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کــره جنوبــی بــه ســرعت
در حــال تبدیــل شــدن
بــه بهتریــن مقصــد
بــرای دانشــجویان جهــان
اســت .ایــن کشــور
بــه دلیــل داشــتن 9
دانشــگاه در جمــع 50
دانشــگاه برتــر جهــان کــه در رتبهبنــدی ســال تحصیلــی
 2012-2013میــادی از ســوی موسســه اعتبــار
ســنجی «کیــو اس» اعــام شــد بــه خــود میبالــد.
معرفــی نظــام آمــوزش عالــی کــره جنوبــی
تحصیــات عالــی در کــره جنوبی امری بســیار جــدی و مهم
بــرای جوانــان اســت و ســرمایهگذاری در بخــش آمــوزش و
تحقیقــات علمــی از سیاسـتهای اصلــی ایــن کشــور اســت
کــه در حــال حاضــر ســیزدهمین اقتصــاد قدرتمنــد جهــان
و ســومین اقتصــاد قدرتمنــد آســیا محســوب میشــود.
کــره جنوبــی بــه ســرعت در حــال تبدیــل شــدن بــه
بهتریــن مقصــد بــرای دانشــجویان جهــان اســت .ایــن
کشــور بــه دلیــل داشــتن  9دانشــگاه در جمــع 50
دانشــگاه برتــر جهــان کــه در رتبهبنــدی ســال تحصیلــی
 2012-2013میــادی از ســوی موسســه اعتبــار
ســنجی «کیــو اس» اعــام شــد بــه خــود میبالــد.
در ســال  2004میــادی ایــن کشــور برنامــهای را
تصویــب کــرد کــه طــی آن میبایســت تــا ســال 2012
میــادی شــمار دانشــجویان خارجــی در ایــن کشــور بــه
 100هــزار نفــر میرســید کــه بــه دنبــال ایــن برنامــه
تــا ســال  2010میــادی  83هــزار و  842نفــر از 171
کشــور جهــان در ایــن کشــور بــه تحصیــل مشــغول شــدند.
بهتریــن دانشــگاه این کشــور ،دانشــگاه «ملی ســئول» اســت
کــه در ردهبنــدی ســال  2012-2013از ســوی موسســه
«کیــو اس» در رتبــه  37جهــان و رتبــه چهــارم آســیا قــرار
گرفــت .در ایــن گــزارش بــه نقــل از پایگاههــای اینترنتــی
«ایســت وســت ســنتر» و «اســتادی ایــن کوریــا» بــه
معرفــی نظــام آمــوزش عالــی در کــره جنوبــی میپردازیــم:
جنوبــی
کــره
در
عالــی
آمــوزش
موسســات آمــوزش عالــی در کــره جنوبــی شــامل
دانشــگاهها ،دانشــگاههای صنعتــی ،مــدارس
عالــی دو ســاالنه ،دانشــگاههای آموزشــی،
دانشــگاههای آزاد غیرحضــوری ،دانشــگاههای فنــی
و ســایر موسســات آموزشــی متفرقــه میشــوند.
دانشــگاههای کــره جنوبــی طبــق برنامهریــزی
موســسهای آنهــا ،تقســیمبندی میشــوند .بــه
عنــوان مثــال دانشــگاههای ملــی کــه از ســوی دولــت
تاســیس و اداره میشــوند ،دانشــگاههای دولتــی کــه
از ســوی دولــت محلــی تاســیس و اداره میشــوند
و دانشــگاههای خصوصــی کــه از ســوی موسســات
آموزشــی ترکیبــی تاســیس و اداره میشــوند.

