برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی
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فریبرز بیات

استاد سيد محمدصادق مهدوي ،متولد  1327و
فارغالتحصیل رشتة «جامعهشناسي خانواده و جوانان» از دانشگاه
وين اتريش است .او از سال  1356به عضويت هیئتعلمی دانشگاه
شهيد بهشتي درآمد و سالها با رتبة استادی در اين دانشگاه و نیز واحد علوم
و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسالمی به آموزش و پژوهش پرداخت و مفتخر به
دریافت عنوان استاد نمونه شد.
اما دکتر مهدوی تنها به تدریس و تحقیق اکتفا نکرد و بهعنوان کنشگری فعال ،توسعة
علوم اجتماعی را در حوزة مدیریت ،سیاستگذاری و برنامهریزی آموزشی و پژوهشی با قبول
مسئولیتهای مختلف پی گرفت .دکتر مهدوي بیش از  ۱۰اثر ترجمه و تأليف در موضوع خانواده و
جوانان دارد و از وی بيش از  50مقاله در نشريات علمي و پژوهشي منتشر شده است .مدیریت و
سردبیری مجلههای علمی و پژوهشی گوناگون ،از جمله پژوهشهای جامعهشناختی ،پژوهشنامة
علوم اجتماعی و فصلنامة «رشد آموزش علوم اجتماعی» از دیگر خدمات و فعالیتهای ماندگار
دکتر مهدوی است.
رشد آموزش علوم اجتماعی در گفتوگو با این جامعهشناس پیشکسوت ،ضمن مرور
دستاوردها و تجربههای زیستة ایشان در زمینة آموزش علوم اجتماعی ،تأثیرات و
پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پاندومی کرونا را بهویژه در حوزههای آموزش و
خانواده موردبحث و بررسی قرار داده است.

کلیدواژهها :همهگیری جهانی کرونا ،پیامدهای جامعهشناختی،
جامعهشناسی خانواده و جوانان ،پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا
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اســتاد قبــل از هر بحث دیگــری مایلم به

تجربۀ تحصیل و تدریس شــما بپردازیم.
چطــور شــد کــه رشــتۀ علــوم اجتماعــی را
انتخــاب کردیــد؟ آیا در دبیرســتان رشــتۀ

شما علوم انسانی بود؟ بهطور کلی چگونه

بــه علــوم اجتماعــی عالقهمنــد شــدید؟

من در یکی از روســتاهای اطراف بوشهر
بــه دنیا آمدم .در محل ما تا کالس ششــم
ابتدایی بیشتر نبود و من برای ادامة تحصیل
در دبیرســتان به شهر «برازجان» رفتم .در
شــرایط اجتماعی آن زمان تعــداد خیلی
کمی به ادامة تحصیل عالقه داشتند .بیشتر
خانوادهها ترجیح میدادند بچههایشــان در
امر کشاورزی به آنها کمک کنند و خیلی
اعتبار و ارزشــی برای تحصیل قائل نبودند.
ولی والدین من به تحصیل خیلی عالقهمند
بودنــد و با همة توانشــان میخواســتند
کــه بچهها درس بخوانند .دبیرســتانهای
برازجان آن موقع فقط رشــتة ادبی داشتند
و رشــتههای تجربــی و ریاضــی وجــود
نداشتند .در آن موقع مثل حاال علوم انسانی
نمیگفتند و به همة رشتههای زیرمجموعة
علوم انسانی ،رشتة ادبی میگفتند.
من در برازجــان ادامة تحصیــل دادم و
دیپلم گرفتم .بعد هم در دانشگاه تهران در
رشــتة علوم اجتماعی پذیرفته شدم .حدود
سالهای  1347و  ۱۳48بود .علوم اجتماعی
رشــتهای جدید بود که در دانشکدة ادبیات
دانشگاه تهران دایر شده بود و چندین سالی
بیشتر از تأسیس آن توسط زندهیاد مرحوم
دکتــر غالمحسین صدیقی نمیگذشت.
آن موقع هنوز کاربرد و اهمیت این رشــته
در جامعه شــناخت ه نشده بود .بعضیها هم
فکر میکردنــد علوم اجتماعی همان تاریخ
و جغرافیاست.
چگونگــی عالقهمنــدی من به رشــتة
علوم اجتماعی به ایــن صورت بود که طی
مطالعهای در مورد رشتهها و دانشکدههای
دانشــگاه تهران ،از جمله دانشکدة ادبیات،
دانشکدة حقوق ،دانشــکدة الهیات و سایر
دانشکدهها ،با یکی از دانشجویان دانشکدة
ادبیات که همســایه و همشــهری ما بود،
مشــورت کردم .او دانشجوی رشتة ادبیات
فارســی دانشــگاه تهران بود و در خوابگاه

