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ــرعت  ــه س ــی ب ــره جنوب ک
شــدن  تبدیــل  حــال  در 
مقصــد  بهتریــن  بــه 
ــان  ــجویان جه ــرای دانش ب
کشــور  ایــن  اســت. 
 9 داشــتن  دلیــل  بــه 
 50 جمــع  در  دانشــگاه 
ــی  ــال تحصیل ــدی س ــه در رتبه بن ــان ک ــر جه دانشــگاه برت
اعتبــار  موسســه  ســوی  از  میــادی   2012-2013
بــه خــود می بالــد.  اعــام شــد  ســنجی »کیــو اس« 
جنوبــی کــره  عالــی  آمــوزش  نظــام  معرفــی 

تحصیــات عالــی در کــره جنوبی امری بســیار جــدی و مهم 
بــرای جوانــان اســت و ســرمایه گذاری در بخــش آمــوزش و 
تحقیقــات علمــی از سیاســت های اصلــی ایــن کشــور اســت 
کــه در حــال حاضــر ســیزدهمین اقتصــاد قدرتمنــد جهــان 
ــود. ــوب می ش ــیا محس ــد آس ــاد قدرتمن ــومین اقتص و س

ــه  ــدن ب ــل ش ــال تبدی ــرعت در ح ــه س ــی ب ــره جنوب ک
ــن  ــت. ای ــان اس ــجویان جه ــرای دانش ــد ب ــن مقص بهتری
 50 در جمــع  دانشــگاه   9 داشــتن  دلیــل  بــه  کشــور 
ــی  ــال تحصیل ــدی س ــه در رتبه بن ــان ک ــر جه دانشــگاه برت
اعتبــار  موسســه  ســوی  از  میــادی   2012-2013
بــه خــود می بالــد.  اعــام شــد  ســنجی »کیــو اس« 
را  برنامــه ای  کشــور  ایــن  میــادی   2004 ســال  در 
ــال 2012  ــا س ــت ت ــی آن می بایس ــه ط ــرد ک ــب ک تصوی
ــه  ــور ب ــن کش ــی در ای ــجویان خارج ــمار دانش ــادی ش می
ــه  ــن برنام ــال ای ــه دنب ــه ب ــید ک ــر می رس ــزار نف 100 ه
تــا ســال 2010 میــادی 83 هــزار و 842 نفــر از 171 
کشــور جهــان در ایــن کشــور بــه تحصیــل مشــغول شــدند.

بهتریــن دانشــگاه این کشــور، دانشــگاه »ملی ســئول« اســت 
ــه  ــوی موسس ــال 2013-2012 از س ــدی س ــه در رده بن ک
»کیــو اس« در رتبــه 37 جهــان و رتبــه چهــارم آســیا قــرار 
ــه نقــل از پایگاه هــای اینترنتــی  ــن گــزارش ب گرفــت. در ای
»ایســت وســت ســنتر« و »اســتادی ایــن کوریــا« بــه 
معرفــی نظــام آمــوزش عالــی در کــره جنوبــی می پردازیــم:

جنوبــی  کــره  در  عالــی  آمــوزش 
شــامل  جنوبــی  کــره  در  عالــی  آمــوزش  موسســات 
مــدارس  صنعتــی،  دانشــگاه های  دانشــگاه ها، 
آموزشــی،  دانشــگاه های  ســاالنه،  دو  عالــی 
فنــی  دانشــگاه های  غیرحضــوری،   آزاد  دانشــگاه های 
می شــوند.  متفرقــه  آموزشــی  موسســات  ســایر  و 
برنامه ریــزی  طبــق  جنوبــی  کــره  دانشــگاه های 
بــه  می شــوند.  تقســیم بندی  آنهــا،  موســس های 
ــت  ــوی دول ــه از س ــی ک ــگاه های مل ــال دانش ــوان مث عن
کــه  دولتــی  دانشــگاه های  می شــوند،  اداره  و  تاســیس 
می شــوند  اداره  و  تاســیس  محلــی  دولــت  ســوی  از 
موسســات  ســوی  از  کــه  خصوصــی  دانشــگاه های  و 
می شــوند.  اداره  و  تاســیس  ترکیبــی  آموزشــی 

در بحــث پذیــرش دانشــجو در دانشــگاه ها نیــز دولــت کــره 
ــارات و اســتقال  ــا هــدف گســترش حــوزه اختی ــی ب جنوب
دانشــگاه ها، تنهــا پیــش نیازهــای حداقلــی را تعییــن کــرده 
اســت و بــه اداره ثبت نــام هــر دانشــگاه اجــازه داده اســت تــا 
بــا آزادی عمــل و اســتقال کامــل، تمــام شــیوه های پذیرش 
اســتاندارد دانشــجو اعــم از آزمــون سراســری، آزمــون ارائــه 
ــی  ــی و معرف ــی و تحصیل ــت علم ــی صاحی ــه، بررس مقال
نامه هــا را بــکار گیرنــد کــه از ایــن طریــق حــوزه اختیــارات 
می یابــد. افزایــش  دانشــجو  پذیــرش  بــرای  دانشــگاه 