در بحــث پذیــرش دانشــجو در دانشــگاهها نیــز دولــت کــره
جنوبــی بــا هــدف گســترش حــوزه اختیــارات و اســتقالل
دانشــگاهها ،تنهــا پیــش نیازهــای حداقلــی را تعییــن کــرده
اســت و بــه اداره ثبتنــام هــر دانشــگاه اجــازه داده اســت تــا
بــا آزادی عمــل و اســتقالل کامــل ،تمــام شــیوههای پذیرش
اســتاندارد دانشــجو اعــم از آزمــون سراســری ،آزمــون ارائــه
مقالــه ،بررســی صالحیــت علمــی و تحصیلــی و معرفــی
نامههــا را بــکار گیرنــد کــه از ایــن طریــق حــوزه اختیــارات
دانشــگاه بــرای پذیــرش دانشــجو افزایــش مییابــد.
تــا مــاه آوریــل  2010میــادی 411 ،دانشــگاه در
کــره جنوبــی بــه ثبــت رســیده کــه شــامل 179
دانشــگاه جامــع 145 ،مــدارس عالــی دو ســاالنه40 ،
دانشــکده کارشناســی ارشــد 20 ،دانشــگاه کامپیوتــر
و علــوم ســایبری 11 ،دانشــگاه صنعتــی 10 ،دانشــگاه
آموزشــی و شــش واحــد دانشــگاهی متفرقــه میشــود.
مقاطــع ،رشــتهها و انــواع دانشــگاههای کــره جنوبــی
 -1دانشــگاهها هــدف اصلــی از تحصیــل در دانشــگاه،
آمــوزش افــراد تــا انجــام تحقیقــات عمیــق دانشــگاهی،
ارائــه فرضیههــای علمــی و ارائــه راهکارهــای مهــم بــرای
توســعه کشــور و جامعــه و بهبــود مدیریــت و رهبــری اســت.
طــول مــدت دورههــای تحصیلــی در دانشــگاههای
کــره چهــار الــی شــش ســال اســت کــه رشــتههایی
نظیــر پزشــکی ،طــب شــرقی و دندانپزشــکی
هــر کــدام شــش ســال بــه طــول میانجامنــد.
 13رشــته تحصیلــی نیــز در کــره جنوبــی دارای ارزش
مــدرک علمــی هســتند کــه شــامل ادبیــات ،حقــوق،
الهیــات ،علــوم سیاســی ،اقتصــاد ،مدیریــت بازرگانــی،
مدیریــت اجتماعــی ،تعلیــم و تربیــت ،کتابــداری ،علــوم،
مهندســی ،دندانپزشــکی ،طــب شــرقی ،داروســازی،
پرســتاری ،کشــاورزی ،دامپزشــکی ،علــوم شــیالت ،هنرهای
زیبــا و موســیقی میشــوند .عمومــا بــرای فارغالتحصیلــی
در رشــتههای دانشــگاهی در کــره جنوبــی نیــاز بــه
گذرانــدن  140واحــد درســی اســت و مــدرک کارشناســی
بــه دانشــجویانی اعطــا میشــود کــه موفــق بــه گذرانــدن
واحدهای مشــخص شــده از ســوی دانشــگاه مربوطه بشــوند.
 -2مــدارس عالــی دو ســاالنه مــدارس عالــی دو ســاالنه
بــا هــدف ارائــه برخــی رشــتههای خــاص نظیــر علــوم
انســانی ،علــوم اجتماعــی ،علــوم طبیعــی ،مهندســی،
هنرهــای نمایشــی ،آمــوزش جســمانی و ســامت راهانــدازی
شــدهاند و حداقــل دورههــای تحصیلــی در آنهــا دو الــی
ســه ســال اســت .دانشــجویان مــدارس عالــی دو ســاالنه
بــرای فارغالتحصیلــی نیازمنــد پشــت ســر گذاشــتن
 80واحــد و دانشــجویان مــدارس عالــی ســه ســاله نیــز
مســتلزم گذرانــدن  120واحــد درســی هســتند و مــدرک
دیپلــم ایــن موسســات بــه دانشــجویانی اعطــا میشــود کــه
موفــق بــه کامــل کــردن دورههــای تحصیلــی و پشــت ســر
گذاشــتن واحدهــای تعییــن شــده از ســوی ایــن مــدارس

