از طریــق تحمیل فرهنگی 
را نوعــی خشــونت نمادیــن می خواند؛ خشــونتی مبتنی بر 
 تحمیل ارزش های یک طبقة خــاص بر تمامی طبقات جامعه

]ســیدمن، 1391: 203 – 199 [. در این حالت، طبقة مسلط 
و طبقات تحت سلطه، هر دو ممکن است به صورت ناخودآگاه 
نظام ســلطه را چنــان درونی کنند که به صــورت خودکار در 
رفتارهای روزمره، در انتخاب ها و در تمام ابعاد زندگی شان آن را 

دائما تولید و بازتولید کنند ]فکوهی، 1384: 146[. 

نتیجه گیری
با وجود پراکندگی حاکم بر اندیشــه و آرای بوردیو، می توان 
اســتنباط کرد که وی در نظریة جامعه شــناختی خود درصدد 
اثبات این مطلب اســت که جامعه قبل از هــر چیز یک نظام 
سلطه است که ســازوکارهایی را به کار می گیرد تا بتواند خود 
را بازتولید کند. بوردیو در این مســیر مفاهیمی کلیدی را خلق 
می کند و ســپس درصدد تطابق آن ها با واقعیات، در حوزه های 
مختلف زندگی اجتماعی برمی آیــد. کلیدی ترین این مفاهیم، 
مفهوم میدان اســت که مفاهیم دیگری ماننــد منش، تمایز، 
سرمایه و همچنین قدرت و خشونت نمادین را دربرمی گیرد. وی 
عرصة اجتماع را به میدانی تشبیه می کند که نیروهای مختلف 
اجتماعی، هر کدام با منش ها و سرمایه های متفاوت  )اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و نمادین ( در آن وارد می شوند و با یکدیگر 
برای دستیابی به بیشترین امتیازات مادی و غیرمادی به رقابت 

و مبارزة واقعی و نمادین می پردازند. 

پی نوشت ها
1. Pierre Bourdieu   
2. Champs
3. Capital
4. Habitus
5. Distinction
6. Violence Symbolique  
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دانش نوین اجتماعی

اشــاره
 پاییز امســال بیماری خطرناک و کشندة کرونا از استان »ووهان« چین شــروع شد. واگیری و سرعت سرایت باالی این 
بیماری سبب شد که بعد از دو ماه، بیماری صورت همه گیر )اپیدمی( به خود بگیرد؛ به طوری که تقریبًا تمام کشورهای جهان 
را درنوردید. در مورد علت بیماری و اینکه از نوع رژیم غذایی و بهداشتی نامناسب در چین  ریشه می گیرد و یا علل احتمالی 
دیگر، هنوز نظر قاطعی نمی توان داد، اما آنچه غیرقابل انکار است اینکه آثار و پیامدهای این  همه گیری مناسبات اجتماعی، 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در تمام کشورهای جهان تحت تأثیر قرار داده است.

اخالقِ مخاطرات
فریبرز بیات

همه گیری کرونا، بسترها و آثار آن از منظر جامعه شناسی

اپیدمی کرونا تاکنون صدها هزار نفر را به کام مرگ کشانده است. 
بنابر برآوردها، کرونا 1/5درصد رشد اقتصاد جهان را کاهش خواهد 
داد. »سازمان  بین المللی کار« اعالم کرده است، شیوع کرونا حدود  
2/7 میلیارد نفر از نیروی کار را در جهان تحت تأثیر قرار می دهد 
و نیز موجب کاهش ساعات کاری 195 میلیون نفر خواهد شد که 
در نتیجه افت درآمد و فقر را تشــدید می کند. پیش بینی سازمان 
بین المللی کار حاکی است: ادامة تعطیلی ها بر اثر کرونا به گسترش 
فقر در جهان می انجامد و 80 درصد بنگاه های اقتصادی کوچک و 

متوسط را دچار آسیب  می کند.
اقتصاد ایران نیز به تبع ســایر کشورها از چنین وضعیتی متأثر 
خواهد شــد، به طوری که رشــد نزدیک به صفر و احتمااًل منفی 
را تجربــه خواهد کــرد. تولید ناخالص داخلی بیــن 2 تا 3 درصد 
کاهش خواهد یافت. نزدیک به  3/3 میلیون نفر از شاغالن رسمی 
کشور به طور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفته اند. بیش از 1/۵ 
میلیون کارگاه رســمی و غیررســمی دچار توقف فعالیت شده اند. 
چهارمیلیون شاغل غیررسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش 

فعالیت، دستمزد و اخراج هستند )ربیعی،1399(.
عالوه بر اقتصاد،کرونا حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را 
نیز به شدت متأثر کرده است. از نظر فرهنگی، کرونا مدرسه ها، 
دانشــگاه ها ، مراکز علمی و آموزشی، و کتابخانه ها را تعطیل و 
نیمه فعال کرد و نظام های آموزشی که  خود را به زیرساخت های 
آمــوزش مجازی و نوین تجهیز نکــرده بودند، با چالش جدی 
روبه رو شــدند. ایــن ویــروس مراکز  فرهنگی و ســالن های 
اجتماعات، مکان های مذهبی و زیارتگاه ها، مراکز هنری شامل 
سینماها، نمایشگاه ها، گالری ها و مراکز  گردشگری، و همچنین 
رستوران ها، تاالرها، مکان  های ورزشی و باشگاه ها را  به تعطیلی 

کشاند.
از نظر اجتماعی نیز این همه گیری پیامدهای متفاوتی داشته 
اســت. کرونا قبل از هر چیز به توهمــات غیرعلمی در جوامع  
پایان داد، باور مردم  را به علم  تقویت کرد، و آن ها را به کسب 
دانش و رعایت قواعد علمی و بهداشتی ترغیب کرد. در وضعیت 
کرونایی، از یک ســو گروه های ســودجو و فرصت طلب از این 

همه گیری کرونا، بسترها و آثار آن از منظر جامعه شناسی
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شرایط برای احتکار و گران فروشــی اقالم و کاالهای بهداشتی 
سود جســته اند، و از سوی دیگر و در مقابل، گروه های داوطلب 
و انجمن هــای مردم نهاد و خیریه به کمک مردم گرفتار بیماری 
شــتافته و به توزیع اقالم بهداشــتی و مواد غذایی  بین مردم 

گرفتار اقدام کرده اند. 
گروه هایی به الک خودخواهی فرورفته و ســعی کرده اند گلیم 
خود را از آب بیرون بکشند، و گروه های دیگری  این وضعیت را  
فرصتی مناسب برای تحکیم اخالق اجتماعی، تعاون، هم یاری و 
همدلی تشخیص داده و منافع و خیر اجتماعی را  بر نفع فردی 
ترجیح داده اند.گروهی تعطیلی کار و قرنطینة خانگی را فرصتی 
برای بازگشت به خانه و تقویت روابط و مناسبات خانوادگی قرار 
داده انــد، اما در  گروه های دیگری، بی کاری، فقر و بی برنامگی از 
یک ســو، و فقدان منابع درآمدی برای گذران زندگی در چنین 
وضعیتی از ســوی دیگر، موجبات گسترش تنش ها و تعارضات 
خانوادگــی را بین مردان و زنان، و والدیــن و فرزندان را فراهم 
کرده اســت. تا جایی که حتی بنابر برخی برآوردها،  آمار طالق 
و آســیب های اجتماعی در این ایام در برخی کشورها باال رفته 

است.
کرونا از حیث سیاسی نیز تأثیرات خود را داشته است: از سویی 
موج کمک و هم یاری بین دولت ها را،  برای عبور از این بحران، 
برانگیخته است، و از سوی دیگر، برخی کشورها این وضعیت را 
فرصتی برای تحت  فشار قرار دادن دولت های رقیب قرار داده و 
از اخالق بشردوستانه و  انسانی عدول کرده اند. در داخل کشورها 
نیز کرونا مشت سیاست مداران را باز کرده، و قدرت و ضعف آن ها 
را در مدیریت جامعه، و دانش و ارادة آنان را برای تصمیم گیری 

به موقع برمال ســاخته است. بسیاری از دولت ها و دولت مردان 
در دوراهی نجات اقتصاد یا حفظ جان  شهروندان دچار تردید 
و تزلزل شــدند. کرونا ناکارکردی و ضعف دستگاه های اجرایی 
پرطمطــراق و مراکز پرخرج  و با بودجه های باال اما ناکارآمد و 
غیر مفید را برای شهروندان عیان ساخت؛ همچنان که ارزش و 
اهمیت  وجود برخی بخش ها و ادارات را بیش از پیش مشخص 

کرد.
 اما مهم تر از همة این ها، کرونا نشان داد، مردم همة کشورها  
در جهانی به هم پیوسته زندگی می کنند. اتفاقات و رویدادهای 
مثبت و خوشایند، یا منفی و رنج آور، دیگر چون گذشته صورت 
محلی، منطقه ای و محدود ندارند و به زودی آثار و پیامدهای 
آن ها همة کشــورها را در بر خواهد گرفــت. به همین دلیل 
نمی توان به دور خود حصار کشید و از مناسبات جهانی کناره 
گرفت یا خود را چون برخی قدرت های غربی تافتة جدا بافته 
دانست و از توفان حوادث برکنار ماند. همچنان که مزایای جهان 
ارتباطات و اطالعات، پیشرفت های علمی و فناورانه، ابتکارات 
و اختراعات،  یا کشف راه های غلبه بر بیماری ها، و حتی  باال و 
پایین شدن قیمت نفت و طال یا ارزهای بین اللمللی دیر یا زود 
تأثیر خود را بر کوچک ترین کشورها در دورافتاده ترین مناطق 

صحرای آفریقا نشان می دهند.
تخریب  محیط زیســت، نازک شــدن الیــة ازون، جنگ و 
خشونت، و بیماری ها نیز شکل همه گیر و جهانی پیدا کرده اند 
و دیگر نمی توان عواقب و آثارشــان را به یک کشور یا منطقه 
محدود کرد. چنان که جنگ خلیج فارس کل منطقه را به نوعی 
درگیر کرد، یا جنگ گروه هــای تکفیری  و داعش در عراق و 
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ســوریه دامنه اش، با ســیل مهاجران، به کل اروپا و آمریکا نیز 
کشــیده شــد و جنون گاوی و آنفوالنزای پرندگان بسیاری از 
کشورها را درگیر کرد. به طور کلی، جهان معاصری که ما در آن 
زندگی می کنیم، بسیار کوچک و به هم پیوسته شده است. نظم 
و پیشرفت، بی نظمی و آشفتگی، و اعتماد و ایمنی و مخاطره و 
ناامنی از ویژگی های دو قطبی  این جهان به هم پیوسته است.

جامعه شناســان  معاصر در نظریه هــای خود تالش کرده اند، 
وضعیت جهان معاصر و مــدرن را در قالب مفاهیم و قضایایی 
صورت بنــدی و قابل فهم کنند. ماکــس وبر جامعة مدرن را با 
قدرت دیوان ســاالری مشــخص می کند و از آن به عنوان»نظم 
مشدد« و»قفس آهنین« بوروکراسی یاد می کند. نئووبرین هایی 
چون جــرج ریتزر، نظریة»مک دونالدي کــردن« جامعه را از 
طریق فرایندهاي کارآمدي، محاســبه گری، پیش بینی پذیری، 
و کنتــرل در جهت معیاري و هنجاري شــدن عنوان می کنند. 
از دیــدگاه نوربرت الیــاس، در جامعة مــدرن، زندگی روزمره 
پیش بینی پذیرتر، ایمن تر  و قابل درك تر شده است. از دیدگاه 
او، تالش هاي قانونی براي تنظیم  زندگی روزمره، همراه با یک 
بوروکراسی و مدیریت سیاسی، شرایطی را ایجاد کرده است که 
به وسیلة آن، عدم قطعیت و خشونت می تواند در سطح روزمره 
به حداقل برســد )الیوت و ترنر، 1390: ۵۴9(. تئودورآدورنو  و 
میشل فوکو  نیز جامعة مدرن را با دیوان ساالری و نظم یافتگی 

شناسایی و تبیین می کنند. 
اما برخالف این گروه از جامعه شناســان که جامعة مدرن را 
براســاس نظم و یا حتی نظم مشدد تحلیل و تبیین می کنند،  
گــروه دیگری از جامعه شناســان جامعة معاصر را بر اســاس 
آشفتگی و آنومی تحلیل می کنند. اولریش بک، آنتونی گیدنز، 
نیکالس لومــان، و یوهان گالتونگ از جمله جامعه شناســانی 

هستند که از چنین منظری به جهان معاصر می نگرند.
جامعه شــناس آلمانــی، اولریش بــک، با نظریــة »جامعة 
مخاطره آمیز« یا »جامعة خطــر«گام مهمی برای فهم جامعة 
معاصر برداشــته اســت. از دیدگاه ِبک، جامعــة مخاطره آمیز 
بــه جامعه ای ارجاع دارد کــه در آن زندگي اجتماعي مملو از 
تهدیدات و مخاطرات ســاختة دســت انسان هاســت. هرقدر 
فنــاوری در جامعه بیشــتر حضور داشــته باشــد، زندگي ما 
پیش بینی ناپذیرتر می شود و  پیامدهاي ناخواستة بیشتري پدید 
می آیند. پیشرفت های تمدني اگرچه مزایاى زیادى دارند، ولي 
داراي اثرات جانبي منفي نیز هستند. یعني چیزي که خود ما 
خلق کرده ایم، علیه ما کار می کند. پس میزان آســیب پذیری 
انســان ها در جامعة امروزي بیشتر شده است )قاسمی، 1388: 
3۵-3۴(. به تعبیر ِبک، اگر قوة محرکة جامعة طبقاتی و صنعتی 
در این شعار خالصه می شد که »گرسنه ام« شعار جامعة جدید 
این است: »می ترسم«، یا: »نگرانم.« به طور خالصه، در جامعة 
طبقاتی سابق، مســئله داشتن ســهمی از درآمدها و مزایای 
اجتماع و برابری یا نابرابری آن بود، در حالی که ایدة محوری و 

مرکزی کنونی ایمنی است و هر کسی می کوشد از مخاطرات و 
ریسک ها ایمن بماند )بک، 1992 :25(.

ِبک بین مخاطرات سنتی و مدرن تمایز قائل می شود. از نظر او، 
مخاطرات در جامعة سنتی غالبًا از جنس بالیای طبیعی بودند؛ 
ســیل، طاعون و مواردی از این دست. چیزهایی که طبیعت بر 
ما تحمیل می کرد، تبیینی هم که از این مخاطرات ارائه می شد، 
طبیعی، فیزیکی و متافیزیکی بود. گاهی هم تبیینی برای این 
اتفاقات نداشــتند و آن ها را از تقدیر بد می پنداشــتند. این ها 
مخاطراتی کشنده بودند و انسان خود را در برابر آن ها ناچیز و 
بی سالح احســاس می کرد. از این رو، مخاطرات مزبور غیرقابل 
پیش بینی و کنترل بودند. به عالوه خصلت محلی داشتند. یعنی 
به خاطر ویژگی های جامعة سنتی، خیلی امکان انتشار نداشتند. 
بیماری هایی مثل »طاعون« مســری بودند، اما کمِی ارتباطاِت 
بین جوامع باعث می شــد، خصلت محلی یا منطقه ای خود را 

کماکان حفظ کنند. 
اما ویژگی مهم تر اینکه عموم این مخاطرات، به لحاظ منطقی 
و عقالنی، نتیجة کنش مســتقیم یا غیرمستقیم انسان نبودند. 
چیزهایی بودند که بر آدمی تحمیل می شدند. اما مخاطرات در 
دوران مدرن، به ویژه دوران متأخر از جنس دیگری هســتند. 
در این دوره مخاطرات ماهیتًا تغییر یافته اند. مخاطرات جدید 
نه ناشــی از طغیان طبیعت و تقدیر، که ناشــی از کنش ها و 
فعالیت های خود آدمی هستند؛ فعالیت هایی که بخش زیادی 
از آن ها اتفاقًا به واســطة »پیشــرفت« علم امکان پذیر شده اند 
)هدایتی،1398(. بــک جامعة مخاطره آمیز را با ســه ویژگی 

مشخص می کند: 
1. توزیع مجدد ثروت: در جامعة مخاطره آمیز دعوا بر ســر 
تقســیم ثروت نیست، بلکه مسئله توزیع امور منفی و مخاطره 

است.
2. فردیت یابی: از نظر بک، فردگرایی به ســاختار مدرنیتة 
دوم تبدیل شده است. از قرن 17 به بعد، نهادها و ساختارهاي 
جامعه براي آزادي و استقالل فرد زیر سؤال رفته اند و افراد وادار 
شده اند زندگی نامة خود را بسازند. این آزادي از بند ساختارها، 
رهایی به سوي عدم قطعیت های یک جامعة در مخاطره است.

3. استانداردزدایی از کار: در سراسر جهــان، کار ناپایدار 
افزایــش می یابد و افراد تحت عدم قطعیــت کار خواهند کرد 

)قاسمی ، 1388: 3۴-38(.
از دیــدگاه بک، یکی از جنبه هــای مهم جامعة مخاطره آمیز 
این اســت که بیم و خطرهاي آن محدودیت مکانی، زمانی یا 
اجتماعــی ندارند. مخاطره های امروز بر همة کشــورها و همة 
طبقه های اجتماعــی تأثیر می گذارند. آن ها نه فقط پیامدهاي 
مشــخص، بلکه پیامدهاي جهانی را به دنبال دارند. بسیاري از 
شکل هاي مخاطره، مثل مخاطره هایی که به سالمتی انسان و 
محیط زیست مربوط می شــوند، مرزهاي ملی را درمی نوردند. 
انفجار »نیروگاه هسته ای چرنوبیل« در اوکراین در سال 1986، 
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مثال روشنی از این موضوع است. همة کسانی که در مجاورت 
چرنوبیل زندگی می کردند ـ صرف نظر از سن، طبقه، جنس یا 
منزلتـ  در معرض سطوح خطرناك تشعشع اتمی قرار گرفتند. 
در همیــن زمان آثــار و نتایج این حادثه بســیار فراتر از خود 
چرنوبیل گســترش یافت. در سراسر اروپا و فراتر از آن، سطوح 
فوق العاده باالیی از تشعشــع حتی مدت ها پس از انفجار ثبت 

می شد )گیدنز، 1389 :101(.
جامعه شــناس دیگری که ویژگی اصلی جامعة مدرن معاصر 
را مخاطره آمیز بودن آن می داند، آنتونی گیدنز است. از دیدگاه 
گیدنز، مدرنیته یک فرهنگ مخاطره آمیز اســت. از دیدگاه او، 
مفهوم مخاطره بیشــتر در ارتباط با نحوة سازمان دهی جهان 
اجتماعی، چه از سوی کنشگران عادی و چه از سوی متخصصان 
فنی، به مسئله ای بنیادی تبدیل می شود. مدرنیته احتمال کلی 
مخاطره را در برخی از حوزه ها و شیوه های معین زندگی کاهش 
می دهد، اما در عین حال شاخص های مخاطره آفرین جدیدی را 
مطرح می سازد که در اعصار پیشین عمدتًا و یا کاماًل ناشناخته 

بودند )گیدنز، 1380: ۵0(.
گیدنز معتقد است اعتماد و مخاطره، و امنیت و خطر، به عنوان 
ویژگی های دوقطبی و تعارض آمیــز مدرنیته، همة جنبه های 

زندگی روزانه را تحت تأثیر قرار می دهند:
1. مفهــوم مخاطره و اتفاق جای مفهوم سرنوشــت را گرفته 

است.
2. »خطر« و »مخاطره« رابطة نزدیکی با هم دارند، اما یکسان 
نیستند. مخاطره مبتنی بر فرض خطر است، نه لزومًا آگاهی از 

وجود خطر.
3. مخاطــره و اعتماد درهم بافته اند. در برخی از عملکردهای 
اجتماعــی مانند ســرمایه گذاری، الگوهای مخاطــره نهادینه 

شده اند.
4. تعــادل بیــن اعتماد و مخاطره موجــب تحقق »امنیت« 
می شــود. امنیت موقعیتی اســت که در آن، با مجموعه ای از 

خطرها مقابله شده باشد.
5. ناامنی صرفًا به معنای بی اعتمادی نیست، بلکه اموری دیگر 

را نیز دربر می گیرد )همان، ص40(.
از دیدگاه گیدنز، در شــرایط مدرنیته بیشتر خطر هایی که با 
آن هــا روبه روییم، دیگر از جهــان طبیعت بر نمی خیزند. البته 
گردبادها، زمین لرزه هــا و مصیبت های طبیعی دیگر هنوز هم 
رخ می دهند، ولی در بیشــتر موارد، روابط ما با جهان طبیعی، 
از همین روابط در عصرهای پیشــین، از بیخ و بن تفاوت دارند؛ 
به ویژه در بخش های صنعتی شدة جهان؛ البته تا اندازه ای در هر 

کجای زمین.
در نگاه نخست، خطرهای بوم شــناختی که امروزه پیش رو 
داریم، ممکن اســت بــه مخاطرات طبیعــی در عصر پیش از 
مدرن شباهت داشته باشند، اما به هر روی، تضاد این دو بسیار 
نمایان است. تهدیدهای بوم شناختی ما نتیجة دانش اجتماعی 

سازمان یافته اند و به واسطة تأثیر صنعت گرایی بر محیط مادی 
رخ می دهند. »این تهدیدها بخشی از آن چیزی  هستند که من 
آن را سیمای مخاطرة نوپدید ناشی از پیدایش مدرنیته می نامم. 
منظورم از این سیمای مخاطره، مجموع تهدیدها یا خطرهایی 
اســت که مختص زندگی اجتماعی مدرن هستند« )همان، ص 

.)131
او سیمای مخاطرات  نوپدید در جهان مدرن را چنین ترسیم 

می کند:
1. جهانی شــدن مخاطــره از نظر تراکم؛ بــرای مثال جنگ 

هسته ای است که می تواند بقای نوع بشر را تهدید کند.
2. جهانی شــدن مخاطره از نظر شــمار فزاینــدة رخدادهای 
احتمالی که بر هرکســی یا دست کم، بر تعداد انبوهی از آدم ها 
در کرة زمین تأثیر می گذارند؛ مانند دگرگونی در تقســیم کار 

جهانی.
3. سرچشمه گرفتن مخاطره از محیط ساخته شده یا طبیعت 
اجتماعی شــده که نمایشگر نفوذ دانش انسانی در محیط مادی 

است.
4. توســعة محیط های مخاطــرة نهادمند؛ ماننــد بازارهای 
ســرمایه گذاری، گذاری که بر بخت های میلیون ها انسان تأثیر 

می گذارند.
5. آگاهــی به مخاطره به عنوان صرف مخاطره؛ به صورتی که 
کاستی های دانش در مورد مخاطره، به وسیلة  دانش مذهبی به 

قطعیت ها تبدیل نمی شوند.
6. آگاهــی خوب توزیع شــده در مورد مخاطره. بســیاری از 
مخاطراتی که دســته جمعی با آن ها روبه رو هستیم، برای عامة 

مردم شناخته شده اند. 
7. آگاهــی از محدودیت هــای مهارت تخصصــی. هیچ نظام 
تخصصی نمی تواند در مورد پیامدهای اقتباس اصول تخصصی، 

تخصص کامل داشته باشد )همان، ص 1۴8-1۴9(.
نیکالس لومان، جامعه شناس برجستة آلمانی هم جهان مدرن 

را با دو ویژگی شناسایی و تبیین می کند:
1. جهان مدرن داراي پیچیدگي غیرقابل مدیریت است.