دانشــگاه تهران ســکونت داشت .اطالعات
خوبی از شرایط رشتهها ،آیندة تحصیل در
هر رشته ،بازار کار آن و شانس قبولی در هر
رشته داشت .او به من گفت رشتة نویی آمده
اســت با عنوان علوم اجتماعی که در آینده
خیلی رشــد دارد .همین االن هم در تهران
خیلی طرفدار دارد و در شــهرهای بزرگ
یواشیواش دارد شناخته میشود .گفت اگر
من االن میخواستم شروع به تحصیل کنم،
این رشــته را میخواندم .به این ترتیب من
قانع شدم که علوم اجتماعی رشتهای مهم و
مؤثر در جامعه و آیندهدار و رو به پیشرفت
است و این رشته را انتخاب کردم.
اســتادان آن زمان رشــتۀ علــوم اجتماعی
چــه کســانی بودنــد و فضــا و مناســبات

دانشــجویان و اســتادان در آن ســالها
چگونه بود؟

اســتادان آن زمان بهجــز مرحوم دکتر
صدیقی ،اگر ذهنم یاری کند ،مرحوم دکتر
علیمحمد کاردان ،دکتر شاپور راسخ،
دکتر جمشــید بهنام و مرحــوم دکتر
محمود روحاالمینی بودند .روابط استادان
و دانشــجویان خیلــی رســمی و اداری و
بهطور کلی با فاصله بود و استادان خیلی به
صمیمیت با دانشجویان اعتقادی نداشتند و
فاصلة خودشان را با دانشجو حفظ میکردند.
اما از حدود ترم  4و  5به بعد بود که با آمدن
گروهی جدید از اســتادان علوم اجتماعی،
جو و فضا کام ً
ال تغییر کرد .اســتادان جدید
زندهیاد مرحوم دکتر غالمعباس توسلی،
دکتر باقر ساروخانی ،دکتر عبدالحسین
نیکگهر ،دکتــر مرتضی کتبی و دکتر
احمد اشرف بودند که فکر میکنم به جز
دکتر اشــرف که از آمریکا آمــده بود ،بقیه
دانشآموختة فرانسه بودند.
گروه علوم اجتماعی با آمدن این استادان
جوان یکدفعه اعتبار تازهای کســب کرد.
چون دانش روز جامعهشناســی را داشتند و
کالسهایشان بسیار پرطرفدار و پررونق بود.
با آمدن این استادان بهخصوص سنت رفتار با
فاصلة استادان با دانشجویان ک ً
ال تغییر کرد.
مث ً
ال برای ما دانشــجویان تازگی داشت که
برای اولین مرتبه میدیدیم اســتادان جوان

میآیند در بوفة دانشجویی چای میخورند و
با دانشجویان گپ میزنند .این حسن سلوک
اســتادان جوان برای ما هــم خیلی جالب
بود و هم جاذب .قب ً
ال فکر میکردیم اســتاد
دانشــگاه جایگاه و مقامی بسیار برتر دارد و
اص ً
ال مگر میشود استاد با دانشجو صمیمی
شــود؟! تا قبل از این آقایان ،ما استادانمان
را فقــط در کالس میدیدیــم و ارتباطات
اســتاد و شــاگردی اص ً
ال وجود نداشــت.
بــه همین دلیل ،اســتادان جــوان علوم
اجتماعی نهتنها علم جدید جامعهشناسی را
آوردند و هر کدامشان در حوزههای خاصی
تحول ایجاد کردند ،بلکه با حســن سلوک
خــود و مراوده با دانشــجو ،در جو و فضا و
به اصطالح زیســت و مناســبات دانشجو و
استاد تغییرات چشمگیری به وجود آوردند.
بهطور کلی تحوالت علمی ناشــی از حضور
این اســتادان جوان علوم اجتماعی ،یعنی
مجهزشــدن به دانــش روز و نیز تحول در
روابط و مناســبات استاد و دانشجو ،به نظر
مــن در تحول جامعهشناســی در ایران ،و
اعتبار ،وجاهت و فراگیر شدن و معرفی آن
به جامعه ،نقش مهمی ایفا کرد.
جنابعالی بعد از دورۀ کارشناسی ارشد
در دانشــگاه تهــران ،بــرای ادامۀ تحصیل

در دورۀ دکتــرا بــه خــارج از کشــور رفتید.

