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«انسان ،موجودی اجتماعی است» این سخن یک
اصل در علم جامعه شناسی و بیانگر این امر است
که تمامی افراد و انواع بشر دارای یک نیاز مهم
و اساسی در زندگی خویش با محور ارتباط جمعی
و حضور در اجتماع می باشند .ارتباطات اجتماعی
از همان پیدایش انسانهای نخستین تاکنون مورد
توجه بشر بوده اند و انسانهای اولیه نیز به خوبی
می دانسته اند که بدون برقراری ارتباط با یکدیگر
قادر به ادامه زندگی نیستند و بدون تردید به همین
دلیل از همان ابتدا در پی دست یابی به راه هایی
برای شکل دهی گردهمایی های دسته جمعی بوده
اند .نقوش برجسته و بعضا سنگ نوشته های موجود
بر دیواره های غارها عمدتا حکایت از روش های
مختلف برقراری ارتباط انسان با هم نوع خود دارد
حتی اگر امکانات در دسترسش بسیار ناچیز و اندک
بوده باشند.
این رویه(برقراری ارتباط) همزاد و همزمان با هر
نسل و در هر دوره پدیدار می گشت و گرچه سیر و
روند صعودی آن در دوران باستان و حتی سده های
قبل از قرن حاضر بسیار ناچیز و در عین حال کند بود
اما یک اصل مهم در ادوار زندگی به شمار می رفت.
جمع های محدود و غالبا قبیله ای و متکی بر
کشاورزی در این دوران(باستان تا آغاز انقالب
صنعتی) زندگی نوع بشر را شکل و بعضا سر و
سامان می داد به نوعی که منش ،بینش ،نگرش
و حتی اسلوب زندگی در بین افراد ،تحت تاثیرهای
مستقیم و غیر مستقیم ابزار ارتباطی قرار داشت .این
سیر تقریبا در تمامی سرزمین های کره خاکی شبیه
یکدیگر بود و شاید تنها تفاوت فرم آن ،نوع حکومت
داری و نظام های سیاسی حاکم بر سرزمین ها بود.
به روشنی وبا مطالعه سیر تکامل ارتباطی بشر می
توان فهمید که هر گونه پیشرفت در هر دوره از
هرنسلی به «داربستی» همچون ارتباط نیاز داشت،
در غیر این صورت انزوا و زندگی ایزوله سرنوشت
محتوم هر قوم و قبیله بود.
انقالب صنعتی نقش برجسته ای در تسریع سیر
تکامل بشر داشت و توانست حرکت خزنده و الک
پشتی انسان در زمینه های مختلف ،اجتماعی،
سیاسی و صنعتی را به حرکتی پر شتاب و عمودی
در توسعه ،تبدیل نماید.
ماشین و صنعت ،کم کم پیوست زندگی انسان شدند
و توانستند روزگاری پر از رمز و راز را پیش روی بشر
قرار دهند .ابزار در دست بشر مهندسی تر شد و به
زودی حرکت ها و سیر و سفرها از طریق ساخت

کشتی های بخار میسر و مقدور گشت و این گونه نیز
سرزمین های ناشناخته ای کشف شدند که تجارت
و زندگی را به ناگهان متحول و دگرگون ساختند.
این روند روز به روز درگیر و دار رشد و نمو خیره
کننده ای بود که جمعیتی نا متعین از زمین را در
سرمستی های ناشی از پیشرفت تکنولوژی قرار می
داد زیرا پیدایش صنعت به یکباره فراگیر نشد بلکه
بخش اندکی از کره خاکی را فراگرفت که عمدتا در
قلب اروپا می زیست.
کشورهایی که از همان ابتدا رنگ و بوی پیرامون
می دادند نیز در همان حرکت خزنده شان در گیر و
دار زندگی از طریق اموری همچون کشاورزی بودند
و همین امر موجب شد تا گروهی از بشر از گروهی
دیگر جلو زنند تا این موج غلتان ،خیلی زود موجب
انشقاق بین همنوعان بشر شود.
شکاف ،روز به روز بین بخشی از سرزمین ها و
سرزمین های دیگر بیشتر می شد و قدرت و پول
توازن سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی بشر را به ناگاه
به هم زد اما میل به پیشرفت بازهم موتور محرکه
ای برای مردمانی بود که خود را در فراگرد صنعتی
شدند نمی دیدند و خوشی های ناشی از صنعتی
شدن را نیز نیاز داشتند.
به تدریج تبادل اطالعات رنگ و بوی صنعتی به خود
گرفت و سرزمین های دور و نزدیک با قطب های
جدید صنعتی آشنا شدند.
ارتباطات این بار نیز نقشی مهم و کلیدی ایفا کرد.
این ابزار مهم زندگی بشر ،دیگر بار توانست شکاف و
خال موجود و واقع شده در بین انواع بشر را به نحوی
پر کند که اکنون همه مردمان سرزمین ها از حال و
روز یکدیگر با خبر باشند.
صنعت چاپ منجر به نشر کتاب و روزنامه شد و علم
و نهضت های علمی ای نظیر ترجمه ،دانشمندان
سراسر گیتی را به یکدیگر متصل کرد .تازه بشر وارد
نوع جدیدی از زندگی ارتباطی شد و دیگر برای خبر
گرفتن از سرزمین های دور دست نیازمند حضور
کاروانهای تجاری در سرزمین خود نبود زیرا دیگر
فاصله ها کم و کمتر می شد.
اختراعات تکنولوژیک بشر بیشتر از پیش شد و ژنده
پوشی ارتباطی به تدریج رخت بربست و جای خود
را با تاج و ردای شیک تکنولوژیک معاوضه کرد.
دیگر برای پیشرفت در شخم زدن بی حوصلگی
ناشی از پشت گاو آهن انسان را خسته نمی کرد
بلکه ماشین های چهار چرخ زمین ها را در نوردیدند
و وقت انسان را از رنگ سیاه بطالت و بیهودگی به
شفافیت و خوشرنگی طال در آوردند تا وی بتواند در
همه زمینه ها توان خود را به نمایش گذارد.

سیر پیشرفت هرچند تا حدودی کند بود اما بازهم
یکه تازی می کرد تا اینکه اواسط قرن بیست و یکم
ناگهان جهان ،صنعتی درون صنعت به خود دید که
شاید تا نسل ها بعد آینده ارتباطی بشر را تضمین
کرد و برای زندگی اسلوبی تازه مقرر نمود.
پیدایش صنعت کامپیوتر و پس از آن ظهور اینترنت،
رخدادی سترگ در دست یابی بشر به هم نوع خود
در فواصلی بسیار اندک بود.
این کشف در امتداد اختراعات صنعتی بشر رخ داد
اما همانند انقالب صنعتی به ناگاه بشر را متوجه نوع
جدیدی از ارتباط کرد که تا پیش از آن به مخیالت
هم خطور نمی کرد تا جایی که نقشی جدید در
محسابات و معادالت اندیشمندان علم ارتباطات و
جامعه شناسی ایفا کرد و آنها بخشی از نگاهشان را
به تحوالت بشر از این دریچه می جستند.
انفجار اطالعات در عصر ارتباطات افراد را به یکدیگر
نزدیکتر نمود و این بار موج ارتباطات سریعتر از قبل
حرکت کرد به طوری که افراد در این دوران همراه
لحظه های هم بودند.
قدرت گرفتن شبکه های مجازی و افزایش روز
افزون آنها دیگر هیچ گونه خال ارتباطی میان مردم
سرزمین های مختلف باقی نگذاشت و شبکه های
مجازی دیگر بار مردم را در یک دهکده مجازی
جهانی به دور هم جمع نمودند و تنها فاصله دهنده
آنها با یکدیگر مرزهای جغرافیایی و نظامات سیاسی
بود.
اینترنت که بدون شک دیگر نمی توان نام ابزار
ارتباطی را بر روی آن نهاد بلکه باید با تغییر بینش
نسبت به این پدیده جوامع نوین ،نام صنعت اینترنت
را بر آن نهاد ،به خوبی توانسته است مرزهای
جغزافیایی را باریک و باریکتر نماید و نقش مهمی
در گردهمایی مردم در دهکده جهانی ایفا کند.
اکنون دیگر اینترنت خود دارای ابزاری است که از
درون این صنعت ،زندگی حقیقی انسانها را به سخره
گرفته اند و روش های زندگی مجازی را به آنها
می آموزند.
شبکه های اجتماعی در قالب و انواع مختلف فقط
اهداف دهکده جهانی را محقق می کنند و این
ابزار بدون شک در آینده ای نه چندان دور فرهنگ
واحد دهکده را به وجود خواهند آورد و مردمان این
سرزمین جدید را با آداب و رسومی نوین با یکدیگر
هماهنگ می کنند.
رویای دهکده جهانی مک لوهان بدون شک به
صنعتی نوین فارغ از اختراعات دوران انقالب صنعتی
نیاز داشت تا بشرش را رنگ و شکل دهد .اینترنت
همان صنعت بود و شبکه های اجتماعی همان ابزار.
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کارگاه

