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دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش به دلیل رای 
با  فعال  مجلس  سوی  از  پیشنهادی  وزیران  نیاوردن 
سرپرست اداره می شوند )البته وزارت ورزش و جوانان 
تا  است  قرار  و  کنیم(  اضافه  دو  این  به  باید  هم  را 
رئیس جمهور طی هفته های آینده این سه وزیر را 
درباره  تا دوباره رای گیری  داده  پیشنهاد  به مجلس 

آنها انجام شود.
سرپرست  عنوان  به  فانی  اصغر  علی  اکنون  هم 
جعفر  و  شده  معرفی  پرورش  و  آموزش  وزارتخانه 
توفیقی هم سرپرست وزارتخانه علوم، تحقیقات وفن 
نهایت  در  نفر  دو  این  آیا  دید  باید  است. حال  آوری 
به  روحانی  دکتر  از سوی  پیشنهادی  وزیر  عنوان  به 
آیا  شوند  معرفی  اگر  یا  و  شوند  می  معرفی  مجلس 
اینکه  یا  داد  آنها خواهند  به  اعتماد  رای  مجلسی ها 
بازهم این دو وزارتخانه حساس و مهم آموزشی قرار 

است بالتکلیف بمانند؟!
های  فعالیت  است  دادن  رخ  حال  در  فعال  که  آنچه 
مجموعه  در  ها  وزارتخانه  این  سرپرستان  گسترده 
تحت مدیریت خود می باشد. البته عزل و نصب های 
پرسر و صدا و حاشیه، در وزارت علوم بیش از آمورش 
می  سعی  توفیقی  خالف  بر  فانی  و  بوده  پرورش  و 
این  بتواند در  تا  تر حرکت کرده  به عصا  کند دست 

وزارتخانه بماند!
همانند  سرپرست  اختیارات  که  شد  منکر  نباید  البته 
وزیر است و اگر تغییری هم قرار است صورت گیرد 
براساس قانون موردی ندارد اما طبیعی است که در 
ابتدای کار تغیییدات گسترده به مذاق خیلی ها خوش 

نیاید.
علی اصغر فانی دراولین نشست مطبوعاتی خود درباره 
اردوهای  ایمنی  مدارس،  های  شنبه  پنج  تعطیلی 
راهیان نور، رتبه بندی معلمان، دوری از کتاب زدگی، 
سوم  و  هفتم  معلمان  آموزش  تحول،  سند  اجرای 
دبستان و...صحبت کرد و آن طور که مشخص بود 
قرار است با اندکی اصالحات طرح های قبلی به قوت 

خود باقی بماندد.
تعطیلی پنج شنبه ها ادامه می یابد

وی به تشریح برنامه هایش برای آموزش و پرورش 
پرداخت و گفت: در سال تحصیلی جدید نیز همچنان 
مدارس در روزهای پنج شنبه تعطیل خواهد بود. البته 
تشکیل  تیمی  روز  این  در  مدارس  فعال شدن  برای 
از  را  مدارس  در  پرورشی  فعالیتهای  اجرای  تا  شده 

سر گیرند.
وی ادامه داد: در هر زمانی که این تیم به نتیجه الزم 
برای فعالیتهای فوق برنامه و پرورشی برسد نتایج را 
به عموم مردم اطالع می دهیم اما تا آن روز همچنان 

مدارس در روزهای پنج شنبه تعطیل است.
قادر به توقف 6.3.3 نیستیم.

فعال  تغییر 
نمی دهیم!

احمد احمدی نژاد
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فانی با بیان اینکه برنامه های آموزش و پرورش باید 
با تمأنینه باشد تا مردم با آسایش و آرامش و امید به 
ادامه داد: اجرای 6.3.3  آینده در کشور زندگی کنند 
آغاز  آموزشی کاری است که  نظام  از تحول  بخشی 
شده و ما قادر نیستیم که این حرکت را متوقف کنیم. 