بشــوند .افــرادی کــه از مــدارس عالــی فارغالتحصیــل
شــوند در دانشــگاهها ،دانشــگاههای صنعتــی و
دانشــگاههای آزاد و غیرحضــوری پذیرفتــه میشــوند.
 -3دانشــکدههای کارشناســی ارشــد (تحصیــات
تکمیلــی) دانشــکدههای تحصیــات تکمیلــی بــا هــدف
تعقیــب جدیتــر اهــداف آمــوزش عالــی و افزایــش
قابلیــت انجــام تحقیقــات علمــی و پــرورش اســتعدادهای
خــاق تاســیس شــدهاند .ایــن دانشــکدهها بــه
دانشــکدههای جامــع تحصیــات تکمیلــی و تحقیقــات
علمــی (پژوهــش محــور) و دانشــکدههای جامــع
تحصیــات تکمیلــی آمــوزش محــور تقســیم میشــوند.
 -4دوره تحصیلــی کارشناســی ارشــد دوره زمانــی مــورد نیاز
بــرای اخــذ مــدرک کارشناســی ارشــد دو ســال یــا بیشــتر
اســت .دانشــجویان ایــن مقطــع عمومــا بایــد  24واحــد اخــذ
کننــد کــه پــس از پشــت ســر گذاشــتن واحدهــای تعییــن
شــده و قبولــی در آزمونهــای مربوطــه ،نســبت بــه ارائــه
پایاننامــه اقــدام میکننــد کــه ایــن پایاننامــه بایــد
دسـتکم مــورد پذیــرش و قبولــی ســه ممتحــن واقع شــود.
 -5دوره دکتــری مــدت زمــان تحصیلــی مــورد نیــاز
بــرای اخــذ مــدرک دکتــری ســه ســال یــا بیشــتر اســت.
دانشــجویان ایــن مقطــع معمــوال بایــد  36واحــد درســی
را پشــت ســر بگذارنــد و پــس از پشــت ســر گذاشــتن
واحدهــای تعییــن شــده و آزمــون جامــع ،میبایســت رســاله
دکتــرای خــود را ارائــه دهنــد کــه ایــن رســاله بــرای اینکــه
مــورد قبــول واقــع شــود بایــد بــه تاییــد پنــج اســتاد برســد.
 -6دورههــای فــوق دکتــری ایــن دوره بــرای ادامــه
تحقیقــات علمــی پــس از تکمیــل دوره دکتــری اســت.
در حــال حاضــر بســیاری از دانشــگاههای کــره جنوبــی
از بســیاری از محققــان مقطــع فــوق دکتــری بــرای
انجــام تحقیقــات علمــی دعــوت بــه عمــل میآورنــد.
همکاریهــای بینالمللــی دانشــگاههای کــره جنوبــی
برخــی از دانشــگاههای کــره ماننــد دانشــگاه «یــون
ســئی» در حــال گشــایش دانشــکدههای بینالمللــی
جدیــد در راســتای پاســخگویی بــه نیازهــای رو بــه
رشــد دانشــجویان متقاضــی هســتند ضمــن اینکــه پنــج
دانشــگاه آمریکایــی نیــز قصــد دارنــد در کمــپ جهانــی
دانشــگاهی «ســونگ دو» دانشــکده احــداث کننــد.
ســال تحصیلــی آموزشــی در کــره جنوبــی
ســال تحصیلــی آموزشــی در کــره جنوبــی از مــاه مــارس
آغــاز میشــود امــا بســیاری از دانشــگاهها دو بــار در ســال
نســبت بــه پذیــرش دانشــجو اقــدام میکننــد که یــک نوبت
در مــاه مــارس و نوبــت دیگــر نیــز در مــاه ســپتامبر اســت.
ســال تحصیلــی در کــره جنوبــی نیــز بــه دو تــرم تقســیم
میشــود کــه در خــال آن نیــز یــک تعطیــات تابســتانی
از مــاه ژوئیــه تــا مــاه اوت و یــک تعطیــات زمســتانی
از مــاه دســامبر تــا فوریــه گنجانــده شــده اســت.
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گزارش

نشست علمی
جلسه مجمع عمومي ساليانه انجمن جامعه شنايس آموزش وپرورش برگزار شد

گــزارش ســاليانه جلســه مجمــع عمومــي
انجمــن جامعــه شناســي آمــوزش وپــرورش

نشست علمی با حضور وزیر و معاونان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری برگزار شد

ـاي
ـي هـ
ـزاري كرسـ
ـه از برگـ
ـه جانبـ
ـت همـ
ـراي حمايـ
ـي بـ
آمادگـ
ـي
آزاد انديشـ
برگــزاري نشســت روســاي انجمــن هــاي علمــي بــا
وزيــرو معاونــان وزارت علــوم  ،تحقيقــات و فنــاوري
روز ســه شــنبه اول ارديبهشــت مــاه  1394اوليــن نشســت در ســالن شــهداي
جهــاد علمــي وزارت علــوم وتحقيقــات و فنــاوري برگــزار شــد .آقــاي دكتــر
فرهــادي وزيــر محتــرم علــوم بــر ضــرورت توســعه حمايــت از انجمــن هــاي
علمــي و بهــره گيــري هرچــه بيشــتر از قابليــت هــاي آنهــا تاكيــد كردنــد.
آقــاي دكتــر هاشــمي معــاون فرهنگــي وزارت علــوم و رئيــس انجمــن علمــي جامعــه
شناســي آمــوزش وپــرورش ايــران آمادگــي خــود را بــراي حمايــت همــه جانبــه (مــادي
و معنــوي) از برگــزاري كرســي هــاي آزاد انديشــي توســط انجمــن هــاي علمــي اعــام
نمــوده و تاكيــد كردنــد ،هزينــه هــاي كامــل كرســي هــاي برگــزار شــده توســط انجمــن
هــاي علمــي تاميــن خواهدشــد .آقــاي دكتــر احمــدي نيــز برنامــه هــاي معاونــت پژوهشــي
وزارت علــوم را درخصــوص توســعه فعاليــت هــاي انجمــن هــاي علمــي تشــريح كردنــد .در
ادامــه ايــن نشســت تعــدادي از روســاي انجمــن هــاي علمــي ديــدگاه هــاي خــودرا در مــورد
برگــزاري كرســي هــاي آزاد انديشــي و همچنيــن مشــكالت انجمــن هــا اعــام كردنــد.