جمعیت  ،تعامل ونهاد خانواده

در اين همراهي به چه زواياي ديگري
بايد توجه کرد؟
معمو ًال افراد با پا نهادن به مرحله پيري ،محافظه
کار و داراي نگاه بسته تري مي شوند و اين
خصيصه براي کودک و نوجواني که خالق و پويا
است و شکستن مرزها از ويژگي هاي رفتاري
مقتضي سن و سالش است ،مشکالتي را از اين
جلسه هيات مديره انجمن جامعه شناسي
آموزش وپرورش ايران با شركت دكتر صادق
زاده و مهندس نويدي با موضوع «سند تحول
آموزش وپرورش ايران »تشكيل شد.
دكتر صادق زاده هدف از تدوين اين سندرا
طراحي يك الگوي نظري و حركت از بحث
نظري محض به سمت اجرا در حد دكترين
متناسب با مباني اسالمي و شرايط ايران عنوان
كردند .در واقع اين سند بعنوان يك الگوي
اسالمي -ايراني ،تعليم و تربيتي طراحي شده
است.
مهندس نويدي در ادامه اظهار داشتند :پس از
تصويب اين سند در كميسيون مجلس ،حتي

منظر برايش به وجود مي آورد .همچنين ممکن
است به دليل رکودي که افراد سالمند به آن دچار
مي شوند ،کودک يا نوجوان نيز آرام و گوشه عافيت
طلب شود يا اينکه به مسائل پيش رو تفکر نکند.
براي رهايي از اين مشکالت ،نياز به
چه اقدامي است؟
در اين ميان بهترين تعديل کننده ،والدين يا نسل

ميانجي هستند ،ضمن اينکه بهتر است گاهي
اوقات هر سه نسل در موقعيتي مانند زمان صرف
شام که حامل حرف هاي مشترک است ،کنار
هم بنشينند و از موضوعي که براي هر سه آنها
ملموس است ،صحبت کنند و از بحث در مورد
مسائل مربوط به زندگي مدرن بپرهيزند که اين
کار کسالت خاص خود را به همراه دارد.

گزارش جلسه هيات مديره
انجمن جامعه شناسي
آموزش وپرورش ايران

بخشي را با سازمان ها و موسسات دولتي داشته
باشند .جناب آقاي مهندس نويدي امادگي خود
را اعالم كردندتا تعامالت بيشتري با انجمن
جامعه شناسي آموزش وپرورش داشته باشند.
• براي عملياتي كردن سند و تبديل آن به يك
باور جمعي بايد از متخصصان كمك گرفت .
انجمن ها و خصوصا انجمن جامعه شناسي
آموزش وپرورش مي تواند در راستاي تبديل
نظام آموزشي به يك نهاد فرهنگي و تربيتي كه
مهمترين دغدغه اين سند است ما را ياري كند.
• در ادامه ايشان بيان كردند :پيشنهاد بدهيد ،ما
آماده هستيم تا مشاركت كنيم .بررسي فرهنگي
كشور را بايد از بچه ها شروع كرد

در آموزش عالي نيز از اين مباني نظري استفاده
مي شود .در واقع نقشه جامع علمي كشور و حتي
نحوه توسعه رشته هاي علمي در اين سند طراحي
گرديده.
به پيشنهاد مهندس نويدی:
• جلسه ديگري با عموميت بيشتر جهت آشنايي
دبيران و دانشجويان بااين سند طراحي شود.
• ايشان معتقدند كه انجمن ها بايد تعامل اثر

سرکار خانم دکتر باستانی

4

دکتر علیرضا شریفی یزدی
عضوپژوهشکده خانواده

زندگي در جهان پيرامون ،نيازمند توجه به زواياي
متعدد است تا بتوان به اهداف واالتري در زندگي
دست يافت .الزم است هر فرصتي که در اختيار
انسان قرار مي گيرد ،به بهترين نحو سپري شود
تا نتيجه مطلوب حتي در معمولي ترين لحظات
زندگي براي فرد به ارمغان آيد
واقعيت اين است که انتقال فرهنگ توسط نسل
صورت مي گيرد و با وجود رسانه ها و نهاد آموزش
و پرورش ،هنوز اصلي ترين عامل انتقال فرهنگ
هايي مانند فرهنگ ايراني با وجود تراکم  3هزار
ساله از اين طريق ادامه دارد .با وجود اين با توجه
به جامعه در حال گذار ،ارتباط افراد و حتي اعضاي
يک خانواده با هم نسبت به گذشته بسيار کمتر
شده است ،بويژه در صورتي که تفاوت چشمگيري
مانند اختالف سن ،ديدگاه و سبک زندگي هم به
آن اضافه شود از ميزان رغبت و نزديکي نسل ها

نسبت به يکديگر کاسته مي شود.
از بيان ضرب المثل ها و فولکلورهاي قديمي
گرفته تا زاويه نگاه به زندگي ،معنويت و اخالقيات
بزرگ والدها ،همه و همه جزو مواردي هستند
که نسل نو و نسل قديم را به يکديگر پيوند مي
دهد ،چرا که مسن ترها گنجينه اي از اطالعات و
تجربه هاي متراکم هستند که در اکثر مواقع اين
تجربه ها ناديده گرفته مي شوند بويژه که با ورود
تکنولوژي و پيچيدگي هاي دنياي مجازي ،از اين
منبع غني دانش و تجربه اي که در سال ها انباشته
اند ،غفلت مي شود.
جامعه اي که در آن زندگي مي کنيم ،در حال
پير شدن است و سال هاي آينده بخش بزرگي از
جمعيت کشور به جمع سالمندان مي پيوندد .از اين
رو برقراري چنين روابطي موجب مي شود سالمند
احساس رانده شدن نداشته و به انزوا کشيده نشود
و از عواقب ناخوشايندتري مانند سپردن او به
سراي سالمندان جلوگيري به عمل آيد .در واقع از
کارکردهاي مثبت اين فرصت ايجاد شده ،بهداشت
و سالمت روان سالمند است و مطالعات انجام شده
مبني بر اينکه سالمت روان و جسم آنها با هم در
ارتباط است ،مويد اين موضوع است.