اما سیاست ما رفع مشکالت اجرایی است.
نقاط   6.3.3 پرورش،  و  آموزش  سرپرست  گفته  به 
قوت فراوانی در بحث تعلیم و تربیت می تواند داشته 
باشد که از جمله آنها می تواند به حل مشکل پیش 
سوم  سال  به  تحصیلی  هدایت  انتقال  دانشگاهی، 
راهنمایی و افزایش آموزشهای فنی و حرفه ای از دو 

سال به سه سال از جمله این قوت هاست.
اما  است  دفاع  قابل   6.3.3 فواید  کرد:  تصریح  فانی 
اجرای آن مشکالتی دارد. به عنوان یکی از انتقادات 
آن است که تحول از پایه ششم شروع شده این در 
پایه  از  باید  ام تحول  بارها گفته  حالی است که من 
شروع می شد اما دوستان عجله کرده و پایه ششم در 

سال گذشته اجرا شد.
رتبه بندی معلمان نباید به سرعت و با 

تاکید انجام شود
رتبه  وضعیت  درباره  پرورش  و  آموزش  سرپرست 
بندی معلمان و همچنین ابالغ آن در دولت گذشته از 
یک سو و تصویب نشدن نظام رتبه بندی در مجلس 
شورای اسالمی از سوی دیگر گفت: نظام رتبه بندی 
معلمان یک دیدگاه مترقی است و معلمان باید همانند 
آن  اساس  بر  و  شوند  بندی  رتبه  دانشگاه  استاتید 

حقوق و مزایا دریافت کنند.
که  است  این  من  تاکیدات  از  یکی  داد:  ادامه  فانی 
رتبه بندی معلمان نباید با تاکید و سرعت انجام شود. 
مجلس کلیاتی از رتبه بندی را در دست بررسی دارد. 
ما نیز حمایت و پیگیری می کنیم و از آن ها خواسته 
بدانیم  باید  اما  کنند  تصویب  را  کلیات  این  که  ایم 

تصویب رتبه بندی با اجرای آن فاصله بسیار دارد.
و  آموزش  برای  قبلی  دولت  میراث  بودجه  کسری 

پرورش بود
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره میزان کسری 
بودجه آموزش و پرورش با توجه به ارائه گزارش های 
اعالم  را  رقمی  توانیم  نمی  حاضر  حال  در  مختلف 
اعالم  مجلس  به  را  بودجه  تامین  موضوع  اما  کنیم 
کردیم و همچنین از سوی سازمان مدیریت و برنامه 
و  آموزش  بودجه  کسری  حل  خواهان  نیز  ریزی 

پرورش هستیم.
رئیس  با  که  این  درباره  خبرنگاری  به  پاسخ  در  وی 
جمهور برای معرفی به مجلس به عنوان وزیر آموزش 
و پرورش مذاکراتی را انجام داده است گفت: صحبت 
هایی که با آقای روحانی داشتم ایشان تاکید کردند 

که من در این وزارت خانه بمانم.

باید یکی از اهداف آموزش و پرورش این باشد 
که زندگی گرانبهاست. ابراهام مازلو

ایمن سازی اردوهای دانش آموزی
فانی درباره فعالیت مدارس قرآنی و اردوهای راهیان 
نور توضیح داد ایمن سازی اردوها از جمله اردو راهیان 
نور از اولین دستورالعمل های ما از لحظه حضورم در 
نیز  قرآنی  مدارس  حوزه  در  بود.  پرورش  و  آموزش 
هدف اصلی ما روخوانی و روانخوانی و همچنین فهم 

صحیح از قرآن است.
تغییر معاونان

قرار  آیا  که  این  درباره  پرورش  و  آموزش  سرپرست 
نیست معاونان خود را تغییر دهد توضیح داد: تا آغاز 
سال تحصیلی هیچ تغییری نخواهیم داشت اما این به 
این معنی نیست که جابجایی معاونت و مدیران پس 

از آغاز سال تحصیلی انجام نشود.
هوشمندسازی مدارس

در  تحولی  هر  گفت:   3.3.3.3 اجرای  درباره  وی 
باشد.  مقررات  تمهید  با  باید  پرورش  و  آموزش 
پنج کالس طراحی شده  برای  ما  آموزشی  فضاهای 
هایی  برنامه  تدریج  به  تحصیلی  سال  طول  در  که 
برای اجرایی کردن 3.3.3.3 را خواهیم داشت. ضمن 
آن که به ما اعالم شده است که 500 هزار صندلی 
خالی در مدارس غیردولتی وجود دارد ما باید از این 
باید  ظرفیتهای خالی به نحو احسن استفاده کنیم و 