معرفی کمیته ی دبیران علوم اجتماعی شهر تهران
ایــن کمیتــه در حــال حاضــر حلقــه ای کوچــک از دبیــران
علــوم اجتماعــی شــهر تهــران اســت کــه براســاس دغدغــه
و تمایــل نســبت بــه رشــد علــوم اجتماعــی در آمــوزش
و پــرورش بــه صــورت کامــ ً
ا دوســتانه و بــی طرفانــه
 ،در یــک قالــب شــفاهی و بــه دور از تعارفــات اداری ،
همــراه بــا بازگشــایی مــدارس در تاریــخ  93/7/3در محــل
انتشــارات گل واژه ایجــاد شــد  .اعضــای ایــن حلقــه تــا
کنــون عبارتنــد از  :خانــم هــا فاطمــه منتظــر  ،حبیبــه
صالــح نــژاد  ،معصومــه پریشــی و فرشــته انصــاری کــه
همگــی مشــغول تدریــس کتــاب هــای جامعــه شناســی در مــدارس شــهر تهــران مــی باشــند.
اهداف حلقه به صورت مختصر :
-1توانمند سازی دبیران در حوزه ی آموزش علوم اجتماعی در کالس درس از طریق برگزاری
کارگاه های آموزشی هدفمند و کاربردی مطابق نیاز روز دبیران و دانش آموزان .
-2تولید کتاب های آموزشی کار و تمرین در جامعه شناسی  ،برخالف آن چه امروز در بازار
نشر موجود است و حرکت در مسیر هرچه بیشتر مصداقی و عملیاتی کردن آنها .
-3عالقه مند نمودن دبیران به مطالعه از طریق اجرای مسابقات کتاب خوانی و برگزاری
جلسات نقد کتاب در حوزه ی علوم اجتماعی .
-4آشنا نمودن دبیران با نرم افزارهای آموزشی به ویژه در بخش فیلم های کوتاه و بلند و
هدایت آنها به سمت عینیت بخشی و استفاده از این نرم افزارها در کالس درس .
-5تدارک یک بازدید علمی هدفمند و معنادار برای دبیران علوم اجتماعی شهر تهران (در
صورت تامین بودجه) .
-6تالش برای برقراری رابطه با دبیران علوم اجتماعی شهرها و استان های دیگر و استفاده از
دیدگاه ها ی آنها در امر آموزش علوم اجتماعی (در صورت مهیا بودن شرایط) .
-7اهداء بسته های آموزشی و جوایز ارزشمند به خصوص در بخش کتاب به دبیران علوم
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اجتماعی (در صورت توانایی) .
-8برگزاری سلسله نشست ها و سخنرانی های الزم در عرصه ی علوم اجتماعی برای دبیران .
-9معرفی و آشنا نمودن دبیران و دانش آموزان با پژوهش های ارزشمند معلمی و دانش
آموزی که وجه ابتکاری و خالق دارند و منحصرا ً در حوزه ی علوم انسانی به ویژه علوم
اجتماعی به انجام رسیده اند و ارائه نتایج این پژوهش ها به مخاطبان (مثل پژوهش های
خوارزمی ،تبیان ،اقدام پژوهی و .)...
-10شرکت و ارائه ی حداقل یک مقاله با رویکرد اجتماعی و فرهنگی در سمینار "نقد سند
تحول آموزش و پرورش ایران" .
امید است با یاری خداوند مهربان بتوانیم به وعده های خود جامه ی عمل بپوشانیم .
فرشته انصاری
مســئول کمیتــه ی دبیــران علــوم اجتماعــی انجمــن جامعــه شناســی آمــوزش
و پــرورش ایــران
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5

همایش

نقد و بررسی
اجتامعــی انجمــن جامعــه شناســی آمــوزش و پــرورش ایــران بــا
نشســت کمیتــة دبیــران علــوم
ِ
همــکاری انجمــن اســامی دانشــکدة علــوم اجتامعــی دانشــگاه تهــران برگــزار شــد