2.  درجهان مدرن، خطر کاهش یافته، ولي به جاي آن  ریسک 
بیشتر شده است. منظور از ریسک یعني احتمال اینکه در آینده 

رفتارهاي ما انسان ها داراي پیامدهاي مضر باشد. 
از نظــر لومان، دنیــاي مــدرن پیچیده خواهــان عقالنیت 
ریسک پذیر است و ریسک پذیری بیش از هرچیز به اعتماد نیاز 
دارد. از نظر لومان، اعتماد می تواند در ســطوح متفاوت پدیدار 
شود، ولي همیشــه داراي یک کارکرد است: اعتماد پیچیدگي 
اجتماعي را کاهش مي دهد. زیرا ســطح پذیرش امور نامعلوم را 
افزایش می دهد. از نظر او، واکنش عقالني انسان به پیچیدگي و 

ابهام زندگي اجتماعي، اعتماد است )لومان، 139۴: ۴7(. 
برخی جامعه شناســان دیگر در تلقی از آشفتگی و بی نظمی 
جهان معاصر تا آنجا پیش رفته اند که از »آنومی درونی شــده« 
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در شــخصیت افــراد مدرن ســخن گفته انــد و برخی دیگر، 
با ترســیم تاریخ جوامع بشــری از ابتدا تاکنون، روند ساختار 
اجتماعی را در جهت »ذره ای شدن« و روند فرهنگ را به سوی 

»آنومیک شدن« دانسته اند.
یوهــان گالتونگ می گوید: »جهاني شــدن و ســرمایه داری 
دیجیتال در پایان قرن بیستم اکثر جوامع مدرن را در وضعیت 
فروپاشی اجتماعی قرار داده است. از دیدگاه وی، مدرن سازی 
موجب بیگانگی روحی، زندگی فاقد معنا، فرهنگ غیرپاسخ گو 
به نیازها، و مشــکالت منحصربه فردی شده است که در حالت 
تشدید شده، به فروپاشی اجتماعی و شکل گیری فرایند دو گانة 
»فرهنگ زدایی« و »ساختارزدایی« منجر می شود« )گالتونگ، 

1995؛به نقل از: حاجیانی، 1393: 18-19(.
در مجموع، از دیدگاه گروه قابل توجهی از جامعه شناســان، 
جهان معاصر در عین نظم و پیشرفت با بی نظمی و مخاطرات 
جدی همراه اســت. بســیاری معتقدند: آشفتگی و مخاطرات 
خصلت ذاتی دنیای جدید و به هم پیوسته است. این مخاطرات 
اگرچه محصول کنش انســانی هستند، اما لزومًا قدرت کنترل 
آن ها در اختیار انسان نیست. به تعبیر گیدنز، جهان مدرن  به 
منزلة گردونه ای خردکننده و بی مهار، محصول عقالنیت ابزاری 
انسان مدرن است. انسان ها می توانند از آن سواری بگیرند ولی 
هر آن ممکن اســت از کنترل خارج شــود و خود را متالشی 
کند. سواری بر این گردونه خالی از لطف و جذبه نیست، اما از 
آنجا که مسیر این گردونه سرشار از مخاطرات پرپیامد )اعم از 
بیماری، مشکالت زیست محیطی و نابرابری و استثمار و جنگ 
و خشونت( است، هرگز نمی توانیم احساس امنیت کامل داشته 
باشیم. احساس امنیت و دلهره به شکلی ناهم ساز همواره با هم 

وجود دارد.
به گفتة سوزان سونتاگ، سناریوی دائمی دنیای مدرن معاصر 
این اســت: »فاجعه نزدیک اســت، ولی اتفاق نمی افتد. البته 
فاجعه همچنان در چشــم انداز باقی می ماند ... فاجعه پردازی 
اکنون یک سریال بلند شــده است: نه فاجعه مربوط به زمان 
حال نیســت، ولی از این پس، هر آن ممکن اســت رخ دهد« 

)سونتاگ، 1989؛ به نقل از: گیدنز، 1380:160(. 
بیمــاری کرونا اکنون بیش از هر زمــان دیگری این تصویر 
را کــه ما در جهانــی به هم پیوســته و مخاطره آمیز  زندگی 
می کنیم، ملموس کرده اســت. اکنون ملت هــا و دولت ها به 
ایــن درک و دریافت رســیده اند که همه در یک کشــتی به 
سرمی بریم و هرگونه اهمال و سستی، کوته نگری، سوء تفاهم و 
بی اعتمادی، یا  دشمنی و درگیری می تواند این کشتی را برای 
همه ناامن کند. این وضعیــت ضرورت های تالش برای رفتن 
به طرف جهانی انســانی تر را در پرتو نوعی »اخالق جهانی« و 

بشردوستانه گوشزد می کند. 
اخالقی که در عین حفظ »فاصلة فیزیکی«،  برای جلوگیری 
از شــیوع  بیماری، »فاصلــة اجتماعی« را با هــدف  تعاون، 

هم دلی، صمیمیت و عشــق به انسانیت کم می کند. اخالقی که 
در آن خودخواهی، نفع طلبی، فردگرایی و ناسیونالیسم افراطی، 
تبعیض و نابرابری، سوءظن و بی اعتمادی، قطبی سازی، تعارض، 
تضاد، دشــمنی، خشــونت و جنگ جای خود را به خیرخواهی 
و منافع جمعــی، عدالت و برابری، گفت وگــو، تفاهم، همدلی، 
هم فکری، هم گامی، هم کاری و تعاون، برای کاستن از مخاطرات 
فزاینــده می دهد. اخالقی که تفاوت های فرهنگی و تنوع و تکثر  
فرهنگ های بومی  و ملی  را به رســمیت می شناسد، از هر گونه 
تالشی برای »کانفورمیسم« و »یک دستی« می پرهیزد و آرمانش 
نه »یک صدا، چندین جهان«که »یک جهان، چندین صداست«.
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دانش نوین اجتماعی

دکتر ابوطالب سعادتی

اشـــــــاره
کتاب هــای درســی جامعه شناســی تا چه انــدازه  به 
جامعــة هدف و گروه مخاطبان خود توجــه دارند؟ با زبان،  
دانش، مســائل و مشــکالت، و نیازهای ایــن گروه چقدر 
آشنایند؟ آیا مســائلی که در این کتاب ها مطرح می شوند، 
پاســخ گوی سؤال های بچه ها هســتند؟ آیا نظریه هایی که 
در این کتاب ها مطرح می شــوند، به جامعــة ما مربوط اند 
و راه حل مشــکالت کنونــی جامعه را ارائــه می دهند؟ 
دکتر ابوطالب ســعادتی، عضو هیئت علمی »واحد علوم 
تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی«، در گفتاری به این پرسش   ها 

پاسخ داده است که در ادامه از نظرتان می گذرد.

کلیدواژه ها: هــوش  اجتماعی،  هــوش هیجانی،  هوش 
اجتماعی در کتاب درسی

بحث امروز ما دربارة کتاب جامعه شناسی است و اینکه آیا این 

کتاب به مقولة هوش هیجانی و هوش اجتماعی پرداخته است 
یا نه. بنده به واسطه رشتة خودم سعی می کنم به صورت خالصه 

مطالبی را در این زمینه مطرح کنم.
یک سلســله اشــکاالت وجود دارند که به نظر من مشــترک 
هستند و در اکثر کتاب ها دیده می شوند. فکر می کنم در نگارش 
اکثر کتاب های ما، اصل نگارش رعایت نشــده اســت. در اغلب 
کتاب های مدرسه ای جامعة هدف لحاظ نشده و به گونه ای است 
که انگار کتاب را برای همه نوشته اند. یعنی وقتی کتاب را مطالعه 
می کنیم، این احساس به ما دست نمی دهد که برای دانش آموز 
دورة متوسطة اول یا دوم نوشته شده است. چرا؟ چون فردی که 
در دورة متوسطة نظری تحصیل می کند، ویژگی هایی مخصوص 
خود دارد و مثالً  وقتی از مرحله ای گذشت و وارد دانشگاه شد، 

ویژگی هایش باید کاماًل متفاوت باشند.
آیا مــا در کتاب هایمان به جامعة هدف توجــه داریم، که به 

اصطالح علمی به آن می گوییم »کانتکست«1؟ 
آیــا این كتاب ها براین محور هســتند؟ آنچــه در كتاب هاي 

هوش اجتماعی، گم شدۀ
کتاب های درسی
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دانشــگاهي جامعه شناختي نوشته شــده، كمي مختصرتر آن، 
در این كتاب آمده اســت. آیا دانش آمــوز ما با آن ارتباط برقرار 
مي كند؟ به نظر مي آید رعایت نكردن این موضوع باعث شــده 

است، دانش آموز نتواند با مطلب ارتباط برقرار كند.
چرا مــا نمي توانیم به متقاضیان و مخاطبانمــان دانش ارائه 
كنیــم؟ اگر یك روز بگوییم حضــور و غیاب نداریم، چرا حاضر 
نیســتند قبول کنند پاي حرف هاي ما بنشینند. یعني نیاز روز 
یك چیزي است و گفته هاي ما چیز دیگري. شكافي اتفاق افتاده 
است بین علم و آنچه كه در كف جامعه وجود دارد. اگر ما روزي 
به دانش آموزمان بگوییم بدون هیچ محدودیتي بنشــیند و هر 
سؤالي كه دارد، بپرســد، آن گاه مي توانیم جواب ها را تنظیم و 
به یك كتاب تبدیل كنیم تا شــما مطالعه كنید. آیا سؤال هایی 
كه از ما مي پرســند، مطالبي است كه در كتاب ها وجود دارند؟ 
چقدر از این ها سؤال هاي دانش آموزان است؟ ما باید مخاطب و 
نیازهاي او را در نظر بگیریم. به سبب شكاف موجود، نویسندگان 
و مؤلفان راه خود را مي روند و دانش آموزان راه خود را. بنابراین 
ارتباطی بین این ها برقرار نمي شــود. آنچه در این نشســت زیر 
عنوان هوش هیجاني و هوش اجتماعي مي خواهم مطرح كنم، 

همین موضوع است.
آیا هوش اجتماعي دانش آموزان ما پایین است كه نمي توانیم 
مطلب را خوب به آن ها منتقل كنیم؟ یا هوش ما پایین اســت 
كه نمي توانیم در انتقال مطلب موفق باشــیم؟ كجاي كار دچار 

مشكل است؟
به نظــر من، ما دچــار تئوري زدگي شــده ایم. یعني چه؟ 
جامعة ما خیلي با جوامع دیگر تفاوت دارد. شــاید ما در نوع 
خودمان بي نظیریم. جامعه اي كه شرایط اجتماعي، اقتصادي 
و فرهنگي آن با كشــورهاي دیگر قابل مقایســه نیست. اما 
تئوري هایي را كه توســط ســایر افراد در جوامع دیگر بیان 
شــده اند مي آوریم اینجا و مي خواهیم به دانش آموزان منتقل 
كنیــم. خب او قبول نمي كند و ارتباط برقرار نمي شــود. این 
نان به تنور سرد نمي چســبد. نکتة دیگر اینکه ما با استفاده 
از قدرت حضور و غیاب و نمره، ســعی می کنیم مطلبی را که 
نمی چســبد، منتقل كنیم. دقت كنید ما باید تئوري ســازي 
كنیم. تئوري ســازي یك علم اســت. ما كه نمي توانیم فقط 
بگوییــم ماكس وبر یــا گیدنز چه گفته اند، آن ها نظرشــان 
را در جامعة خود و در شــرایط اجتماعي خودشان گفته اند. 
آیا شــرایط اجتماعي آن ها قابل »نســخه برداري« با شرایط 
اجتماعي ماســت كه بخواهیم حرف آن ها را اینجا بیاوریم؟ 
دانش آموز ما مي گوید: من مشــكالتي دارم و دوســت دارم 
شــما كه دانشمند هســتید، براي من راه حل پیدا كنید. اما 
ایــن ارتباط وجود نــدارد. ما ارتباطمــان از طریق كالس و 
كتاب برقرار مي شــود. دانش  آموز مي پرســد: شما مي توانید 
حرف هایتــان را از طریق كتاب ارائه كنید؟ آیا تحوالت اخیر 
اجتماعي كه در جامعة ما ســرعت باالیي دارند، در كتاب ها 
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دیده شده اند؟ خیر.
آیا دانش آموز10 یا 20 ســال پیش با دانش آموز امروز یكســان 
است؟ تئوري هاي هوش مي گویند: هر 15 تا 20 سال، بهرة هوشي 
افــراد بین 15 تا 20 درصد افزایش پیدا مي كند. آیا ما این موضوع 
را در كارهایمان لحاظ كرده ایم؟ از طرف دیگر آیا سرعت تحوالت 
را دیده ایم؟ زماني ارتباط گرفتن سخت بود، اما در حال حاضر ظرف 
چند ثانیه ارتباط برقرار مي شود. زماني تنها مرجع معلم بود، اما االن 

این طور نیست. آیا ما این ها را در كتاب لحاظ كرده ایم؟ 
نكتــة دیگري كه در مــورد هوش باید بگویم، این اســت كه 
كتاب هاي درســي به هوش نپرداخته اند. من فكر مي كنم هوش 
هیجاني با قــدرت ارتباطي مؤثر، قدرت ابــراز هیجانات، قدرت 
مدیریت و شناخت هیجانات در این كتاب ها وجود ندارد. اگر از من 
كه روان شناس هستم بپرسید، مي گویم: آنچه در مدرسه هاي ما 
غلبه دارد، هیجان است. یعني اگر فكر مي كنید منطق و استدالل 
مطرح است، مي گویم نیست. دانش آموز بیشتر دچار هیجان است. 
آیا ما با كتاب  مي توانیم هیجانات او را مدیریت كنیم؟ هیجانات 

او را به چه سمتي هدایت مي كنیم؟
آنچه در حــال حاضر به لحــاظ اجتماعــي دانش آموز را به 
آسیب هاي اجتماعي وادار مي كند، پدیده اي است به نام عشق كه 
هیجاني شدید است. در گذشته هم بود، اما آسیب  وارد نمي كرد؛ 
چون امكان برقراري ارتباط بســیار كــم بود. اما در حال حاضر 
به سرعت نور ارتباط برقرار مي شــود و بچه ها وارد آسیب هاي 
اجتماعي مي شوند. در گذشته توزیع مواد مخدر به سختي انجام 
مي شد، اما امروز به راحتي صورت مي گیرد. وقتي كه این شرایط 
وجــود دارد، چگونه مي خواهیم دانش آموز را هدایت كنیم؟ هر 
انســاني با یك ذخیرة ژنتیكي به دنیا مي آید و یك بهرة هوشي 
دارد. وقتي پدیده اي به اســم عشــق او را درگیر خود مي كند، 
قســمت عمده اي از توان شــناختي اش را به این مسیر مي برد. 

سپس در رابطة عشقی شكست مي خورد و وارد آسیب اجتماعي 
طالق مي شــود. ما در كجاي كتاب  این موضــوع را دیده ایم؟

داریم دربارة رســالت كتاب صحبت مي كنیم یا كاري که من 
به عنوان معلــم مي توانم انجام بدهم. مــا مي گوییم كتاب باید 
بتواند آســیب هاي اجتماعي را كه دانش آموز با آن درگیر است 
بشناساند و به زبان او مطرح كند، به گونه اي كه دانش آموز بتواند 
با آن ارتباط برقرار كند و از آسیب هاي اجتماعي بپرهیزد. به این 
ترتیب ما از نوعي هدررفت هوش اجتماعي جلوگیري مي كنیم. 
قرار است دانش آموز پیشرفت تحصیلي داشته باشد. چه چیزهایي 
موانع این پیشــرفت هستند؟ یكي همین آسیب هاي اجتماعي 
اســت. كتابي كه اینجا داریم، كتاب جامعه شناسي است. آیا در 
این كتاب تئوري هاي به روز مطرح شده اند یا تئوري هاي كه باید 
در دانشگاه یاد بگیرد؟ آیا این تئوري ها به زبان دانش آموز نوشته 
شــده اند یا به همان زباني كه در كتاب هاي كارشناسي ارشد و 
دكترا مي بینیم؟ آیا ســاختار اجتماعي ما كه با 10 سال پیش 
خود و با جوامع دیگر بســیار تفاوت دارد، در كتاب لحاظ شده 
اســت؟ مي خواهیم ببینیم در كتاب هوشمندي اجتماعي دیده 
شده اســت یا خیر. به نظر من اگر بخواهیم با رویكردي بنیادي 
نگاه كنیم، تئوري ها بومي سازي نشده اند باید بومي سازي شوند. 
در نگاه كاربردي هم جواب منفي است، چون به صورت عملي در 

نیامده اند كه دانش  آموز بتواند با آن ها ارتباط برقرار كند.
ما در جاهایي مجبور شده ایم به دستور، قوانین و آیین نامه ها 
رجوع كنیم كه این هم داســتان خیلي پیچیده اي است. ما در 
كتاب دربارة هویت صحبت كرده ایم. این بحث مبدأ و مقصدي 
دارد كه دربارة آن ها صحبت نشــده اســت. یعني بحثي خیلي 
سنگین را باز كرده اند، ولي به آن نپرداخته اند. ما از كتاب درسي 
انتظار داریم كه یا مبحثي را مطرح نكند، یا اگر مطرح كرد به زبان 
دانش آموز باشد و سیر تحوالتي آن را خوب و درست بیان كند. 
آنچه ما در این كتاب و كتاب هاي دیگر نمي بینیم زندگي نامه 
)بیوگرافي( است. ما دربارة بزرگان جامعه شناسي و روان شناسي 
صحبت مي كنیم. چه اشكال دارد زندگي نامه آن ها را به صورت 
مختصر ارائه دهیم تا دانش آموز ببیند كه مي تواند به آن تبدیل 
شود و با سختي هاي بزرگان آشنا شود. این مي تواند پیام خوبي 

براي دانش آموز ما باشد.
آیا واقعاً  هیجان ها و توانمندي هاي اجتماعي دختران و پسران 
یكي اســت؟ چرا بحث جنســیت در نظر گرفته نشده است و 
جغرافیاي اجتماعي و تفاوت ها دیده نشده اند؟ نوشتن یك كتاب 
براي یك جامعة بزرگ نمي تواند یك كار علمي باشد و براساس 

منطق روش تحقیق قابل تأیید نیست. 
تنظیم: مریم حسینی

پي نوشت
1. context
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آیا نظام آموزشی ایرانآیا نظام آموزشی ایرانآیا نظام آموزشی ایرانآیا نظام آموزشی ایرانآیا نظام آموزشی ایرانآیا نظام آموزشی ایران

است؟است؟

 ایدئولوژی  زده
مسعود تویسركاني

دانش نوین اجتماعی

گزارشی از نشست ایدئولوژی و برنامۀ درسی

اشـــــــاره 
نشست علمیـ  تخصصی »ایدئولوژی و برنامة درسی« 22 آبان ماه

با همکاری  از سوی »پژوهشــگاه مطالعات آموزش وپرورش« 
»انجمن مطالعات برنامة درسی ایران« و »انجمن فلسفة تعلیم 
و تربیت ایران« و به میزبانی »ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی« برگزار شــد. این رویداد از نظر  احترام، پذیرش و 
رسمیت قائل شدن براي نقد از سوي وزارت آموزش وپرورش و 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درخور توجه و اهمیت 
بود. ضمن قدرنهادن به تالش ارزشمند برگزارکنندگان و بانیان 
نشست، امید است چنین رویکردی در معاونت ها و سازمان های 
وزارت آموزش وپــرورش گســترش یابد. چرا کــه همکاری 
آموزش وپــرورش با صاحب نظران و اســتقبال از رویکردهای 
انتقادی و بین رشته ای دانشــگاهیان و محققان منتقد، هم به 
کاهش ضریب خطا و هم به افزایش اعتبار و اطمینان تصمیمات 

و برنامه های نهاد آموزش وپرورش خواهد انجامید.
دکتــر نعمت اهلل فاضلی، دکتــر محمود مهرمحمدی و 
دکتر یحیی قائدی، جریان برنامه ریزی درســی را با خوانشی 
انتقادی مورد نقد و بررســی قرار دادند. همچنین دکتر زهرا 
گویا، دکتر علی لطیفی، دکتر حسن ملکی و دکتر محمد 
حسنی از دیگر سخنرانان دو پنل این نشست بودند. آنچه در 
ادامه از نظرتان مي گذرد گزارشي از مهم ترین مباحث نشست 

است.
دكتر نعمت اهللا فاضلی، استاد »دانشگاه عالمه طباطبایی« در 
نشست تخصصی ایدئولوژی و برنامة درسی اظهار داشت: »این 
پرسش مطرح است که: ایدئولوژی چرا و چگونه مخل یادگیری 

است؟ در همه جای دنیا وقتی مسئلة یادگیری را عمیق بررسی 
کنیــم، چه در چیــن، آمریکا یا ایران، یادگیری شــیوة اعمال 

ایدئولوژی است.«
جان تامســون در کتــاب »ایدئولــوژی و فرهنگ مدرن« 
می گوید: »ایدئولوژی شیوه های به خدمت گرفتن صور نمادین 
برای تولید و بازتولید ســلطه است. بنده با این تعریف موافقم و 
در اینجا ایدئولوژی مسئله می شود. آن بخش از ایدئولوژی برای 
ما مهم اســت که به درگیری و کنش در حوزة آموزش وپرورش 

که مسئولیت اصلی آن یادگیری است، می انجامد.«
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: »قطعًا انسان با اخالق، 
ارزش ها، سیاست و قدرت درگیر است. به همین دلیل نمی تواند 
از هنجارهــا، ارزش ها و باورها پاک شــود. امــا ما کجا مجازیم 
که بحــث کنیم؟ آنجا که ایدئولوژی مخل یادگیری می شــود. 
ایدئولوژی از نظر بنده شــیوه و روش به کارگیری صور نمادین 
است. اینکه نظام آموزشی قدرت تولید کند، هیچ اشکالی ندارد و 
اساسًا نظام آموزشی برای این است که جامعة توانمند و ثروتمند 
تولید کند. حتی اینکه روابط بین انســان ها و گروه ها در مسیر 
قدرت باشد، اجتناب ناپذیر است. اما مشکل  از آنجا آغاز می شود 

که قدرت را به سلطه تعبیر کنند.