در  دانشــگاه   411 میــادی،   2010 آوریــل  مــاه  تــا 
 179 شــامل  کــه  رســیده  ثبــت  بــه  جنوبــی  کــره 
دانشــگاه جامــع، 145 مــدارس عالــی دو ســاالنه، 40 
کامپیوتــر  دانشــگاه   20 ارشــد،  کارشناســی  دانشــکده 
و علــوم ســایبری، 11 دانشــگاه صنعتــی، 10 دانشــگاه 
آموزشــی و شــش واحــد دانشــگاهی متفرقــه می شــود.
مقاطــع، رشــته ها و انــواع دانشــگاه های کــره جنوبــی

1-  دانشــگاه ها هــدف اصلــی از تحصیــل در دانشــگاه،  
ــگاهی،  ــق دانش ــات عمی ــام تحقیق ــا انج ــراد ت ــوزش اف آم
ــرای  ــم ب ــای مه ــه راهکاره ــی و ارائ ــای علم ــه فرضیه ه ارائ
توســعه کشــور و جامعــه و بهبــود مدیریــت و رهبــری اســت. 
دانشــگاه های  در  تحصیلــی  دوره هــای  مــدت  طــول 
کــره چهــار الــی شــش ســال اســت کــه رشــته هایی 
دندانپزشــکی  و  شــرقی  طــب  پزشــکی،  نظیــر 
می انجامنــد. طــول  بــه  ســال  شــش  کــدام  هــر 

13 رشــته تحصیلــی نیــز در کــره جنوبــی دارای ارزش 
مــدرک علمــی هســتند کــه شــامل ادبیــات، حقــوق،  
الهیــات، علــوم سیاســی، اقتصــاد، مدیریــت بازرگانــی، 
ــوم،  ــداری، عل ــت، کتاب ــم و تربی ــی،  تعلی ــت اجتماع مدیری
داروســازی،  شــرقی،  طــب  دندانپزشــکی،   مهندســی، 
پرســتاری، کشــاورزی، دامپزشــکی، علــوم شــیات،  هنرهای 
ــی  ــرای فارغ التحصیل ــا ب ــوند. عموم ــیقی می ش ــا و موس زیب
بــه  نیــاز  کــره جنوبــی  در  دانشــگاهی  رشــته های  در 
گذرانــدن 140 واحــد درســی اســت و مــدرک کارشناســی 
ــدن  ــه گذران ــق ب ــه موف ــه دانشــجویانی اعطــا می شــود ک ب
واحدهای مشــخص شــده از ســوی دانشــگاه مربوطه بشــوند.

ــاالنه  ــی دو س ــدارس عال ــاالنه م ــی دو س ــدارس عال 2- م
ــوم  ــر عل ــاص نظی ــته های خ ــی رش ــه برخ ــدف ارائ ــا ه ب
انســانی، علــوم اجتماعــی، علــوم طبیعــی،  مهندســی، 
هنرهــای نمایشــی، آمــوزش جســمانی و ســامت راه انــدازی 
ــی  ــا دو ال ــی در آنه ــای تحصیل ــل دوره ه ــده اند و حداق ش
ــاالنه  ــی دو س ــدارس عال ــجویان م ــت. دانش ــال اس ــه س س
گذاشــتن  پشــت ســر  نیازمنــد  فارغ التحصیلــی  بــرای 
ــز  ــاله نی ــه س ــی س ــدارس عال ــجویان م ــد و دانش 80 واح
ــدرک  ــدن 120 واحــد درســی هســتند و م مســتلزم گذران
دیپلــم ایــن موسســات بــه دانشــجویانی اعطــا می شــود کــه 
موفــق بــه کامــل کــردن دوره هــای تحصیلــی و پشــت ســر 
ــدارس  ــن م گذاشــتن واحدهــای تعییــن شــده از ســوی ای

بشــوند. افــرادی کــه از مــدارس عالــی فارغ التحصیــل 
و  صنعتــی  دانشــگاه های  دانشــگاه ها،  در  شــوند 
می شــوند. پذیرفتــه  غیرحضــوری  و  آزاد  دانشــگاه های 

)تحصیــات  ارشــد  کارشناســی  دانشــکده های   -3
ــدف  ــا ه ــی ب ــات تکمیل ــکده های تحصی ــی( دانش تکمیل
افزایــش  و  عالــی  آمــوزش  اهــداف  جدی تــر  تعقیــب 
ــتعدادهای  ــرورش اس ــی و پ ــات علم ــام تحقیق ــت انج قابلی
بــه  دانشــکده ها  ایــن  شــده اند.  تاســیس  خــاق 
دانشــکده های جامــع تحصیــات تکمیلــی و تحقیقــات 
جامــع  دانشــکده های  و  محــور(  )پژوهــش  علمــی 
ــوند. ــیم می ش ــور تقس ــوزش مح ــی آم ــات تکمیل تحصی