تفکری جدیدی در اداره مدارس ایجاد شود.
فانی نظر خود را درباره هوشمندسازی مدارس اینگونه 
آموزش  مدارس  هوشمندسازی  مقدمه  کرد:  بیان 
معلمان و ایجاد مهارت برای استفاده از این ابزار است. 
من معتقدم به جای این که یک مدرسه هوشمند شود 
یک کالس هوشمند شده تا مهارت در میان معلمان 
توان همزمان سخت  دیگر می  از سوی  یابد  توسعه 

افزارهای الزم را در مدارس ایجاد کرد.
کمک مالی اولیا به مدارس

سرپرست آموزش و پرورش توضیح داد: مدرسه باید 
اداره شود. در حال حاضر با توجه به شرایط ایجاد شده 
اولیا اگر کمک نکنند کار مدرسه مختل می شود این 
به معنی اجبار والدین به کمک نیست اما از آن ها می 
خواهیم و دست نیاز به سوی آن ها دراز می کنیم تا 

در کوتاه مدت بتوانیم اعتبار الزم را تامین کنیم.
سرپرست آموزش و پرورش با بیان این که دو سوم 
کارکنان دولت در آموزش و پرورش مشغول به کار 
هستند گفت: ما باید از شتابزدگی در آموزش و پرورش 
پرهیز کنیم. تنها یک تصمیم شتابزده در اجرای شش 

سه سه مشکالت زیادی را برای ما به وجود آورد.
و  جنجالی  حرکتهای  از  پرهیز   : گفت  پایان  در  وی 
رسانه ای از دیگر سیاستهای ماست آموزش و پرورش 
جایی نیست که وزیر آن هرچه به نظر شخص خودش 
می رسد را مطرح کند بلکه باید نظرات در الیحه های 
مختلف مدیریتی بررسی و تحلیل شود. یکی از دالیل 
عدم موفقیت برخی برنامه های آموزش و پرورش به 
نمی  توجیه  مدیریتی  های  الیه  که  است  دلیل  این 

شوند و ما این موضوع را پیگیری می کنیم.
تکلیف  شدن  مشخص  از  پس  آیا  دید  باید  حال 
وزارتخانه مهم آموزش و پرورش و ماندن آقای وزیر 
شاهد تحوالت گسترده در آن خواهیم بود یا هم چنان 
طرح های دولت قبل از جمله سند تحول و تعطیلی 

پنج شنبه ها در روال خود باقی خواهند ماند؟!



اینکه ما یک نظام دیني هستیم که خیلي  به دلیل 
هم آرمانگرا مي باشیم یعني مي خواهیم یک شبه ره 
صدساله را برویم حاضر نیستیم بگوییم کجا هستیم 
و حاال از این نقطه حرکت کنیم هدف گذاري کنیم 
و به چه نقطه اي برسیم. گفته ایم مي خواهیم انسان 
که  آدمي  یک  واقع  در  یعني  بسازیم  مکتب  طراز 
پیامبر  الگویش  و  است  زمین  روي  در  خدا  نماینده 
زمان  در  پیامبر هم  نظر مي آید  به  است. کاري که 
خودش کاماًل موفق نشد و وقایع زمان پیامبر  و بعد 

از آن شاهدي است بر این مدعا. 
شخصیتي  رنج  یک  با  مختلف  آدم هاي  ما  جامعه 
خیلي متفاوتي از آدمي است که ممکن است خیلي 
وارسته باشد تا یک آدمي که ممکن است از لحاظ 
آموزش  اگر  باشد.  داشته  اوجاج  خیلي  شخصیتي 
عهده  به  تنها  قطعًا  که  است  متولي  پرورش  و 
آژانس هاي  نیست، معمواًل  هم  پرورش  و  آموزش 
جامعه پذیري، خانواده هست،  گروه هم هست، مدرسه 
هم هست، گروه رسانه ها و محیط کار هست. و حتي 
بعضي از نهادهایي که رسمًا ممکن است متولي نباشد 
مثل حوزه هاي علمي که ادعایشان بیش از آموزش و 