تاثير مثبت تعامل کودک و نوجوان
درنهاد خانواده با بزرگ والد ها؟
وقتي کودک يا نوجوان براي مدت طوالني
با بزرگ والدها ارتباط مي گيرد ،مهارت برقراري
ارتباط را با افرادي که نقاط مشترک شان محدود
است ،به دست مي آورد و تسامح و تساهل و توانايي
تحمل نظرات ديگران که امروزه جاي آن در نهاد
آموزش و پرورش و خانواده ها بسيار کمرنگ
است ،افزايش پيدا مي کند .موضوع مهم ديگر اين
است که امروزه مدتي پس از به دنيا آمدن فرزند،
اتاقش تغيير مي کند و کم کم وسايل ارتباطي
شخصي و جداگانه اي مانند کامپيوتر ،موبايل و...
در اختيارش قرار مي گيرد که موجب جدايي ذهني
و اختالف نظر او با والدين و بزرگ والدها مي شود.
عالوه بر اين ،عاطفه و نگاه بشردوستانه به محيط
اطراف و ديگران که نشان دهنده هوش هيجاني
است ،در اين کودکان و نوجوانان قوي تر است،
زيرا مدتي در کنار کساني که از دو نسل متفاوت
هستند ،زندگي کرده اند و به همين واسطه ،علقه
و عالقه شان بيشتر مي شود و به رشد عاطفي
و اخالقي و باالرفتن هوش هيجاني آنها کمک
مي کند.

ضمن تبریک انتصاب شما به عنوان معاون
بررسیهای راهبردی و اجتماعی معاونت رییس
جمهوری در امور زنان و خانواده ،موفقیت
حضرتعالی را از خداوند متعال خواستاریم.
خبرنامهی انجمن جامعه شناسی
آموزش و پرورش ایران

دکتر سوسن باستانی
انتصاب شما را به عنوان معاون بررسیهای
راهبردی و اجتماعی معاونت رییس جمهوری در
امور زنان و خانواده تبریک گفته و موفقیت شما
را از خداوند منان خواستاریم.
هیئت مدیرهی انجمن جامعه شناسی
آموزش و پرورش ایران

دعوتبههمکاری
IASE-NGO.IR

بدینوسیله از اساتید ،دانشجویان و معلمان عالقمند به فعالیت در حوزه جامعه شناسی آموزش و پرورش دعوت به
همکاری می شود.
آدرس :خيابان كريمخان – ابتداي آبان شمالي – ساختمان مركزي دانشگاه عالمه طباطبايي طبقه دوم – اتاق 2.7
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عالقمندان می توانند با مراجعه به سایت انجمن نیز نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
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نشست علمی

آموزش و پرورش به مثابه فرهنگ

دكتر رخساره فضلي

6

فرهنگ :اساس ًا واژه فرهنگ شيوه اي براى تشريح
چرايي و چگونگي انجام كارهاي مردم است».فرهنگ
مجموعه اي كلي است كه دانش ،باورداشت ها،
هنرها ،اخالقيات،قوانين،رسوم و نيز هر گونه قابليت
ها و عادت هاي ديگري را در بر مي گيرد كه انسان
به عنوان عضو يک جامعه آن را كسب مي كند»
.فرهنگ شامل؛باورهاو ارزش ها،تاريخ گذشته،مفاخر
ملي،آداب و سنت ها،قوانين،آثار باستاني،هنر و
ادبيات گذشته و معاصر است).سند برنامه درسي ملي(
فرهنگ دراسناد باالدستي :فرهنگ مهم ترين و غني
ترين منبع دست يابي به هويت است و از طريق
جهت دادن به شيوه ي زندگي ،امكان هويت يابي را
به صورت فردي و جمعي فراهم مي كند.هويت برآيند
مجموعه اي از بينش ها،باورها،گرايش ها،اعمال و
صفات آدمي است.از اين رو نه تنها امري ثابت و از
پيش تعيين شده نيست،بلكه حاصل تجربيات فرد و
تحت تاثير شرايط اجتماعي و فرهنگي است.مدرسه
در چشم انداز سند تحول بنيادين زمينه ساز درك و
اصالح موقعيت توسط دانش آموزان و تكوين و تعالي
پيوسته هويت آنان است.
میراث فرهنگي :ميراث فرهنگي يک ملت تنها
سازه ها و اشيا به جا مانده از گذر قرنها و سالها
نيست بلكه شامل آداب و رسوم،باورها وسنت هاي
هر كشور قرار است .متاثراز همين هاست كه هويت
فردي -اجتماعي شكل مي گيرد و رشد مي كند .

براي حفظ اين ميراث،شكل گيري هويت فردي و
ملي مناسب دردانش آموزان و تكوين و توسعه ي
فرهنگ چه بايد كرد؟
مؤلفه هاي تشكیل دهنده ي فرهنگ  1 :ابزار و
فنون  2نظم اجتماعي و مؤسسات آن  3ارزش هايي
كه مردم يک جامعه بدان اعتقاددارند.فرهنگ اساس
ارزش هايي است كه هر انسان و هر گروه هويت
خود را در آن ها باز مي شناسد .فرهنگ از نزديک و
به طور كامل با نوع توليد و سازمان اجتماعي و زيربنا
و نيز با ارزش ها و هنجارهاي يک جامعه كه خود
يكي از عناصر تشكيل دهنده ي آن است ،ارتباط دارد
آموزش و پرورش و فرهنگ :دراين نشست تالش
مي گردد آموزش و پرورش از دو چشم انداز مورد
تدقيق قرار گيرد:
نخست از اين منظر كه آموزش و پرورش خود به
مثابه فرهنگ است؛ يعني ،هرآن چه فرهنگ ناميده
مي شود را در بر مي گيرد؛ دوم آن كه ،آموزش و
پرورش امري فرهنگي است و بايد مبتني بر فرهنگ
يا با در نظر آوري فرهنگ به مثابه فراروايتي بنيادين
اجرا گردد.
تربیت شهروند فرهنگي :در جمع بندي اين بحث
تالش خواهد شد ضرورت گذر از فرايندهاي سنتي
به روش هاي فعال،خالق وگروهي در ايران بازنمايي
شود و پيامدهاي عدم توجه به فرهنگ در زندگي
دانش آموزان به مثابه شهروندان فرهنگي به نمايش
درآيد.
ابعاد فرهنگ در آموزش و پرورش
زندگي پدیده اي فرهنگي :فرهنگ در تمامي بخش
هاي زندگي اثربخش است.تصميم به داشتن فرزند
وشيوه فرزند پروري متاثر از فرهنگ است .كودكان با
تكيه بر فرهنگ براي رفتن به مدرسه آماده مي شوند.

معلمان هم با اتكاء بر فرهنگ تالش مي كنند ميل و
انگيزه به يادگيري را برانگيخته و تدريس كنند .موارد
و شواهد بسياري از اين دست ،بيانگر فراگيري و غلبه
فرهنگ بر همه شئون زندگي موجود انساني است.
تعاريفي كه از فرهنگ ارايه مي شود چونان شموليتي
دارند كه ،نمي توان واقعيت هاي مربوط به زندگي را
پديده اي فرهنگي منظور نكرد.
آموزش و پرورش نهادي فرهنگي و فرهنگ ساز
منشاء رفتارها :شناسايي انواع رفتار انسان نيازمند
توانايى تشخيص منشأ رفتارهاست  .توانايى افراد در
تشخيص ويژگي هاي عمومي ،فرهنگى و يا فردى
انسا نها ،يكى از مهمترين شاخصه هاى دانش هوش
فرهنگى است  .غالب ًا ا ز مثال كوه يخي به عنوان
استعاره اى براى نشان دادن انواع رفتار انسان استفاده
مي شودنوك كوه يخي كه درباالى دريا د َيده مي
شود،شامل ويژگي هاي مشترك ميان تمام انسان
هاست  .اما در قسمت هاي عميق تر كوه يخي به
ترتيب ويژگي هاي قابل انتساب به فرهنگ هاى
مختلف و در انتها ويژگي هاي مربوط به شخصيت
هاى متفاوت افراد قراردارد.اين سه بخش،منشأ سه
نوع رفتارانساني )عمومي،فرهنگى و فردى( است .
تفاوت هاى فرهنگى :همانندآن چه در كوه يخي
مشاهده مي شود،تنها برخى از رفتارهايي كه يک
فرهنگ را تشكيل مي دهند،آشكار است .روش
رانندگى مردم ،واحد پول ملي و مراسم ملي و مذهبى
اجزاي آشكار و نشانه هاي ملموس از تفاوت هاى
فرهنگى است كه قابل مشاهده و شناخت است
.اما مهم ترين اجزاء فرهنگ يعني افكار ،ارزش ها
و مفروضاتى كه در پس سطح ملموس قراردارند،به
سادگي اجزاي ديگرقابل مشاهده و درك نيستند  .به
عبارت ديگر مباني فرهنگ ،باورها،ارزشها و فرضياتى