4- دوره تحصیلــی کارشناســی ارشــد دوره زمانــی مــورد نیاز 
بــرای اخــذ مــدرک کارشناســی ارشــد دو ســال یــا بیشــتر 
اســت. دانشــجویان ایــن مقطــع عمومــا بایــد 24 واحــد اخــذ 
کننــد کــه پــس از پشــت ســر گذاشــتن واحدهــای تعییــن 
ــه  ــه ارائ ــای مربوطــه، نســبت ب ــی در آزمون ه شــده و قبول
پایان نامــه اقــدام می کننــد کــه ایــن پایان نامــه بایــد 
دســت کم مــورد پذیــرش و قبولــی ســه ممتحــن واقع شــود.

5-  دوره دکتــری مــدت زمــان تحصیلــی مــورد نیــاز 
ــا بیشــتر اســت.  ــرای اخــذ مــدرک دکتــری ســه ســال ی ب
ــی  ــد درس ــد 36 واح ــوال بای ــع معم ــن مقط ــجویان ای دانش
ــتن  ــر گذاش ــت س ــس از پش ــد و پ ــر بگذارن ــت س را پش
واحدهــای تعییــن شــده و آزمــون جامــع، می بایســت رســاله 
دکتــرای خــود را ارائــه دهنــد کــه ایــن رســاله بــرای اینکــه 
مــورد قبــول واقــع شــود بایــد بــه تاییــد پنــج اســتاد برســد.

ادامــه  بــرای  دوره  ایــن  دکتــری  فــوق  دوره هــای   -6
ــت.  ــری اس ــل دوره دکت ــس از تکمی ــی پ ــات علم تحقیق
ــی  ــره جنوب ــگاه های ک ــیاری از دانش ــر بس ــال حاض در ح
بــرای  دکتــری  فــوق  مقطــع  محققــان  از  بســیاری  از 
انجــام تحقیقــات علمــی دعــوت بــه عمــل می آورنــد.
جنوبــی کــره  دانشــگاه های  بین المللــی  همکاری هــای 

»یــون  دانشــگاه  ماننــد  کــره  دانشــگاه های  از  برخــی 
بین المللــی  دانشــکده های  گشــایش  حــال  در  ســئی« 
بــه  رو  نیازهــای  بــه  پاســخگویی  راســتای  در  جدیــد 
ــج  ــه پن ــن اینک ــتند ضم ــی هس ــجویان متقاض ــد دانش رش
ــی  ــپ جهان ــد در کم ــد دارن ــز قص ــی نی ــگاه آمریکای دانش
کننــد. احــداث  دانشــکده  دو«  »ســونگ  دانشــگاهی 
جنوبــی کــره  در  آموزشــی  تحصیلــی  ســال 

ــارس  ــاه م ــی از م ــره جنوب ــی آموزشــی در ک ســال تحصیل
ــار در ســال  آغــاز می شــود امــا بســیاری از دانشــگاه ها دو ب
نســبت بــه پذیــرش دانشــجو اقــدام می کننــد که یــک نوبت 
در مــاه مــارس و نوبــت دیگــر نیــز در مــاه ســپتامبر اســت. 
ــرم تقســیم  ــه دو ت ــی نیــز ب ســال تحصیلــی در کــره جنوب
می شــود کــه در خــال آن نیــز یــک تعطیــات تابســتانی 
ــتانی  ــات زمس ــک تعطی ــاه اوت و ی ــا م ــه ت ــاه ژوئی از م
اســت. شــده  گنجانــده  فوریــه  تــا  دســامبر  مــاه  از 

صفحه 3

گزارش

جلســه  ســاليانه  گــزارش 
انجمــن  عمومــي   مجمــع 
جامعــه شناســي آمــوزش 

وپــرورش

صفحه 4

نشست علمی

ــه  ــت هم ــراي حمای ــي ب آمادگ
جانبــه از برگــزاري كرســي 

ــي ــاي آزاد اندیش ه

صفحه 5

معرفی

 معرفی كميته ی دبيران 
علوم اجتماعی شهر 

صفحه6صفحه 5

همایش ملی

سواد آموزی و ارتقای سالمت

نقد و بررسی

صفحه7

ــب  ــی كت ــد و بررس ــت نق نشس
اجتماعــی  علــوم  درســی 
ــور  ــا حض ــطه ب ــدارس متوس م
ــوزش و  ــگاه و آم ــاتيد دانش اس