نظام آموزشی در برخی موارد سلطه تولید می کند
فرق نظام هــای ایدئولوژیک با دیگر نظام هــا در ایدئولوژیک 
بودنشــان نیســت، بلکه در نحوة مواجهة آن ها بــا آن دیدگاه 
هنجاری اســت که ایجاد می کنند. به دلیل همین فرق اســت 
كه نظام ایدئولوژی تولید نابرابری می کند، فردیت را ســرکوب  
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می کند، با واقعیت یادگیری ناسازگار است و امکان یادگیری را 
محدود می کند، پویایی های اجتماعی را دچار اختالل می کند، 
نظــم اجتماعی را ســامان نمی دهد، انســان توانمند و کارآمد 
پرورش نمی دهد، حافظ منافع گروهی خاص است، گروه مسلط 
را بازتولید می کند. پس در این نظام هر هنجاری، هر شــیوه ای 
از هنجاری و هر شــیوه ای از اعمال قدرت مجاز است و با گفتن 
اینکه همه جای دنیا همین طور اســت، آسمان همه جا همین 

رنگ است، و ... ایدئولوژی را موجه می سازند.«
فاضلی ادامــه داد: »جاهایی، نظام آموزشــی قــدرت تولید 
نمی کند، بلکه فقط سلطه به وجود می آورد.  قدرت اجتناب ناپذیر 
اســت، اما آنجا مشکل ایجاد می کند که اعمال قدرت یک سویه 
شده اســت و پاسخ گو و سازنده نیســت. فقط برای بازتولید و 
سلطة گروه و خاصی است. اتفاقًا این سلطه هزینة تولید قدرت را 
باال می برد و به کارکردهای نظام آموزشی منجر نمی شود. بیشتر 

مقاومت تولید می کند.«

ایدئولوژی زدگی برنامۀ درســی ایران چه تبعاتی دارد؟
دکتر فاضلی بیان کرد: »ایدئولوژی زدگی برنامة درسی در ایران 
باعث اختالل در یادگیری، باال رفتن مقاومت در نظام آموزشی 
و پرهزینه شــدن تولید قدرت شده است. نظام های آموزشی به 
مرض ایدئولوژیک ابتالی ذاتی دارند و ای کاش این گونه نبود. 
این مرض ها انواعی دارند که برخی حاد و کشــنده است. برای 
مثال، در انگلیس هم نظام آموزشی ایدئولوژیک است، اما اجازة 
تنــوع، تکثر و آزادی را هم می دهند و معلم می تواند نظام خود 

را نقد کند.«

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد: »هم اکنون 40 سال از 
انقالب اسالمی گذشته و ما برای نخستین بار در آموزش وپرورش 
نشســته ایم و دربارة ایدئولوژی صحبت می کنیــم. ایدئولوژی 
در کشــورهایی همچون فنالنــد و دانمارک هــم وجود دارد.

تفاوت ایدئولوژی در نوع اعمال قدرت است
وی بیان داشت: »تفاوت آشکار بین نوع ایدئولوژی ها در نظام 
آموزشی این است که قدرت را آشکار اعمال می کنند یا پنهان.
در فنالند، قدرت پنهان اعمال می شود و الزمة آن توجه به عزت 
و کرامت انســان ها، حقوق بشر و کارآمدی نظام آموزشی است. 
سازوکارهایی باید در نظام آموزشی ایجاد شوند تا قدرت در آن 
عریان نباشد. اگر ایدئولوژی به شکل عریان، اعمال قدرت کند، 

بدخیم و مخل یادگیری است. 
هیچ محققی نمی گوید همه جای دنیا ایدئولوژی مسلط است، 
پس همه جا، نظام ها مثل نظام کشور ماست. آنتولوژی آموزش 
سلطه را ایجاب نمی کند. همه جای دنیا نظام های آموزشی  بخشی 
از سامان سیاسی جامعه هستند. سیاست اجتناب ناپذیر و مطلوب 
است، اگر به شیوه ای اعمال شود که انسانی و کم هزینه باشد.«

سایۀ نظام ارزشی بر نظام آموزشی گریزناپذیر است
دكتــر محمود مهرمحمدی؛ عضو هیئت علمی دانشــگاه 
تربیت مدرس نیز در این نشســت گفت: »ابتــدا باید تفاوت 
بین اســتقرار و حاکمیت یک ایدئولوژی بر برنامة درســی با 
ایدئولوژیک زدگی یک برنامة درسی یا نظام آموزشی را متوجه 
شــد تا اینکــه بدانیم چگونه یک نظام آموزشــی از داشــتن 
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ایدئولوژی گریــزی ندارد، یا اینکــه آن ایدئولوژی را با چه متر 
و معیاری بســنجیم. زمانی ایدئولوژی به معنــای انتقادی از 
کارایی ســاقط می شود که ما بگوییم آن را قابل نقد و ارزیابی 
نمی دانیم. ما به مالک هــا و معیارهایی برای نقد ایدئولوژی ها 
و چشــم اندازهای تربیتی نیاز داریم. ما به متاایدئولوژی نیاز 
داریم تا امکان نقد ایدئولــوژی را به ما بدهد. تا بدانیم که آیا 
ایدئولوژی در صحنة نظام آموزشی کارکرد مثبت داشته است 
یا نه. از پذیرفتن ســایة یک نظام ارزشــی بــر نظام تربیتی و 
درســی گریزی نیســت و اگر به متر فراایدئولوژی دست پیدا 
نکنیم، نمی توانیم حضور یک نظام ارزشی را در نظام آموزشی 
مورد نقد قرار دهیم. هیچ نظام آموزشی برای تبعیت از سنت 

تربیتی و نظام ارزشی گریزی ندارد.«
مهرمحمــدی یادآور شــد: »یک ایدئولوژی بایــد برای نظام 
آموزشــی انتخاب شود، تا ماتریس ارزشــی تعریف نشود. برای 
اینکــه بدانیم در تعلیم و تربیت به دنبال چه هســتیم، برنامة 
درســی مبنایی پیدا نمی کند. آنچه پیشــران نظام آموزشــی 
اســت، فرهنگ، ایدئولوژی و سنت برنامة درسی خاص در قالب 
چارچوب ارزشــی اســت. برای اینکه برنامة درسی برخوردار از 
ایدئولوژی را ایدئولوژیک نکنیم، الزم است به متر فراایدئولوژی 
برســیم که به ما بگوید حقیقت تربیت چیســت و ما را از شبه 
تربیت دور کند تا بتوانیم بگوییم کدام برنامة درسی ایدئولوژیک 

یا ایدئولوژی زده است.«

برخورد ایدئولوژیک با اسناد باالدستی
دكتر یحیي قاعدي، طي ســخناني در این نشســت گفت: 
»موضوع ســخنرانی من این است که: آیا نظام آموزش وپرورش 
ایران و برنامه درسی، ایدئولوژیک ـ البته در معنای منفی اش ـ 

است یا نه؟
 آموزش وپرورش ایدئولوژیک، آموزش و پرورشی است که نیاز 
نــدارد تفکر در آن پرورش پیدا کند، مگر گونه خاصی از فکر و 

آدم هایی که حامی آن گونه فکر ایدئولوژیک باشند. ایدئولوژی 
در عین حال یک هوشــمندی منفی دارد. خودبازســاز است و 
نه خود اصالحگــر. مثل آدم خالف کاری کــه مدام روش های 
خالف کاری اش را به روز می کند؛ یعنی هوش را در جهت مثبت 

به کار نمی گیرد. 
مــن در برنامة درســی ملی بــودم. ما اول مأمور شــدیم که 
پژوهش کنیم. ده پژوهش تعریف شــد کــه آن ها قرار بود پایة 
برنامة درسی ملی باشند. رئیس یکی از آن ها هم من بودم. من 
قــرار بود پژوهش های گوناگون را مــرور کنم. ده هزار پژوهش 
را دســته بندی کردم و آن ها را در 13 طبقه درآوردم تا بگویم 
در هر حوزه وضعیت پژوهش ها چگونه است؟ هنوز تحقیق من 

درنیامده بود، سند ملی درآمد. 
شــش یا هفت عنصر آموزش وپرورش ما ایدئولوژیک اســت. 
آموزش وپرورش ما به تبعیت از » ایدئولوژی« محتوای کتاب ها 

را تغییر می دهد. 

برنامه درسی غیرایدئولوژیک وجود ندارد 
 حســن ملکی، معاون طراحی و تولید مواد و رسانه های 
آموزشی ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در نشست 
تخصصی ایدئولوژی و برنامة درسی، طي سخناني اظهار  کرد: »در 
جمهوری اسالمی ایران بسیار بیشتر از برخی کشورهای دیگر 
احتیاج داریم که نسبت بین ایدئولوژی و برنامة درسی را روشن تر 
بیان کنیم، ابهامات را برطرف سازیم و به سؤاالت پاسخ دهیم 
تا در فضای شفاف به طراحی و تدوین برنامة درسی بپردازیم.
ما اصوالً  برنامة درسی غیرایدئولوژیک نداریم. یعنی نمی توانیم 
برنامة درسی داشته باشــیم که ایدئولوژیک و آمیخته به نظام 
ارزشــی نباشد؛ این محال است. هر نظریه ای مبتنی بر دستگاه 
فکری و فلسفی تولد می یابد و از آن دستگاه یک مجموعة نظام 
فکری و ارزشی تولید می شود که به مرکز فرماندهی و اتاق فکر 

مرئی و نامرئی تبدیل خواهد شد.« 
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معــاون طراحی و تولید مواد و رســانه های آموزشــی گفت: 
»پائولو فریره یکی از نظریه پردازان برنامة درسی است که در 
الگوی نظریة انتقادی جای می گیرد. نام نخســتین کتاب او 
آموزش ستم دیدگان بود. این کتاب گویای آن است که یک 
فعال سیاسی می خواهد از طریق برنامة درسی، ستم دیدگان را 
آزاد کند. بنابراین از ایدئولوژی پیشرفت گرایی شاخه ای ایجاد 
می کند و در برابر این ایدئولوژی موضع می گیرد. او تأکید دارد: 
توجه ایدئولوژی پیشــرفت گرایی به کودک و تجربیات او به حد 
افراط رســیده و برهمین اســاس از نیازهای اجتماعی بازمانده 
اســت. به همین دلیل موضع گیری ایدئولوژیک کرده و نظریة 

بازسازی گرایی اجتماعی را ارائه داده است.
روح برنامة درســی یک نظام هنجاری و ارزشــی است. نوع  
نظام های هنجاری فرق می کند، چــون هر یک منبعث از یک 
دستگاه فلسفی است و این دســتگاه ها با هم متفاوت هستند. 
در جمهوری اســالمی ایران، اگر بر پایة فلسفة تربیتی اسالم و 
ایدئولوژی اسالمی به طراحی و تدوین برنامة درسی دست بزنیم 
و آن را متناســب با ادبیات برنامه درسی ترویج  کنیم، این کار 

درست است.
پس به طور طبیعی می توان یک دســتگاه فلســفی را شرح 
داد و نظــام ارزشــی منبعث از آن را مطرح و برنامة درســی را 
طراحی کرد؛ همانند برنامة درسی ملی کشور ما. یعنی تا اینجا 
می توان پذیرفت که در این کشور می توانیم فلسفه های متعدد و 
ایدئولوژی های گوناگون را نقد کنیم و بر پایة نظام ارزشی خود 

از برنامة درسی حرف بزنیم.«

ایدئولوژی زدگی برنامۀ درسی
معاون طراحی و تولید مواد و رســانه های آموزشــی گفت: 
»اما دربارة ایدئولوژی زدگی که مطرح می شــود و می گویند 
برنامه های درســی ایران بدین شــکل اســت. باید بگوییم: 
ایدئولوژیــک بودن با ایدئولوژی زدگی متفاوت اســت، برنامة 

درسی باید ایدئولوژیک باشد، اما زمانی که نسبت ایدئولوژی 
با برنامة درســی نامعقول شود، به ســمت ایدئولوژی زدگی 
می رویم. صورت بندی ایدئولوژی باید با ادبیات برنامة درسی 
انجام شود. ایدئولوژی به عنوان یک لباس باید به قامت برنامة 
درســی بیاید و اگر این کار صورت نگیــرد، دو اتفاق ناگوار 
پیش می آید و طراحان برنامة درســی بــه ایدئولوژی زدگی 
متهم می شــوند: اگر لباس ایدئولوژی به پیکر برنامة درســی 
ُپرو نشود و خیاطان که همان طراحان برنامة درسی هستند، 
کارشناسان متبحری نباشند، لباس ایدئولوژی از پیکر برنامة 
درســی بلندتر می شــود و ما متهم می شــویم که چرا فالن 
مباحث را در برنامة درسی مطرح می کنیم. بخشی از انتقادات 
به این دلیل است و بنده هم با آن کاماًل موافق هستم. حالت 
دوم این اســت که ایدئولوژی از قامت برنامة درسی کوتاه تر 
شــود. اینجاســت که بخش ســرگردان برنامة درسی طعمة 
سایر ایدئولوژی ها می شــود و راه ورود برای ایدئولوژی هایی 
غیر از مبانی فلســفی مورد تأیید ما باز می شــود. به هرحال 
آنچه قطعی اســت و باید بپذیریم این است که برنامة درسی 

غیرایدئولوژیک وجود خارجی ندارد.«

هژمونیک شدن نسبت علوم تجربی با علوم انسانی 
دکتر علی لطیفی دیگر ســخنران این نشست گفت: ادبیات 
مربــوط به ایدئولــوژی و ارتباط آن با نظام آموزشــی ادبیاتی 
نابسنده است و چالش هایی اساسی دارد. ما هنگام بحث درباره 
موضوع باید بسترهای فرهنگی را مدنظر قرار دهیم. ما یک نظام 
ارزشی داریم که اگر در خدمت نظام سلطه قرار گیرد تبدیل به 
ایدئولوژی می شــود. وضع آموزش وپرورش ما خوب نیست، اما 
دلیل ارتباط ایدئولوژی با آن روشــن نیست. در نظام  آموزشی،  
نوع قشــربندی دانش،  تولید نظام آکادمیک، هژمونیک شــدن 
نسبت بین دانش پزشکی و علوم فنی و علوم انسانی از مصادیق 

ایدئولوژی است.
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ایدئولوژی با سیاست و عمل عجین است
دکتر زهرا گویا طی ســخنانی در این نشســت نقطه نظرات 
خود را چنیــن بیان کرد: ایدئولوژی مجموعــه ای از باورها و 
دکترین هاســت که بــا آن دنیا و کارکرد هــر آنچه که در آن 
است تعبیر و تفسیر می شــود و معنا پیدا می کند. ایدئولوژی 
همچنین خوبــی و ارزش را تعیین می کند و دنیای آرمانی را 
که غایت رسیدن فرد و جامعه به آن است به تصویر می کشد.

ایدئولــوژی ذاتاً  هنجاری اســت و با متــر و مالکی که ارائه 
می کنــد توجیه کننــده و رواج دهنده نوع خاصــی از روابط 
اجتماعی، سیاســی و انسانی اســت و باقی را محکوم کرده و 

طرد می کند.
در حقیقت ایدئولوژی با سیاست و عمل عجین است و با مجموعه 
ایده های تشــکیل دهنده خود ابزاری برای دیدن دنیا، ساختن 
واقعیــت، فهم و درک جهان و پیش بینــی آینده ارائه می کند.
ایدئولــوژی برای مفهوم فضیلت، اخالق، ارزش تعیین تکلیف 
می کند و بدین سبب نقش و جایگاهش در نظام های آموزشی و 

برنامه  درسی مورد مناقشه است.

نقد ادعای »ایدئولوژیک شدن کتاب های درسی« 
حجت االســالم علی ذوعلــم، رئیس ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی اگر چه در این میزگرد حضور نداشته اند 
امــا در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم دربــارة برخی ادعاها 
مبنی بر ایدئولوژیک  شــدن کتاب های درسی اظهار داشته اند: 
»ایدئولوژیــک بودن کتاب های درســی که برخــی از آن نام 
می برند، تعبیر غلطی اســت.اینکه می گویند کتاب های درسی 
ایدئولوژیک شــده اند، به چه معنی اســت؟ ایدئولوژیک شدن 
معانــی و کاربردهــای مختلف دارد. اگر منظور این اســت که 
کتاب های درســی نوعی تعصب ورزی را بــه دانش آموزان القا 
می کنند،  باید بگویم کتاب های درسی پیش روی شما هستند، 
در کــدام بخش این کار را انجام می دهنــد؟! حتی کتاب های 
دین و زندگی و هدیه های آســمانی نیز اندیشــه ورزی، تفکر و 

پرسشــگری را در دانش آموزان رشــد می دهند؛ چون مبنای 
اندیشه اسالمی بر تفکر، عقالنیت و اندیشه ورزی است. بنابراین 
ایدئولوژیک  بودن کتاب های درسی حرف درستی نیست و اگر 
کســی در این زمینه مطلبی می گویــد، باید به صورت موردی 

شواهدش را ارائه دهد.«
رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با رد  اینکه 
برخی می گویند در40 سال اخیر نتوانسته ایم به طور کامل در 
تربیت دانش آموزان مؤثر باشــیم، گفت: »در جوامع پیشرفته 
هم ریزش هایی وجود دارند و اختالف نســل جوان و نوجوان 
با نظام حاکم بسیار بیشتر اســت. برای خانواده ها بسیار مهم 
اســت که فرزندشان به کدام مدرســه می رود. هم اکنون افراد 
زیادی با بنده تماس می گیرند، و از من مشــورت می خواهند. 
حتی خانواده هایی که ممکن اســت نســبت به برخی مسائل 
چندان حساس نباشــند هم برایشان مهم است که فرزندشان 
به چه مدرسه ای می رود و چه آموزه هایی به او منتقل می شود. 
برای خانواده ها مهم اســت که فرزندشــان با اخالق صحیح و 
 توانمند تربیت می شــود یا بدون مسئولیت و بی قید و بند بار 

می آید.«
حجت االسالم ذوعلم تأکید کرد: »اگر نهاد مدرسه در جامعة 
ما نبود، آن وقت می فهمیدیم که جامعه به چه مصیبتی دچار 
می شد. دانش آموزان در مدرسه بسیاری از آداب و مهارت  ها را 
به دســت می آورند، پس مدرسه نقش مؤثر و کارآمدی داشته 
است. اما در یک گسترة 14 میلیونی دانش آموزان هرچقدر هم 
تالش کنیم باز هم جای کار دارد. آیا دانشگاه ها کاماًل توانمند 
و مؤثر بوده اند؟ در تمام عرصه های تبلیغی، فرهنگی، آموزشی، 
دانشــگاهی، حوزوی و آموزش وپرورش این سؤال مطرح است 
اما مســئولیت آموزش وپرورش بسیار گسترده تر از بقیه است. 
چون 14 میلیون دانش آموز در حســاس ترین مقطع سنی هر 
روز چندین ساعت در مدرسه حضور دارند و انتظارات جامعه ـ 
که به حق اســتـ  از آموزش وپرورش بسیار است و باید تالش 

بیشتری کنیم.«
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چرا دانش آمــــــوزان
                 

 می شوند     ؟!

بنده روان شناسي خوانده ام و بعد به سمت جامعه شناسي تمایل 
پیدا كــرده ام. خیلي عالقه مند بودم كه جامعه شناســي بخوانم و 
بیاموزم. تمام توجه من این بود كه آموخته هاي دانشــگاهي خود 
را تدریــس كنم. چون میل داشــتم براســاس نیازهاي اجتماعي 
كمكي براي دانش آموزان باشــم. مثاًل به تخیل جامعه شناختي یا 
رویكردهاي اجتماع محور و سوق دادن بچه ها به سمت هویت هاي 
جمعي، ســرمایة اجتماعي، مشاركت اجتماعي، هم یاري، پذیرش 
تفاوت هــا، خیــر فرهنگي، هم گرایي، مدارا، تســاهل و تســامح، 
مسئولیت پذیري اجتماعي و تفكر انتقادي خیلي عالقه داشتم و در 
این راه به محتواي كتاب ها توجهي نمي كردم، چون قاب بندي شده 
بودند و براي نمره گرفتن خوب بودند. خانواده، معلم و اداره، همه 
با نمره ارزشــیابي  مي كنند. به گونه اي كه اگر دبیري افت تحصیل 
نداشته باشد و نمره های او باال باشند، و بتواند بگوید كدام سؤال در 

كنكور مي آید، دبیر خوبي تلقي مي شود. 