هستندكه منشاء رفتار آشكار است.
ویژگي هاي مشترك فرهنگي :مردم شناسي فرهنگي
تفاوت هاي بسياري را در فرهنگ ها ،شناسايي و ثبت
كرده است  .با اين حال بسياري از جامعه شناسان
نيز معتقدند كه همه فرهنگ ها داراي ويژگي هاي
مشترك هستند.
ويژگي هاي مشترك فرهنگي بر نیازهاي اساسي
انسان ها بنا شده است ويژگي هاي عمومي فرهنگي
شامل؛ نوآور يهاي تكنولوژيكي -مانند توليد ابزار-
شيو ه هاي تهيه غذا -شكار يا كشاورزي -فعاليت
هاي اقتصادي -مانند تجارت -الگوهاي تعامل
اجتماعي -شيوه رفتار با اقوام -شيو ه هاي پرورش
كودكان ،باورها و رفتارهايي كه ميان انسان و جهان
ارتباط برقرار مي كنند –مذهب ، -رجحان هاي
زيبايي شناختي ،الگوهاي ارتباطي – زبان و اشارات
و غيره است .فرهنگ و اموزش و پرورش ›:در ادبيات علوم اجتماعي
فرهنگ همواره جايگاه ويژه اي داشته است  .فرهنگ
با هر مفهومي كه از آن مد نظر باشد با نهاد آموزش و
پرورش به خصوص نظام آموزش رسمي ارتباط دارد
 .فرهنگ شاخص نحوه و روش زندگي است كه هر
جامعه اي براي رفع نيازهاي اساسي خود اختيار مي
كند  .آموزش و پرورش عالوه بر انتقال فرهنگ  ،به
توليد دوباره فرهنگ يا بازآفريني فرهنگي با ايجاد
بستر رشد همه جانبه ي دانش آموزان مي پردازد.
آموزش و پرورش :آموزش و پرورش يكي از ابزارها
و قلمروهاي فرهنگ عمومي است كه بقاي فرهنگي
جامعه را از طريق فرايندهاي جامعه پذيري وانتقال
فرهنگ تضمين مي نمايد .كودكان ،نوجوانان وجوانان
بهترين ومهم ترين زمان هاي زندگي خود رادر ابعاد
فرهنگ در آموزش و پرورش مدارس ،دبيرستان ها
ودانشگاه ها مي گذرانند.آموزش و پرورش از يک سو
عهده دار حفظ نظم اجتماعي از طريق دروني كردن
ارزش هاي اصلي جامعه در دانش آموزان و از سوي
ديگر عهده دار پرورش حس خالقيت و نوآوري و در
يک كالم تغییر در آنان است .
آموزش و پرورش :تداوم نظم و ایجاد تغییر دو وظيفه
اي كه فرهنگ عمومي هم زمان از آموزش و پرورش
طلب مي نمايد اين نظام مي بايست تعادلي بين
ثبات و تغيير ،بين بازآفريني فرهنگي و بروز تغييرات
مناسب با شرايط جامعه ،ايجادكند؛كه مستلزم برنامه
ريزي هاي نظام منددر عرصه آموزش و پرورش به
عنوان يكي از نهادهاي اوليه و اصلي فرهنگ عمومي
است .
ارتباط متقابل آموزش و پرورش و فرهنگ جامعه
:مدرسه به عنوان مهم ترين نهاد آموزشي و مؤسسه
اجتماعي با جامعه و فرهنگ آن بده بستان و ارتباط
متقابل دارد .بخشي از اين ارتباط و تأثيرگذاري
آموزش و پرورش بر فرهنگ جنبه انتقال فرهنگي
داشته و با فلسفه تعليم و تربيت در آن جامعه
سازگاري دارد .بخشي از تأثير آموزش و پرورش نيز
در جهت اجتماعي ساختن نسل ها ،داشتن كاركرد،
مؤثر اجتماعي  ،ارزيابي ،نقّادي و حتي توسعه و
اعتالي زندگي اجتماعي و فرهنگ جامعه است .
ارتباط دو جانبه فرهنگ و آموزش :نظام آموزش

و پرورش برآمده و برگرفته از الگوها و سنت هاي
فرهنگي است .تعليم و تربيت عملي فرهنگي است.
تاثیرپذیر از فرهنگ و اثرگذار بر آن.
ارتقاي کارکرد فرهنگي تربیتي :آموزش و پرورش
يک نهاد فرهنگي اجتماعي است كه با ارتقاي كاركرد
فرهنگي تربيتي خود ،مي تواند و مي بايد،رسالت
خطير خويش را در تحقق اهداف مهندسي فرهنگي و
اعتالي فرهنگ عمومي كشور و نهادينه سازي سبک
زندگي اسالمي ايراني ،به خوبي ايفا نمايد.
رویكرد فرهنگي -تربیتي در سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش :هدف عملياتي  -8افزايش
مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي و مدرسه
و معلمان و دانش آموزان در رشد و تعالي كشور در
عرصه هاي ديني ،فرهنگي ،اجتماعي در سطح محلي
و ملي به عنوان نهاد مولد سرمايه انساني ،فرهنگي،
اجتماعي و معنوي )  2و (5، 7
 -1طراحي ،تدوين و اجراي برنامه درسي ملي
براساس اسناد  /حاکمیت رویكرد فرهنگي -تربیتي
در سند تحول بنیادین :راهكار -1تحول راهبردي و
باز توليد برنامه هاي درسي موجود با تأكيد بر:الف(.
متناسب سازي حجم و محتوي كتب درسي و ساعات
و روزهاي آموزشي با توانمندي ها و ويژگي هاي
دانش آموزان.ب( .حاکمیت رویكرد فرهنگي -تربیتي
در توليد محتوي و تقويت شايستگي هاي پايه ي
دانش آموزان ج( .بهره مندي فزونتراز روش هاي
فعال ،خالق و تعالي بخش د( .بهره گيري از
تجهيزات و فناوري هاي نوين آموزشي و تربيتي
در راستاي اهداف ه( .توجه بیشتر به تفاوت هاي
فردي به ویژه هویت جنسیتي دانش آموزان و تفاوت
هاي شهري و روستایي “ با قدر شناسي و درك زيبا
شناسانه ي آفرينش الهي و مصنوعات هنرمندانة
بشري ،درك مفاهيم فرهنگي و ميان فرهنگي و
بهره گيري از قدرت تخيل ،توانمندي هاي الزم در
خلق آثار فرهنگي و هنري را به دست مي آورند و
براي حفظ و تعالي ميراث فرهنگي ،تمدني و هنري
در سطح ملي و جهاني براساس نظام معيار اسالمي
مي كوشند) .هدف هاي كالن 1و 4و 5و 2و )8
ابعاد فرهنگ در آموزش و پرورش
دو نقش فرهنگي مورد انتظار سند تحول بنیادین
 1/7ايجاد ساز و كار براي تقويت انسجام اجتماعيو وحدت ملي و احياء  :هويت افتخارآميز اسالمي-
ايراني در دانش آموزان و معلمان با تأكيد بر آموزش و
اجراي سرود ملي و به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوري
اسالمي ايران در تمام مدارس  - 1بازنگري و اصالح
برنامه هاي درسي مبتني بر رويكرد فرهنگي -تربيتي
و تقويت و توسعه  /؛راهكار 2
جنبه هاي تربيتي واخالقي آنها به منظور فراهم
آوردن زمينه تربيت پذيري دانش آموزان براساس
فرهنگ اسالمي -ايراني
تاثیر فرهنگ بر یادگیري:فرهنگ بريادگيري دانش
آموزان تأثير زيادي دارد و بسياري از جنبه هاي
فرهنگ هر فرددرايجاد هويت درفراگيري و دست
يابي وي به خودپنداره تأثير مي گذاردو برنظام باورها،
ارزش ها ،نگرش ها ،انتظارات،روابط اجتماعي،زبان
مورد استفادهو ساير رفتارهاي فرد مؤثر واقع مي شود.