صفحه8

گزارش

صفحه9

فراخوان 

صفحه10

گزارش تصویری
ــت  ــی از نشس گزارش
معاونــت   مشــترک 
ــی  ــی و اجتماع فرهنگ
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انجمن هــای علمــی 

همایــش زنــان  , اعتــدال و 
توســعه

ــرفصل  ــه س ــریع ب ــی س نگاه
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آمادگــي بــراي حمايــت همــه جانبــه از برگــزاري كرســي هــاي 
آزاد انديشــي

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

بــا  علمــي  هــاي  انجمــن  روســاي  نشســت  برگــزاري 
فنــاوري  و  تحقيقــات   ، علــوم  وزارت  معاونــان  وزيــرو 
شــهداي  ســالن  در  نشســت  اولیــن   1394 مــاه  اردیبهشــت  اول  شــنبه  ســه  روز 
دکتــر  آقــاي  شــد.  برگــزار  فنــاوري  و  وتحقیقــات  علــوم  وزارت  علمــي  جهــاد 
هــاي  انجمــن  از  حمایــت  توســعه  ضــرورت  بــر  علــوم  محتــرم  وزیــر  فرهــادي 
کردنــد.  تاکیــد  آنهــا  هــاي  قابلیــت  از  بیشــتر  هرچــه  گیــري  بهــره  و  علمــي 
ــه  ــي جامع ــن علم ــس انجم ــوم و رئی ــي وزارت عل ــاون فرهنگ ــمي مع ــر هاش ــاي دکت آق
ــادي  ــه )م ــت همــه جانب ــراي حمای ــي خــود را ب ــران آمادگ ــرورش ای ــوزش وپ شناســي آم
ــام  ــي اع ــاي علم ــن ه ــط انجم ــي توس ــاي آزاد اندیش ــي ه ــزاري کرس ــوي( از برگ و معن
ــد، هزینــه هــاي کامــل کرســي هــاي برگــزار شــده توســط انجمــن  نمــوده و تاکیــد کردن
هــاي علمــي تامیــن خواهدشــد. آقــاي دکتــر احمــدي نیــز برنامــه هــاي معاونــت پژوهشــي 
وزارت علــوم را درخصــوص توســعه فعالیــت هــاي انجمــن هــاي علمــي تشــریح کردنــد. در 
ادامــه ایــن نشســت تعــدادي از روســاي انجمــن هــاي علمــي دیــدگاه هــاي خــودرا در مــورد 
ــد.  ــام کردن ــا اع ــن ه ــکات انجم ــن مش ــي و همچنی ــاي آزاد اندیش ــي ه ــزاري کرس برگ

  معرفی كميته ی دبيران علوم اجتماعی شهر تهران
ایــن کمیتــه در حــال حاضــر حلقــه ای کوچــک از دبیــران 
علــوم اجتماعــی شــهر تهــران اســت کــه براســاس دغدغــه 
ــوزش  ــی در آم ــوم اجتماع ــد عل ــه  رش ــبت ب ــل نس و تمای
و پــرورش بــه صــورت کامــًا دوســتانه و بــی طرفانــه 
، در یــک قالــب شــفاهی و بــه دور از تعارفــات اداری ، 
همــراه بــا بازگشــایی مــدارس در تاریــخ 93/7/3 در محــل 
ــا  ــه ت ــن حلق ــای ای ــد . اعض ــاد ش ــارات گل واژه ایج انتش
ــه  ــر ، حبیب ــه منتظ ــا فاطم ــم ه ــد از : خان ــون عبارتن کن
ــه  ــاری ک ــته انص ــی و فرش ــه پریش ــژاد ، معصوم ــح ن صال
همگــی مشــغول تدریــس کتــاب هــای جامعــه شناســی در مــدارس شــهر تهــران مــی باشــند. 

اهداف حلقه به صورت مختصر :
1-توانمند سازی دبیران در حوزه ی آموزش علوم اجتماعی در کاس درس از طریق برگزاری 

کارگاه های آموزشی هدفمند و کاربردی مطابق نیاز روز دبیران و دانش آموزان .
2-تولید کتاب های آموزشی کار و تمرین در جامعه شناسی ، برخاف آن چه امروز در بازار 

نشر موجود است و حرکت در مسیر هرچه بیشتر مصداقی و عملیاتی کردن آنها . 
3-عاقه مند نمودن دبیران به مطالعه از طریق اجرای مسابقات کتاب خوانی و برگزاری 

جلسات نقد کتاب در حوزه ی علوم اجتماعی .
4-آشنا 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 کاس درس .
5-تدارک یک بازدید علمی هدفمند و معنادار برای دبیران علوم اجتماعی شهر تهران )در 

صورت تامین بودجه( .
6-تاش 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( . 
7-اهداء بسته های آموزشی و جوایز ارزشمند به خصوص در بخش کتاب به دبیران علوم 

اجتماعی )در صورت توانایی( .
8-برگزاری سلسله نشست ها و سخنرانی های الزم در عرصه ی علوم اجتماعی برای دبیران .