وقتي من شــروع كردم به تدریس، اولین مقاومت ها را از طرف 
دانش آمــوزان دیدم. بچه ها مي گفتند به ما بگویید كدام مطلب در 
كنكور مي آید. چهار تا تســت بگویید. این ها چیست كه شما به ما 
مي گویید؟! چرا به ما مي گویید كه برویم به كودكان كار شهرمان 
فكر كنیم و ببینیم معضالت شــهر و محله چیست؟ مولد رسانه، 
مهارت هاي اجتماعي، و مشــكالت محیط زیست دیگر چیست؟ 
این ها مطالب خوبي هستند، اما ما نمي توانیم تحقیق كنیم. نهایتًا 
از كافي نت تحقیقي را تهیه و برایتان مي آوریم. پاسخ من این بود 
كه مي خواهم بروید تحقیق كنید، عكس بگیرید و فعالیتي داشته 

باشید كه بدانم كار انجام داده اید. 
بعد از دو سه هفته از طرف والدین هم عكس العمل دریافت كردم. 
آن ها مي پرسیدند این آقاي جعفري كیست؟ فكر كردم  مي خواهند 
بگویند بسیار كار خوبي كردید و مرا تشویق كنند. اما مواجه شدم با 
اینكه آقا بچة ما باید كنكور بدهد. باید آمادة كنكور شود. مي خواهم 

دكتر میر سعید جعفري

دانش نوین اجتماعی

اشــاره 
فضا و ســاختار گفتماني حاكم بر مدرسه هاي ما 
چیســت؟ چرا نمي تواند سوژة اجتماع محور و ملي 
تربیت كند؟ چرا دانش آموزان خودمحور شده اند و 
تمایالت ضداجتماعی دارند؟ چرا یکدیگر را نه یار و 

همراه، بلكه رقیب و دشمن مي بینند؟ 
پاســخ این پرسش ها موضوع گفتاري است از دكتر میرسعید 
جعفري، محقــق و پژوهشــگر اجتماعي، و مشــاور و دبیر 
دبیرستان  هاي استان البرز كه در ادامه متن آن از نظرتان مي گذرد. 

چرا دانش آمــــــوزان
                 

 می شوند     ؟!

چرا دانش آمــــــوزان
                                  

 می شوند     ؟!

چرا دانش آمــــــوزان
                 

چرا دانش آمــــــوزان
                                  

چرا دانش آمــــــوزانچرا دانش آمــــــوزانچرا دانش آمــــــوزانچرا دانش آمــــــوزان
                 

 می شوند     ؟! می شوند     ؟!
فضا و ســاختار گفتماني حاكم بر مدرسه هاي ما 
چیســت؟ چرا نمي تواند سوژة اجتماع محور و ملي 
تربیت كند؟ چرا دانش آموزان خودمحور شده اند و 
تمایالت ضداجتماعی دارند؟ چرا یکدیگر را نه یار و 
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بچه ام وكیل و ... بشود. مي خواهم در رشتة خوبي درس بخواند. چرا 
بچه را فرستاده اید ســرچهارراه كه ببیند كودك كار اسم و نامش 

چیست؟ از كجا آمده، یا اینكه براي آن ها غذا ببرد؟! 
دیدم مقاومت خیلي شدید اســت. مقاومت سوژه نیست و انگار 
مقاومت ســاختار و مقاومت گفتمان اســت. با خــودم فكر كردم 
باید ببینم اشــكال كار كجاست و پله پله آن را بررسي كنم. اولین 
چیزي كه به ذهنم رسید این بود كه اگر قرار است این كتاب، این 
درس، این دبیر، این جعفري به كالس برود و به بچه ها مهارت هاي 
اجتماعي را آموزش بدهد، چرا فقط در رشتة انساني و فقط در این 

رشته به آن توجه شده است؟ 
مگر قرار نیست كسي كه دكتر یا مهندس مي شود و در رشتة فني 
درس مي خواند یا مي خواهد پرســتار  شود، تخیل جامعه شناختي 

داشته باشد؟ چرا این تفكیك صورت گرفته است؟ 
این هــا برایم خیلي معضل بودند. تصمیم گرفتم گفتمان موجود 
را رها كنم، چون بچه هایي كه از مدرسه بیرون مي آیند، اكثرشان 
همه چیز را طرد مي كنند. آموزش ما ســبب مي شــود، مثاًل درس 
دینــي را كه باید به مهارت هــاي دیني بپــردازد و دربارة هویت 
دینــي حرف بزند، تبدیل كرده ایم به یك مادة درســي براي نمره 
دادن. با این رویه برون داد آن هم یك شكســت است. ما مي گوییم 
دانش آموزي كه بتواند جواب سؤال هاي دیني را بدهد و نمرة بیست 
بگیرد، دین داري او باالست. ولي همین دانش آموز چنان به معلم و 
والدینش كلك مي زند كه شیطان در برابر آن تسلیم است. ما باید 
به این بحث وارد شویم تا ببینیم كه مشكل جدي است. به دوستان 

گفتم با این وضع شاید اگر در مدرسه ها را ببندیم، بهتر باشد! 
در حال حاضر اتفاق عجیبي به صورت نظام مند و سازمان یافته در 
حال رخ دادن است و مدرسه هاي دولتي در حال تخریب هستند. 
چون گفتمان تجاري ســازي مطرح شده، گفتمان اسالمي یا كنار 
رفته و یا با آن ســازش كرده است. پیش از این، اكثر مدرسه هاي 
غیرانتفاعي متعلق به مشــاركت هاي مردمي و مدني بودند. بعضي 
نهادهاي مدني باید مدرسه ایجاد مي كردند و قرار بود بدون اینكه 

پولي دریافت كنند، بچه ها را در آنجا درس بدهند.
در حالــي كه اكنــون این مدرســه ها در اختیار خــود مدیران 

آموزش و پرورش هستند. بنده در استان البرز تحقیق كردم و دیدم 
تعدادی از مدیران آموزش  و پرورش مدرسه دارند. یعني مدرسه هاي 
غیرانتفاعي به خصوصی تبدیل شده اند. رسیدم به مدیر كلي كه 12 
مدرسه ایجاد كرده بود. این آدم ها و این منافع حیرت انگیز هستند. 

این میدان نبرد از خود كالس شروع مي شود و به باال مي رود.
جنگ منافع اجازه نمي دهد مشــكالت مدرسه به سطوح باالتر 
ســاختار انعكاس پیــدا كند؛ چون در نطفه خفه مي شــود. مدیر 
آموزش و پرورش مي گوید: از مشــكالت حرف َنَزن، به من كه دچار 
گرفتاري در این دریا هستم، راهكار ارائه كن. آقاي مدیر راهكار را 
شــما باید بدهید. راهكار باید از جایي بیاید كه ما را نجات بدهد. 
ولي او مي گوید: شــمایي كه گرفتار هستید و دارید با آن دست و 
پنجه نرم مي كنید، راهكار بدهید. راهكار من این است كه تعدادی 
از مدیران استعفا كنند. مي گویند بودجه كم داریم و نمي توانیم با 
ایــن بودجه اداره كنیم. خب اگر نمي توانید با این بودجه مدیریت 

كنید، استعفا بدهید تا فرد دیگري بیاید. 
من دیدم كه این ِسَمت ها منافعي دارند. آن ها مي آیند مدرسه اي 
را كه بــراي 200 دانش آموز ظرفیــت دارد، تخریب كنند و 600 
دانش  آموز را در آن ظرفیت جذب مي كنند. نتیجه چه مي شــود؟ 
چون فضا كم است و تراكم زیاد، فضا به گونه اي طراحي مي شود كه 
همه از هم بدشان بیاید. اما دانش آموز چه مي شود؟ او كه قرار بود 
سوژة اجتماع محور، سوژة دیني و دین دار باشد، یا سوژة ملي باشد، 
به فردي كه خودمحوری بیمار گونه و تمایالت ضد اجتماعي دارد، 

تبدیل شده است. 
بچه ها از هم بدشــان مي آید و یكدیگر را رقیب مي دانند؛ به جاي 
آنكه كمك حال هم باشند. سرمایة اجتماعي چیست؟ این ها توهم 
است! رقابت با تخریب دیگران فرق دارد. سال اول مدرسه در كالس 
اتفاقی افتاده بود. مدیر گفت: اگر نگویید چه كسي این كار را انجام 
داده است، همة شما را تنبیه و اخراج مي كنم. همه مي دانستند كار 
چه كسي بوده است. همگي تنبیه شدند، اما هیچ كس نگفت مقصر 

چه كسي بوده است. 
در كالس گفتم: كي بود سوت زد؟ در حالي كه كسي سوت نزده بود. 
اسم به من دادند. كجاي این وضعیت اجتماع محور است؟  اجتماع محور 
یعني چه؟ در پرسش نامه اي از بچه ها سؤال كرده  بودم: اگر دشمن به 
كشور شما حمله كند، چقدر حاضرید در مقابل آن دفاع كنید؟ نوشته 

بودند: به ما چه ربطي دارد. ما مي رویم به یك كشور دیگر. 
این هویــت ملي كه كتــاب و آموزش و پرورش مي خواســت و 

مي خواهد یا به او بدهد، كجاست؟ 
یكي این را به من نشان بدهد! 

وضعیت مناســب نیست. كســاني كه مي توانند مفهوم  سازي و 
سیاست گذاري كنند و در این زمینه حرف بزنند، ساكت شده اند. به 
خدا مشكل بچه هاي ما هوش نیست. همة بچه هاي ما هوش باالیي 
دارند. هوش هیجاني و اجتماعي هم دارند. مشــكالت ما ساختار 

گفتماني است كه نمي گذارد مشكالت برطرف شوند. 
تنظیم: الهه جمالی
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Finland

افشین چمن آرا
کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

خالصه
درس مطالعــات اجتماعــی اســاس پویایــی و تحرک در 
افزایش شهروندان  برای  لذا دولت ها  آموزش وپرورش اســت. 
کارامد و واجد شرایط از این درس حمایت جدی می کنند. این 
امر که چگونه شــهروندانی کارامد بپرورانیم تا بتوانند آیندة 
دولت ها و دنیا را بســازند، به اندیشه نیاز دارد. به همین دلیل 
برنامه های آموزشــی که شهروندان را به ایده های جهانی شدن 

نزدیک می سازند، باید مورد بررسی قرار گیرند.
هدف این مطالعه بازبینی برنامة درسی مطالعات اجتماعی دورة 
متوسطة کشور فنالند بوده است. ابتدا خصوصیات جغرافیایی 
و تاریخی و نظام آموزشــی کشور فنالند توصیف شده است. با 
نگاه کلی به نظام آموزشــی فنالند می توان گفت که باال بردن 
ســطح فرهنگ عمومی در آن کشــور موجب کندی پیشرفت 

استعدادهای فردی در عمل شده است.
هدف برنامه های مدرســه ای فنالند تجهیز جوانان به دانش و 
مهارت های مورد نیازشان در زندگی اجتماعی است. البته انتقال 
ارزش های بنیادین فرهنگ فنالنــد به دانش آموزان نیز مدنظر 

قرار دارد. عالوه بر آن، عدالــت اجتماعی نیز در ضمن تنظیم 
این برنامه مورد توجه قرار می گیرد. ثابت شده است که »برنامة 
اصلی« فعلی نظام آموزشــی فنالند، هدف های برنامة آموزش 
مطالعات اجتماعی دورة متوســطه را که تجهیز دانش آموز به 
توانایی تجزیه و تحلیل نقادانة وقایع جاری، و نیز آماده ساختن 
آنان برای پیوستن به فعالیت های اجتماعی است، تأمین می کند.

کلیدواژه ها: برنامة درســی فنالند، نظام آموزشی فنالند، برنامة 
درسی مطالعات اجتماعی

مقدمه
امروزه فناوری فرایندی رو به پیشــرفت محســوب می شــود که 
تبعیت از آن در هر شرایطی اجتناب ناپذیر و برای دستیابی به برتری 
در رقابت، کســب دانش و مهارت الزامی است. برخی کشورها باور 
دارند که این اقدام از طریق آموزش دانشگاهی امکان پذیر است، اما 
هم اکنون به این نتیجه رســیده اند که آموزش های قبل از دانشگاه، 

دانش نوین اجتماعی

برنامۀ درسی 
مطالعات اجتماعی در
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یعنی دوره های ابتدایی و متوســطه نیز باید 
مورد اصالح و تجدیدنظر قــرار گیرند. زیرا 
آموزش وپرورش  ژاپنی ها، هــدف  به عقیدة 
پیشرفت شــهروندان کل کشــور و تجدید 

.]can, 1994[ نیروی شهروندی است
ابتدایی  آموزش هــای دورة  در حقیقــت 
جایگاه غیرقابل بحثــی در آموزش وپرورش 
دارنــد، زیرا آموزش ابتدایــی امکان برابری 
درســت فرصت هــا را برای بچه هــا فراهم 
می کنــد. به همین دلیل اســت کــه آن را 
»آمــوزش پایه« می نامند. حق اســتفاده از 
آموزش دورة ابتدایی تقریبًا در قانون اساسی 

همة کشورها وجود دارد.
دانشــمندان و اقتصاددانــان معتقدند که 
سرمایه گذاری با هدف آموزش دو بازده دارد: 

یکی بازده اجتماعی و دیگری بازده فردی.
بررســی و محاســباتی که در 52 کشور 
صورت گرفته اند، بیانگر آن هســتند که هر 
چه پایه های تحصیلــی باالتر می روند، بازده 
اجتماعی کم می شــود. دوره ای که باالترین 
بــازده اجتماعــی را دارد و پایین ترین بازده 
فــردی، دورة ابتدایــی اســت و دوره ای که 
پایین ترین بــازده اجتماعی و باالترین بازده 
 Aslan,[ فردی را دارد، دورة متوسطه است
1999[. پــس می تــوان فهمید کــه بازده 
ابتدایی کاماًل متوجه اجتماع  مدرســه های 
اســت و لذا آموزش وپرورش ابتدایی را باید 

معادل حیات جامعه دانست.
در طــول زمــان، کشــورها از جنبه های 
متفاوتی بــر هم تأثیر گذاشــته اند. یکی از 
ایــن زمینه های اثرگذار تاریخ اســت. واضح 

اســت که آموزش وپرورش معاصــر در پی 
رشد سریع کشورهایی است که می خواهند 
از پیشــرفته ترین کشــورهای جهان باشند. 
بنابرایــن بهتــر اســت از طریــق بازنگری 
برنامه های کشورهای توسعه یافته در زمینة 
آموزش وپــرورش، ببینیــم آن هــا در برابر 
مشکالتی مشــابه چه تدابیری اندیشیده اند 

.]Semerci, 2000[
یکــی از این کشــورها فنالند اســت. در 
نظام آموزشــی فنالند، به هدف های جمعی 
نســبت به هدف هــای فــردی اولویت داده 
شده است. هدف برنامه های درسی، آموزش 
ارزش های اساســی و فرهنگ جامعة فنالند 
به دانش آموزان اســت. بنابراین برنامه ریزی 
آموزشــی در فنالنــد در جهــت تجهیــز 
دانش آموزان به دانش و مهارت هایی اســت 
که ضمن تضمیــن برابری کل جامعه، برای 
زندگــی اجتماعــی در حال و آینــدة آن ها 

ضروری است.

ســاختار نظام آموزش وپرورش در 
فنالند

مطابق قانون، آموزش وپرورش پیش دبستانی، 
ابتدایی و متوسطه در فنالند چارچوب هدف ها 
و برنامة آموزشی را شکل می دهند که برای 
همگان اجبــاری و رایگان اســت. آموزش 
حرفــه ای و تعلیمات آکادمیــک در قانون 
اساسی 1919 مشخص شــده اند. زبان های 
آموزشی در این کشــور فنالندی و سوئدی 
هستند که زبان های رسمی کشور محسوب 
می شــوند. تقریبًا پنج درصد از دانش آموزان 

نیمة دوم ابتدایی و دورة متوسطه تحت تعلیم 
زبان سوئدی قرار می گیرند. هر دو گروه زبانی 
در سطح آموزشی باالتر، دارای مؤسسه هایی 
هستند ]MEB-SGB, 2016[. حداقل دو 
زبان خارجه عالوه بر زبان مادری در فنالند 
آموزش داده می شوند که این موضوع اهمیت 
زبان را نشان می دهد. اولین زبان خارجه در 

پایة سوم آموزش داده می شود.
مسئولیت آموزش وپرورش فنالند بر عهدة 
وزارت آموزش وپرورش این کشــور اســت. 
»کمیســیون ملی آموزش وپــرورش« نیز با 
این وزارتخانه در جهت پیشــرفت هدف ها، 
محتواهــا و روش هــای آمــوزش ابتدایی، 
متوســطه و آموزش بزرگ ســاالن همکاری 
می کند. عالوه بر این، هر یک از اســتان های 
فنالند، یــک وزارتخانه آمــوزش و فرهنگ 
دارد کــه در رابطــه با ایــن موضوع ها کار 
می کند. مســئولیت مدیریت محلی بر عهدة 
شهرداری های محلی است که وظایف اصلی 
در زمینة امکانات آموزشی را بر عهده دارند 

.]MEC, 2013; YOK, 2009[
بنا به نظر معلمان فنالندی، توجه بیشــتر 
به دانش آمــوزان ضعیف از لحاظ درســی 
نتیجة بهتری در جامعــه دارد، تا اینکه به 
تشویق دانش آموزان بااستعداد بپردازند که 
می خواهند عملکرد ســطح باالتری داشته 
باشــند. آن ها معتقدند: کودکان باهوش تر 
بــه دوســتان عقب افتــاده از درس کمک 
می کنند، بدون اینکه خودشان از پیشرفت 
بــاز بمانند. به ویژه می بایــد تأکید کرد که 
در فنالنــد کالس کوچک تر از لحاظ اندازه 
موفق تر اســت. همچنین هیچ گونه مؤسسة 
خصوصــی یا کالس خصوصــی در فنالند، 
به جز مدرسه های )رسمی( بین المللی وجود 
ندارد و 90 درصد مؤسســه های آموزشــی 

مدرسه های دولتی هستند.
قابل ذکر اســت کــه اتخاذ یــک الگوی 
آموزش وپرورش متمرکز و پویا، دانش آموزان 
را تحت فشــار قرار نمی دهد و حتی از فشار 
یادگیری و تحقیق می کاهــد. به طوری که 
در فنالند مدرســه محیطی دوست داشتنی 
اســت. همان طور که فرانسینلی1 )2006( 
و متولیان امر آموزش فنالند اشاره می کنند: 
معلمــان عامل موفقیت نظــام آموزش این 
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کشور هستند.
از بــدو تولد تا شــش ســالگی، بچه ها به 
گروه های  یا  )کودکســتان ها(  مهدکودک ها 
کوچک تــر ویژة کودکان برده می شــوند که 
متناســب با ســطح درآمد خانواده از آن ها 
شــهریه می گیرنــد. از ســال 2001، همة 
کودکان شش ســاله حق دریافــت آموزش 
پیش دبســتانی را به صورت رایگان داشته اند 

.]MEBDIGM, 2006; SGB, 2019[
مطابق قانون آموزش وپرورش پایه که از اول 
ژانویة 1999 اعمال شده است، »مدرسه های 
جامــع«2 بــه دو دورة اول و دوم تقســیم 
می شــوند. آمــوزش اجباری 9 ســال طول 
می کشــد و با وجود اینکــه آموزش عمومی 
توسط معلم ما طی 6 سال انجام شده است، 
باید آموزش های تخصصی توسط معلم رشته 
)خاص انتخابی( سه سال دیگر هم ارائه شود 

.]MEB-SGB, 2016[
نــام مدرســه هایی کــه براســاس قانون 
آموزش وپــرورش پایه تأســیس شــده اند، 
»مدرسة جامع چندمنظوره«3 است. آموزش 
پایــه در مدرســه های جامــع چندمنظوره 
شــامل گروه های 16-7 ســاله است. 580 
هزار دانش آمــوز در آموزش وپرورش اجباری 
در سال 2003 مشــغول تحصیل بودند. اگر 
چه تعداد زیادی دانش آموز در این مدرسه ها 
مشــغول تحصیل هستند، ولی میزان قبولی 
99/7 درصد و میــزان مردودی در کمترین 
حد اســت. یک ســال تحصیلــی 190 روز 
اســت که از ماه اوت شروع می شود تا اوایل 
ژوئــن ادامــه دارد. آمــوزش و هرگونه مواد 
آموزشــی رایگان است. همچنین در مدرسه 
به دانش آموزان ناهار رایگان داده می شــود و 
دانش آموزانــی که منزل آن ها در فاصلة پنج 
کیلومتری مدرســه باشد، از سرویس رایگان 

.]MEB-SGB, 2016[ استفاده می کنند
همچنین دانش آموزان در استفاده از منابع 
علمــی یا مهارتی مشــابه آزادنــد. گزینش 
برای نیمة دوم دورة متوسطه بنا بر عملکرد 
مدرسه ای در دورة قبلی صورت می گیرد. لذا 
معیارهای گزینش به کار برده شــده توسط 
آموزش وپــرورش حرفــه ای اســت و گاهی 
تحت الشعاع  مهارت یابی  و  ورودی  امتحانات 
آن قرار می گیرند. 90 درصد از دانش آموزان 

بعد از آموزش های پایه به تحصیالتشان ادامه 
.]Marlow, 2002[ می دهند

برنامه هــای آموزش وپــرورش مرحلة دوم 
دورة متوسطه، از ســال 1982 یک سلسله 
آموزش های کلی برای سه سال دانش آموزان  
19-16 ســاله فراهم می آورد. در طول این 
پلی تکنیک  برنامه های  دانش آمــوزان  دوره، 
دارند و برنامه هایی نظیر برنامه های آموزشی 
پایه دارند که آن ها را برای دانشــگاه ها آماده 

.]MEBDIGM, 2006[ می کنند
اگر چه برنامه های درسی دورة دوم برای سه 
سال تعیین می شوند، دانش آموزان می توانند 
آن ها را در 2 یا 4 ســال به پایان برســانند. 
حداقل 75 کالس درس در برنامة دبیرستان 
وجــود دارد کــه 49- 45 مــورد از آن هــا 
کالس های اجباری هستند. پس از پایان این 
سه سال، امتحان دانشگاه به صورت سراسری 
در کشور برگزار می شود. این امتحان دو بار در 
سال، یکی در بهار و دیگری در پاییز، توسط 
»کمیسیون برگزاری امتحانات برای ورود به 
آموزش وپرورش  وزارت  از طرف  دانشــگاه« 
برگزار می شود. به دانش آموزانی که دبیرستان 
را به پایان رسانده اند، قبل از امتحان ورودی 
دانشــگاه، دیپلم متوســطه داده می شــود. 
درواقع امتحانات ورودی بخشــی از آموزش 
دورة متوسطه اند که اکثر دانش آموزان در آن 

شــرکت می کنند. زیرا صدور گواهی شرکت 
در امتحــان فوق برای ثبت نام در دانشــگاه 
 و امتحانــات ورودی دیگــر اجباری اســت
.]Marlow, 2002; Yok, Erginer, 2006[

یک سلسله دبیرســتان های فنی وحرفه ای 
هم در حــوزة برنامه هــای آموزش وپرورش 
دورة دوم دبیرســتان وجــود دارنــد. هدف 
از آموزش وپــرورش حرفــه ای، یــاد دادن 
دانش آموزان  به  گوناگون شغلی  مهارت های 
اســت تا ضمانتی برای داشــتن مهارت های 
مورد نیاز در زندگی تجاری باشــد. آموزش 
و ناهار در مدرسه های فنی وحرفه ای رایگان 
اســت، ولــی دانش آموزان بایــد کتاب های 
مربوط به درس های خود را بخرند. همچنین 
برخــی از دانش آموزان بورس تحصیلی و وام 

.]MEBDGM, 2006[ دریافت می کنند
آموزش عالی در مدرســه های پلی تکنیک 
و دانشــگاه ها ارائه می شــوند. مدرســه های 
پلی تکنیــک که از ســال 1991 تأســیس 
شــده اند، مثل مدرســه های حرفــه ای )در 
دبیرستان( هســتند و نیاز به آموزش بیشتر 
iyaWWW.Yok.[ می کننــد  تأمیــن  را 
gov.tr/egitim/rapolar/giris-sinavi/

finland[. دانشــگاه ها به تربیت آکادمیک و 
انجام تحقیقات علمی می پردازند و دوره های 
تحصیلی دانشگاهی براساس درجة علمی از 
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6-3 سال متغیرند. مدرسه های پلی تکنیک ها 
مکان هایی هستند که به صورت کاربردی به 
جوانان و یا بزرگ ساالنی که قباًل کار کرده اند، 
آموزش می دهند. طول دورة این مدرســه ها 

.]Marlow,2002[ 3/5 تا 4 سال است
دانشجویانی که شــهروند فنالندی باشند، 
مورد حمایت مالی دولت قرار می گیرند. بستة 
حمایتی دولت شامل بورس تحصیلی، کمک 
اجارة مســکن و وام تحصیلی است. براساس 
آمارهای منتشر شده در سال 2007، تعداد 
کل دانشــجویان مشــغول بــه تحصیل در 
دانشگاه ها در ســال 2005، 176061 نفر و 
تعداد فارغ التحصیالن 19179 نفر بوده است.