تاثیر فرهنگ بر فرصت هاي یادگیري :زمينه و بستر
فرهنگي بر فعاليت هاي دانش آموزان و فرصت هاي
آن ها براي تعامل اجتماعي تأثير دارد و ابزارهاي
مهمي را در اختيار آن ها مي گذارد تا براي عمل
كردن و فكر كردن به كاربرند.
تاثیر یادگیري برفرهنگ :محيط آموزشي و آموخته
هاي دانش آموزان ،تأثير بي نظيري بر آن چه
انجام مي دهند ،بدان فكر مي كنند و بر نحوه ي
تفكر  ،استدالل وسبک زندگي آن ها دارد .تعامل با
ديگران ،فرصت هاي بسياري را براي يادگيري در
اختيار دانش آموزان مي گذارد كه در زندگي شخصي
واجتماعي آنان بروز مي كند.ميزاني از توشه فرهنگي
كه دانش آموزان در مدرسه كسب مي كنند به طرق
مختلف بر سبک زندگي ؛هويت فردي-اجتماعي
و فرهنگ آن ها اثرگذار است ) .بیان تجربه مردم
شناسي توانمندسازي دختران روستایي(
تاثیر شیوه هاي آموزش بر سبک زندگي و فرهنگ
:يكي از شيوه هاي آموزش ،حفظ مطالب است كه از
دانش آموزان انتظار دارد به جاي تقويت مهارت هاى
تحليلى به حفظ اطالعات بپردازند .در مقابل،شيوه
ديگر آموزشي به پرورش قدرت تجزيه و تحليل
اهميت بيشتري مي دهد.برخي از شيوه ها بر كار
فردي و برخي بر فعاليت گروهي تاكيد دارد و ...شیوه
هاي متفاوت آموزش در رفتار دانش آموختگان و
فرهنگ کشورهاي مختلف انعكاس مي یابد.
ضرورت تحول در فرایندهاي یاددهي-یادگیري
:ضرورت تحول در فرايندهاي ياددهي –يادگيري به
قصد حفظ و توسعه ي فرهنگ ،حاكم كردن ديدگاه
هاي همخوان و تازه در راستاي آموزش و پرورش
پرسش مدار ومسأله محور،يادگيري مشاركتي ،ژرف
انديشي دانش آموز ،توجه به آموزش انتقادي  ،جديت
وتالش ناشي ازانگيزه دروني دانش آموز وتربيت
شهروندي مؤثر و كارآمد و در راستاي تحقق دو دسته
كاركرد اساسي آموزش و پرورش كه مطرح گرديد
كام ً
ال محسوس است.
الگوهاي فرهنگي با توجه به تفكیک و تمایز دارندگان
سرمایه فرهنگي و فاقدین آن :زبان از نگاه جامعه
شناسي سرمايه فرهنگي است)اعتقادات فرهنگي،
نگرشها ،شيوه ها و الگوهاي رفتاري ،ترجيحات
و(...كودكان طبقات اجتماعي مختلف از قالب هاي
سازماني متفاوت استفاده مي كنند اين تفاوت ها در
استفاده از شكل هاي نمادين مختلف در زبان باعث
تفاوت در توسعه قابليت هاي هوشي آنان مي شود و
نهايت ًا عملكرد تحصيلي را متأثر مي سازد  .قضاوت
معلم از دانش آموزان تحت تأثير سرمايه فرهنگي
آنان است  .تعامل معلم و دانش آموز  -قضاوت
معلم درباره دانش آموز -چگونگي شكل گيري
قضاوت  -تأثير قضاوت بر عملكرد معلم و دانش
آموز  -زبان – ابعاد فرهنگ در آموزش و پرورش
نمرات امتحاني گذشته  -مسئله ظاهر -نام  -نژاد
و...توقعات معلم بر تعامل  ،سطوح يادگيري و هوش
دانش آموزان مؤثر است .چرخه تأثيرات توقعات معلم
بر خودپنداره دانش آموز و سبک هاي اسنادي سه
شكل یادگیري با رو یكرد فرهنگي :يادگيري از
طريق تقليد - Imitating Learningيادگيري
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نشست علمی
از طريق آموزش Instructed Learning
يادگيري از طريق همياري يا تشريک مساعي
 Colaborative Learningدر يادگيري از
طريق تقليد كه در رفتار فرد ديگر به منظور رسیدن
به هدفي برابر است كه با درك رفتار فرد و رابطه آن
رفتار با هدف موردنظر مطرح است .يادگيري از طريق
آموزش به شامل انتقال مستقيم داراي اطالعات از
يک فرد به فرد ديگر است در آن يادگيرنده تالش مي
كند تكليف يا مطلب را از ديدگاه انتقال دهنده درك
كند .يادگيري از طريق تشريک مساعي وقتي اتفاق
مي افتد كه چند نفر يا حداقل  2نفر با هم در حل
مسئله شركت كنند .آن ها در اثر تشريک ساعي مي
توانند مسائل پيچيده تري را از آن چه به تنهايي قادر
به حل آن بودند ،حل كنند .افراد در توليد مشترك

دانش جديد شركت دارند).رويكرد ساختن گرايي(
سه نوع محیط یادگیري :انفرادي  -حداقل تعامل /
رقابتي  -برد وباخت /گروهي  -كالس ما
سه نوع یادگیري -1 :فردگرايانه موفقيت هر شاگرد
در نيل به اهداف آموزشي  ،به موفقيت ساير شاگردان
ارتباطين دارد-2 .رقابتي شاگردان مي پندارند كه
زماني  ،و تنها زماني  ،به اهداف خود دست مي يابند
كه شاگرداني كه باآنها مرتبطند ،نتوانند به اهداف خود
برسند
-3 .تعاوني شاگردان مي پندارند كه زماني  ،و تنها
زماني  ،به اهداف خود دست مي يابند كه همة
شاگردان ديگري كه با آنها مرتبطند ،بتوانند به اهداف
خود برسند.
التقسراوالدكم علي آدابكم فانهم مخلوقون لزمان غير

دیدگاه

خشونت در مدارس

زمانكم؛فرزندانتان را برآداب خود تربيت «  :حضرت
علي )ع( مي فرمایند .:ابن ابي الحديد ،معتزلي ،شرح
نهج البالغه ،ج  ، 22ص  .» 267نكنيد؛ چرا كه آنها
براي ]آينده و[ زماني غير از زمان شما آفريده شده
اند.نلسون ماندال ”:اين نكته را بهتر از هر چيز ديگري
دانستم كه درست همان گونه كه ستمديدگان بايد
آزاد شوند ظالمان نيز بايد آزاد گردند .كسي كه آزادي
فرد ديگري را از او مي گيرد خودش اسير تنفر است
و در پشت قيد تعصب و كوته انديشي گرفتار است.
آزاد بودن فقط دور انداختن زنجيرها نيست بلكه
زندگي كردن به شيوه اي است كه آزادي ديگران را
نيز محترم شمارد و ترويج بخشد .