9-معرفی و آشنا نمودن دبیران و دانش آموزان با پژوهش های ارزشمند معلمی و دانش 
آموزی که وجه ابتکاری و خاق دارند و منحصراً 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 ...(.

10-شرکت 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 کميتــه ی دبيــران علــوم اجتماعــی انجمــن جامعــه شناســی آمــوزش 

و پــرورش ايــران

 

گزارش



نقد و بررسی
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همایش

تریــن  مهــم  از  یکــی 
کــه  هایــی  نشســت 
کمیتــة  همــت  بــه 
دبیــران علــوم اجتماعــِی 
جامعــه  انجمــن 
و  آمــوزش  شناســی 

ــکاری انجمــن اســامی دانشــکدة  ــا هم ــران و ب ــرورش ای پ
ــتی  ــد ، نشس ــزار ش ــران برگ ــگاه ته ــی دانش ــوم اجتماع عل
ــال 1394 از  ــاه س ــت م ــخ 15 اردیبهش ــه در تاری ــود ک ب
ــی 16:30 بعــد از ظهــر در ســالن شــهید  ســاعت 12:30 ال
ــه  ــران ب ــگاه ته ــی دانش ــوم اجتماع ــکدة عل ــری دانش مطه
ــه در آن  ــود ک ــتی ب ــتین نشس ــن نخس ــد . ای ــرا درآم اج
ــا کتاب هــای آمــوزش و پــرورش بــه  ارتبــاط دانشــگاهیان ب
ــن  ــر در ای ــخنرانان حاض ــد . س ــرار می ش ــدی برق ــور ج ط
ــف  ــانیا )مول ــر پارس ــای دکت ــد از : آق ــارت بودن ــه عب جلس
ــر قانعــی راد )ریاســت انجمــن جامعــه  ــای دکت کتــب( ، آق
شناســی( ، آقــای دکتــر عمــاد افــروغ )نویســنده و منتقــد( 
ــی ،  ــوم اجتماع ــناس ارشــد عل ــژاد )کارش ــح ن ــم صال و خان
ــدگان  ــد( . و شــرکت کنن ــرورش و منتق ــوزش و پ ــر آم دبی
جلســه عبــارت بودنــد از : دبیــران علــوم اجتماعــی از 
ــکده  ــجویان دانش ــران ، دانش ــهر ته ــطه 2 ش ــع متوس مقط
ــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران ، اعضــای دفتــر تالیــف و  عل
برنامــه ریــزی کتــب درســی علــوم اجتماعــی متوســطة 2 از 
ــت  ــای هیئ ــی از اعض ــرورش ، برخ ــوزش و پ ــه آم وزارتخان
مدیــرة انجمــن جامعــه شناســی آمــوزش و پــرورش ایــران 
و تعــدادی از عاقــه منــدان آزاد . ایــن افــراد مجموعــاً 250 

ــدند .  ــرآورد ش ــر ب نف
ــا و  ــث ه ــد و بح ــتی ، نق ــن نشس ــزاری چنی ــرورت برگ ض
گایــه هــای متعــددی بــود کــه ظــرف 3 الــی 4 ســال اخیــر 
بــه کــرار از ســوی افــراد مختلــف بــه ویــژه دبیــران مــدارس 
ــاب  ــوای کت ــودن محت ــدی ب ــک بع ــده و ت ــورد پیچی در م
ــاب  ــن کت ــد . ای ــی ش ــرح م ــی مط ــی اجتماع ــای درس ه
ــتند و  ــانی هس ــوم انس ــته عل ــه رش ــوط ب ــی مرب ــا همگ ه
عبارتنــد از : جامعــه شناســی 1 ، جامعــه شناســی 2 و علــوم 
اجتماعــی )جامعــه شناســی نظــام جهانــی( کــه بــه ترتیــب 
در ســال هــای دهــم ، یازدهــم و دوازدهــم دورة متوســطه 

تدریــس مــی شــوند . 
ــخیص  ــو ، تش ــک س ــات از ی ــا و اعتراض ــه ه ــی گای فراوان
ــش  ــه دان ــه ب ــرورت توج ــر ض ــی ب ــام حکومت ــد نظ و تاکی
ــر ،  ــوی دیگ ــانی از س ــوم انس ــوزة عل ــی در ح ــی و دین بوم
ــره  ــرورش در به ــوزش و پ ــرم آم ــاز مب ــه نی ــاد ب ــز اعتق نی
منــدی از ســایر نهادهــای علمــی دیگــر مثــل آمــوزش عالــی 
)دانشــگاه( و حــوزه هــای علمیــه ، همگــی کمیتــة دبیــران 
ــزاری  ــیر برگ ــا در مس ــت ت ــر آن داش ــی را ب ــوم اجتماع عل