خصوصیات کلی برنامۀ آموزشی 
مطالعات اجتماعی

در »برنامــة درســی اصلــی مطالعــات 
اجتماعی«4 یــک مجموعــه معلومات پایه 
وجــود دارد که همة دانش آمــوزان ملزم به 
یادگیری آن ها هستند. شاید این سؤال پیش 
بیایــد که معلومات پایه چه هســتند و چه 
کسی آ ن ها را بر می گزیند. »برنامة اصلی«5 
درواقع تعیین کنندة معلومات و مهارت های 
پایــه و اصلــی بــرای دانش آموزان اســت.

در بســیاری از کشــورهای توســعه یافته 
دیدگاه ســاختارگرایان در پــردازش فرایند 
برنامه نویســی مورد توجه قرار گرفته است. 
به ویژه برنامه هایی که در کشــورهایی نظیر 
ایــاالت متحده آمریکا، اســترالیا، نیوزلند و 
فنالند مورد اســتفاده قرار گیرند، در پرتوی 
دیدگاه ساختارگرایان تنظیم شده اند. در سال 
2005، در اثر اشــتراک مساعی کشورهای 
مذکور و اروپــا، برنامه هــای جدیدی برای 
دورة ابتدایی تهیه شــد. الزم به ذکر اســت 
که این کشورها به نتایج مثبتی در همکاری 
با ســاختارگرایان در زمینة اقتصادی دست 
.]Alpinar & Aydin, 2007[ یافتنــد 

تئوری ساختارگرایان
این تئوری که توجــه همة فرهیختگان را 
به خود جلب کرده است، دانش آموزان را به 
کسب مهارت های یادگیری از طریق تجربه 
کردن، حل مسئله و تصمیم گیری وا می دارد. 
برنامة درسی مطالعات اجتماعی اگر در سایة 

این دیدگاه تهیه و تنظیم شود، دانش آموزان 
را قادر می ســازد، دانش خود را به ســمت 
حل مســائل و تصمیم گیری ســوق دهند و 
 موجبــات موفقیت آن هــا را فراهم می کند

.]Önal & kaya, 2006[
برنامة درسی مطالعات اجتماعی که امروز 
در پایه هــای هفتم تا نهم در کشــور فنالند 
جریان دارد، در ســال 2004 و برنامة درسی 
مطالعات اجتماعی پایه های دهم تا دوازدهم 
در ســال 2003 تدوین شده اند. هدف کلی 
آموزش اجتماعی که در برنامة درسی اصلی 
آمده، تضمین آن اســت که دانش آموزان به 
افــرادی فعال و مســئولیت پذیر در اجتماع 
تبدیل شــوند. هدف خــاص از تدریس این 
درس حمایت از دانش آموزان در جهت رشد 
و تبدیل آن ها به شهروندانی بردبار و طرف دار 

دموکراسی است.
همچنین، آمــوزش مطالعات اجتماعی به 
پایه های دهم تا دوازدهم متوسطه، با هدف 
تجهیز دانش آموزان به مهارت بررسی کارآمد 
و نقادانة حوادث جاری و آماده ســازی آ ن ها 
بــرای شــرکت در فعالیت هــای اجتماعی ، 
صورت می گیرد. این مطالب و مباحثی چون 
سیاست و جامعه، اقتصاد، شهروند و جامعه، 
اروپایی شدن و جریانات اتحادیة اروپا، همگی 
مورد توجه برنامة علــوم اجتماعی پایه های 
دهم تا دوازدهم هستند. هم گام با تعلیمات 
خــاص، وزارت آموزش وپــرورش فنالند به 
معلمان درس مطالعات اجتماعی، حق تعیین 
کتاب درســی و تجهیزات آموزشــی و نیز 
تصمیم گیری مستقل در مورد روش تدریس 

را داده است.

برنامۀ آموزشی مطالعات 
اجتماعی دورۀ متوسطه

آموزش مطالعات اجتماعــی در این دوره 
به تحریک علمی شاگردان نسبت به جامعة 
پیرامونشــان می پردازد. ساختار اجتماعی و 
بخش های تشکیل دهندة این ساختار، قدرت، 
اقتصــاد و ابزارهای تأثیرگذار از چشــم انداز 
فنالند، اروپا و دنیا درک و لمس خواهند شد.

مطالعات اجتماعی بر پایة علوم اجتماعی، 
نظیر تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، جامعه شناسی، 
انسان شناسی، روان شناسی، فلسفه و سیاست 

بنا شــده اســت تا به هــدف درک حیات 
اجتماعی مشخص و مفهوم قانون دست یابد. 
این درس مهارت بررســی وقایع روزمره را با 
دیدی باز و نقادانه بــه دانش آموزان منتقل 
می کند. هــدف اصلی مطالعــات اجتماعی 
بــرای تصمیم گیری  به دانش آموزان  کمک 
صحیــح و معقــول، و رفتار شایســتة یک 
شهروند مسئول اســت. بنابراین مهارت های 
فکری نظیر نقد کردن، حل مســئله و تفکر 
خالقانه، از هدف های اصلی آموزش مطالعات 
اجتماعی هستند. مطالعات اجتماعی مبتنی 
است بر اندیشه های اخالقی ـ اجتماعی، نظیر 
عدالت، برابری، مسئولیت اجتماعی، احترام 
به حقوق انسان ها، فعال بودن شهروندان، و 

اهمیت کار و کارگشایی.

بازدۀ یادگیری
هدف این اســت کــه از طریــق آموزش 
متوســطه  دورة  در  اجتماعــی  مطالعــات 

دانش آموزان به این موارد دست یابند:
é درک ماهیت اجتماع در نتیجة پیشرفت 

تاریخی؛
é آشــنایی با بنیان ها و عملکردهای نظام 
اجتماعی و اقتصادی فنالنــد و توانایی قرار 
دادن آن ها در زمینه های بین المللی و اروپایی؛

é صدور فرمان های کلیدی در زمینه های 
اقتصادی و اجتماعی؛

é آگاهی از فرصت ها برای شرکت در اجتماع 
مدنی و چگونه اســتفاده کردن از فرصت ها؛

é توانایی دســتیابی بــه اطالعات روزمره 
از طریق منابــع مختلف و ارزیابــی نقادانة 

اطالعات شفاهی، بصری و آماری؛
é توانایی شکل دادن به عقاید شخصی قابل 
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توجیه در موضوع های اقتصادی و اجتماعی 
بحث برانگیز که به ارزش ها مربوط می شوند؛

é دســتیابی به توانمندی ساخت مفهوم 
جامعه بر پایة مســئولیت، بردباری و احترام 

به مساوات.

محتوا
همان گونه که گفته شــد، برنامة درســی 
مطالعــات اجتماعــی دورة دوم متوســطه 
»چند رشــته ای«6 تنظیم شده است. از این 
محتوا ساختار مربوط به رشته های گوناگون 
علمــی به وجود آمده اســت. این ســاختار 
شــامل واحدهای اجبــاری و اختصاصی در 
زمینه های یادگیری است که در ادامه شرح 
داده می شــوند. واحدهای اجباری محتوای 
برنامة درسی مطالعات اجتماعی را در برنامة 
اصلی شکل می دهند و زمینه های یادگیری و 

اکتساب آن ها به ترتیب زیر است:

الف( جامعه و سیاست
در اینجــا دانش آموزان روی سیاســت و 
نظام هــای اجتماعی جامعــة فنالند تمرکز 
می کنند و با به خدمت گرفتن افکار سیاسی، 
روان شناســی اجتماعی و جامعه شناسی، به 
تجزیه و تحلیل جامعــة فنالند می پردازند. 
انتظار می رود دانش آموزان به طور اکتسابی 

موارد زیر را دریافت کنند:
 فهم و درک ساختارهای اصلی جامعة فنالند؛

 آشــنایی با حقوق مدنی اصلی و پایه، 
و نیــز مقاصــد و فرصت های شــهروند در 

تأثیرگذاری بر جامعه؛
 اتخــاذ دیدگاهی متعادل و تحلیلگر در 

رابطه با جامعه؛

 آشنایی با بنیادهای جامعة مرفه.
و محتوای هدف های  یادگیری  زمینه های 

»جامعه و سیاست« از این قرارند:
اصلی  درک ســاختارهای  و  فهم   .1

جامعة فنالند:
 پیشرفت جامعة فنالند؛

 ساختار جمعیتی فنالند؛
 ساختار یک دولت رفاه؛
 امکانات یک دولت رفاه.

2. آشنایی با حقوق مدنی اصلی و پایه:
 قدرت؛ 

 قــدرت به عنوان مفهــوم و روش های 
اعمال قدرت؛

 نظام های سیاسی.
3. اتخاذ دیدگاهی متعادل و تحلیلگر 

در رابطه با جامعه:
 تأثیرگذاری و نفوذ؛

 دموکراسی و جامعه مدنی؛
 تأثیر جهانی؛

 چالش های اعمال نفوذ.
4. آشنایی با بنیادهای جامعة مرفه:
 حاکمیت قانون و نظام های امنیتی؛

 قوانین بنیادی؛
 قوة قضائیه؛

 مجریان یا متولیان اعمال قانون؛
 سیاســت امنیتی و تغییر سناریوهای 

تهدید؛
 سیاست اجتماعی؛

 هدف، نقش ها و مدل ها.

ب( علم اقتصاد
در این درس دانش آموزان به گونه ای هدایت 
می شوند که بتوانند اصول فعالیت اقتصادی 
را بفهمنــد. علــم اقتصاد کــه از اصول پایه 
اســت، مواردی را که به اقتصاد خرد و کالن 
مربوط می شوند، از دیدگاه مصرف کنندگان، 
بازرگانــان و دولت هــا بررســی می کنــد. 
دانش آموزان از طریق آمارها و سایر منابع از 
امور اقتصادی مطلع می شوند. انتظار می رود 
مطالب دیگری را نیز به طور اکتسابی دریافت 

کنند. هدف های علم اقتصاد عبارت اند از:
٭ آشــنایی با اصول، افــکار و تئوری های 

اقتصادی ملی؛
٭ آشــنایی با دولت فعلی و چشم اندازهای 

آیندة فنالند و مبانی اقتصادهای بین المللی؛
٭ کســب مهــارت در تصمیم گیری های 
روزمــرة اقتصادی و نیز بررســی مســائل 

اقتصادی از منظر اخالقی؛
٭ آگاهــی از اهمیت کار و پیشــگامی در 

اقتصاد ملی.

زمینه های یادگیری و محتوای 
هدف های علم اقتصاد به شرح 

زیرند:
1. آشنایی با اصول، افکار و تئوری های 

اقتصادی ملی:
 منبع معیشتی فنالند؛

 تولید اولیه؛ فناوری و صنعتی شدن؛
 خدمات و جامعه.

2. آشــنایی بــا دولــت فعلــی و 
چشــم اندازهای آیندة فنالند و مبانی 

اقتصادهای بین المللی:
 فعالیت اقتصادی و ســرمایه گذاری در 

تجارت )بازرگانی(؛
 فکر اقتصادی؛

 عرضه، تقاضا و تعادل به عنوان زیربنای 
اقتصاد بازار؛

 رقابت و فرم های آن؛
 فعالیت هــای تجــاری و مشــتریان 

)مصرف کنندگان(.

3. کسب مهارت در تصمیم گیری های 
مسائل  بررسی  نیز  و  اقتصادی  روزمرة 

اقتصادی از منظر اخالقی:
 تغییرات و آشوب های اقتصادی؛

 رشد اقتصادی؛
 »پول گرایی« به عنوان راه حلی برای رفع 

آشوب های اقتصادی؛
 سیاست  پولی و بازار مالی؛
 خارج از تنظیم شدن بازار؛

 ساختار بازار مالی؛
 سیاست پولی و سوددهی؛

 اقتصاد عمومی و سیاست اقتصادی؛
 مالیات و سیاست های مالیاتی؛

 سیاست ها و نیروهای بازار؛
 سیاست های درآمدی.
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از اهمیت کار و پیشگامی  4. آگاهی 
در اقتصاد ملی:

 چشم اندازهای آینده در اقتصاد فنالند؛
 فاکتورهای ریسک؛

 فرصت ها و محدودیت های رشد.

ج( شهروندان و قانون
به دانش آمــوزان اطالعاتی دربــارة قانون 
فنالند، دفاع از حقوقشان و مراحل قانونی با 

هدف های زیر داده می شود:
 آشنایی با اصول کلیدی قانون؛

 کسب دانش پایه ای دربارة قوة قضائیه 
فنالند و دادگاه های بین المللی؛

 حضور در موضوع های حقوقی مشترک 
به طور مستقل؛

 آگاهــی از حقــوق، منافــع و وظایف 
خود به عنوان شهروند، مستخدم، کارمند یا 

مشتری؛
 برخورداری از توانایی استفاده از منابع 

اصلی اطالعات حقوقی؛
 عمل کردن منصفانه و مطابق قانون.

زمینه های یادگیری و محتوای 
هدف های »شهروندان و قانون« به 

شرح زیرند:
1. آشنایی با اصول کلیدی قانون:

 اساس قانون؛
 تاریخ قانون در فنالند؛

 قانون و نظام های وابسته به آن؛
 مفاهیم اصلی؛

 آشنایی با اطالعات قانونی.

2. آگاهــی از حقوق، منافع و وظایف 
خود به عنوان شــهروند، مســتخدم، 

کارمند یا مشتری:
 معامالت قانونی اصلی شهروندان؛

 قانون خانواده؛
 قانون کارگری؛

 حمایت از مشتری؛
 قرض ها؛

 ضمانت و عجز از پرداخت؛
 مسکن؛

 استیناف در برابر تصمیمات مسئوالن و 
یا متولیان امور.

3. کســب دانش پایه ای دربارة قوة 
قضائیه فنالند و دادگاه های بین المللی:

 آیین های دادرسی و جنایی؛
 روندهای قانونی و روندهای دیگر؛

 مجازات؛
 قانون بین المللی و روندهای اســتیناف 

)درخواست(.

د( اتحادیــۀ اروپا و اروپایی شــدن
دانش آمــوزان اقدامــات اتحادیــة اروپا و 
اهمیت ائتــالف اروپایی را یــاد می گیرند و 
تشویق می شــوند، در بحث های روز دربارة 
اتحادیة اروپا شرکت کنند. هدف های درس 

عبارت اند از:
 کسب اطالعات عمیق و متنوع در مورد 

اتحادیة اروپا و عملکردهای آن؛
 آموختن چگونــه عمل کردن به عنوان 

شهروندی از اتحادیة اروپا؛
 آشنایی با فایده ها و ضررهای فرصت ها 

و تهدیدهای ائتالف اروپا؛
 توانایــی کســب اطالعــات تطبیقــی 
)مقایسه ای( دربارة اتحادیة اروپا و شهروندان آن؛

 فهــم اثــرات ائتــالف اروپــا از نظــر 
زندگی شان و نظام سیاسی فنالند.

زمینه های یادگیری و محتوای 
هدف های اتحادیۀ اروپا و 

اروپایی شدن از این قرارند:
1. آموختن چگونه عمل کردن به عنوان 

شهروندی از اتحادیة اروپا:
 هویت اروپایی؛

 ارزش های متعارف اروپایی؛
 شهروندان اتحادیة اروپا.

2. آشــنایی با فایده هــا و ضررهای 
فرصت ها و تهدیدهای ائتالف اروپا:

 اعمال نفوذ و قدرت در اتحادیة اروپا؛
 نظام تصمیم گیری اتحادیة اروپا؛

 فنالنــد به عنــوان بخشــی از نظــام 
تصمیم گیری اتحادیة اروپا؛

 اعضای مختلف.

3. توانایی کســب اطالعات تطبیقی 
دربارة اتحادیة اروپا و شهروندان آن:

 اثرات منطقه ای اتحادیه اروپا؛
 فرصت های نســل جوان برای مطالعه و 

کار با اتحادیه اروپا؛
 اتحاد مناطق از دید شهروندان.

4. فهم اثرات ائتالف اروپا:
 چالش های اتحادیه اروپا؛

 توسعه اتحادیه اروپا؛
 سیاست امنیتی مشترک؛

 اتحادیه اروپا و نظام های جهانی.
از آنجــا کــه برنامــه تدریــس مطالعات 
اجتماعی ویژگی های یک برنامة درسی اصلی 
را دارد، وقتی هدف هــا و محتواها را به طور 
کلی بیــان می کنند، هیــچ توصیفی دربارة 
مراحــل تدریس ـ یادگیری ارائه نمی شــود.

سنجش و ارزشیابی
به طــور کلــی ارزیابی و ســنجش بخش 
جدا نشــدنی زندگی مدرســه ای اســت و 
هــر دانش آمــوزی حداقــل یــک گزارش 
ســاالنه می دهد. عالوه بــر آن، یک گزارش 
میان دوره ای هم در طول یک سال تحصیلی 
ارائه می دهــد. موفقیت حاصل نبود تناقض 
در گزارش ها و امتحان هایی است که معلمان 
می گیرند و بــه دانش آموزانی که 9 ســال 
مدرســه را تمام کرده باشــند، مدرک داده 
می شود. مدرک دیگری هم به دانش آموزانی 
می دهند که سال دهم را که اختیاری است، 

گذرانده باشند.
مفهــوم یادگیری و اطالعات گســترده، از 
جنبه های بسیاری دانش آموزان را تحت تأثیر 
قــرار می دهد. نظریة اصلی در شــکل دادن 
برنامة درسی ملی »ساختن گرایی اجتماعی« 
اســت و این برنامة درســی در قالب دیدگاه 
مزبور طرح شــده اســت. لذا به ســنجش 
چیزهایی می پردازد که دانش آموزان در علوم 
اجتماعی یاد گرفته اند. درک دانش آموزان از 
موضوع ها و مفاهیم اصلی محتوای درسی نیز 
بتوانند  باید  ارزشیابی می شود. دانش آموزان 
دانش خود را به شکل ساختاری بیان کنند، 
نقادانه به ارزیابی حوادث اجتماعی بپردازند، 
و اطالعات شــفاهی، گرافیکی و عددی ارائه 

شده در شکل های متفاوت را توضیح دهند.
عملکــرد دانش آمــوزان در آزمــون بــا 
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تســت های متفاوت یا روش هــای دیگر، در 
طــول مراحل آمــوزش ارزیابی می شــود. 
همچنین به معلمان ســفارش می کنند که 
از تکنیک ها و روش هــای تدریس متنوعی 
در طول سال اســتفاده کنند. الزمة اجزای 
ساختن گرایی، اســتفاده از ابزارهای دیگری 
در ســنجش و ارزیابی برنامة درسی اصلی 
دانش آموزان ســفارش  به  بنابراین  اســت. 
می شــود، در کالس و هنگام انجام تکلیف 
نقش فعال داشته باشــند؛ یعنی به پرسش 
کردن، طرح مســئله و حل مسئله بپردازند 
و باالخره فعاالنه بکوشــند، اطالعات مورد 
نیاز را مثل یک دانشــمند آشکار و ارزیابی 
کنند. درواقع باید ساخت شناســی خود را از 
طریق فعالیت ها بروز بدهند، نه اینکه صرفًا 
شنونده باشــند. همچنین، تحقیق و تمرین 
 کنند تا توانایی پاســخ به سؤال ها را بیابند 

.]www.iogm.meb.gov.tr[
براساس »شــبکة اطالعاتی آموزش وپرورش 
اروپا« و »برنامة درسی اصلی آموزش وپرورش 
پایة ملی« )2004(، اگر دانش آموزان به کسب 
موارد زیر نائل آیند، موفق محسوب می شوند:

é از اندیشــه های خود با احترام به موازین 
اجتماعی، دفاع کنند؛

é با دیــدی نقادانه اطالعات رســانه ها و 
آمارهای گرافیکی را تفسیر کنند؛

é تصمیمــات یا راه حل های مناســبی در 
مــوارد اقتصادی و اجتماعــی اتخاذ کنند و 

نتایج مشابه را مقایسه کنند؛
é سؤال های اخالقی در مورد فعالیت های 

اقتصادی و اجتماعی را درک کنند.
دانش آمــوزان از نظر پیشــرفت در زمینة 
اطالعات، مهارت ها، طرز برخورد و رفتارها، با 
توجه به هدف ها و یا آنچه اکتساب کرده اند، 
جــدا از مقیاس های اجرایــی معین، مورد 
ارزیابــی قرار می گیرنــد. در فنالند عالوه بر 
امتحانات کتبی، به طور شفاهی هم سنجش 

صورت می گیرد.