زاویه

استیضاح و محکمات اخالقی جامعه
دکترمقصود فراستخواه
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این یادداشت تأملی است بر استیضاح وزیر علوم؛ از
منظر زبان ونشانه شناسی .از متن استیضاحیه بنا
برعرف معقول انتظار می رود منطق وزبان حقوقی
داشته باشد و کمتر به ایدئولوژی ها و مناقشات سیاسی
ومنازعات قدرت آغشته شود .کلمات وعبارتهایی در این
متن آمده است؛ مانند بورسیه های دکتری ،پذیرش
افراد رد صالحیت شده ،بازگرداندن استادان اخراجی،
انتخاب روسای دانشگاهی ،همکاران وزارتی ،مواجهه
نکردن با تحرکات سیاسی  ،میدان دادن به نشریات
دانشجویی و مضامین دیگر از این قبیل .البد از همین
سنخ کلمات ،چیزهایی نیز در صحن مجلس گفته
خواهد شد .وزیر پاسخی می گوید ونتیجه هر چه باشد.
اما جریانی از معانی وداللتهای ضمنی این سخنان در
جامعه و در وجدان منتشر ملت ،همچنان به سیر اطوار
خود ادامه می دهد.
چرا؟ برای اینکه زبان ،سرشتی اجتماعی دارد .کلمات
در داللتهای خود چندان هم اسیر این یا آن گروه
سیاسی نیستند .واژه ها نه به جعل و تص ّنع ما بلکه به
روال طبیعی خود در جامعه زندگی می کنند .کلمات،
داللتهای اجتماعی دارند .استخدام واژه ها در مقاصد
قدرت نمی تواند دستور اجتماعی زبان وداللتهای عرفی
واژگان را یکسره از میان برچیند.
علم ودانشگاه ،نهادی اجتماعی هستند .ذی نفعان
اجتماعی علم و هنجارهای آکادمیک وحرفه ای،
بیرون از این کشاکشها نقش فهم متفاوت خود را بر
این کلمات موجود در متن استیضاح می زنند .برای
عرف دانشگاهی تا بورس گفته می شود ،صالحیتهای
علمی الزم متبادر به ذهن می شود و تا سخن از
رئیس دانشگاه می آید عملکرد برخی رؤسای منصوب
در سالهای گذشته تداعی می شود .زبان دانشگاهی
وزبان اجتماع علمی اصوال گرامری دیگر دارد و ریاست
دانشگاه را نه پستی سیاسی موکول به حاکمان که
مسؤولیتی حرفه ای مح ّول به خود دانشگاهیان می

داند .همان طور که تلقی این دستور زبان از مدرک
دانشگاهی ،ورقی از جنس هبه و انعام حتی برای
آدمهای بسیار خوب نیست .می شود برای اینها انواع
صله ها بخشید اما درس و بحث ،همه جای دنیا قائم به
ضابطه معیارهای علمی است .در این منطق زبانی وقتی
سخن از نشریه دانشجویی می رود ذهنها بی درنگ نه
به امر امنیت وانتظام! که به نیازهای متنوع فرزندان
مان در دانشگاه و به حیات ورشد فرهنگی واجتماعی
آنها معطوف می شود .ضمائر بیدار عمومی در خانه ها
و محافل و کوی وبرزن و خیابان ودپارتمان و در همه
جای ایران از دانشجوی ستاره دار و استاد اخراجی،
درکی این سوی ایدئولوژی رسمی سیاسی دارند؛ درکی
با دستور زبان انسانی تر وبنا به قاعده حق وحقوق.
مسیر رسمی استیضاح در هر حالت به سرانجام می
رسد .اما بیرون کریدورهای سیاسی ،فکری هم به
ارزشهای درونی این جامعه بکنیم .به فضیلتهایی
بیندیشیم که پی در پی در طاق نسیان و فراموشی
فرو می روند .نخواهیم که فضای حکمرانی ما از ارزش
های اخالقی تهی شود .زبان سیاست ،سخت معطوف
به قدرت ومنفعت است و در صدد استیال بر حریفان .اما
بنای موجودیت وهویت ایران به زبانی جز زبان تصرف
وتسخیر است .دایر مدار محتوای انسانی وفرهنگی
وارزشی این ملت به زبانی است که با آن بتواند خیر و
مصلحت عمومی وعدالت و حق و حقیقت را برای نسل
های کنونی وآتی خود ،مدام معنا بکند .تداوم حیات
فرهنگی ومعنوی ایران ،موکول به سرنوشت مبهم این
معانی است.
در سپهر این معانی مطمئنا از دانشجوی ستاره دار
واستاد اخراجی تأویل اجتماعی دیگری متفاوت با
سیاق استیضاح به عمل می آید و برمبنای این معانی
وداللتهای ضمنی اجتماعی ،وزیر علوم شایسته است
قدر ببیند که گویا احقاق حقی در حوزۀ مسؤولیت او
صورت می پذیرد و این نه تنها احیای تکالیف معوقۀ
انسانی وملی دولت است ،بلکه اگر قرار بر منطق کارمدی
امر حکمرانی ومصلحت سیاسی کشور نیز باشد ،همین
شیوه است که به پایداری سرزمین و حل رضایتبخش

تعارضها کمک می کند وطبعا مانع تراکم نارضایتی ها،
و مانع رشد زمینه های تندروی ورادیکالیسم خصوصا
در فضاهای دانشگاهی ومحیطهای نخبه ای جامعه می
شود.
استیضاح حق نمایندگان محترم است .ابزاری برای
تسویه حسابهای سیاسی نیست .برای خاطر این تعریف
شده است که با آن عملکرد مسؤوالن اجرایی به استناد
میثاقهای عمومی جامعه محل پرسش ومداقه قرار
بگیرد .قضاوت نهایی البته با وجدان ملت ومحضر
متعال حق وحقیقت است .اما دو نگرانی جدی هست.
نگرانی نخست از این بابت که سرمایه های فکری
ونخبگان با دانش وتدبیر این ملت ،پی در پی به داس
سیاست درو شوند و از مجموعه ذخائر مدیریتی ما
به درون خویش یا به زوایا وحواشی جامعه ویا حتی
به بیرون مرزهای ملی تبعید گردند و فردای محیط
متحول جهانی که مهم ترین مزیتهای رقابتی آن به
انسانها و به مغزها و به دانش است چگونه ما به نام
یک مردم کهن می خواهیم حضور و ادامه پیدا بکنیم؟
نگرانی دوم و مهم تر این است که محکمات اخالقی
یک ملت چه می شود؟ آیا از مسؤوالن اجرایی در این
کشور انتظاری هست که اصوال دغدغه ای به نام
عدالت نیز در سر ودر دل ودر دفاتر مدیریتی خود ودر
تصمیم گیری ها وپیگیری های خود داشته باشند؟ یا
نه و اطاعت کوکورانه از منویات گروه های نفوذ کفایت
می کند؟ اگر از متصدیان امور ما نیکبختانی پیدا شدند
و کوشیدند تا ممانعت های بیجای سیاسی وایدئولوژیک
از تحصیل شهروندان جویای علم را برطرف بسازند ویا
هنجارهای علمی دانشگاهی را ناظر بر پذیرش بورس
بکنند ،مقرر است از این استقالل عمل ارزشی وحرفه
ای خویش پاداش ببینند یا تنبیه شوند؟ آیا براستی
می خواهیم حساسیت های اخالقی و روح غمخواری
بشری از افق سیاستگذاری ومدیریت آموزش عالی ما
یکسره گم شود؟ وکسی از اخراج استادی حائز شرایط
حرفه ای یامنع دانشجویی از تحصیل برابر ضوابط
علمی سراغ نگیرد؟ دراین صورت مشروعیت سیاسی به
کنار ،اما آیندۀ تمدنی و فرهنگی ایران چه خواهد شد؟