ــه و اثربخــش بکوشــد ، نشســتی  ــک نشســت همــه جانب ی
کــه بتوانــد ضمــن ایجــاد زمینــه بــرای حضــور فکــری حــوزه 
ــا  هــای مختلــف علمــی در تالیــف کتــاب هــای درســی ، ت
ــد  ــا بکاه ــاب ه ــود در کت ــکات موج ــکان از مش ــد ام ح
ــن  ــم تری ــه مه ــوزان ک ــش آم ــرای دان ــری آن را ب و یادگی

ــد .  ــر گردان ــان و میس ــتند آس ــان آن هس مخاطب
ــاب  ــف کت ــانیا مول ــر پارس ــای دکت ــت آق ــدا ی نشس در ابت
ــات و  ــه( ، توضیح ــوزة علمی ــدرس ح ــگاه و م ــتاد دانش )اس
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 
ــرورش(  ــوزش و پ ــر آم ــژاد )دبی ــح ن ــم صال ــد . خان نمودن
ســومین ســخنران جلســه بــود کــه بــه نمایندگــی از ســوی 
تعــدادی از دبیــران آمــوزش و پــرورش کــه در محیــط 
ــه نقــاط قــوت و چالــش  واقعــی کاس هســتند و نســبت ب
برانگیــز ایــن کتــاب هــا بیــش از هــر فــرد دیگــری آگاهــی 
ــان  ــرات ایش ــه نظ ــد . نقط ــراد کردن ــی را ای ــد ، بیانات دارن
نیــز غالبــاً در نقــد کتــاب هــای مزبــور بــود . در ادامــه آقــای 
دکتــر عمــاد افــروغ )نویســندة کتــاب هــای جامعه شناســی( 
ــورد بررســی  ــة مثبــت و منفــی م ــا را از دو زاوی ــاب ه ، کت
قــرار دادنــد ، بخشــی از دیــدگاه هــای ایشــان هــم ســو بــا 
ــة او  ــل اندیش ــی از آن در مقاب ــود و بخش ــف ب ــدگاه مول دی

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 
ــورد  ــای خــود را در م ــدگاه ه ــز دی ــا نی ــا آن ه داده شــد ت
ــد از :  ــارت بودن ــراد عب ــن اف ــد . ای ــان کنن ــا بی ــاب ه کت
ــران  ــرورش شــهر ته ــوزش و پ ــی آم ــوم اجتماع ــران عل دبی
ــی از  ــران . یک ــگاه ته ــی دانش ــوم اجتماع ــجویان عل و دانش
مزایــای ایــن نشســت ایــن بــود کــه بــه همــة حضــار اعــم 
ــی  ــا در چــارت زمان ــف اجــازه داده شــد ت ــق و مخال از مواف
ــاع از  ــه دف ــدگاه هــای خــود را مطــرح نمــوده و ب خــود دی

ــد .  ــا بپردازن آن ه
گوشــه ای از نقطــه نظــرات مولــف کتــاب بــه صــورت 

اجمالــی در زیــر آورده شــده اســت: 
ــور  ــن ط ــا ای ــاب ه ــاع از کت ــانیا در دف ــر پارس ــای دکت آق

کتــاب  کردنــد  شــروع 
جدیــد  تالیفــی  هــای 
هــای  کتــاب  برخــاف 
دوره  در  شناســی  جامعــه 
هــای قبلــی کــه دیدگاهــی 
محــض بــه جامعــه شناســی 
داشــتند ، و بــا رویکــرد پارســونزی )قالــب ســاختی – 
ــا  ــد ، تنه ــی پرداختن ــی م ــائل اجتماع ــه مس ــردی( ب کارک
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 . ضمنــاً 
ــر اســاس اصــول حاکــم  ــاب هــا مــی بایســت ب ــن کت تدوی
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 کان 
در حــوزة علــوم اجتماعــی بــه دانــش آمــوز ، از ابتــدا دانــش 
ــد و  ــی کن ــنا م ــی آش ــوالت معرفت ــد تح ــا فراین ــوز را ب آم
ــق  ــی را مطل ــم اجتماع ــه عل ــتی ک ــای پوزیتیویس ــگاه ه ن
دانســته و گــزاره هــای اجتماعــی را هماننــد علــوم تجربــی 
ــاد  ــانده و ابع ــش کش ــه چال ــد را ب ــی دانن ــر م ــون پذی آزم
دیگــری از ســطوح شــناخت چــون تفهمــی و انتقــادی بــودن 