پرورش است . شاید آنقدر که آموزش و پرورش  آن 
قدر باید پاسخگو باشد آنها پاسخگو نیستند و ممکن 
است بودجه هاي زیادي هم بگیرند. به نظر مي آید از 
این بابت هم یک ظلمي در حق آموزش و پرورش 
مي شود. آموزش و پرورش هم در آن معنایی که در 
ذهن من هست به نظر نمی آید که فقط خالصه شود 
یا  علوم  وزارت  حتی  پرورش.  و  آموزش  وزارت  در 
وزارتخانه هایی که به نوعی تحصیالت تخصصی را 

ارائه می کنند ذی نفع هستند.
آقای  خدمت  دهقان  دکتر  آقای  همراه  بار  یک  ما 
حاجی بابایی رسیدیم. منتهی ظاهراً در خلوت خیلی 
که  صحنه  جلوی  اما  می کنند  تأیید  را  حرفها  از 
باالخره  می آیند موضع گیری خیلی متفاوت تر است. 
شرکاء زیاد هستند و هدف گذاری شاید جای دیگری 
است. پیشنهاد من به دکتر دهقان این است که هم 
در  یا  اول  دور  اگرچه  دربیاید  حالت  این  از  انجمن 
خدمت دکتر دهقان در بنیان گذاری انجمن مشارکت 
داشتم و بعد من به دالیلی که گرفتار شدم نتوانستم 
دوره های بعدی را بیایم. به نظر می آید که می شود 
که  بابت  این  از  کرد  فعال  مقدار  یک  را  انجمن 
پرورش  و  آموزش  به  اعتبار  دریافت  چشم  باالخره 
آن  باشیم  داشته  استقالل  مقدار  یک  اگر  و  نباشد. 
نظرم  به  کرد.  تقویت  می شود  را  پژوهشی  بخش 
می آید که می توان در این زمینه تحقیق کرد که در 
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نشست علمی

جامعه پذیري وعوامل اجتماعي موثر 
بر شخصیت اجتماعي پیشرفته

ذیل آن عنوان های زیادی را تعریف کرد. و مدیریت 
کلی بر خود آن پروژه باشد ولی چندین پروژه ذیل 
آن تعبیر شود. باالخره آخر کار در بخش خرد آن خود 
دانش آموزان هستند. تربیت شخصیت که باالخره در 
اتفاق  آن  اعظم  بخش  نوجوانی  و  کودکی  دوران 
باالخره معلم، مدرسه، کتاب درسی، خیلی  می افتد. 
چیزها دخالت می کند در این جریان که در کنار آن 
خانواده و سایر آژانس ها که دست اندرکار هستند قرار 
دارند می شود یک مجموعه تحقیقاتی که اصطالحًا 
در حوزه تحقیقات کاربردی که بعد هم از آن بشود 
و  درآورد  را  خرد  یا  کالن  سیاست های  سری  یک 

اینها را به آموزش و پرورش داد و دفاع کرد.
متأسفانه ورود همکاران علوم تربیتی و روانشناسی از 
اول زودتر از جامعه شناسی به آموزش و پرورش اتفاق 
افتاده است و اینها متأسفانه ورود جامعه شناسی را به 
آموزش و پرورش و سایر رشته ها باز نمی گذارند. به 
نظر می آید جایی که جامعه شناسی حرفی برای گفتن 
انجام  را  تحقیقاتی  بیاید  که  جاهاست.  همین  دارد 
دهد و دفاع کند از آن حتی در ارتباطات گفتم گام 
اول آن با وزیر است. می شود آقای حاجی بابایی را 
موافقت  را  تحقیقات  اگر  و  کرد  مسئله  و طرح  دید 
کردند انجام داد. نتایج آن را هم برد و در خود شورای 
انقالب فرهنگی که االن دارند یک بخشهایی تدوین 
و  آموزش  که  کرد  کاری  کرد.  ارائه  آنجا  می کنند 

پرورش از این سرگردانی دربیاید به نظر می آید که 
عماًل  که  کردیم  ایده آل  خیلی  ما یک هدف گذاری 
فاصله  دارد  هم  روز  به  روز  و  ندارد  واقعیت  در  پا 
آن بیشتر می شود. خود آقای دکتر دهقان در جریان 
هستند که بعضی از دوستان ما که در حوزه آموزش و 
پرورش کار کرده اند مثل آقای دکتر سراج که جامعه 
پرورش  و  آموزش  در  دکتری اش  تز  و  آماری اش 
بوده یا خود آقای دکتر طالبات اینها باشد آمار نشان 
می دهند که ما می گوییم صداقت و درستکاری داشته 
 95 تا   90 که  می دهد  نشان  تحقیقات  ولی  باشیم 
درصد بچه ها حداقل یکبار را تقلب کرده اند که قطعًا 
بیش از یکبار است. االن دروغ یک خصلت اجتماعی 
شیوه های  این  اینها  می شود  معلوم  که  است  شده 