نشســت نقــد و بررســی کتــب درســی علــوم اجتماعــی مــدارس
متوســطه بــا حضــور اســاتید دانشــگاه و آمــوزش و پــرورش

نشست نقد و بررسی کتب درسی علوم اجتامعی
مدارس متوسطه  2با حضور اساتید دانشگاه و
آموزش و پرورش
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یکــی از مهــم تریــن
نشســت هایــی کــه
بــه همــت کمیتــة
ـی
دبیــران علــوم اجتماعـ ِ
جامعــه
انجمــن
شناســی آمــوزش و
پــرورش ایــران و بــا همــکاری انجمــن اســامی دانشــکدة
علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران برگــزار شــد  ،نشســتی
بــود کــه در تاریــخ  15اردیبهشــت مــاه ســال  1394از
ســاعت  12:30الــی  16:30بعــد از ظهــر در ســالن شــهید
مطهــری دانشــکدة علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران بــه
اجــرا درآمــد  .ایــن نخســتین نشســتی بــود کــه در آن
ارتبــاط دانشــگاهیان بــا کتابهــای آمــوزش و پــرورش بــه
طــور جــدی برقــرار میشــد  .ســخنرانان حاضــر در ایــن
جلســه عبــارت بودنــد از  :آقــای دکتــر پارســانیا (مولــف
کتــب)  ،آقــای دکتــر قانعــی راد (ریاســت انجمــن جامعــه
شناســی)  ،آقــای دکتــر عمــاد افــروغ (نویســنده و منتقــد)
و خانــم صالــح نــژاد (کارشــناس ارشــد علــوم اجتماعــی ،
دبیــر آمــوزش و پــرورش و منتقــد)  .و شــرکت کننــدگان
جلســه عبــارت بودنــد از  :دبیــران علــوم اجتماعــی از
مقطــع متوســطه  2شــهر تهــران  ،دانشــجویان دانشــکده
علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران  ،اعضــای دفتــر تالیــف و
برنامــه ریــزی کتــب درســی علــوم اجتماعــی متوســطة  2از
وزارتخانــه آمــوزش و پــرورش  ،برخــی از اعضــای هیئــت
مدیــرة انجمــن جامعــه شناســی آمــوزش و پــرورش ایــران
و تعــدادی از عالقــه منــدان آزاد  .ایــن افــراد مجموعـاً 250
نفــر بــرآورد شــدند .
ضــرورت برگــزاری چنیــن نشســتی  ،نقــد و بحــث هــا و
گالیــه هــای متعــددی بــود کــه ظــرف  3الــی  4ســال اخیــر
بــه کــرار از ســوی افــراد مختلــف بــه ویــژه دبیــران مــدارس
در مــورد پیچیــده و تــک بعــدی بــودن محتــوای کتــاب
هــای درســی اجتماعــی مطــرح مــی شــد  .ایــن کتــاب
هــا همگــی مربــوط بــه رشــته علــوم انســانی هســتند و
عبارتنــد از  :جامعــه شناســی  ، 1جامعــه شناســی  2و علــوم
اجتماعــی (جامعــه شناســی نظــام جهانــی) کــه بــه ترتیــب
در ســال هــای دهــم  ،یازدهــم و دوازدهــم دورة متوســطه
تدریــس مــی شــوند .
فراوانــی گالیــه هــا و اعتراضــات از یــک ســو  ،تشــخیص
و تاکیــد نظــام حکومتــی بــر ضــرورت توجــه بــه دانــش
بومــی و دینــی در حــوزة علــوم انســانی از ســوی دیگــر ،
نیــز اعتقــاد بــه نیــاز مبــرم آمــوزش و پــرورش در بهــره
منــدی از ســایر نهادهــای علمــی دیگــر مثــل آمــوزش عالــی
(دانشــگاه) و حــوزه هــای علمیــه  ،همگــی کمیتــة دبیــران
علــوم اجتماعــی را بــر آن داشــت تــا در مســیر برگــزاری