ــد ... ــی کش ــر م ــه تصوی ــی را ب ــوم اجتماع عل
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 
ــاب  ــر اســاس علــم ن ــه ب اجتماعــی نوشــته شــده اســت و ن
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 .
ــه  ــه ب ــخنرانان جلس ــدگاه س ــه دی ــن ک ــرای ای ــه : ب توج
صــورت کامــل ارائــه گــردد و تفســیر بــه رای نشــود ، متــن 
کامــل صحبــت هــا بــی هیــچ دخالتــی، بــه زودی در وبــگاه 
ــرار  ــران ق ــرورش ای ــوزش و پ ــی آم ــه شناس ــن جامع انجم
داده خواهــد شــد و افــراد عاقــه منــد مــی تواننــد آن را بــه 

ــت کننــد . تفصیــل قرائ
 تهیــه و تنظیــم : فرشــته انصــاری مســئول کمیتــة دبیــران 
علــوم اجتماعــی انجمــن جامعــه شناســی آمــوزش و پرورش 

ن یرا ا

نشست نقد و بررسی کتب درسی علوم اجتامعی 

مدارس متوسطه 2 با حضور اساتید دانشگاه و 

آموزش و پرورش

ــدارس  ــی م ــوم اجتماع ــی عل ــب درس ــی کت ــد و بررس ــت نق نشس
ــرورش ــوزش و پ ــگاه و آم ــاتید دانش ــور اس ــا حض ــطه ب متوس

ــا  ــران ب ــرورش ای ــوزش و پ ــی آم ــه شناس ــن جامع ــِی انجم ــوم اجتامع ــران عل ــة دبی ــت کمیت نشس

ــد ــزار ش ــران برگ ــگاه ته ــی دانش ــوم اجتامع ــکدة عل ــامی دانش ــن اس ــکاری انجم هم



فراخوان
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گزارشــی از نشســت مشــترک معاونــت  فرهنگــی و اجتماعــی 
ــانی  ــوم انس ــی عل ــای علم ــوم و انجمن ه وزارت عل

بررسی راهکارهای گسرتش همکاری دو نهاد در راستای برگزاری کرسی های آزاداندیشی

ــتقبال  ــا اس ــز 1393 ب ــدال در پائی ــی اعت ــش مل ــن همای ــزاری اولی برگ
گســتردة دانشــگاهیان، پژوهشــگران و نخبــگان علمــی و فرهنگــی مواجــه 
شــد و نتیجــة آن عــاوه بــر ارائــة ده هــا مقالــه در محــور هــای گوناگــون، 
انتشــار مجموعــة 7 جلــدی مقــاالت پذیرفتــه شــده بــود کــه ادبیــات مورد 
ــم  ــدال را فراه ــه اعت ــا اندیش ــان ی ــر از گفتم ــن ت ــرای درک روش ــاز ب نی
ــن  ــدال و تبیی ــتی اعت ــه چیس ــیدن ب ــار اندیش ــون، در کن ــاخت، اکن س
مفهــوم عــام آن، بررســی نســبت اندیشــة اعتــدال بــا قلمروهــا و الیــه  های 
گوناگــون زندگــی ایرانــی از اهمیــت و اولویــت پژوهشــی برخــوردار اســت.

ــعه« و  ــدال و توس ــوان »زنان،اعت ــا عن ــدال ب ــی اعت ــش مل ــن همای دومی
بــا هــدف کاوش در آمــوزه  هــا، رویکردهــا و مفاهیــم اعتــدال بــه منظــور 
ــد  ــتر در فراین ــور بیش ــرای حض ــان ب ــد زن ــه امی ــه ب ــخگویی مدبران پاس
ــی و  ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــی، سیاس ــعة فرهنگ ــون توس ــای گوناگ ه
افزایــش تــوازن، عمــق و پایــداری توســعة جامعــة مــا در پائیــز 1394 بــه 
وســیلة کتابخانــه ملــی ایــران، معاونــت زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری 
ــا همــکاری ســایر نهادهــا و مراکــز  ــران و ب و انجمــن جامعــه شناســی ای
ــط  ــش خ ــش نق ــن همای ــردد، در ای ــی گ ــزار م ــی برگ ــی و پژوهش علم

در  اعتــدال  گفتمــان  و  مشــی 
تقویــت جایــگاه زنــان بــه عنــوان کنشــگران توســعه در قلمروهــای 
ــتی  ــی و سیاس ــای نظری،تجرب ــا رویکرده ــی ب ــی اجتماع ــون زندگ گوناگ
مــورد مطالعــه قــرار مــی گیــرد. بدیــن وســیله از اندیشــمندان، اســاتید، 
انســانی  علــوم  مختلــف  هــای  رشــته   دانشــجویان  و  پژوهشــگران 
و اجتماعــی دعــوت می شــود بــا ارائــه مقــاالت خــود در یکــی از 
ــه در ایــن رخــداد ارزشــمند علمــی مشــارکت کننــد: محورهــای 12 گان