فاطمه خورشیدی
خشونت در مدارس مسئله است که متاسفانه از دید
بسیاری از ذست اند کاران و محققان پنهان می ماند
و یا درصورت بررسی عموما خشونت های میان دانش
آموزان نادیده گرفته می شود.درحالی که اگر به این
مسئله به عنوان یک معضل اجتماعی نگریسته نشود
وراه حل های مناسب برای آن پیش بینی نگردد.در
آینده می تواند مشکالت بسیار جدی تری را به بار
بیاورد.
از میان عوامل گوناگون موثر برخشونت درمیان دانش
آموزان ((بازی های کامپیوتری))عامل مهم شناخته
شده و تاثیر آن بر رفتارهای خشونت آمیز در میان
دانش آموزان بررسی شده است.
یافته های تحقیقات نشان می دهد که اقسام خشونت
در میان دانش آموزان پسر شهر تهران اعم از خشونت
های کالمی و روانی و خشونت های فیزیکی وجسمی
در سطح نسبتا باالیی وجود دارد.مطالعات پیشین در
این زمینه فرضیه محققان را تایید می کرد.به لحاظ
آماری وجود رابطه بین میزان استفاده از بازی های
کامپیوتری و انجام رفتارهای خشونت آمیز ثابت
شدودر مصاحبه های کیفی نیز این یافته تایید گردید.
دانش آموزان خصوصا پسران رغبت فراوانی به انجام
بازی های کامپیوتری به خصوص بازی هایی که هم
خشونت آنها بیشتر و هم نزدیکی شان به واقعیت
بیشتر است دارند وبسیار تحت تاثیر آنها قرار می گیرند.
کمپانی های سازنده این بازی ها نیز برای کسب سود
بیشتر بدون توجه به آثار مخرب این بازی ها مدام

برتولیدات این بازی ها می افزایند.
خانواده و مدرسه به عنوان دو نهاد مهم و موثر در
جامعه پذیر کردن افراد جامعه می توانند مهم ترین
نقش را در آموزش فرزندان و پیش گیری از خشونت
بیشتر در رفتار آنها داشته باشند تاجایی که اثرات
مخرب این بازی ها را خنثی کنند.
در معنایی بسیار ساده و روان خشونت را به عواملی که
در برگیرنده آسیب به جسم وروان آدمی باشد گویند
خشونت می تواند در اشکال خشونت جسمانی خشونت
عاطفی و خشونت جنسی ظاهر می شود.
امروزه خشونت مخصوصا خشونت در مدارس به
صورت معضلی چهانی مبدل شده که هم در کشورهای
ثروتمند وهم درکشورهای فقیر دیده می شودو عمدتا
پدیده ای است مربوط به پسران که بیشتر از سنین
بلوغ واز16سالگی بروز می کند.
از میان عوامل گوناگون موثر برخشونت در میان دانش
آموزان،بازی های کامپیوتری عامل مهم وبسیار قوی
در ایجاد خشونت ودامنه زدن به آن می باشدو در
نظرخواهی که از گروهی از دانش آموزان پسر انجام
شد.میزان عالقه مندی و اختصاص زمان به بازی های
کامپیوتری مطرح شد که نمره اختصاص یافته همگی
آن ها از  10نمره  9بود.
از دیگر تحقیقات که به تازگی در سطح دبیرستان های
پسرانه انجام شده آمار زیربدست آمده است:
دانش آموزان در محیط خانه اوقات و ساعات زیادی را
به دیدن بازی های کامپیوتری اختصاص میدهند در
مواردی بسیار این ساعات به تماشای فیلم 48ساعت
درهفته  68.ساعت بازی های کامپیوتری پرداخته شده
و در زمینه های فیلم و بازی های اکشن 55/8درصد
بازی هاوفیلم های جنایی 38/2درصد را به خود
اختصاص داده اند.
چه باید کرد؟

امروزه خشونت در فرزندان (دانش آموزان)به عنوان
یک مسئله اجتماعی و جدی شناخته شده است که با
ورود و پیشرفت بازی های کامپیوتری شکل جدیدی
به خود گرفته اند.این مسئله با پیشرفت خود در مراحل
و شکل های جدیدش فرهنگ دانش آموزان را تحت
تاثیر قرار داده و کم کم تاثیرات مخرب خود را در
جامعه اعمال کرده است.
در نظر داشته باشیم که خانواده مهمترین عامل در
کاهش خشونت خواهد بود که البته به صورت شمشیر
دو لبه ای در جامعه نمود خواهد کرد از طرفی نظارت
خانواده ها بر انجام بازی ها محدود است وفرزندان
خودبازی ها را تهیه می کنند.درغیاب والدین ودر
ساعات زیادی بازی می کنند و چرا که والدین اجازه
نمی دهند و از طرفی دیگر باز خورد بسیاری از والدین
در این زمینه میتنی است برحذف که خود نوعی
خشونت محسوب می شود.آنچه باید بشود صحبت
والدین خواهد بود درمورد تاثیر مخرب ومضر بازی
های کامپیوتری وجایگزین کردن برنامه های متنوع
وسازنده دیگر.
مصاحبه با متخصصان:
 خشونت همیشه وجود داشته و اقتصاد سرمایه دارینقش مهمی در شیوع استفاده ودر نتیچه اثر مستقیم
در خشونت دارد.
 خشونت دربین دانش آموزان کامال براساس یادگیریاست.
 ورورد بازی های کامپیوتری شکل جدیدی بهخشونت داده است.
 امروزه خشونت در میان دانش آموزان بعنوان یکمسئله اجتماعی بسیار مهم مطرح شده که به هر حال
نظارت خانواده وآموزش مدارس را درجهت برطرف
کردن این معضل می طلبد.
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دانشگاه