خالصۀ بحث و نتیجه گیری
تعلیم وتربیــت در فنالند هویــت خود را 
در چارچوب قانون و مؤسســه های وابســته 
بــه آموزش وپرورش حفــظ می کند. یکی از 
دالیل مســئولیت پذیری مردم این کشــور 

برای یادگیری بی قید و شــرط آن است که 
مؤسســه های آموزشــی به طور یکسان در 
همه جای کشــور وجود دارند و این یکسانی 
 Demirel,[ تعلیم وتربیت مطابق قانون است
2000[. از ایــن نقطه نظــر می تــوان گفت 
آخریــن هدف تعلیم وتربیــت فنالند »اصل 

تداوم و مادام العمر بودن« آن است.
یک شهروند فنالندی بدون توجه به سنش، 
خــود را در حلقة آموزش وپــرورش در نظر 
می گیرد. به عبارت دیگر، هم مؤسســه های 
دولتی و هم مؤسسه های محلی، نه تنها برای 
بچه ها بلکه برای بزرگ ســاالن، مســئولیت 
آموزش را بر عهده دارند. آن ها ابعاد آموزش 
را محدود نمی کنند، بلکه می کوشــند سطح 

آن را باال ببرند.
بــا توجــه به اطالعــات کلی کــه در باال 
ارائه شــد، هــدف غایــی آموزش وپرورش 
فنالنــد از ارائة درس مطالعــات اجتماعی، 
پرورش دانش آموزانی اســت که در آینده به 
شــهروندانی فعال و مســئولیت پذیر تبدیل 
شوند، و به موازات آن سازگار، مستقل، مولد، 
کارآمد، تأثیرگــذار در پیرامون خود و حتی 

فراتر از آن باشند.
مطالعــات اجتماعی در کشــور فنالند بر 
موضوع های داخلــی و اتحادیة اروپا متمرکز 

می شود. در برنامة درسی، اطالعاتی در مورد 
تنظیم و دســته بندی محتوای درسی وجود 
نــدارد. با توجه به اطالعــات موجود، برنامة 
چرخشــی برای تنظیم محتــوا و روش ها و 
دیدگاه های برنامه نویســی چندرشــته ای یا 
تخصصی، همه براساس نظریة ساختن گرایی 
و به ویژه اهمیت حل مسئله صورت می گیرند. 
عــالوه بر این، طرح هــای یادگیری فردی و 
برنامه های کاری نیز برای پیشرفت تدریجی 
دانش آموزان ارائه می شوند. همکاری خانه و 
مدرسه امتیازاتی دارد. معلمان این درس ها 
حق انتخاب کتاب و مطالب درســی خود را 
دارند. رفتارهای دانش آموزان و کارهای آن ها 
در ارزیابی مدرسه مورد توجه قرار می گیرند. 
عالوه بر این، معلمان از ارزیابی شفاهی بهره 
می برند و بر تکنیک های دیگر ســنجش که 
مرتبط بــا نظریه ســاختن گرایی اند، تأکید 

.]ÖzlÜrk & Deveci, 2011[ می ورزند
چنین برداشــت می شود که تمایالت فنی 
آموزش وپرورش معاصر در شــکل دادن به 
آمــوزش مطالعات اجتماعــی فنالند کاماًل 
تأثیر داشــته اســت و حضور سنت آموزش 
قوی همچنان در مدرســه های این کشــور 

احساس می شود.

پی نوشت ها
1. Franssinelli

comprehensive school .2: مدرسة جامع 
مدرســه ای است که در آن نظام آموزش فراگیر 
مالک عمل است. بنابراین مشخص ترین ویژگی 
آموزشــگاه فراگیر همان جامعیــت برنامه های 
درسی آن اســت که اواًل برای ثبت نام کنندگان 
در مدرســه، مجــال تحصیــل در هــر دو نوع 
درس های نظــری و عملی را فراهــم می آورد، 
ثانیًا از حیث تعــداد و تنوع درس های انتخابی 
از امکانات وسیع تر و جامع تری برخوردار است و 
از قرار دادن برنامه های بسته در قالب رشته های 
تحصیلی معین فرا روی جوانان پرهیز می کند. 
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ورود بــه بــازار کار، و باالخــره عرضــه کردن 

برنامه های مقدماتی دانشگاه است.
3. Peruskoulu Grundskola
4. Social studies core curriculum
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6. mult-diciplinary
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دانش اجتماعی بومی

دانیال اعلمی
کارشناس ارشد جامعه شناسی

1930: در بامــداد روز 28 ســپتامبر در محلــة »منهتن« 
نیویورک صدای گریة نوزادی که سارا به دنیا آورد، بیمارستان را 
برداشــته بود. سارا که زنی هنرمند بود، با روحیة هنری خودش 
آرزوهای بزرگی برای پسرش داشت. ایمانوئل تمام کودکی خود 

را در شهر »برنز« گذراند و مشغول بازیگوشی و یادگرفتن شد.
1940: از 10 ســالگی شــروع بــه مطالعــة کتاب هایی در 
موضوع های تاریخ، فلسفه و اقتصاد کرد، اما در نهایت موضوعی 
که تمامی روح  و جان او را فراگرفت و ذهنش را درگیر خود کرد 

و دیگر رها نکرد، جامعه شناسی بود.

1950: تحصیالت دانشگاهی خود را در رشتة جامعه شناسی 
دانشــکدة جامعه شناســی »دانشــگاه کلمبیا« شــروع کرد؛ 
دانشــکده ای کــه در آن زمان یکی از محورهــای مهم در علم 

جامعه شناسی بود.
1953ـ  1951: پــس از دریافت مدرک کارشناســی به 
خدمت در ارتش آمریکا مشغول شد و نزدیک به دو سال از عمر 

خود را صرف این امر کرد.
1954: پس از خارج شدن از ارتش آمریکا به دانشگاه کلمبیا 
بازگشــت و تحصیالت تکمیلی خود را در رشتة جامعه شناسی 

علیه
سرمایه داری

به مناسبت درگذشت
ایمانوئل موریس والرشتاین

اشـــــاره
امانوئل والرشتاین از شاخص ترین جامعه شناسان معاصر 

است که نظریة نفوذ او با عنوان »نظام جهانی« در مورد نقد 
بنیادین سرمایه داری از وی یک جامعه شناسی منتقد نظام 

سرمایه داری ساخته است.

کلیدواژه ها: علیه سرمایه داری، ایمانوئل موریس 
والرشتاین،  نظام جهانی، منتقد نظام سرمایه داری

زندگی نامه
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ادامه داد و از پایان نامه خود برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد با 
موضوع »مک کارتیسم« دفاع کرد.

1954: از آن رو که جنبش های ملی و ضد استعماری آفریقا 
برایش بســیار جالب بودند، مشــغول مطالعه روی جنبش های 

اجتماعی کشورهای آفریقایی شد.
1959ـ  1958: هم زمــان با کار کردن روی موضوع های 
مربوط به کشــورهای آفریقایی، در چند مدرســه در آفریقا به 

تدریس جامعه  شناسی پرداخت.
1960: دســتاوردها و یافته هایش به نقطة اوج خود در زمینة 
آفریقا رسیدند و دیگر به فردی تبدیل شده بود که برای مطالعة 

کشورهای آفریقایی می شد به یافته هایش استناد کرد.
1963 ـ 1961: در این ســال در زمینة آفریقا شناسی دو 
کتاب با نام های »آفریقا: سیاســت  استقالل« و »آفریقا: سیاست 
وحدت« را نوشــت که کتاب های مهمی در زمینة جنبش های 
اجتماعی و ملی کشــورهای آفریقایی بودند. سپس به دانشگاه 

کلمبیا بازگشت و مطالعات خود را ادامه داد.
1964: در سن 34 سالگی با بئاتریس فریدمن ازدواج کرد.
1968: والرشتاین پروژة دکترای خود را در دانشگاه کلمبیا 
آغاز کرده بود و این آغاز مقارن با از بین رفتن محوریت دانشگاه 

کلمبیا در زمینة جامعه شناسی بود.
1970 ـ 1969: تحت تأثیر جنبش های دانشــجویی می 
1968 به نگارش کتابی با عنوان »دانشگاه در آشفتگی: سیاست 
تغییر« پرداخت و دیدگاه خود را دربارة این موضوع منتشر کرد.
1971: به همراه همسرش کلمبیا را به مقصد کانادا و دانشگاه 
مونترال ترک کردند. حدود پنج سال در این دانشگاه مشغول به 

تدریس شد و شروع به نگارش مهم ترین اثر خود کرد. 
1973: در کش و قوس های تدریس، او همچنان یکی از افراد 
سرشناس در زمینة آفریقاشناسی بود و به همین دلیل به عنوان 

رئیس »انجمن مطالعات آفریقا« انتخاب شد.
1974: باالخــره نــگارش جلد اول و مهم تریــن اثر زندگی 
والرشتاین به نام »نظام نوین جهانی« به پایان رسید و در همین 
سال آن را به چاپ رساند. انتشار این کتاب به شناخته شدن وی 

در عرصه های دانشگاهی و شهرت وی منجر شد.
1975: کمترین جایزه برای نگارش کتابی که ســه سال از 
عمرش را صرف آن کرده بود، جایزة معتبر »سوروکین« بود که 

به وی اهدا شد.
1976: اکنــون دیگــر والرشــتاین یکــی از بــزرگان علم 
جامعه شناســی اســت و مســئولیت »مرکز مطالعات نظام ها و 
تمدن های تاریخی اقتصادی برودل« به وی واگذار شــده است. 
هم زمان نیز برای تدریس در دانشگاه »بنگامتون« آمریکا از وی 
دعوت به عمل آمد و او تا سال 2005 به تدریس در این دانشگاه 

مشغول بود.
1980: هم زمان با تدریس در دانشــگاه بنگامتون، روی جلد 

دوم کتاب نظام نوین جهانی کار کرد و توانســت جلد دوم آن را 
به چاپ برساند.

1989 ـ 1981: نه ســال طول کشــید تــا بتواند جلد 
ســوم کتاب خود را چاپ کند که جدیدترین نظرات وی دربارة 

نظام های بین المللی و جهانی در ان گنجانده شده بود.
1991: حال موضوعات تدریس در دانشگاه بهترین و داغ ترین 
موضوعی بود که ذهن او را به خود مشــغول کرده بود و موجب 

نگارش و چاپ کتاب »علوم اجتماعی نیندیشیدنی« شد.
1995: کتاب »پس از لیبرالیســم« را نوشت و چاپ کرد که 
در آن جهان و نظام های سیاسی پس از لیبرالیسم را پیش بینی 

کرده بود.
1998 ـ 1996: او دیگــر یــک آدم معمولی نبود. حال 
زمان آن رســیده بود که برصندلی ریاست »انجمن بین المللی 
جامعه شناسی« تکیه بزند و عالوه بر کارهای اجرایی و برگزاری 
کارگاه ها و سمینارها در اقصا نقاط جهان، کارهای شخصی اش را 

نیز جمع بندی کند.
1999: کتابی با عنوان »پایان جهان چنان که ما می بینیم« 
منتشر کرد. اکنون زمان بازنشستگی وی از تدریس در دانشگاه 

بنگامتون آمریکا فرا رسیده بود. 
2000: بعد از بازنشســتگی فرصت بیشــتری برای تحقیق و 
پژوهش داشت، بنابراین با عنوان »پژوهشگر ارشد« در دانشگاه 

»بیل« آمریکا مشغول کار شد.
2003: اولین اثری که در پست جدیدش منتشر کرد، کتابی 
بود با عنوان »ســقوط قدرت آمریکا: ایــاالت متحده در دنیای 
آشوب زده« که تحوالت جهان با محوریت ایاالت متحده آمریکا 

را شرح می داد.
2004: نتیجــة تحقیقــات بعــدی خود را به عنــوان »عدم 

قطعیت های دانش« به عالقه مندان جامعه شناسی ارائه کرد.
2006: با همة این ها، دغدغه اش نسبت به نظام های سیاسی 
جهان فروکش نکرد و با انتشار کتاب »جهان شمولی اروپا، خطابة 
قدرت« نســبت به آخرین تحوالت اروپا و نظام جهانی واکنش 

نشان داد.
2014: در هشــتاد و چهارمین سال عمرش در سفری چند 
روزه به دعوت »انجمن جامعه شناســی ایران« به کشورمان آمد 
و در سمیناری با عنوان »آرای امانوئل والرشتاین« شرکت کرد. 
حاصل این سمینار در کتابی از سوی انجمن جامعه شناسی ایران 

منتشر شده است.
2019ـ  2015: او هیــچ گاه از تحوالت جهان غافل نبود و 
همیشه در سایت شخصی اش به مسائل کشورهای جهان توجه 
داشت. در نهایت کوله بار علمی و پژوهشی این جامعه شناس پرکار 
در 31 آگوســت بر اثر یک بیماری عفونی در منزل شخصی اش 

در برانفورد کانکشن به ایستگاه پایانی خود رسید. روحش شاد.
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والرشتاین چه می گفت؟
والرشتاین در نظریة معروف خود، چهار فرض مقدماتی یا پیش  
گزاره را در نظر می گیرد و به تبیین جهان با دیدگاهی تاریخی 
اجتماعی ـ می پردازد. او با نظریة خود گذشــته،  اکنون و آیندة 

جهان را از نگاهی فرامرزی و کالن توصیف می کند.
کل جهــان نظامی »تاریخیـ  اجتماعی« اســت و مانند »هر 
نظام دیگــری، در زمانی معین به وجود می آید و طبق قواعدی 
مشخص،  در شرایط عادی خود، یک زندگی عادی را می گذراند. 
به همین ترتیب، مثل هــر نظامی که در حالت عادی از تعادل 
برخوردار و مانند یک هســتی زنده متحول می شود، این تحول 
گاهــی تعادل آن را برهــم می زند و هنگامی کــه تعادل نظام 
برهم خورد دچار بحران ساختار می شود. بنابراین، نظام تا به این 

وضعیت تعادلی جدید نرسیده، دچار بحران ساختاری است.«
فرض دوم والرشــتاین این است که نظام سرمایه داری گرایش 
بی پایانی به انباشــت ســرمایه دارد و بنگاه هایی که سرکردگان 
صنعت جهانی اند، برای دســتیابی سریع تر به پول، با این سوی 
و آن ســوی جهــان ارتباط برقــرار می کنند و در این شــبکة 
شــبه انحصاری و با فعالیت های تولیدی ـ رقابتی  انعطاف پذیر، 
روند انباشت ســرمایه را ادامه می دهند. هر چند در این شبکة 

جهانی، توزیع قدرت بین شرکا مساوی نیست.
والرشتاین نشان داد: این شکل مناسبات شبه انحصاری که بر 
فعالیت های تولیــدی ـ رقابتی نظارت دارد، در چارچوب روابط 
مرکز ـ پیرامون )محور نظام جهانی( قابل تحلیل اســت و این 
ترکیب شــبه انحصاری اقتصاد جهانی اجــازه می دهد، منافع 
حاصل از تولید جهانی، قطره چکانی به جمعیت جهان برسد و 
راه را برای توســعة آن ها باز کند. رفته رفته و طبق همان قاعده 
نوسان های دوره ای فرسودگی نظام  بر روند انباشت سرمایه تأثیر 
می گذارد و رکود فرا می رسد. در این برهه رهبران اصلی و قبلی 
نظــام جهانی تصمیم  می گیرند، محل تولیــد را تغییر دهند و 
تمامی یا بخشی از فعالیت تولیدی را به کشورهای »پیرامونی« 
منتقل کنند که هزینة تولید در آنجا پایین تر اســت. کشورهای 
پیرامونی این جابه جایی محل تولید را »توســعه« می خوانند. با 
انتقال محل تولید به کشــورهای پیرامونی، کشورهای مرکز به 
دلیل پایین بودن نرخ دستمزد در کشورهای پیرامونی بیشترین 

سود را می برند و تنها سهم اندکی به پیرامون می رسد.
والرشــتاین در فرض سوم خود، دو دوران را در نظر می گیرد: 
دورة اول، دورة ســروری آمریکا بر نظام جهانی اســت. در دورة  
دوم شاهد حباب های سفته  بازی و مال اندوزی به دست اقلیتی 
کوچک و قدرتمند، و نیز دوران بدهکاری های عظیم در ســطح 
جهانی هســتیم. دورة اول مطابق با دوران جنگ سرد و مقابلة 
دو قدرت بزرگ نظامی جهان ـ ایاالت متحده آمریکا و شوروی 
ـ اســت، در حالی که همچنان هژمونی ایاالت متحده آمریکا بر 
جهان مستولی است. از سال 1970 به این سو، دورة جغرافیای 
سیاسی شبه انحصاری رو به ضعف می گذارد و در دوران ریاست 

جمهوری جرج دبلیو بوش )پدر( این کاهندگی هژمونی آمریکا 
شتاب پیدا می کند.

فرض چهارم والرشتاین به توصیف وضعیت بحران ساختاری 
نظام جهانی و شــیوة پایان یافتن این نظــام توجه دارد که در 
زمان کنونی با آن درگیریم؛ شرایطی که از دهة 1970 آغاز شد 
و شــاید تا 2050 ادامه یابد. ویژگی  عمدة این بحران، شــرایط 
آشفتگی است. این آشفتگی تصادفی نیست، بلکه نتیجة نوسان 
دائــم پارامترهای نظام تاریخی ـ جهانی اســت که نه فقط در 
اقتصاد جهانی روی داده که جریا ن های فرهنگی و ایدئولوژیک و 
همچنین چگونگی دسترسی به منابع زیستی، شرایط محیطی و 

جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.

کدام آثار والرشتاین به فارسی ترجمه شده است؟
کتــاب »عام گرایــی اروپایی ســخن ورزی قدرت«،  نوشــتة 
امانوئل والرشــتاین، توســط امیر مالئی مظفری ترجمه و در 
124صفحه منتشر شده اســت کتاب »پایان جهان: آن گونه که 
آن را می شناسیم« نیز از جمله آثار اوست که به فارسی ترجمه 
شده است. والرشتاین در این اثر، دربارة دگرگونی های زیربنایی 
جهان توضیح می دهد و معتقد است این دگرگونی ها بر فهم ما 
از جهــان هم تأثیر می گذارند. او در این کتاب نشــان می دهد، 
چطور نظــام ســرمایه داری آیندة جهان را بــه چالش خواهد 
کشــید. والرشتاین در این کتاب به تحوالت عقالنیت در دنیای 
معاصر می پردازد. این کتاب توســط حسن حسینی در سال 
1394 در 344 صفحه ترجمه شــد. ناگفته نماند، »مقدمه ای 
بر تحلیل نظام جهانی« نیز در ســال 1389 توسط حسین 
عسگریان به فارســی برگردانده شد و در اختیار عالقه مندان 

حوزة جامعه شناسی و توسعه قرار گرفت.
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deep Fake

دانش اجتماعی بومی

اندیشــمندان حوزة »هوش مصنوعي«1 در عین  حال كه براي 
نابودي یك سالح بسیار خطرناك سیاسي، یعني فیلم های جعلِي 
تولید شده توسط رایانه كه بیشترین تأثیر را در تضعیف جایگاه 
نامزدهاي انتخاباتي و گمراه ســازی رأی دهندگان در انتخابات 
ریاســت جمهوري 2020 ایاالت  متحده دارد، بــا یكدیگر در 
رقابت اند، هم صدا با هم پیامي مشترك را صال می دهند: »جهان 

براي مواجهه با دیپ  فیك2 آماده نیست.«
این پژوهشگران با مدنظر قرار دادن مالك های كشف فیلم هاي 
جعلي، ســامانه هایی خودكار طراحي کرده اند تــا فیلم ها را 
تجزیه  و تحلیل  کنند. برخي از این مالك ها عبارت اند از: ارزیابي 
نور، ســایه ها، الگوهاي پلك زدن، چگونگي حركات سر، ابعاد 
 واقعي چهره، مانند نسبت زاویه هاي سر و اجزاي صورت نسبت 
به یكدیگر، یا نحوة تكان دادن سر و لبخند  زدن. به رغم تمام این 
پیشرفت ها، محققان بر این باورند كه گستردگي و تأثیرات عمیق 
این روش جاعالِن بر افكار عمومي، بســي شدید و ماندگارتر از 

آن است كه تصور می شــد. لذا بر همین اساس نسبت به آغاز 
موج جدید پویش های اطالعات نادرســت3 در انتخابات 2020 
زنهار داده اند؛ روندي نامیمون كــه تأثیر »اخبار جعلي«4 را بر 
افكار عمومي و نقش گروه های فریبكار فعال در »فیس بوک« را 
در تغییر نتیجة انتخابات ریاست جمهوري 2016 یادآور می شود.