فضــای آموزشــی ،کیفیــت و روشهــای

آموزش و شیوۀ تدریس استادان در آنجا
چگونه بود؟

من بــه اتریش و دانشــگاه ویــن رفتم.
اتریش آلمانیزبان است و استادان برجستة
جامعهشناســی آلمــان در دانشــگاه وین
تدریس میکردند .من در آنجا از اســتادان
خیلی معروفی درس گرفتم؛ استادانی مثل
یورگن هابرماس که هنوز زنده اســت،
هربرت مارکوزه که فوت کرده و همچنین
نیــکالس لومان .اینها جامعهشناســان
آلمانیزبــان بودنــد کــه بهخصــوص در
کشورهای آلمانیزبان و اروپا شهرت داشتند
و نظریــات جدیدی را ارائه میکردند که در
محافل بینالمللی جامعهشناســی مطرح و
مورد توجه بودند.
سبک آموزش هم در آنجا با سبک آموزش
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مرســوم در ایران متفاوت بــود .مث ً
ال یادم
هست در ایران سر کالسهای مرحوم استاد
دکتر صدیقی ،تعداد دانشــجو باالی 100
نفر بود و کالس در تاالرهای بزرگ تشکیل
میشــد .البته این تعداد شــاید دانشجوی
جامعهشناســی نبودنــد و از گروههــا و
رشتههای دیگر هم در کالس ایشان شرکت
میکردند .تعدادی هم از عالقهمندان دکتر
صدیقی بودند کــه در این کالسها حاضر
میشــدند .بهطور کلی کالسهــا در ایران
خیلی پرجمعیت بودند .ولی در اتریش من
یادم نمیآید کالســی بیش از  10نفر بوده
باشــد .به همین دلیل اوالً اســتاد شناخت
کافی نسبت به دانشجو و نقاط قوت و ضعف
او پیدا میکرد ،ثانیاً تعداد کم اعضای کالس
امکان مشارکت دانشــجو در امر آموزش را
فراهم میآورد.
به این ترتیب میتوانم بگویم یک ویژگی
برجســته در نحوة آموزش در اتریش روش
«آموزش مشارکتی» بود .یعنی دانشجو باید
مرتب در جستوجوی مطالب جدید و بدیع
از منابع متفاوت باشــد و بعد هر هفته یک
روز بیایــد کنفرانس بدهد .عالوهبر این ،هم
روش کار اســتاد و هم نظام آموزشی فرق
میکــرد .یک پروفســور  6تا  10دســتیار
داشت .این دستیارها خیلی به استاد کمک
میکردند .مث ً
ال به ما کتاب معرفی میکردند
و میگفتند تو که میخواهی بیایی در این
موضــوع کنفرانس بدهی ،کتابهای جدید
اینها هســتند .یا آدمهایی که در این مورد
نظریات جدید و جذابی دارند ،اینها هستند.
حتی برای تهیــة کتابها کمک میکردند.
یعنی شما اگر کتابی را میخواستید که در
انستیتو موجود نبود ،بالفاصله در عرض کمتر
از سه روز خود انستیتو برایتان تهیه میکرد.
گرایــش غالــب در جامعهشناســی بهویژه