یــک نشســت همــه جانبــه و اثربخــش بکوشــد  ،نشســتی
کــه بتوانــد ضمــن ایجــاد زمینــه بــرای حضــور فکــری حــوزه
هــای مختلــف علمــی در تالیــف کتــاب هــای درســی  ،تــا
حــد امــکان از مشــکالت موجــود در کتــاب هــا بکاهــد
و یادگیــری آن را بــرای دانــش آمــوزان کــه مهــم تریــن
مخاطبــان آن هســتند آســان و میســر گردانــد .
در ابتــدا ی نشســت آقــای دکتــر پارســانیا مولــف کتــاب
(اســتاد دانشــگاه و مــدرس حــوزة علمیــه)  ،توضیحــات و
دالیــل خــود را در مــورد منطــق حاکــم بــر چگونگــی تالیــف
ایــن کتــاب هــا اظهــار داشــتند  .ســپس آقــای دکتــر قانعــی
راد (اســتاد جامعــه شناســی دانشــگاه) نقدهــای جــدی خــود
را نســبت بــه مفاهیــم و محتــوای موجــود درکتــاب مطــرح
نمودنــد  .خانــم صالــح نــژاد (دبیــر آمــوزش و پــرورش)
ســومین ســخنران جلســه بــود کــه بــه نمایندگــی از ســوی
تعــدادی از دبیــران آمــوزش و پــرورش کــه در محیــط
واقعــی کالس هســتند و نســبت بــه نقــاط قــوت و چالــش
برانگیــز ایــن کتــاب هــا بیــش از هــر فــرد دیگــری آگاهــی
دارنــد  ،بیاناتــی را ایــراد کردنــد  .نقطــه نظــرات ایشــان
نیــز غالبـاً در نقــد کتــاب هــای مزبــور بــود  .در ادامــه آقــای
دکتــر عمــاد افــروغ (نویســندة کتــاب هــای جامعه شناســی)
 ،کتــاب هــا را از دو زاویــة مثبــت و منفــی مــورد بررســی
قــرار دادنــد  ،بخشــی از دیــدگاه هــای ایشــان هــم ســو بــا
دیــدگاه مولــف بــود و بخشــی از آن در مقابــل اندیشــة او
قــرار داشــت .
پــس از اتمــام ســخنرانی هــای افــراد مذکــور آقــای دکتــر
پارســانیا بــه برخــی از شــبهات و چالــش هــا پاســخ دادنــد .
در ادامــه زمانــی در اختیــار شــرکت کننــدگان جلســه قــرار
داده شــد تــا آن هــا نیــز دیــدگاه هــای خــود را در مــورد
کتــاب هــا بیــان کننــد  .ایــن افــراد عبــارت بودنــد از :
دبیــران علــوم اجتماعــی آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران
و دانشــجویان علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران  .یکــی از
مزایــای ایــن نشســت ایــن بــود کــه بــه همــة حضــار اعــم
از موافــق و مخالــف اجــازه داده شــد تــا در چــارت زمانــی
خــود دیــدگاه هــای خــود را مطــرح نمــوده و بــه دفــاع از
آن هــا بپردازنــد .
گوشــه ای از نقطــه نظــرات مولــف کتــاب بــه صــورت
اجمالــی در زیــر آورده شــده اســت:
آقــای دکتــر پارســانیا در دفــاع از کتــاب هــا ایــن طــور