مستقیم کارآمد نیست.
نظمشان  جامعه شناسی  کتاب  در  چلبی  دکتر  آقای 
غیر  می کند  نظم  آسیب شناسی  در  که  بحثی  یک 
نظام  بحث  آن  خرد  بحث  در  آن  کالن  سطوح  از 
مفهوم  با  توسعه  بخواهیم  اگر  می کند  را  شخصیتی 
مفهوم  به  را  توسعه  ایشان  البته  که  کلمه،  درست 
به گشت اجتماعی به کار می بردند توسعه به مفهوم 
ایشان  دارد.  هم  منفی  بار  حال  هر  به  که  آن  رایج 
می گوید اگر بخواهیم توسعه را اجرا کنیم در سطح 
اجتماعی،  اقتصادی،  نظام های  خرده  مثل  کالن 
یعنی  نیستند.  دخیل  تنهایی  به  فرهنگی  و  سیاسی 
اینها  که  را می خواهیم  آدم هایی  در سطح خرد هم 

را اجرا کنند. 
وقتی آدم ها از حد نصاب یا از این ویژگی ها برخوردار 
نیستند چطور می توانند خودشان عامل توسعه شوند 
بنابراین این مشکلی که کسی خودش درک درستی 
چطور  ندارد  خرد  سطح  در  توسعه  ضرورت های  از 
نتیجه  در  شود؟  توسعه  عامل  خودش  می خواهد 
ایشان در فصل نهم همان کتاب جامعه شناسی نظم 
آنجا یک سلسله بحث هایی  پویا  نظم  عنوان  تحت 
مطرح  در  شخصیتی  نظام  آمده اند  که  کرده اند  را 
کرده اند و یک سنخ شناسی را از انواع شخصیت ذکر 
کرده اند که خودش شخصیت را یک تعریفی کرده اند 
که متفاوت از تعاریف روانشناسانه است. می گوید در 
تمایالت هنجاری شده  نظام  واقع شخصیت همان 
است که در طی فرآیند جامعه پذیری در درون بچه ها 
در طی  او  اجتماعی  وجه  آن  بین  و  می گیرد  شکل 
وقتی  فرد  و  می شود  برقرار  توازنی  یک  فرآیند  این 
شخصیتش شکل می گیرد اگر خوب شکل بگیرد این 
دارد و هم وجه  آدم هم یک هویت مستقل فردی 
منافع  خاطر  به  کرد  پیدا  ضرورت  اگر  اجتماعی اش 
فردی اش  منافع  از  راحتی  به  است  حاضر  اجتماعی 
بگذرد. می گوید پس از تولد افراد با 3 محیط مواجه 
هستند یک محیط مواجه هستند یک محیط اثباتی 
محیط  این  است  معتقد  که  است  طبیعی  محیط  یا 
تولد فرد وجود داشته است حاال فرد  از  اثباتی قبل 
در یک محیط جغرافیایی با همه ویژگی هایش متولد 
این  از  می کند  سعی  که  است  طبیعی  و  است  شده 
از  می کند  سعی  که  مادی اش  نیازهای  هم  محیط 
این محیط هم نیازهای مادی اش را در درجه اول در 
واقع تأمین کند بعد هم به تدریج با 2 محیط دیگر 