در کشــورهای آلمانیزبــان در آن زمــان،
چــپ و از نــوع حلقــۀ فرانکفــورت و

نئومارکسیستی بود؟

بلــه ،این تفکــر غالــب بود؛ چــه بین
دانشــجویان و چه بین اعضای هیئتعلمی
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و اســتادان .گروه قابلتوجهی از اســتادان
گرایش نئومارکسیســتی داشــتند که به
«مکتــب فرانکفورت» معروف اســت؛ مثل
هابرماس ،مارکوزه ،آدورنــو و هورکهایمر.
اینهــا اگرچــه تفکر چــپ داشــتند ،اما
مارکسیسم را نقد میکردند .مارکسیستها
تکیه و تأکید اصلی را بر اقتصاد میگذاشتند
و نظــام ســرمایهداری را از ایــن نظر نقد
میکردنــد .امــا جامعهشناســان مکتب
فرانکفورت بیشتر بر مسئلة فرهنگ تأکید
میکردند و نظام فرهنگی را که به بازتولید
مناسبات ســرمایهدارانه کمک میکند ،نقد
میکردنــد .تأکید هابرماس بــر عقالنیت
فرهنگی ،کنــش ارتباطی و اخالق ارتباطی
و نیــز تأکید مارکوزه بــر صنایع فراغتی و
فرهنگی و انســان تکســاحتی از چنین
منظری قابل توجه است .مکتب فرانکفورت
تأثیرات مهمی بر جامعهشناســی بر جای
گذاشته است و بهویژه در نقد جامعهشناسی
محافظهکار کارکردگرایانه که به حفظ وضع
موجود نظر دارد ،بسیار مؤثر بود و افقهای
جدیدی را در نظریهپردازی جامعهشناسی
گشوده است.
اما با وجــود غلبة تفکر نئومارکسیســتی
در فضای دانشــگاهی آن زمان کشــورهای
آلمانیزبان این تنها تفکــر نبود و گروهی از
جامعهشناســان نیز بودند که تفکری مغایر
داشتند و از منظری دیگر به مسائل اجتماعی
مینگریستند که مهمترینشــان در آن زمان
نیکالس لومان بــود .او بنیانگذار نظریة
سیستمی و جامعهشناسی سیستمی است و
به «تئوریپرداز درمانناپذیر» شــهرت یافته
است .شاید بعد از پارسونز مهمترین چهره در
جامعهشناسی ساختیـ کارکردی محسوب
شــود .لومان در آثار خود آشــکارا استدالل
کرده که نظریة سیستمهای خود را بهعنوان
جانشــینی برای دعاوی منســوخ و بیبنیاد
مکتب فرانکفورت عرضه داشته است.
باید توجه داشــت چنین مجادالت علمی
در کشورهایی نظیر آلمان که سنت فلسفی
و انتقــادی طوالنــی دارند و نیز از ســطح
تکامــل فکری باالیی برخوردارند ،مشــکل
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چندانی ایجاد نمیکــرد و هر دو گروه این
جامعهشناســان در فضای جامعهشناســی
اتریش و آلمان حضور فعال داشــتند .مثال
بارزش مجادالت و مباحثات پرآوازة لومان و
هابرماس است .البته با وجود این مجادالت با
هم کارهای مشترک نیز میکردند که نمونة آن
کتاب «نظریة جامعه یا تکنولوژی اجتماعی»
اســت که هابرماس و لومان با هم نوشتهاند.
اما بین دانشــجویان آن زمان فضا قدری
متفــاوت بود و بــا توجه بــه گرایشهای
ضدسرمایهداری ،تفکر چپ بین دانشجویان
غلبه داشت .به همین دلیل اصوالً کسانی که
به رشتة جامعهشناسی میرفتند ،تمایالت
چپی داشتند .البته بزرگ که میشدند ،عاقل
میشــدند .آن موقع روشنفکر یعنی کسی
که تمایالت ضدسرمایهداری و چپ داشت
و این فضا بین دانشــجویان وجود داشــت.
بهطــوری که من چندین بــار وقتی صبح
میآمدم بروم انستیتو ،میدیدم یکپارچة
بلندی بــا عالمت داس و چکــش آویزان
کرده بودند که این دانشکده تا اطالع ثانوی
توسط نیروهای پیشــروی انقالبی از دست
مث ً
ال ســرمایهداران پس گرفته شده است.
دانشــجویان چپ خیلی وقتها دانشگاه
را تعطیل میکردند و مانع ورود اســتادان
میشدند؛ مثل اوایل انقالب خودمان و خیلی
شدیدتر .اکثر دانشــجویان جامعهشناسی
و اکثــر همکالســیهای مــا گرایشهای
مارکسیســتی داشــتند .یادم هست چند
نفر از آنها در کمــون زندگی میکردند و
میخواستند زندگی اشــتراکی را عملیاتی
کننــد و به نمایش بگذارند که خیلی زود از
هم پاشید و نتوانست دوام بیاورد.
چــه ســالی بــه ایــران برگشــتید و چگونــه
جذب دانشــگاه شهید بهشتی (دانشگاه

ملی آن زمان) شدید؟

ســال  ۱۳56کــه تقریباً انقالب داشــت
شروع میشــد ،من به ایران برگشتم .ابتدا
خیلی مایل بودم به دانشــگاه شیراز بروم،
اما مسئوالن دانشگاه شیراز گفتند ما فقط
فارغالتحصیــان آمریــکا را میپذیریم .به

همین دلیل من برگشتم و به دانشگاه تهران
رفتم .آقای دکتر کتبی در دانشــگاه تهران
مدير گروه بود .اســتاد من هم بود .دو سه
درس با او برداشــته بــودم و يکی دو مقالة
تحقیقی هم نوشــته بودم .البته مقالههای
دانشجويی آن زمان ،حساب کنید  50سال
پیــش ،با آن فقر کتاب و ارتباطات ،کیفیت
چندانی نداشتند.
آقای دکتر کتبی پرسید« :شاگرد من هم
بودی؟» گفتم« :بله آقا دکتر ،در اين درسها
شــاگردتان بودم ».گفت« :ممکن است به
شما بگويم فردا بیايی با هم صحبت کنیم؟»
من فکر کردم سرشــان شلوغ است ،گفتم
باشــد .فردا رفتم ديدم مطالب تحقیقاتی و
مقالهها را آورده و به همــان اندازه که من
نوشته بودم ،ايشــان حاشیهنويسی کرده و
بــا دقت خوانده بود .گفــت« :میدانی چرا
گفتم برو فــردا بیا؟» گفتــم« :نه ».گفت:
«میخواســتم ببینم مقالههــای تحقیقی
و مطالبــت چهجوریاند .چــون من همة
کارهای دانشــجويان را بايگانی میکنم».
گفتم« :من خجالت میکشــم از چیزهايی
که نوشــتهام ».گفت« :نه از نظر من خوب
است و تقاضايت را بده و من در گروه مطرح
میکنم ».داشــتم تقاضايم را مینوشتم که
گفت« :يک توصیه دارم :من اگر جای شما
بودم ،میرفتم دانشگاه بهشتی ،به دانشگاه
تهران نمیآمدم».
من در دانشگاه وين هم قرارداد کار داشتم
و بهعنوان دستیار مشــغول بودم ،اما اتفاق
ناگواری افتاد و با عجله به ايران برگشــتم.
پدرم فوت کرده بود و به من نگفته بودند و
من به همین خاطر بايد برمیگشتم و تکلیف
کار و خانه و زندگی خود را روشن میکردم.
به هر حال ،آقای دکتر کتبی به من گفت:
برو دانشگاه شهید بهشتی .در دانشگاه شهید
بهشتی ،تعطیالت تابستان بود و مدير گروه
جامعهشناســی که آقای دکتر محمدرضا
مظهری بودند ،تشــريف نداشــتند .سؤال
کردم گفتند رئیس دانشکده دکتر رعدی
آﺫرخشی اســت .با ايشــان هم در زمان
تحصیــل يکی دو درس گذرانــده بودم .به