كلیدواژه ها:  دیپ فیك، هوش مصنوعي، اخبار جعلي، اطالعات 
نادرست

 
الیس ســاموئلز 5، روزنامه نگار و ســردبیر بخش راستي آزمایي 
فیلم هــای آنالین در روزنامة واشنگتن پســت، در این باره مي گوید: 
دیــپ فیك این ایده را كه باورپذیری منوط به دیدن اســت، نقض 
مي كند و این مهم در آیندة مبارزات سیاســی و نتایج حاصل از آن 

بسیار تعیین کننده است.
هاني فرید6، كارشــناس حوزة قوانین دیجیتال در »دانشــگاه 

«ديپ فيک»
سیدغالمرضا فلسفي
ارتباط پژوه تيغی در كف زنگيان مست
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بركلــي« كالیفرنیــا، با توجــه بــه آمار هایی چون نســبت كّمِي 
تولیدكنندگان به تحلیل کنندگان دیپ  فیك که به تعبیر وي صد به 
یك است، پیرامون امكان غلبه بر این فناوري اظهار تردید مي كند. 
این اســتاد علوم رایانه در دانشكدة »دارتموث« كه قریب به دو دهه 
در حوزة تشخیص فیلم های دستکاری  شده فعالیت دارد، می گوید 
كه با ریزبیني در مواردي چون پیکسل های تصویر و سعي در یافتن 
ایرادهاي جزئِي آن، یا موشــكافي در روند گردش خون در صورت 
شــخصیت ها، گاه می توان به واقعي یا جعلي بودن فیلم واقف شد. 
به رغم این موارد فرید معتقد است هوش مصنوعي در كمترین زمان 
متصور، مرز این عالئم و نشانه ها را نیز درمی نوردد و روند شناسایي 
دیپ فیك ها، همچون رابطة موش و گربه در كارتون »تام و جري«، 
بین الگوریتم های هوش مصنوعي و خبرگان تشــخیص فیلم های 

جعلي، به تسلسلي نافرجام دچار مي شود.7
گرچه در ایاالت متحده، دیپ فیك ها تبعات گســتردة سیاسي در 
پي داشــته اند، اما رسوایی هاي سیاســِي فیلم محور لزومًا به دیپ 
فیك  محدود نیســت، بلكه گاه دســت کاری های ساده در فیلم  نیز 
در ســپهر سیاسي غائله برپا می کند كه شــاهد مثال آن، ویدیوي 
پربینندة نانسي پلوسي8، رئیس مجلس نمایندگان آمریكا و رهبر 
حزب دموكرات این مجلس در مي 2019 است. بیش از سه میلیون 
بازدیدكننده در این فیلم پلوسي را در حالي  دیدند كه دچار مشكل 
تكلم و عدم تعادل است. فیلم مذكور این گمان را در بینندگان ایجاد 
 کرد كه این عضو ارشد حزب دموكرات دارای مشکالت ذهنی است 
و از ســالمت جسمی برخوردار نیست. عالوه بر این، برخی مخالفان 
وي، به ویژه جمهوري خواهان، در آن هنگام مدعی شــدند، مشكل 
تكلم پلوسی ناشي از اعتیاد وي به مسكرات است که پس از چندي  

مشخص شــد این ویدیو با سرعتي 2۵ درصد کمتر از حالت عادی 
بازتدوین و در نتیجه دست کاری  شده بود.9

دیپ فیك كه نخستین بار طي سال 2017 در یك پسِت »تارنماي 
ِردیــت«10 از آن نام  برده شــد و در تولیدش از فِن هوش مصنوعِي 
»دیپ لرنینگ«11 اســتفاده می شود، در ایاالت  متحده به یك اهرم 
فشــار علیه سیاسیون، از جمله ســاكنان منطقة »كپیتال هیل«12 
بدل شــده اســت، تا جایي كه قانون گذاران رجاي واثق یافتند كه 
دیپ فیك ضمن زیر سؤال بردن اعتبارشان، مخل سالمت انتخابات 
و در ابعادي وســیع تر چالشــي جدي براي امنیت ملي و حاكمیت 
مردم ساالرانه محســوب می شــود. با عنایت به این مهم، »كمیتة 
اطالعات مجلس نمایندگان« طي ژوئن 2019 براي اســتماع نظر 
متخصصان هوش مصنوعي جلسه ای تشكیل دادند و پیرامون اینکه 
دیپ فیك با سلب مشروعیت از ِرسانه، چگونه موجب انكار رسانه از 
سوي مخاطب مي شود و امكان تشخیص صحیح را از وي می گیرد، و 
با این شرایط، مخاطب چگونه می تواند از تأثیر روان شناختِی ماندگاِر 
دیپ فیك و هوش مصنوعي بر هوش و شخصیت خود رهایي یابد، 

اظهاراتي مطرح شد.
آدام شیف13، نمایندة دموكرات حوزة انتخابیه کالیفرنیا و رئیس 
کمیتة اطالعات مجلس نماینــدگان، پیرامون میزان آمادگي نظام 
سیاسي ایاالت متحده در برابر دیپ فیك اظهار تردید كرده و  افزوده 
اســت كه گمان نمی كند مردم از آنچه انتظارشان را می کشد آگاه 

باشند.
راشل توماس14، بنیان گذار یك آزمایشگاه یادگیري ماشین15 در 
سانفرانسیسكو، مي گوید: یك پویش اطالعات نادرست با استفاده از 
فیلم های دیپ فیك بر بســتر پلتفرم وب مدرن، با توجه به ساختار 
این پلتفرم، انبوهي از مخاطبان را جذب مي كند و بیشتر و سریع تر 
از حقیقت اشاعه می یابد. توماس معتقد است محتواي جعلي به طور 
تضمین شــده بر افكار عمومي مؤثر نیست، چراکه انسان ها در مقام 
موجوداتي اجتماعي اموري را باور می کنند كه كثیري از هم نوعانشان 
به آن مؤمن باشند. لذا آناني كه در پي تأثیرگذاری بر افكار عمومي 
از طریق تولید و نشر مجعوالت هستند، كاري ساده در پیش ندارند.

در این  بین، نبود قوانین مصرِح ناظر بر دیپ فیك موضوعي قابل 
تأمل است. البته برخي كارشناسان حقوقي و فني معتقدند قوانین 
مصوب كــه بر اعمالي مجرمانه چون افترا، ســرقت هویت یا جعل 
عنوان هــاي دولتي جاري اند، بر این مهم نیز داللت می کنند. با این 
حال به نظر می رســد گسترده شــدن وضع قوانین نیز نگراني هایي 
در پــي دارد، چرا كه دیپ فیك بر مرز باریك میان محتواي طنزي 
كه متمم اول قانون اساســي ایاالت  متحده از آن حمایت می کند و 
تبلیغات سیاســي مخرب در حركت اســت؛ مرزي كه ممكن است 

وجوه تمایز آن همواره واضح نباشد.
برخي نگران اند امكان تخدیر یا هیجانات ناشي از تماشاي فیلم های 
جعلي، موجب شــود مردم به اســتنادات و شواهد جعلِي تبهكاران 



ایمان بیاورند. محققان این مشــكل را بی تفاوتی نسبت به امر واقع 
نامیده اند16؛ بدین معني كه فرد براي فهم آنچه واقعیت دارد و آنچه 
واقعیت ندارد، بســیار تالش می کند، لیكن در نهایت آنچه را كه با 
وابستگی های پیشینش پیوند دارد، می پذیرد. نتایج »مركز تحقیقات 
پیو«17 كه در ژوئن 2019 منتشــر شد، مؤید این امر است، چرا که 
در آن تحقیق حدود دوســوم از پرسش شوندگان آمریکایی اظهار 
كردند، فیلم ها و تصویرهاي جرح  و تعدیل  شــده به مشكلي اساسي 
در تشخیص امر واقع در زندگی روزمره شان تبدیل شده است. بیش 
از یک ســوم از پرسش شــوندگان نیز معتقد بودند، اخبار ساختگي 
موجبات بی اعتمادی و كاهش كلي میزان دریافت اخبار توسط آنان 

را رقم زده است.
این نگراني كه دیــپ فیك ها مردم را در پذیرش فیلم هاي واقعي 
دچار تردید و انكار كند، پدیده ای است كه رابرت چسني18 و دنیل 
سترون19 استادان حقوق، آن را سود حاصل از دروغ نام نهاده اند؛ به 
این معني كه قبح زدایي از جعلیات و دست کاری محتوا سبب  شود، 
حتي پس از افشــاي دروغ، اعتماد به هرگونه اطالعات پیرامون آن 

موضوع خاص براي افكار عمومي دشوار شود.20 
فناوري دیپ فیك به سرعت در حال پیشرفت است، كما اینکه طي 
مي 2019 پژوهشــگران هوش مصنوعي در مؤسسة علم و فناوري 
»اسكولكوو«21 در مســكو از ســامانة »عكس معدود«22  رونمایي 
كردند كه می توانــد با تعدادي محدود تصویــر چهره، تصویرهاي 
متعدِد متقاعدكنندة جعلي از آن چهره تولید و سپس آن تصویرها 
را به فیلم تبدیل كند. ایگور زاخاروف، پژوهشــگر ارشد این گروه 
تحقیقاتــي، با عنایت به بازنگري مداوم همكارانش در فناوري مورد 
بحث، از هرگونه اظهارنظر شــخصي پیرامون این موضوع استنكاف 
می ورزد، اما در فرازي از مقالة منتشــره از ســوي گروه تحقیقاتي 
مذكور آمده كه دســتاورد حاصل از اثر شبکه اِی تولید فناوری های 
جلوه هــای ویژة ویدیویي، فراتر از حد انتظار بوده و همچنین تأکید 
شده كه این  فناوري نوین با فناوري »آواتار عصبي« هم خوان است.

ویدیوهاي دیپ فیك نمونه ای از انقالبي است كه هوش مصنوعي 
در عرصــة اطالعات نادرســت ایجاد كرده؛ كما اینکه ســامانه هاي  
جدیــد هــوش مصنوعي زباني، ماننــد »نســخة دوِم مبدِل پیش 
آموزش داده شدة مولد«23 كه توسط آزمایشگاه تحقیقاتي اُپن آی24 
طراحی شده، متون نوشتاري تولید می کنند. این الگوریتم مدل سازی 
زبان از ویژگی مولد بودن برخوردار اســت؛ در حالی که این ویژگی 
منحصر به زبان انسان است. مولد بودن زبان به معنای توانایی تولید 
صورت های جدید زبانی براساس قواعد موجود در زبان است که یکی 

از ویژگی های مهم آن به شمار می رود.25
در تولید ویدیوهاي دیپ فیك به یاد داریم كه تصویرهاي هدف به 
ســامانه معرفی می شدند و سامانه براساس بانک داده ای از تصویرها 
و صداهای موجوِد پیشــین و کمک روش هایي نظیر »شبکة  مولد 
متخاصم«26 كه شــاخه ای مهم از یادگیري ژرف است، تصویرهاي 
هدف را بر مبنای تصاویر موجود  مي ســاخت و در نهایت شخصیتی 
دیده می شــد که در حال انجام کار یا ایراد سخن است؛ در حالی که 
روح شخص واقعي از آن بی خبر است. )فلسفي، 1398: 82 و 83(. 
در تولید نوشــتار نیز، با استفاده از آن دسته متون نوشتاري كه در 
قالب داده هاي خام اولیه به ســامانه وارد می شود، بند هایی در ادامة 
متن ورودي با همان لحن، مضمون و سبك نگارش تولید می شود. 
اگر به ســامانه تیتــر جعلي بدهید، بقیة مطلــب را با نقل قول ها و 
نمودارهاي جعلي تولید می کند یا می تواند با در اختیار داشتن خط 
اول یك داســتان كوتاه، شخصیت پردازی كند و به سرعت داستان 
كوتاه پرطرفداري بنویسد.27 به رغم اینکه ممكن است متن به سمت 
مغلق گویی گرایش یابد، لیك این امكان مستمسكي ارزشمند براي 

ربات های هرزه نگار و سازندگان اخبار جعلي محسوب مي شود.
نسخة دوِم مبدِل پیش آموزش داده شدة مولد، یك مدل ساز زبان 
طبیعي با 1/5 میلیارد مؤلفه در مجموعه ای مركب از هشت میلیون 
صفحة وب اســت و هدف از طراحي آن، پیش بینی درون متنی واژة 
پسین براساس واژگان پیشــین است. سامانة مذكور نسخه اي ارتقا 
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یافته اســت كه نسبت به نمونة پیشــین28  در حوزه مؤلفه و مقدار 
داده، 10 برابر ارتقا یافته و به شــكلي طراحی  شــده كه به سهولت 
می تواند واژة پســین درون متنی را در چارچــوب بانك دادة متنِي 
اینترنتي كه معادل 40 گیگابایت برآورد مي شود، گمانه زنی و تولید 

كند.29 
الزم به ذكر است كه این روش روي متن سخنرانی رهبران سیاسي 
جهان در مجمع عمومي سازمان ملل متحد بین سال های 1970 تا 
2015 آزمایش شده است.30 در مقابل و براي مواجهه با این فناوري، 
پژوهشگران دانشگاه واشنگتن و مؤسسة هوش مصنوعي آلن31 یك 
ســامانة كاشِف متن جعلي به نام »گرور«32 را در مي 2019 معرفي 
كردند كه ظرفیت آشكارســازي اخبار جعلي عصبي تولیدشــده به 

وسیلة ماشین را دارد.
مضاف بر پژوهش در حوزة دیپ  فیك هاي ویدیویي و نوشــتاري 
جعلي، موضوع تشــخیص صداهاي جعلي متقاعدکننده نیز در افق 
فكري كارشناســان این حوزه قرار دارد. پژوهشگران دانشگاه آالباما 
در بیرمنگام كه در حوزة صدا پژوهش می کنند، با اســتفاده از سه 
تا پنج دقیقه صدای فرد هدف که زنده ضبط شــده یا از یوتیوب یا 
رادیو به  دســت  آمده است،  توانســته اند صدایی جعلی تولید کنند 
که انســان و سامانه های ایمنی بیومتریك در تشخیص جعلي بودن 
آن ناتوان انــد. نیتش ساكسنا33، اســتاد و پژوهشگر این دانشگاه، 
پیرامون میزان تأثیر اقناع گرایانه این صداهاي جعلي اظهار می دارد 
كه با این فناوری می تــوان با صدای مادر برای فرزندش با كیفیتي 
پیام گذاشــت كه فرزند نتواند جعلي بودن صدا را تشخیص دهد یا 
شــخصی را با انتشــار یک فایل صوتی جعل شده از صداي خودش 

بدنام کرد ]سلطاني فر، سلیمي و فلسفي، 1396: 59[.
محققــان هــوش مصنوعــي شــركت رســانه ای »فیس بوک«، 
در ادامــة مســاعِي پژوهشــگران دانشــگاه آالباما، توانســته اند با 
شبیه ســازی صــداي افــراد، گفتاري ماشــیني تولیــد كنند كه 
به  شــدت فریبنده اســت. براي انجام این مهم، سامانة »ِمل نت«34 
براساس داده های ورودي شامل صدها ساعت سخنرانی در همایش 
»ِتد« و کتاب های صوتي، در چارچوب مدل های صوتي طراحی  شده 
به جعل هویت افراد اقدام می کند. براي مثال، این ســامانه می تواند 

عبارت »گرفتگي عضالت هنگام شنا خطري بزرگ است« را با صداي 
بیل گیتس، جین گودال35 و بســیاري دیگر بسازد. مدل طراحی 
 شــده، امكان تولید صداهاي جعلي رایانة مبنا را در قالب سخنراني، 
موسیقي و سنتز متن به گفتار داراست كه فراتر از تصورها، برآوردها 
و قضاوت های انجام گرفته در این زمینه است.36  از مصداق هاي دیپ 
فیك هاي صوتي می توان به حادثه اي در اوت 2019 اشــاره كرد كه 
طي آن تبهــکاران دیجیتالي به كمك دیــپ فیك و جعل صدای 
مدیرعامل یک شرکت بریتانیایی، موفق شدند مبلغ 2۴3 هزار دالر 

از شركت مذكور سرقت كنند!37 
بخش عمدة ســرمایه گذاری به منظور پژوهــش پیرامون یافتن 
راه های شناســایي دیپ فیك ها، توسط »دفتر نمایندگي پروژه های 
پژوهشی پیشرفتة دفاعی«، موسوم به »دارپا«38 كه وابسته به وزارت 
دفاع آمریكاست، تأمین می شــود. دارپا از سال 2016 حامي مالي 
برنامة طراحي زیرساخِت تشــخیص، تجزیه  و تحلیل، تفسیر، ارائة 
شواهد و بازیابي خودكار فیلم ها و تصویرهاي دیجیتال »دست کاری 
 شده«39  است كه توسط جمعي از پژوهشگران طراز اول و گروه های 
تحقیقاتي بسیار معتبر این حوزه در حال انجام است. مت توریك40، 
متخصص »بینایي ماشین«41 كه هدایت این برنامه را بر عهده دارد، 
می گوید: امكاني كه براي شناسایي رسانه های جعلي و اخبار تولیدي 
آن ها با نام »رسانه های تركیبي«42 طراحی شده، یك فناوري تدافعي 
است كه نه تنها علیه دشمنان خارجي، بلكه دشمنان سیاسي داخلي 

و اوباش اینترنتي قابل به کارگیری است.
توریك اظهار می دارد: از زمان اولین رســانه ها تاکنون، حکومت ها 
و دولت هــا امكان اعمال نفوذ و دســت کاری در محتواي رســانه 
را داشــته اند، اما طراحي سامانه های قوي كشــف جعلیات، مانند 
رسانه های تركیبي، ســبب می شود گروه های تبهكاِر داراي منابع و 
امكانات محدود كه در حوزة تولید و نشر اخبار جعلي فعال اند، با انجام 
محاسبة هزینهـ  فایده، از ارتكاب این عمل مجرمانه خودداري كنند.

پژوهشــگران بر این اعتقادند كه فیلم هــاي جعلي داراي كیفیت 
تصویري باال، با ســهولتي بیشتر قابل شناســایی اند؛ چراكه امكان 
مشاهدة هرچه بیشتر جزئیات، ضریب تفكیك جعلي از واقعي بودن را 
به میزاني فراوان افزایش مي دهد. اما قرار گرفتن چنین فیلم هایي بر 
»پلتفرم وب مدرن« این امكان تشخیص را سلب می کند. زیرا بیشتر 
قریب به اتفاق رسانه های اجتماعي و تارنماهاي پیام رسان، به منظور 
سهولت و سرعت هرچه بیشتر به اشتراك گذاشته شدن فیلم های خود، 
آن ها را در قالب هایي فشرده بر این بستر بارگذاري می کنند كه این 
امر موجبات حذف جزئیات فیلم ها را كه سرنخ هایی مهم براي كشف 

دیپ فیك محسوب می شوند، فراهم می کند.
موارد مذكور سبب شده اند، برخي افراد تشخیص فیلم های جعلي 
را ناممكن بپندارند. لذا محققان بر آن شــدند تا با تمركز بر سامانة 
اصالت سنجی، بكوشند صحنه ها درست همان طور كه فیلم برداری 
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می شــوند، به نمایش درآیند كه از این رونــد در اصطالح با عنوان 
»اثر انگشــت« یاد می شــود.43 این امر می تواند به سهولت كشف 
جعلیات كمك كند، لیكن تحققش در گرو حصول توافق سازندگان 
گوشــی های همراه هوشــمند، دوربین ها و طراحان تارنماهاست؛ 

پیشنهادي با دورنمایي كه تحققش سال ها به طول مي انجامد.
اما شــركت های مذكور پیرامون حذف، نشــانه گذاری، تنزل رتبه 
و حفظ جعلیات از مشــي یكســان پیروي نمی کننــد. براي مثال، 
»یوتیوب« فیلم تحریف  شدة پلوسي را كه شرح آن به  اختصار رفت، 
به سرعت از تارنماي خود حذف و اعالم كرد كه فیلم مذكور سیاست 
این سایت شبكة اجتماعي را با عملي گمراه کننده نقض كرده است. 
اما »فیس بوک«، ضمن خودداري از حذف ویدیوي مذكور، به نشریة 
»پســت« گفت كه پلتفرم مذكور فاقد سیاستي است كه كاربران را 
ملزم به بارگذاري اطالعات درســت در این سایت شبكة اجتماعي 
كند. نیك كلگ44، سخنگوي ارشد فیس بوک، تصریح كرد: گفتار 
و مباحث سیاسی سیاستمداران از بررسی واقعیت معاف می شوند. 
حتي اگر مطالبشان قوانین این سایت شبكه اجتماعي را نقض كنند، 
آن محتوا همچنــان روی این پلتفرم باقی می ماند؛ چراكه به گفتة 

وي، سانسور با آنچه فیس بوک به آن اعتقاد دارد، مغایر است.45 
یوتیوب اعالم كرد پیگیري و ســرمایه گذاری در حوزة رسانه های 
تركیبي را در دســتور كار خود قرار داده اســت و این را با مساعي 
پیشــین خود، مانند مبارزه با هرزه نــگاری و یافتن فیلم هایی كه 
قوانین حق تكثیر را نقض کرده انــد ـ و به كمك توأمان نرم افزار و 

نظارت انساني انجام می شود ـ قیاس كرده است.
فیس بوک نیز در توضیــح اقدامش در تأمین منابع مالي پژوهش 
پیرامون دست کاری رسانه ای كه در برخي دانشگاه ها انجام می شود، 
به نشریة پست گفت كه مبارزه با »اطالعات نادرست«46 از مهم ترین 
كارهایي است كه این شركت انجام مي دهد. البته فیس بوك پس  از 
اینكه در مي 2019 از حذف ویدیوي تحریف شده پلوسي از پلتفرم 
خود امتناع كرد، یك ماه بعد، یعني در ژوئن همان سال، با ویدیوي 
دیپ  فیك مارک زاکربرگ روبه رو شد که در سایت شبکة اجتماعی 
تحت مالکیتش، »اینســتاگرام« منتشر شد. فیلمی جعلی براساس 
ســخنراني ســال 2017 زاكربرگ كه او را در حالي رو به دوربین 
نشــان می دهد كه اظهار می کند: کنترل کامل اطالعات به سرقت 
رفتة میلیاردها انسان، زندگي، اسرار و آیندة آن ها را تهدید مي كند. 
در ادامة این مســاعي، براي مبارزه با اطالعات نادرســت، شركت 
رســانه ای مذكور در اكتبر 2019 برنامه های خود را براي انتخابات 
2020 ایاالت  متحده اعالم كرد كه جلوگیري از گسترش اطالعات 
نادرســت و ســرمایه گذاری در پروژه های مربوط به سواد رسانه ای 
بخشي از آن محسوب مي شوند. فیس بوک در توضیح این برنامه بیان 
كرد كه تالش هم زمان خود را در جهت كاستن از اطالعات نادرست 
در سایت شبکه های اجتماعي فیس بوک و اینستاگرام به كار مي بندد 

و براي مثال، از گســترش اطالعات مذكور در دو شــبكة مزبور به 
منظور ممانعت از پربیننده شدن آن ها اقدام می کند. طي این برنامه، 
اطالعات نادرست را در اینستاگرام از جست وجو و هشتگ ها حذف 
مي كند و انتشــار آن ها را در خبرخوان فیس بوک كاهش می دهد. 
به عالوه اگر صفحه ها، دامنه ها و گروه ها به تكرار اطالعات نادرست 
دست بزنند، ضمن ممانعت از اشاعة كلي محتوایشان در فیس بوك، 
در تبلیغات و كسب درآمدشان محدودیت ایجاد می کند. این شركت 
رسانه ای مدعي شد، طي نوامبر 2019 یك گروه مستقل راستي آزما، 
نسبت به عالمت گذاری تمامي مطالب بارگذاري شده در فیس بوک 
و اینستاگرام اقدام می کند تا كاربران نسبت به اینکه كدامین مطلب 
را بخوانند، به اشــتراك بگذارند و در مجمــوع بدان اعتماد كنند و  

تصمیماتي بهتر بگیرند.47
»توییتر« اعالم كرد، هر هفته با موضوع بیش از هشــت میلیون 
حســاب كاربري كه در تالش اند، ضمن دست کاری محتوا به انتشار 
آن بپردازند، درگیر اســت، با این  حال راســتي آزمایي هر توییت را 
نیز امکان پذیر نمی داند. این شركت می افزاید: بر این باور نیست كه 
بخواهد پیش از انتشــار توییت در فضاي آنالین پیرامون چیستي و 
صحت محتواي آن تصمیم بگیرد و مداخله کند. آشكار شدن توییت  
دروغ در كسري از ثانیه اتفاق می افتد، چراکه دیگر كاربران، بالدرنگ 
به بررسي توییت ها مبادرت می کنند. توییتر مدعي است محتواهاي 
نادرست تا هنگامی که كذب بودنشان اثبات شود، به میزاني ناچیز در 
توییتر بازنشــر می شوند. الزم به ذكر است كه این شركت هیچ گونه 

آمار و ارقامي براي اثبات ادعاهایش ارائه نكرده است.

deep Fake



با توجه به در پیش بودن انتخابات 2020 ایاالت  متحده، ضرورِت 
وجود ســامانه های تشخیص دیپ فیك بیشتر احساس مي شود، اما 
شــرکت های بزرگ آمریكایي همچنان به صیانــت از انتخابات در 
چارچوب تخلفات سایبري تمایلي فزاینده دارند. شامیر علیبحي48 
كه مؤسس »استارت آپ آمبر«49 در حوزة تشخیص جعلیات است، 
می گوید كه شــركتش با همكاري بخشي از مشــتریانش در حال 
آزمایش یك پوشش محافظ در برابر دیپ فیك با استفاده از فناوري 
»بالكچین« براي احراز هویت، و روشــي جدید در تفكیك قطعات 

فیلم، و همچنین پردازش ســیگنال، همراه با تحلیل کلیدواژه های 
محتواي صوتي و تصویري است.