ــترک  ــت مش ــی نشس ــال جــاری، ط ــاه س ــرداد م ــازده خ در ی
ــوم و انجمن هــای علمــی  ــت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت عل معاون
علــوم انســانی، راهکارهــای گســترش همــکاری دو نهــاد در راســتای 
گذاشته شــد.  بحــث  بــه  آزاداندیشــی  کرســی های  برگــزاری 
در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر رحیــم زاده مدیــر کل دفتــر 
ــخنانی  ــه س ــه ارائ ــوم ب ــزی وزارت عل ــت گذاری و برنامه ری سیاس
ــت.  ــه پرداخ ــی در جامع ــگاه آزاد اندیش ــت و جای ــورد ماهی در م
ــود  ــرات خ ــه نظ ــه نکت ــه ارائ ــا ب ــدگان انجمن ه ــه نماین در ادام
ــی های  ــه کرس ــوص آیین نام ــه خص ــد. ب ــورد پرداختن ــن م در ای
آزاداندیشــی مــورد بحــث و نظــر قــرار گرفــت. حاضــران بــا اشــاره 
ــی الزم،  ــی و سیاس ــترهای اجتماع ــود بس ــد نب ــی مانن ــه موانع ب
ــک  ــد بروکراتی ــودن فراین ــی ب ــده و طوالن ــی، پیچی ــکات مال مش

ــه دشــواری برگــزاری کرســی های  برگــزاری کرســی و ماننــد آن ب
ــد  ــی مانن ــرورت اقدامات ــه ض ــن ب ــد. همچنی آزاداندیشــی پرداختن
ــب  ــادی در قال ــر انتق ــوزش تفک ــی، آم ــای علم ــت انجمن ه تقوی
ــتگاه های  ــرف دس ــاز از ط ــام نی ــگاه، اع ــاری در دانش دروس اختی
ــد  ــاوری( و مانن ــات و فن ــوم، تحقیق ــه وزارت عل ــی )از جمل اجرای
آن اشــاره شــد. در پایــان نشســت دکتــر هاشــمی، رئیــس انجمــن 
جامعه شناســی آمــوزش و پــرورش و معــاون فرهنگــی و اجتماعــی 
ــر راه  ــر س ــود ب ــار تاســف از مشــکات موج ــا اظه ــوم، ب وزارت عل
انجمن هــای علمــی خاطرنشــان کــرد: »در دانشــگاه نیــاز بــه 
ــرا  ــم چ ــادی داری ــد و نق ــان نق ــو و جری ــای گفت وگ ــج فض تروی
ــد  ــه بای ــی ک ــد در صورت ــی آورن ــاب نم ــد را ت ــده ای نق ــه ع ک
ــود.« ــج ش ــکه رای ــد س ــان نق ــی جری ــل علم ــگاه و محاف در دانش

1. مطالبات زنان و حقوق شهروندی در انديشۀ اعتدال
2. زنان،اعتدال و رفاه، اشتغال و توسعه اقتصادی

3. زنان،اعتدال، سياست ورزی و مشارکت در عرصه های مديريتی
4. زنان، اعتدال و زندگی روزمره و مسئوليت اجتماعی

5. زنان،اعتدال و عرصه های فرهنگی، علمی، آموزشی و هنری
6. زنان،اعتدال و سالمت، اوقات فراغت، ورزش و کيفيت زندگی

7. بررسی های تطبيقی منطقه ای و بين المللی در مورد زنان، اعتدال و توسعه
8. مبانی نظری و مفهومی زنان و اعتدال در ادبيات توسعه

9.  آينده پژوهی و مطالعۀ روندها در زمينۀ اعتدال، زنان و توسعه پايدار
10. زنان و اعتدال در آيينۀ مطالعات ادبی، ايرانی و اسالمی  

11. تجربيات ايرانی در حوزه زنان و اعتدال از انقالب مشروطه تا دهۀ چهارم انقالب اسالمی
12. رويکرد زنان و اعتدال در آراء بزرگان انديشه دينی و متفکران اجتماعی ايران

 
فرصت ارسال چکیدة مقاالت 30 تیرماه 1394

اعام پذیرش چکیده مقاالت 10 مردادماه 1394
فرصت ارسال اصل مقاالت 20 شهریور 1394

info@fasleetedal.ir :ایمیل همایش
www.andisheye-etedal.ir :وبگاه
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فراخوان عمومی

ل و توسعه  همایش زانن  , اعتدا

گزارش



   گزارش تصویری

خبرنامه انجمن جامعه شناسی/ شماره ی 18 ، تیر ماه 1394

آ

ــان ــين دهق ــر حس ــات، دكت بي

مــاه برگــزار گرديــد.

ــرورش ــوزش و پ ــگاه و آم دانش

ــرورش ــوزش وپ ــي آم ــه شناس جامع ــي ــاي آزاد انديش ــي ه كرس