ايشــان گفتم جامعهشناســی خواندهام و
میخواهم برگــردم ايران .رزومة مختصری
هم داشــتم و دادم .اضافه کردم که شاگرد
شــما هم بودم .درس ادبیات تطبیقی را با
دکتر آذرخشــی گذرانده بودم .ايشان گفت
بايد صبر کنید مدير گروه بیايد .گفتم :من
در دانشگاه وين شاغل هستم .بعد از مدتها
آمدهام به خانوادهام ســری بزنم و حاال که
اينطور شده اســت ،تصمیم گرفتهام ايران
بمانم و از دانشگاه وين استعفا بدهم ».ايشان
گفت« :بگذار من تلفنــی با دکتر مظهری
صحبت کنم ».تلفنی با ايشان صحبت کرد
و بعد از مرحــوم دکتر منوچهر آشتیانی
که ايشان هم عضو گروه بود ،خواست با من
مصاحبه کند.
دکتر آشــتیانی هم تحصیلکردة آلمان
بــود .کمی با هم آلمانــی صحبت کرديم و
از کارهــا و مطالــب و درسهايی که مايلم
تدريــس کنم ،صحبــت کرديــم .به اين
ترتیب در دانشــگاه شهید بهشتی بهعنوان
عضو هیئتعلمی پذيرفته شدم .سالها در
دانشــگاه به آموزش و پژوهش و کار علمی
و مديريتی مشغول بودم .بعد از بازنشستگی
در دانشگاه شهید بهشتی هم در واحد علوم
و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی به آموزش
و پژوهش مشــغول شــدم و در کنار آن در
کار سیاستگذاری ،مديريت و برنامهريزی
آموزشی نیز خدمت کردم.
از بحث تجربههای آموزشــی و پژوهشــی

عبــور میکنیــم و بــا توجــه بــه تخصــﺺ
جنابعالــی در زمینــۀ جامعهشناســی

خانــواده و مســائل اجتماعــی ،بــه یــک
مســئلۀ مهــم اجتماعــی و بهداشــتی

میپردازیم که این روزها آثار و پیامدهای
آن همــۀ کشــورها ،از جملــه کشــور مــا را

تحتتﺄثیــر قــرار داده اســت .همهگیــری
جهانــی کرونا فضای اجتماعی و فرهنگی

را بهکلی دگرگون کرده اســت .از یک سو

بــه فاﺻلههــای فیزیکــی بــرای جلوگیــری
از شــیوع بیمــاری افــزوده اســت ،امــا از

ســوی دیگــر برخــی معتقدنــد فاﺻلههای

اجتماعــی را کمتــر و بــر ﺻمیمیــت،

همدلی ،همکاری و تعاون افزوده است.
جنابعالــی بهعنــوان یک جامعهشــناس
این وضعیت را چگونه تحلیل میکنید؟

همهگیــری جهانــی کرونا مناســبات و
تعامالت اجتماعی را بهشدت تحتتأثیر قرار
داده و بهکلی دگرگون کرده است .روابط را
به حداقل رسانده است و ارتباطات رودررو و
چهره به چهره را که از منظر جامعهشناختی
بسیار اهمیت دارد ،بســیار محدود کرده و
حتی میتوان گفت در آستانة حذف قرار داده
است .به اين ترتیب نوعی انزوای اجتماعی