شــروع کردنــد کتــاب
هــای تالیفــی جدیــد
برخــاف کتــاب هــای
جامعــه شناســی در دوره
هــای قبلــی کــه دیدگاهــی
محــض بــه جامعــه شناســی
داشــتند  ،و بــا رویکــرد پارســونزی (قالــب ســاختی –
کارکــردی) بــه مســائل اجتماعــی مــی پرداختنــد  ،تنهــا
جامعــه شناســی محــض نیســتند و بــه دلیــل تحولــی کــه در
خــود دانــش علــوم اجتماعــی  ،و نیــز تغییــر و تحوالتــی کــه
در جامعــة ایــران و جهــان وجــود دارد مــی بایســت براســاس
شــرایط جدیــد مــورد بازنویســی قــرار مــی گرفتنــد  .ضمنـاً
تدویــن کتــاب هــا مــی بایســت بــر اســاس اصــول حاکــم
بــر برنامــه ریــزی درســی انجــام مــی شــد و بــر ایــن اســاس
کتــاب هــا بــه رشــتة تحریــر درآمــد  .البتــه در نــگارش آن
هــا حجــم وســیعی از مولفیــن دانشــگاه و حــوزة علمیــه نیــز
شــرکت داشــتند  .ایــن کتــاب هــا ضمــن دادن نــگاه کالن
در حــوزة علــوم اجتماعــی بــه دانــش آمــوز  ،از ابتــدا دانــش
آمــوز را بــا فراینــد تحــوالت معرفتــی آشــنا مــی کنــد و
نــگاه هــای پوزیتیویســتی کــه علــم اجتماعــی را مطلــق
دانســته و گــزاره هــای اجتماعــی را هماننــد علــوم تجربــی
آزمــون پذیــر مــی داننــد را بــه چالــش کشــانده و ابعــاد
دیگــری از ســطوح شــناخت چــون تفهمــی و انتقــادی بــودن
علــوم اجتماعــی را بــه تصویــر مــی کشــد ...
منتقدیــن (آقــای دکتــر قانعــی راد و خانــم صالــح نــژاد) امــا
رویکــرد محــض نبــودن جامعــه شــناختی کتــاب هــا را مورد
چالــش قــرار دادنــد و مهــم تریــن نقــد خــود را بر ایــن محور
اســتوار نمودنــد کــه کتــاب هــا بــا رویکــرد فلســفه ی علــوم
اجتماعــی نوشــته شــده اســت و نــه بــر اســاس علــم نــاب
جامعــه شــناختی  .آقــای دکتــر افــروغ امــا پرداختــن بــه و
مطالعــه در حــوزه ی فلســفه ی علــوم اجتماعــی را یکــی از
ضروریــات بــرای رفــع بســیاری از نقایــص موجــود در علــم
جامعــه شناســی دانســتند ضمــن ایــن کــه انتقاداتــی را نیــز
بــه کتــاب هــا وارد کردنــد .
توجــه  :بــرای ایــن کــه دیــدگاه ســخنرانان جلســه بــه
صــورت کامــل ارائــه گــردد و تفســیر بــه رای نشــود  ،متــن
کامــل صحبــت هــا بــی هیــچ دخالتــی ،بــه زودی در وبــگاه
انجمــن جامعــه شناســی آمــوزش و پــرورش ایــران قــرار
داده خواهــد شــد و افــراد عالقــه منــد مــی تواننــد آن را بــه
تفصیــل قرائــت کننــد .
تهیــه و تنظیــم  :فرشــته انصــاری مســئول کمیتــة دبیــران
علــوم اجتماعــی انجمــن جامعــه شناســی آمــوزش و پرورش
ایران
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گزارش

فراخوان

ـی
ـی و اجتماعـ
ـترک معاون ـت فرهنگـ
ـت مشـ
ـی از نشسـ
گزارشـ
وزارت علــوم و انجمنهــای علمــی علــوم انســانی
بررسی راهکارهای گسرتش همکاری دو نهاد در راستای برگزاری کرسیهای آزاداندیشی

در یــازده خــرداد مــاه ســال جــاری ،طــی نشســت مشــترک
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم و انجمنهــای علمــی
علــوم انســانی ،راهکارهــای گســترش همــکاری دو نهــاد در راســتای
برگــزاری کرســیهای آزاداندیشــی بــه بحــث گذاشتهشــد.
در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر رحیــمزاده مدیــر کل دفتــر
سیاســتگذاری و برنامهریــزی وزارت علــوم بــه ارائــه ســخنانی
در مــورد ماهیــت و جایــگاه آزاد اندیشــی در جامعــه پرداخــت.
در ادامــه نماینــدگان انجمنهــا بــه ارائــه نکتــه نظــرات خــود
در ایــن مــورد پرداختنــد .بــه خصــوص آییننامــه کرســیهای
آزاداندیشــی مــورد بحــث و نظــر قــرار گرفــت .حاضــران بــا اشــاره
بــه موانعــی ماننــد نبــود بســترهای اجتماعــی و سیاســی الزم،
مشــکالت مالــی ،پیچیــده و طوالنــی بــودن فراینــد بروکراتیــک

برگــزاری کرســی و ماننــد آن بــه دشــواری برگــزاری کرس ـیهای
آزاداندیشــی پرداختنــد .همچنیــن بــه ضــرورت اقداماتــی ماننــد
تقویــت انجمنهــای علمــی ،آمــوزش تفکــر انتقــادی در قالــب
دروس اختیــاری در دانشــگاه ،اعــام نیــاز از طــرف دســتگاههای
اجرایــی (از جملــه وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری) و ماننــد
آن اشــاره شــد .در پایــان نشســت دکتــر هاشــمی ،رئیــس انجمــن
جامعهشناســی آمــوزش و پــرورش و معــاون فرهنگــی و اجتماعــی
وزارت علــوم ،بــا اظهــار تاســف از مشــکالت موجــود بــر ســر راه
انجمنهــای علمــی خاطرنشــان کــرد« :در دانشــگاه نیــاز بــه
ترویــج فضــای گفتوگــو و جریــان نقــد و نقــادی داریــم چــرا
کــه عــده ای نقــد را تــاب نمــی آورنــد در صورتــی کــه بایــد
در دانشــگاه و محافــل علمــی جریــان نقــد ســکه رایــج شــود».