یک  و  است  فرهنگی  محیط  یک  می شود  رو  روبه 
محیط اجتماعی است و هر چه اینها متنوع و متعددتر 
شوند طبیعی است که فرد از یک شخصیت جامع تر 
و پیشرفته تری برخوردار خواهد شد. بعد هم می آید 
4 قطب را ایشان برای شخصیت ذکر می کنند. 1- 
هوشی نه به معنای کالسیک بلکه به معنای استعداد 
که  مستقل  هویت   -3 اجرا  ظرفیت   -2 یادگیری  
آن وجه فردی است. 4- تعهد عاطفی که می گوید 
نقش  2تا  و  دارند  تغییر دهندگی  نقش  اینها  2تای 
مثاًل  دارند.  شخصیت  به  ثبات دهندگی  و  ایستایی 
هوش تغییردهندگی تعهد عاطفی نقش ثبات دهنده 
یا ایستایی را دارد. بعد هم چگونگی تداخل نفوذ اینها 
به همدیگر هم باعث می شود نوع شخصیت شکل 
ذکر  را  تیپ   5 ه  شخصیت  تیپ شناسی  در  بگیرد. 
می کند 1- شخصیت ضعیف و ابتدایی 2- شخصیت 
سنتی 3- شخصیت مصلحت جو 4- شخصیت تمایز 
یافته یا تفکیک شده 5- شخصیت اجتماعی پیشرفته. 
شخصیت اجتماعی پیشرفته آن تیپ شناسی است که 
می تواند برای توسعه تربیت شود. بعد هم یک تئوری 
دارد و تحت عنوان تئوری رشد شخصیت مدرن که 
در آن آقای چلبی آمده است 4 قضیه را مطرح کرده 
است که 1- قضیه شرطی عام است که برای همه 
محیط  هرچه  که  است  این  هم  آن  و  است  صادق 
اثباتی ، فرهنگی اجتماعی و بیشتر و متنوع تر باشد 
داشت  خواهد  پیشرفته تری  اجتماعی  فرد شخصیت 
یعنی کمتر و هرچه بیشتر باشد امکان رشد شخصیت 
قضیه   3 و  است  عام  قضایای  این  اما  است  بیشتر 
شرطی دارد شرط وقوع است یعنی اگر بخواهد اولی 

محقق شود باید این 3 رخ دهد. 
اینکه امکان تحرک فرد برای فرد فرد فراهم باشد. 
در چه زمینه هایی؟ یکی امکان تحرک فیزیکی است 
فرد  بود  اینها شرایط دشوار  اگر  است.  که مهاجرت 
باید این امکان برایش فراهم باشد اگر اینجا شرایط 
دشوار است به جایی که شرایط مناسب تر و بهتری 
دارد مهاجرت کند. به لحاظ اقامت به طور مثال اینقدر 
شرایط و فضا و سیستم توزیع آن نابرابر نباشد که فرد 
مثاًل اگر در منطقه فقیرنشین ماند برای تمام عمرش 
در همان منطقه بماند. باید این شرایط فراهم باشد 
که بتواند منطقه مسکونی اش را عوض کند. به این 
نکته هم اشاره کردم که خود دولت ها بخشی از آن 
را سیاست گذاری می کنند. سیاست هایی که در زمینه 
خرید  به  مربوطس  اعتبارات  و  زمین  توزیع  مسکن 
مسکن و مصالح ساختمانی... این را می توانند برای 
ایجاد مانع یا ایجاد جابه جایی برای افراد کمک کننده 
خرد  در سطح  است.  کالن  در سطح  این  که  باشد 
هم باید شرایط زندگی افراد به گونه ای باشد که اگر 
تصمیم گرفت جابه جا شود این جابه جایی امکان پذیر 
بر  دولت  خود  که  ما  جامعه  در  مثال  طور  به  باشد. 
همه امور ذی نفع و ذی نقش است در غرب به طور 
فرض اگر چه دولت ها به طور مستقیم ورود نمی کنند 
درصد   80 می کنند.  سیاست گذاری سطح کالن  اما 
قیمت مسکن را معمواًل می توانند افراد با بهره های 
را  وام ها  این  اینکه  برای  شرایط  و  بگیرند  وام  کم 
باز پرداخت کنند وجود دارد. اینجا شاید سهم دادن 