را بر جامعه تحمیل کرده و ســدی در برابر
ارتباطات و تعامالت اجتماعی به وجود آورده
است .پیامد اين موضوع اختالل ،ناکارکردی
و يا کارکرد ناقص بســیاری از امور اســت.
مثال بارز آن آموزش اســت .همهگیری
جهانــی کرونا جريــان آمــوزش را بهکلی
مختل يا ناقص و ناکارآمد کرده اســت .در
کشورهايی چون کشور ما که زيرساختهای
آموزش مجــازی را از قبل فراهم نکردهايم
و امکانات سختافزاری و نرمافزاری مناسب
را تدارک نديدهايم ،جريان آموزش کام ً
ال يا
تا حدود زيادی مختل شده است .حتی در
کشورهايی که زيرســاختهای الزم را هم
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دارند ،مناسبات و روابط مجازی به هیچوجه
نمیتوانــد آنچــه را که در روابــط معلم و
شــاگردی در يک ارتباط چهــره به چهره
منتقل میشود ،از نظر آموزشی تأمین کند.
زبان بدن استاد و معلم ،نوع حرکات ،رفتار
و بســیاری ظرايف ديگر که در کار تدريس
و معلمی هســت ،در ارتباط مجازی منتقل
نمیشــود .همین موضوع ضريب ياددهی و
يادگیری را پايین میآورد و کارکرد آموزشی
را ناقص میکند.
محدودیتهــای اجتماعــی و فیزیکــی،

بسیاری از افراد را ناچار به ماندن در منزل و

کار و فعالیت از راه دور کرده است .برخی
چنیــن وضعیتــی را بــه منزلــۀ بازگشــت بــه

خانــه و خانواده ،و ترمیم روابﻂ خانوادگی
تلقــی کردهانــد .جنابعالــی بهعنــوان
جامعهشــناس خانواده این مسئله و آثار و

پیامدهای آن را چگونه تحلیل میکنید؟

برخالف برخی ديدگاهها ،ماندن بیشــتر
اعضــا در خانــه کمتر میتوانــد به ترمیم

مناســبات گرم و عاطفی خانوادگی کمک
کند .چرا که وقتی شما در خانه هستی ،اما
با مالحظه خطرات احتمالی انتقال ويروس
بايــد فاصلة فیزيکی را چند متر حفظ کنی
و نمیتوانی فرزنــدت را در آغوش بگیری،
خواهــر و برادرت را ببوســی ،با پدر و مادر
روبوســی کنی و يا دست بدهی ،آن گرمای
عاطفی چگونه ايجاد میشود؟ خانه اکنون
به باغی تبديل شــده اســت با درختانی با
فاصله که هیچ ارتباطــی با يکديگر ندارند.
درواقع اگرچه اعضای خانواده با هم هستند،
اما تنها هستند .چون حداقل ارتباط گرم و
بدون ترس و نگرانی را دارند.
بــه تعبیر ديگــر ،ما االن با هــم اما تنها
هســتیم .يعنی در نوعی انزوای ناخواســته
و تحمیلی به ســر میبريم که نقطة مقابل
هر نوع صمیمیت است .صمیمیت با تراکم
و فاصلــه در يک فضا ايجاد نمیشــود ،با
ارتباطات نزديک تأمین میشــود .گرمای
دست و حســی که در آغوش کشیدن و يا
خنديــدن و صحبت کردن بــدون ترس و
نگرانی میدهد ،عامل صمیمیت است .اگر
غیر از اين بود ما بايد در اتوبوس و مترو که
خیلی هم به هم نزديک هستیم ،روابط گرم
و صمیمانه را شاهد میبوديم؛ در حالی که
چنین نیست.
افزایــش کمــی ســاعات حضــور در خانــه
در کیفیــت روابــﻂ و تعامــالت خانوادگــی

چــه تﺄثیراتی خواهد داشــت؟ آیا افزایش
ارتبــاط و تماسهــای اعضای خانــواده به

افزایــش ﺻمیمیت و همدلــی میانجامد
یــا بــه تنــش و تعارضــات خانوادگی منجر

خواهد شد؟

وقتی تراکم افراد زياد میشود ،ناخودآگاه
اختالف و تعارضاتی شکل میگیرند .اصوالً
تراکــم ،بهويژه وقتی افراد دارای هويتهای
مستقل فردی و صاحب رﺃی ،و نظر و سلیقة
فردی هســتند و سبک زندگی خاص خود
را دارند ،منشــأ تضاد و تنش میشود .برای
مثال ،ممکن اســت نــوع درک ،دريافت،
برداشت و حتی حساسیت و میزان اهمیتی