فراخوان عمومی

همایش زانن  ,اعتدا ل و توسعه

برگــزاری اولیــن همایــش ملــی اعتــدال در پائیــز  1393بــا اســتقبال
گســتردۀ دانشــگاهیان ،پژوهشــگران و نخبــگان علمــی و فرهنگــی مواجــه
شــد و نتیجــۀ آن عــاوه بــر ارائــۀ ده هــا مقالــه در محــور هــای گوناگــون،
انتشــار مجموعــۀ  7جلــدی مقــاالت پذیرفتــه شــده بــود کــه ادبیــات مورد
نیــاز بــرای درک روشــن تــر از گفتمــان یــا اندیشــه اعتــدال را فراهــم
ســاخت ،اکنــون ،در کنــار اندیشــیدن بــه چیســتی اعتــدال و تبییــن
مفهــوم عــام آن ،بررســی نســبت اندیشــۀ اعتــدال بــا قلمروهــا و الیـه های
گوناگــون زندگــی ایرانــی از اهمیــت و اولویــت پژوهشــی برخــوردار اســت.
دومیــن همایــش ملــی اعتــدال بــا عنــوان «زنان،اعتــدال و توســعه» و
بــا هــدف کاوش در آمــوزههــا ،رویکردهــا و مفاهیــم اعتــدال بــه منظــور
پاســخگویی مدبرانــه بــه امیــد زنــان بــرای حضــور بیشــتر در فراینــد
هــای گوناگــون توســعۀ فرهنگــی ،سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی و
افزایــش تــوازن ،عمــق و پایــداری توســعۀ جامعــۀ مــا در پائیــز  1394بــه
وســیلۀ کتابخانــه ملــی ایــران ،معاونــت زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری
و انجمــن جامعــه شناســی ایــران و بــا همــکاری ســایر نهادهــا و مراکــز
علمــی و پژوهشــی برگــزار مــی گــردد ،در ایــن همایــش نقــش خــط

مشــی و گفتمــان اعتــدال در
تقویــت جایــگاه زنــان بــه عنــوان کنشــگران توســعه در قلمروهــای
گوناگــون زندگــی اجتماعــی بــا رویکردهــای نظری،تجربــی و سیاســتی
مــورد مطالعــه قــرار مــی گیــرد .بدیــن وســیله از اندیشــمندان ،اســاتید،
پژوهشــگران و دانشــجویان رشــته هــای مختلــف علــوم انســانی
و اجتماعــی دعــوت میشــود بــا ارائــه مقــاالت خــود در یکــی از
محورهــای  12گانــه در ایــن رخــداد ارزشــمند علمــی مشــارکت کننــد:

ف
را

خ
و

 .1مطالبات زنان و حقوق شهروندی در اندیشۀ اعتدال
 .2زنان،اعتدال و رفاه ،اشتغال و توسعه اقتصادی
 .3زنان،اعتدال ،سیاست ورزی و مشارکت در عرصه های مدیریتی
 .4زنان ،اعتدال و زندگی روزمره و مسئولیت اجتماعی
 .5زنان،اعتدال و عرصه های فرهنگی ،علمی ،آموزشی و هنری
 .6زنان،اعتدال و سالمت ،اوقات فراغت ،ورزش و کیفیت زندگی
 .7بررسی های تطبیقی منطقه ای و بین المللی در مورد زنان ،اعتدال و توسعه
 .8مبانی نظری و مفهومی زنان و اعتدال در ادبیات توسعه
 .9آینده پژوهی و مطالعۀ روندها در زمینۀ اعتدال ،زنان و توسعه پایدار
 .10زنان و اعتدال در آیینۀ مطالعات ادبی ،ایرانی و اسالمی
 .11تجربیات ایرانی در حوزه زنان و اعتدال از انقالب مشروطه تا دهۀ چهارم انقالب اسالمی
 .12رویکرد زنان و اعتدال در آراء بزرگان اندیشه دینی و متفکران اجتماعی ایران

ا

ن

فرصت ارسال چکیدۀ مقاالت  30تیرماه 1394
اعالم پذیرش چکیده مقاالت  10مردادماه 1394
فرصت ارسال اصل مقاالت  20شهریور 1394
ایمیل همایشinfo@fasleetedal.ir :
وبگاهwww.andisheye-etedal.ir :
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گزارش تصویری

آ
بيــات ،دكتــر حســين دهقــان

دانشــگاه و آمــوزش و پــرورش

مــاه برگــزار گرديــد.

كرســي هــاي آزاد انديشــي

جامعــه شناســي آمــوزش وپــرورش
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