انجمن

جامعه دانش بنیان و پژوهش محور
شیرین احمدنیا*
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فراخوان سومین همایش ملی دوساالنه پژوهش
های اجتماعی فرهنگی در جامعه ایران در معرض
دید عالقمندان به علوم اجتماعی و اعضای انجمن
قرار گرفته است و انجمن جامعه شناسی ایران با
همکاری برخی از نهادهای علمی و پژوهشی کشور،
انجمن های علمی ،و سازمان های دولتی و غیر
دولتی حامی علم و پژوهش در ایران در آذرماه سال
جاری ،در قالب برگزاری این همایش ملی ،در نظر
دارد مجموعه ای از دستاوردهای علمی و پژوهشی
در عرصه علوم اجتماعی را در معرض دید ،تبادل
نظر و نقد و بررسی صاحب نظران و اعضای جامعه
قرار دهد.
برگزاری این همایش ،مصادف با «هفته پژوهش»
خواهد بود؛ یعنی چهارمین هفته آذر ماه که وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری از سال  ۱۳۷۹به این سو،
به نام «هفته پژوهش» نامگذاری کرده و آغازگر
آن ،یعنی  25آذرماه ،نیز روزی است که پیش از
این از سوی «شورای فرهنگ عمومی» کشور به
نام «روز پژوهش» نامگذاری شده است .هدف از
چنین نامگذاری ،تاکید بیشتر بر اهمیت پژوهش،
نقش ،جایگاه و تأثیر پژوهش و پژوهشگران در
اداره امور کشور ،و بهبود وضعیت و کیفیت زندگی
شهروندان بوده است .نهادهای علمی و پژوهشی
از این فرصت برای زمینه سازی تعامل اندیشمندان
و دغدغه مندان جامعه دانشگاهی ،پژوهشگران ،و
صاحب نظران رشته های گوناگون علمی و همچنین
ارائه دستاوردهای پژوهشی و تاکید بر کارآیی و
سودمندی و تاثیرگذاری یافته های حاصل از تامالت
کارشناسانه و پژوهش های کاربردی خود بهره می
گیرند.
هر چند تکاپو و تعامل علمی و تالش برای استقرار
علم و پژوهش در جایگاه بایسته آن قرار نیست به
این هفته ها و روزهای نامگذاری شده ،محدود شود،
به ویژه در زمانی که دولتمردان و اصحاب سیاست
نیز بر توجه همزمان به آموزش و پژوهش ،تاکید
مصرح داشته و از مراکز علمی برای شناسایی
مشکالت و مسایل کشور و ارائه راهکارهای نو،
مدد جسته اند ،همایش های ملی به ویژه آنها که
در قالب همکاری نهادهای علمی -پژوهشی متنوع،
جنبه میان رشته ای نیز پیدا می کنند ،فرصت و
ظرفیت خوبی را برای ارتقای دانش ،ترویج علم،
و حمایت از فعالیت های پژوهشی ،و گسترش نگاه
نقادانه به رویدادهای جامعه ،فراهم می کند که
شایسته است از آن بهره کافی و وافی برد .جامعه
پیوستگی هر چه بیشتر شئون
امروز با وابستگی و
ِ

زندگی اقتصادی -اجتماعی به اطالعات و دانش و
فن آوری های اطالعاتی و ارتباطی در مسیر تبدیل
و تغییر به جامعه ای دانش بنیان قرار گرفته است،
در نتیجه امید می رود مسئوالن و اولیای امور نیز
پیوسته بیشتر و عمیق تر به نقش حائز اهمیت و
روشنگ ِر اطالعات و آگاهی های مبتنی بر تامالت
کارشناسی علمی و یافته های پژوهشی پی برده،
و جایگاه و نقش کلیدی محقق و پژوهش را به
رسمیت بشناسند ،و آنها را بر جایگاه کلیدی ،محوری
و تعیین کننده شان در سیاست گذاری ها ،و برنامه
ریزی و اجرا بنشانند.
مطابق با رویه جاری در برگزاری همایش دوساالنه
«پژوهش های فرهنگی اجتماعی در جامعه ایران»،
دو محور اصلی و فرعی جهت دریافت چکیده
مقاالت پژوهشگران پیش بینی شده است.
طبق فراخوان منتشر شده ،از کلیه صاحب نظران و
محققین ،دانشجویان و دانشگاهیان گرامی دعوت
شده تا در مهلت مقرر به ارسال چکیده مقاالت خود
در چارچوب زیر-محورهای دو گانه عمومی یا ویژه،
یا هر دو ،اقدام بفرمایند.
«محور عمومی» همایش دارای زیر-محورهایی به
شرح زیر است:
• شناخت نیازها ،اولویت ها ،نتایج و دستاوردهای
پژوهش اجتماعی و فرهنگی در ایران
• ظرفیت ها و موانع پژوهش اجتماعی و فرهنگی
میان رشته ای در زمینه های آموزشی ،پژوهشی،
خدمات و مشاوره
• ارزیابی نقش و دستاوردهای انجمن ها و نهادهای
علمی و اجرایی اثرگذار در عرصه پژوهش اجتماعی
و فرهنگی
• نقد و بررسی معیارهای کمی و کیفی در ارزیابی
پژوهش اجتماعی و فرهنگی
• بررسی جایگاه و کاربست پژوهش اجتماعی و
فرهنگی و طرح های ملی در سیاست¬گذاری ها
برنامه ریزی های توسعه اجتماعی– اقتصادی
• بازبینی روش¬شناختی ظرفیت ها و تناسب
انواع روش های کمی ،کیفی و تاریخی در پژوهش
اجتماعی و فرهنگی ایران

• فرصت ها و تهدیدهای پژوهش اجتماعی و
فرهنگی با تاکید بر نقش بخش خصوصی و دولتی
در این فراخوان ،همچنین محور ویژه این همایش
معرفی شده است که در سال جاری ،به یکی از
رویکردهای متاخر پژوهشی یعنی آینده پژوهی
اختصاص یافته و زیر-محور های آن ،عبارتند از:
• معرفی اهمیت و کاربرد آینده پژوهی در قلمروهای
اجتماعی و فرهنگی.
• بررسی دستاوردهای آینده پژوهی اجتماعی و
فرهنگی در ایران.
• کاربرد نظریه ها و روش های اجتماعی و فرهنگی
و به طور خاص کاربرد نظریه ها و روش های جامعه
شناختی در مطالعات آینده پژوهی.
• تحلیل نقش آینده پژوهی اجتماعی و فرهنگی در
زمینه مطالعات توسعه وسیاست عمومی.
• مطالعات آینده در قلمروهای خاص جامعه ،سیاست
و فرهنگ ایرانی.
• شناخت نیازها و اولویت های در مطالعات اجتماعی
آینده در ایران.
کار-گروه آینده پژوهی انجمن جامعه شناسی نیز به
ریاست آقای تقی کمالی در انجمن جامعه شناسی
راه اندازی شده است و ایشان نیز در مقام دبیر
علمی محور ویژه همایش با مجموعه انجمن و این
همایش همکاری دارند.
با امید به این که با مشارکت فعال و حضور گسترده
اعضای جامعه علمی و دانشگاهی ،و محققین و
اندیشمندان فرهیخته ایران در فعالیت های ارزنده
علمی در عرصه آموزش و پژوهش و ترویج علم در
رشته های گوناگون علمی به ویژه علوم انسانی و
اجتماعی شاهد رونق و رشد همه جانبه فعالیت های
علمی و پژوهشی و تقویت نهادهای مربوطه و نهایتا ً
توسعه به معنای واقعی آن در کشور باشیم ،همه شما
صاحب نظران و پژوهشگران ارجمند را به مشارکت
در این همایش فرا می خوانیم.
* مدیر کمیته ارتباطات و همکاری های علمی انجمن جامعه
شناسی ایران و دبیر علمی سومین همایش دوساالنه پژوهش
های اجتماعی فرهنگی در جامعه ایران
shirin.ahmadnia@gmail.com

مجمع عمومي عادي
نوبت دوم انجمن
جامعه شناسي آموزش
وپرورش ايران
برگزار شد
جلسه مجمع عمومي عادي نوبت
دوم انجمن جامعه شناسي
آموزش وپرورش ايران با هدف
ارائه گزارش عملكرد هيات
مديره و بازرسان و انتخاب هيات
مديره و بازرسان جديد در تاریخ
 1393/2/28و در محل سالن
همايش مطهري دانشكده علوم
اجتماعي دانشگاه تهران برگزار
گردید.
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دوفصلنامهی

جامعهشناسی آموزش و پرورش
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خبرنامهانگلیسی
انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش منتشر شد

بدینوسیله از اساتید ،دانشجویان و معلمان عالقمند به فعالیت در حوزه جامعه شناسی آموزش و پرورش دعوت به
همکاری می شود.
آدرس :خيابان كريمخان – ابتداي آبان شمالي – ساختمان مركزي دانشگاه عالمه طباطبايي طبقه دوم – اتاق 2.7

مختلف منتشر شد
با مقاالت و گزارشات
روز های زوج از ساعت  10الی 14
عالقمندان می توانند با مراجعه به سایت انجمن نیز نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