8
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که هريک از اعضای خانــواده برای رعايت
دستورالعملهای بهداشتی و ايمنی دارند،
با هم متفاوت باشــد .همیــن موضوع خود
میتواند محل بحث و مشــاجره در خانواده
شود و اعضا از هم ايراد بگیرند .بگويند :چرا
ماســک نزدی؟ چرا دستکش نپوشیدی؟ از
بیرون آمدی دستت را شستی؟ لباسهايت
را آويزان کردی؟ دستکش و ماسکت را در
سطل آشغال انداختی؟
در چنیــن وضعیتی که همــه از هم ايراد
میگیرند ،شما فکر میکنید هر يک از اعضا
چقدر تحمل میکند؟ اين يک روابط معمول
نیست .هر کدام مجبورند در ارتباط با کرونا
موضعی بگیرند و اظهارنظر کنند .البته اين
از روی دلسوزی است و همه نگران هستند.
اما بیان نگرانی بــرای طرف مقابل تا حدی
قابلتحمل اســت ،از آن آستانه که بگذرد،
مسئلهساز و تنشآفرين میشود .مث ً
ال اگر شما
روزی  10دفعه به بچهای بگويی ،بابا ماسکت
رو بزن ،دستت را بشور ،دست به جايی نزن
و  ،...باالخــره اعتراض میکند .هر کســی
يک آستانة تحملی برای انتقادپذيری دارد.
بنابراين شرايط کرونايی ،يک دور هم بودن
ساده نیست و اص ً
ال در درون خودش ،تنش
را خلــق میکند .بودن و ماندن در خانه ،به
جای اينکــه به ارتقای مناســبات و روابط
خانوادگی کمک کند ،به ايجاد تنش ،ترس،
نگرانی و تعارضات دامــن میزند .چنانچه
برخی آمارها نشــان میدهنــد ،تنشها و
تعارضات خانوادگــی و گاه حتی طالق در
برخی کشــورها طی اين مدت افزايش پیدا
کرده است.
در چنیــن وضعیتــی بــا ایــن تنشهــا و

تعارضات،دبیرانعلوماجتماعیبهعنوان
کســانی که میتواننــد دانش اجتماعی را
در جامعه نشر و پخش کنند ،چه وﻇیفه

و رســالتی بــرای آگاهکــردن مــردم نســبت

بــه ایــن شــرایﻂ بحرانــی و نحــوۀ مواجهۀ
درســت بــا آن دارنــد ،بهنحوی کــه تعادل

اجتماعــی و خانوادگــی ﺻدمــه نبینــد؟

االن رسانهها و وســايل ارتباط جمعی و

بهخصوص اینترنت و شبکههای اجتماعی،
مثــل اینســتاگرام ،تلگرام ،واتــساپ و،...
مســئولیت اطالعرســانی و آگاهیبخشی
را از همــه گرفتهاند .نقش این رســانهها و
شبکههای اجتماعی اکنون از خانواده ،پدر،
مادر ،معلم ،کالس و مدرســه بسیار بیشتر
است .درواقع میتوان گفت جامعه رسانهای
شده و همة امور در بستر رسانه جریان پیدا
میکنند .به همین دلیل نیز تأثیر رسانهها
بیبدیل اســت و حــرف آخر را رســانهها
میزنند .چرا که گسترة بیشتری را پوشش
میدهند و مخاطبان بسیار بیشتری از یک
معلم در کالس حضوری و با روابط چهره به
چهره دارند.
امــا صاحبنظــران علــوم اجتماعــی و
جامعهشناسی رسالت بســیار بزرگی دارند
و میتوانند به هر طریقی ،مثل نوشــتن و
صحبــت در رادیو ،تلویزیون و رســانههای
اجتماعی ،مسائل را به گوش مردم برسانند.
من فکر میکنم مهمترین رسالت متخصصان
علوم اجتماعی آگاهیدادن به جامعه است.
چون در این بلبشوی اجتماعی و رسانهای،
اطالعات غلــط ،انحرافــی و مأیوسکننده
خیلی زیاد است .بنابراین استادان ،معلمان
و دبیران علوم اجتماعی هم وقتی میتوانند
در این جهت تأثیرگذار باشــند که از بستر
رســانهها و شــبکههای اجتماعی به نحو
مناســب و مفید در مورد مهارتهای نحوة
درســت مواجهه با بحرانهــای اینچنینی
اطالعرسانی کنند.
در پایان مایلم به تجربۀ ارزشمند و

گرانبهـــــــای جنابعالــی در ســــــــــردبیری

فصــــــــلنامۀ «رشـــــد آمــــــوزش علــــــــــوم
اجتماعی» بپردازید .جنابعالی در کنار

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در سطح

دانشگاهها و مراکز آکادمیک ،بهعنوان

یک کنشگر فعال اجتمــــــــاعی ،تالش

دامنهدار و پرثمری را برای عمومیکردن

علم و توســــــــعۀ دانش اجتمــــــــــاعی در
سطـــــــــح آمـــــوزشوپرورش داشتهاید.