توجه: این نوشتار ترجمه ای آزاد از بخشي از مقاله ای است به نام:
 Top AI researchers race to detect ‘deepfake’

videos: We are outgunned
كه توســط درو هارول )Drew Harwell( در ژوئن 2019 به 

رشتة تحریر درآمده است.

پي نوشت ها
Artificial Intelligence .1: بــه ســامانه هایی گفته 
می شــود که واكنش هایي مشابه رفتارهای هوشمند 
انســانی، از جمله درک شرایط پیچیده، شبیه سازی 
فرایندهای تفکری و شــیوه های استداللی انسانی و 
پاسخ موفق به آن ها، یادگیری و توانایی کسب دانش 

و استدالل برای حل مسائل دارند.
Deepfake .2: كــه با معادل هایي چون جعل عمیق، 
جعل عمقــي، جعل ژرف و یادگیــري عمیق جعل 

كردن از آن یاد می شود.
Disinformation .3: بــه »کژ آگاه ســازی عامدانه« 
و نشر هدفمند و گســتردة اطالعات نادرست گفته 
می شــود که به طور معمول خاســتگاهی حاکمیتی 
دارد. در چارچــوب »اطالعات نادرســت« كه غالبًا 
هم ســنگ اخبار جعلــي فرض می شــود، مخاطب 
بر بســتر اطالعاتي نادرســت زندگي مي كند و طي 
فراینــدي طوالني فریفته مي شــود. آن گاه پیرامون 
امري به باوري كذب می رسد )فلسفي، 1398: 82(

Fake News .4 عبارت اســت از تولید و نشر عامدانة 
اطالعات نادرست و / یا شایعه به منظور جهت دادن 

به افکار عمومی براي كسب  منافعي خاص.
5. Elyse Samuels
6.Hany Farid
7.www.latimes.com/business/technology/
la-fi-tn-fake-videos-20180219-story.html
8. Nancy Pelosi
9. http://yon.ir/dwcCO
10. www.reddit.com

Deep learning .11: زیرشاخه ای از یادگیری ماشین 
کــه از مجموعــه ای از الگوریتم ها بــراي پردازش 
ســیگنال های حســی، مانند صدا و تصویر استفاده 

می کند.
Capitol Hill .12: مقــر حکومتي ایاالت  متحده در 
شهر واشــنگتن دي سي كه ســاختمان هاي سنا، 
مجلس نمایندگان و دیوان عدالت عالی در آن واقع 

است.
13. Adam Schiff
14. Rachel Thomas
15. www.fast.ai
16. http://aviv.me

17. Pew Research Center
18. Robert M. Chesney
19. Danielle Citron
20.www.poynter.org/ethics-trust/2019/
the-liars-dividend-is-dangerous-for-jour-
nalists-heres-how-to-fight-it
21. Skolkovo
22. Few Shot
23. Generative Pretrained Transformer-2 
(GPT-2)
24. https://openai.com
25. www.zoomit.ir/2019/5/28/336405/
gpt2-language-model
26. Generative Adversarial Network 
(GAN)
27. www.theverge.com/2019/2/14/ 
18224704/ai-machine-learning-lan-
guage-models-read-write-openai-gpt2
28. GPT
29. https://openai.com/blog/better-lan-
guage- models
30. https://arxiv.org/pdf/1906.01946.pdf
31. https://allenai.org
32. Grover
33. Nitesh Saxena
34. MelNet
35. Jane Morris Goodall
36. https://arxiv.org/pdf/1906.01083.pdf
37.www.wsj.com/articles/fraudsters-
use-ai-to-mimic-ceos-voice-in-unusual-
cybercrime-case-11567157402
38. Defense Advanced Research Projects 
Agency (DARPA)
39. MediFor
40. Matt Turek

Computer Vision .41: یــا بینایي رایانه، شــامل 
روش های مربوط به پــردازش، تجزیه  و تحلیل و 
درک محتوای تصویرها یا فیلم های دیجیتال است.

Synthetic Media .42: رســانه هایی دیجیتــال یا 
در نگاهي کالن تر، رســانه هایی تغییریافته اند كه 
الگوریتم ها هدایت می شوند. برخي  غالبًا توســط 

صاحب نظــران دیپ فیك ها را ذیل رســانه های 
تركیبي تعریف می کنند.

43. https://hackernoon.com/detecting-
fake-video-needs-to-start-with-video-
authentication-224a988996ce
44. Nick Clegg
45. http://yon.ir/KguFO

Misinformation .46: اطالعاتی نادرســت بدون 
تعمد در گمراه سازی مخاطب است که رشد آن به 
واسطة توسعة بنیان های فناورانه در حوزة تبادل 
اطالعات، به ویژه در فضــای آنالین، فزوني یافته 
اســت. تولید و نشــر این اطالعات به طورمعمول 
از ســوي خبرنگاران و ســازمان های خبري كه 
صادقانــه به حرفة خود پایبندنــد، اما به دالیلي 
چون خطاي انســاني یا ســوء عملکرد سازماني 
ناخواسته به ورطة تولید و نشر اطالعات ناراست 
فــرو می غلتند، انجــام می پذیرد. البتــه فارغ از 
خبرنگاران و سازمان های خبري، برخي مخاطبان 
نیز این اطالعات را به اشــتراک مي گذارند كه به 
زعم خــود اطالعاتي موثق را با دیگران ســهیم 

مي شوند ]فلسفي، 1398: 81[.
4 7 . h t t p s : / / n e w s r o o m . f b . c o m /
news/2019/10/update-on-election-in-
tegrity-efforts
48. Shamir Allibhai
49. https://ambervideo.co

منابع
1. ســلطانی فر، محمد؛ سلیمي، مریم؛ و فلسفي، 
و  جعلــي  اخبــار   .)1396( ســیدغالمرضا 
مهارت هاي مقابله با آن. فصلنامة رسانه. دورة 

28. شمارة سه. شمارة پیاپی 108.
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cle_51733.html
»جهان   .)1398( ســیدغالمرضا  فلســفي،   .2
در خطر بازگشــت به عصر تاریكي«. مجلة 

بازخورد. سال دوم، شما رة هشتم.
magiran.com/p1998506
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• شکوفه های آینده ســاز امروز به مدرسه می روند. ما هم که 
مدرسه می رفتیم،  نسل قبل ما را به چشم شکوفه های آینده ساز 
می دید. اما دریغ و درد که بخش مهم و طالیی فرزندان دهه های 
1350 و 1360 در ناکارآمــدی علوم، انجام نشــدن اصالحات 

آموزشــی و تحریم تلف شدند و می شود و حاال  گویی مأموریت 
توســعة ایران بر دوش متولدین دهه های هفتاد و هشــتاد قرار 

می گیرد؛ اگر بتوانند. مدرسه می روند تا به توسعه کمک کنند.
• ســؤال: این مدارس که قرار است سازندگان توسعه تربیت 
کنند، به فرزندان ما چه می آموزند؟ برخی فکر می کردند مدرسه 
ابزار قدرت اســت تا دانش آموزان را به اطاعت وادارد. دیگرانی 
مشــکل کشور را ناشی از کمبود تخصص می دانستند و مدرسه 
را مقدمة دانشگاه، تا آدم متخصص در آنجا پرورش یابد. اما حاال 
متخصص هم زیاد داریم؛ حتی برای صادرات مغز، اما گرة توسعه 

ناگشوده مانده است.

دانش اجتماعی بومی

دکتر علی سرزعیم
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 

مدرســـــــــه بروند که چــــــه بشــــــــود؟
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• حاال گروه هایی قدری ناامید شــده اند و نوعی فردگرایی را 
دنبال می کنند. خانواده ها دنبال تربیت فرزندی هستند که هر 
چه سریع تر شهروند جهانی شود؛ یعنی در کشوری دیگر جایگاه 
مناســبی بیابد. زبان آموزی و فرســتادن فرزند به پانسیونی در 

خارج، خریداران خودش را دارد.
• شعبات مختلف مدارس نخبه پرور، الگوی مریم میرزاخانی 
را به ذهن و ضمیر نوجوانان تزریق می کنند و گویی ناخودآگاه 
به آن ها القا می کنند، نجات از ایران تنها راه رهایی و ســعادت 

است. پیگیری سعادت از مسیر المپیادها رونق یافته است.
• رکــود بــازار کار و بــی کاری فزایندة مهندســان و دیگر 
دانش آموختگان دانشــگاهی،  تلنگری به برخی خانواده ها زده 
است تا سعادت فرزندشان را در تحصیل دانشگاهی نجویند و از 

مدرسه چنین انتظاراتی را در سر نپرورانند.
• خیلــی از والدین دنبال مهارت زندگی برای فرزندانشــان 
هســتند. آن ها می خواهند فرزندانشان راه زیستن در دنیای پر 
از افسردگی، سروکار داشــتن با یک همکار بداخالق،  مدیریت 
زمان در میان انبوه کارها، فشــار برای تعادل بین کار و زندگی، 

ضرورت عرضة توانمندی ها و مهارت ها،  اهمیت ائتالف ســازی 
و شبکه ســازی، کار گروهی،  مقابله با زیــر آب زنی ها و توطئه،  
اهمیت حیاتی كنترل خشــم، متقاعدســازی و تبلیغ، ســواد 
رســانه ای و چگونگی مواجهه با اخبار و پیام ها،  شیوة مواجهه با 
جنس مخالف و ارضای مناسب نیاز جنسی، سواد مالی و شیوة 

مناسب حفظ و افزایش پس انداز را بیاموزند.
• نســل های 1350 و 1360 زمــان و انــرژی زیادی صرف 
انتگرال های یگانه و دوگانه و ســه گانه کردند، اما این آموخته ها 
به کار اکثریت  این نســل نیامد. نظام آموزشی هم خیلی کند، 
باالخــره به برخی تغییرات تن داد و کتاب ها و مطالب درســی 
اندکــی تغییر کردند. اما هنوز مهارت تســت زنی و آزمون های 

بی فایدة المپیاد بر نظام آموزش غلبه دارند.
• آموزش وپــرورش بایــد در میان جامعه ای که یک دســت 
نیست و تکثر و تنوع تضاد ذاتی آن است، به مهارت  هم زیستی 

مسالمت  آمیز با حساسیت بیشتری بنگرد.
• شکاف های قومی،  مذهبی،  طبقاتی و فرهنگی در این جامعه 
فعال اند. این جامعه  مثل هر جامعه ای، متنوع و متکثر اســت و 
بایــد آدمیانش هنر و مهارت زیســتن در تکثر را بیاموزند. این 
همان چیزی اســت که آموزش وپرورش ما فعالً  به فرزندانمان 

نمی آموزد.
• تجویر راهبردی

• اینــک باید این تنوع را به رســمیت شــناخت و چگونگی 
هم زیســتی مســالمت آمیز را، به نحوی که هر کس بیشترین 
آسودگی را در سپهر اجتماعی داشته باشد، فرا بگیریم. مدارس 

شاید بهترین نقطة شروع برای کسب این مهارت باشد.
• دانش آموزان امروز باید بیاموزند که انتخاب همکار آن ها در 
فردایی که سر کار می روند دست آن ها نیست و ناگزیرند سال ها 
با کســی که شــاید خلق و خویش را نمی پسندند، در یک اتاق 

همکار باشند.
• دانش آموزان باید زیستن مسالمت آمیز در کنار جامعه ای در 
حال افزایش میانگین سنی و پیر شدن را هم بیاموزند، و درکی 
از معلولیت و فقر داشــته باشــند. در یکی از مدارس ژاپنی در 
امارات، صندلی چرخ داری گذاشــته اند و هر روز یک نفر موظف 
می شــود، کل روز روی آن بنشیند و با آن تردد کند تا درکی از 
زندگی و محدودیت های معلــوالن پیدا کند. در برخی مدارس 
اصرار هست که حتمًا یک دانش آموز معلول در کالس  ها باشد تا 
دانش آموزان از کودکی با مسائل این قشر نسبتًا بزرگ آشنا شوند.
• اگر بپذیریم که یکی از مهم ترین مسائل آیندة ایران چگونگی 
اجرای این هم زیســتی اســت،  آن وقت اولویت و اهمیت آن را 
در کنار دیگر مهارت هــای زندگی درک و برای آن برنامه ریزی 
خواهیم کرد. توســعه بدون هم زیستی مســالمت آمیز در کنار 

یکدیگر ناممکن است.
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معرفی کتاب

كتــاب »دغدغــة ایــران«، 
گردآوري بخشــي از مطالب با 
همین نام از سوی دکتر محمد 
فاضلی جامعه  شــناس جوان، 
خوش فکر و دغدغه          مند کشور 
اســت، مباحث جدي و مهمي 
در خصوص مســائل جاري و بحران هاي دست به 
گریبان كشــور ایران در كتاب مطرح شــده اند. وجود »نظم ذهني« و »نگاه 
جامع« نویســنده در تحلیل مسائل كشور، امري ستودني است، ولي اگر قرار 
باشــد از منظر »نقد« بــه این كتاب نگاه كنیم، مي توان بــه ذكر موارد زیر 

پرداخت: 

اول: »هم آیندي بحران ها« در ایران امروز 
یكي از تعابیر كلیدي كه محور بحث هاي كتاب دغدغة ایران است، موضوع 
هم آیندي بحران هاست. در واقع، مخاطراتي كه هر كشوري كم و بیش با آن 
مواجه است، همگي به یكباره در وضعیت فعلي ایران، همگرا شده اند. محمد 
فاضلــي ایــن را »هم آیندي بحران ها« نام نهــاده  و در خصوص این موضوع 
مواردي را برشــمرده است؛ از جمله: »مشــكالت صندوق هاي بازنشستگي، 
مشكل آب، مشــكل ریزگردها، مشكل فســاد در نظام اداري، مشكل تنش 
در روابط خارجي با قدرت هاي بین المللي، مشــكل تورم و بي كاري، مشكل 

فرسایش سرمایة اجتماعي و ... «. 
محمد  فاضلی، با شرح و تحلیل موارد مذكور، جامعة ایران امروز را »جامعة 
مسائل حل نشــده« خطاب كرده و اســتدالل مي كند كه انباشت برخي از 
مشــكالت مذكور، حتي به پیش از چهل پنجاه سال قبل برمي گردد )نظیر 
سیاست هاي غلط در بخش آب( و این امر به خستگي اجتماعي منجر شده است. 

دوم:  نقد »هم آیندي بحران ها« 
ضمن موافقت با بخش زیادي از آنچه در كتاب مذكور زیر عنوان »هم آیندي 
بحران ها« آمده اســت، نقدي كه به ذهن مي رســد اینكه نویسنده نباید این 
همگرایي بحران ها در جامعة ایراني را به شــكل مجرد بررســي كند. »نگاه 
غیرمجرد« به موضوع بحران هاي ایران، به این معناست كه كشورهاي مشابه 

دغدغۀ ايران
دکتر محمدرضا اسالمی
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ما ایرانیان، در مقاطع زماني مشابه، چه احوالي را از سر گذرانده اند؟ 
براي مثال، كشــور ژاپن در مقطع عبور از یك كشور كشاورزي به كشور 
صنعتي، با بخش زیادي از بحران هاي مذكور به شكل  »همگرا« مواجه بوده 
است. آسیب هاي شدید به محیط زیست ژاپن )در مقطعي كه كشور اهتمام 
به توسعه صنایع داشته است(، تنش هاي جدي در روابط خارجي )در فاصلة 
قبل و بعد از جنگ جهاني اول(، مشــكل تورم، رشد آسیب هاي اجتماعي 
و ... همه مســائلي هستند كه ژاپن كشــاورزي- سنتي، در عبور به سمت 

توسعه یافتگي با آن ها مواجه بوده است. 
بدیهي اســت كه مقصود از این بحث، مقایسة مسیر توسعة ایران با ژاپن 
نیست، بلكه اشاره به این واقعیت است كه بسیار از كشورهاي توسعه نیافته 
)در مسیر حركت به سمت توسعه(، با تجمیعي از بحران هاي چند وجهي و 
پیچیده دست به گریبان بوده و هستند. در واقع نگاه كردن به مسائل امروز 
ایران زمین، بدون یك نگاه مقایســه اي با كشورهاي مشابه، ما را به سمت 

غلیظ تر دیدن بحران هاي امروزمان رهنمون مي سازد. 
البته محمد فاضلي مثال هایي از تركیه و كشورهاي در حال توسعة دیگر 
آورده اســت، ولي این مثال ها در بحث هاي »موردي« است و در خصوص 
بحــث كلیدي این كتاب  )یعني »هم آینــدي بحران ها«( غیبت یك »نگاه 

مقایسه اي« با كشورهاي دیگر محسوس است. 
با وجود اینكه قصد ندارم كه این یادداشــت به یك بحث مقایســه اي 
صرف با شــرایط ژاپن منحصر شــود، ولي خوب است نگاهي به این چند 

فقره داشته باشیم: 
é كشوري كه سال ها »اقتصاد دوم دنیا« بود، با معضل جدي »پیرشدگي« 

جمعیت مواجه شده است. 
é اقتصاد پویاي ژاپن در برابر شتاب اقتصاد چین، با معضالت جدي روبه رو 
شده است. )برخي شــركت هاي بزرگ ژاپني در حال نابود شدن هستند.( 
é در میانة این احوال، سونامي بزرگ »توهوكو« و بحران نیروگاه هسته اي، 
مشكالت جدي براي »تولید برق« و نیاز برق صنعتي ایجاد كرد )فوكوشیما 

هر لحظه - در صورت یك زلزلة بزرگ- امكان »چرنوبیل شدن« دارد. 
é شینزو آبه و بخش مهمي از سیاست مداران ژاپني با مشكل مقبولیت 

اجتماعي مواجه هستند. 
در همین چند گزاره شــاهدیم كه كشــوري مانند ژاپن هم كه از مسیر 
توســعه عبور كرده، »امروز« با هم آیندي بحران ها مواجه است و هر چند 
»سطح مسائل آن ها« با سطح مسائل ما )به عنوان كشوري در حال توسعه( 
متفاوت اســت، ولي مفهوم هم آیندي مفهومي نیست كه بتوانیم به شكل 

مجرد به آن بپردازیم. 

سوم: مسائل حل نشده در ایران امروز 
محمد فاضلي به نمونه هاي صحیحي از مســائل حل نشده )پرونده هاي 
بــاز( در ایران امــروز پرداخته اســت. از مســائل كالن )مانند تنش هاي 
عمیق سیاسیون و احزاب( تا مســائل موردي/ غیركالن، مانند بالتكلیفي 
طوالني مدت در موضوع هایي همانند »ورزشگاه رفتن زنان«، »موسیقي« و 
... نمونه هایي از نداشتن جسارت هاي مدیریتي در حل مسائلی هستند كه 
مدت طوالني )و سال ها( بالتكلیف رها مي شوند. در واقع مدیریت ها، از كنار 

این موضوع ها عبور مي كنند و این ها مشمول روزمرگي مي شوند. 



خالصة داستان: گروهی جهادی برای خدمات بهداشت و درمان 
و فعاليت های فرهنگی به روستايی دورافتاده وارد می شوند که ظاهراً 
کودکی ندارد، اما نشانه هايی از حضور بچه ها در جای جای آن ديده 

می شود. اعضای گروه برای حل اين معما دست به کار می شوند.
در ايــن فيلم بحث ناآگاهی عموم اجتماع نســبت به يک مفهوم 
درســت به صورت مصداقی بررسی می شود و در پايان ترجيح منافع 
جمعــی بر منافع فردی، و ايثارگری مطرح می شــود که از مفاهيم 

برجستة فيلم به شمار می رود.

وحيد گلستان
دبير جشنوارة بين المللي 

فيلم آموزشي

سـوزن
نوع فيلم: کوتاه داستانی

گروه مخاطب: دانش آموزان، متوســطه 
اول و دوم

نويسنده و کارگردان: يوسف جعفری
مدت زمان فيلم: ۱۹ دقيقه

فـرفـره
نوع فيلم: انيميشن

گروه مخاطب: پيش دبستان و پايه های اول و دوم ابتدايی
نويسنده و کارگردان: شيوا ممتحن
مدت زمان فيلم: ۷ دقيقه و ۳۲ ثانيه

انيميشن فرفره، با يک فرم گرافيکی ايرانی و منحصربه فرد، به سبک زندگی 
ايرانی و هويت ايرانی از دل مشاغل فراموش شدة سنتی، توجه می کند. فرفره 
خاطــرة هر آدم بزرگی اســت که کودکــی اش را در کوچه ها خيلی زود جا 

گذاشته و دلش برای آن موقع ها حسابی تنگ شده است.
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