کمک در راهاندازی و مدیریت و نیز

سردبیری فصلنامۀ رشد آموزش علوم

اجتماعی از جمله یادگارهای ماندگار
جنابعالی است .از تجربۀ راهاندازی
و سردبیری این مجله بگویید و اهداف

برنامههایی که در این زمینه داشتید.

فصلنامة رشــد آموزش علــوم اجتماعی
نتیجة همکاری بنده با دکتر حسن ملکی،
دوست عزیز و فاضلم در آموزشوپرورش و
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی است.
ایشان ایده و برنامهای در این مورد داشت و
بنده را هم دعوت به همکاری کرد .آن زمان
تعداد مجلههــای تخصصی علوم اجتماعی
بسیار کم بود و مجلههای اندک دانشگاهی
برای دبیر و معلم علوم اجتماعی سنگین و
کمتر قابل اســتفاده بودند .از طرف دیگر،
دسترســی معلمان نیز به اطالعات و منابع
جدید ،با توجه به ضیق فرصت و فشار کار،
کم بود .بنابرایــن وزارت آموزشوپرورش و
مشخصاً سازمان پژوهش ،با توجه به اهمیت
و جایگاه علــوم اجتماعی در تحقق اهداف
تربیتی و آموزشی ،و بهویژه تربیت اجتماعی
و شــهروندی ،تصمیم گرفت فصلنامهای با
رویکرد آموزشی و مهارتافزایی ،مخصوص
دبیران و معلمان علوم اجتماعی کشور و نیز
دانشجویان مراکز تربیتمعلم در رشتههای
علوم اجتماعی منتشر کند.
بهطور کلی ،فصلنامة رشــد آموزش علوم
اجتماعی با هدف دانشافزایی و روزآمدسازی
دانش تخصصــی معلمان و دبیــران علوم
اجتماعی آغاز به کار کرد .انتشــار مجله با
استقبال دبیران و معلمان کشور روبهرو شد
و همین موضوع کمک کرد مجله در جهت
تحقق اهداف خود و کمک به روزآمدسازی
دانش و بینش معلمان علوم اجتماعی کشور
گامهای مثمرثمری بردارد .در این مسیر ما
از همکاری اســتادان و صاحبنظران علوم
اجتماعی کشــور و نیز معلمــان و دبیران
مجرب و با تجربة علوم اجتماعی که دست
به قلم بودند و توانایی نوشــتن داشــتند،
همچنین از دانشــجویان ســالهای باالی
جامعهشناسی بهره گرفتیم.
تــداوم انتشــار مجلــه که اکنــون وارد

بیستوسومین سال خود شــده و بیش از
 80شماره منتشر کرده است ،نشاندهندة
نیازســنجی درست آن زمان و نیز این نکته
اســت که نیازهــا و ضرورتهایی که باعث
ایجاد مجله شدهاند ،هنوز نیز به شکلهای
دیگری باقی هســتند .بهعالوه ،با توجه به
توسعه و پیچیدگی روزافزون علوم اجتماعی
و جامعهشناســی از یــکســو ،افزایــش
دانشآموزان این رشــته ،و همچنین رشد
مسائل ،مشــکالت ،آسیبها و ناهنجارهای
اجتماعی در جامعة شهری ،ضرورت توسعة
دانش اجتماعی و عمومیکــردن این علم
برای کمک به تربیت اجتماعی و شهروندی
بیش از گذشــته احساس میشود .معلمان
و دبیران علوم اجتماعی کشــور پایة توسعة
دانش اجتماعی و عمومیکــردن این علم
محســوب میشــوند .بنابراین دانشافزایی
و روزآمدســازی دانش و بینش آنها بیش
از پیــش ضــرورت دارد و مجلههایی مانند
فصلنامة رشد آموزش علوم اجتماعی نشان
دادهاند که میتواننــد نقش مهمی در این
زمینه ایفا کنند .برای دســتاندرکاران این
مجله در تداوم این مســیر و توسعه و تعالی
کار آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
بنــده هــم از طرف خــودم ،اعضای هیئت

تحریریه و گروه آمادهسازی مجله ،ضمن

قدردانی و ســپاس بیکران از اینکه وقت

ارزشــمندتان را در اختیــار ما قــرار دادید،
بهعنوان دانشــجویان شــما و کســانی که

همــواره از خــوان علمــی جنابعالی حظ
و بهــرۀ فــراوان بردهایــم ،همــۀ تــاش و

توان خود را به کار میگیریم که فصلنامة

رشد آموزش علوم اجتماعی را ،بهعنوان
یــادگار مانــدگار جنابعالی حفظ کنیم و

در ارتقای کیفی آن بکوشــیم .امیدواریم
بــه یــاری خداوند و همت همۀ دانشــوران
علــوم اجتماعــی و معلمــان و دبیــران این
رشته هر سال گامهای بلندتری در جهت

اشاعه و توسعۀ علوم اجتماعی در کشور
برداریم.
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