اعتبارات فوق العاده پایین است. مثاًل شاید فرد بتواند 
15 درصد آن را وام بگیرید که آن هم با کلی مشکل 
به  و  باشد  داشته  کلی پس انداز  پایه  و  است  همراه 
وجود  ساختاری  محدودیت هایی  یک  ترتیب  این 
او  تالش  کند  تالش  بخواهد  هم  فرد  اگر  و  دارد 
چون  بنابراین  پس  است  روبه رو  زیادی  موانع  با 
منطقه مسکونی است در همان تحقیقی که ما انجام 
دادیم اتفاقًا یکی از مهم ترین عواملی که روی نظام 
شخصیتی افراد برای شکل گیری شخصیت اجتماعی 
پیشرفته مؤثر است همان منطقه مسکونی است. نه 
منطقه مسکونی به لحاظ آن کاربردش، بیشتر بخش 
اجتماعی  روابط  نوع  یعنی  آن،  فرهنگی  اجتماعی 
سهم است. بعد به لحاظ شغلی است: یعنی اگر این 
شغل نشد امکان شغل دیگر وجود داشته باشد و هم 
برایشان  این شرایط  بهتر،  یا شغل  عوض آن شغل 
برمی گردد  آن  از  بخشی  هم  این  که  باشد.  فراهم 
تخصیصی  سیاست گذاری های  ساختار  همان  به 
اعتبارات برای ایجاد شغل و ... که در جوامع مدرن 
در  کمتر  و  می کنند  سیاست گذاری  فقط  دولت ها 
قسمت های اجرایی دخالت دارند اینجا نه. در اینجا 
می شود  بنابراین  می کند  تعیین  دولت  را  چیز  همه 
گفت مسئولیت دولت خیلی سنگین است اگر نتواند 
خوب تنظیم کند بحرانی شکل می گیرد که اسم آن 

بحران مسکن است.
یکی  که  بود   83-84 سالهای  حدود  وقتی  یک   
بررسی  که  بود  جامعه شناسی  انجمن  جلسات  از 
مسائل اجتماعی ایران در آن مطرح می شد یکی از 
زمان  در  ارائه شد  مقاالتی  آن  روی  که  حوزه هایی 
مرحوم دکتر عبداللهی در تربیت مدرس برگزار شد 
اتفاقًا دکتر پیران همین مسئله مسکن که ما االن در 
آن گیر کرده ایم باشد دهه آماری این را روشن کرد 
ایران دچار  این روندی که ما داریم می رویم  با  که 
یک مشکل و بحران مسکن خواهد شد حاال چه به 
لحاظ اجاره و چه به لحاظ خرید و فروشی، وقتی ما 
برگرفته  که  نداریم  دقیقی  و  روشن  سیاست گذاری 
این  است  طبیعی  باشد  اجتماعی مان  ماهیت  از 
محدودیت ها باالخره اثرش را روی همه ابعاد زندگی 
انسان و نظام شخصیتی بچه ها خواهد داشت. یکی 
به لحاظ  یعنی  دیگر بحث تحرکات موضعی است. 
است  متوسط  اجتماعی ام  پایگاه  اگر  من  پایگاهی 
بتوانم راحت خودم را با تالش بیشتر از موضع پایگاه 
هستم  پایین  اگر  برعکس  یا  برسانم.و  باال  میانی 
بتوانم ارتقاء پایگاهی پیدا کنم. این هم باز برمی گردد 
بخشی از آن  به سیاست گذاری سطح کالن بخشی 
هم ناشی از تالشهای فردی است و در یک جامعه 
سیاست گذاری کالن  نقش  که  می دانیم  ما  پیچیده 
و کنشگر شاید  است  تعیین کننده  و  فوق العاده مهم 
اینقدر قدرت مانورش زیاد نباشد ولی این به این معنا 
نیست که اصاًل نیست. یکی دیگر بحث انکار تحرک 
در  مدنی  تشکالت  در  آدمها  یعنی  است.  رابطه ای 
واقع این امکان برایشان فراهم باشد که خیلی راحت 
عضویت تشکالت مختلف را داشته باشند چون خود 
این هم ساختار اجتماعی شخصیت را شکل می دهد 

و طبیعتًا خیلی کارآمد است. 

دکتر بیژن زارع 
عضو هیأت علمي دانشگاه تربیت معلم
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نشست علمی
در همین تغییری که باز ما انجام دادیم نشان می داد 
باز  است.  مهم  عامل  یک  اجتماعی  سرمایه  که 
از  دیگر  یکی  است.  مهم  اینها هم  توزیع  چگونگی 
تئوری  در  چلبی  آقای  که  قضایایی  یا  گزاره ها  آن 
رشد شخصیت مدرن اشاره می کند بحث فرصت های 
حوزه هایی؟  در چه  فردی  فرصت های  است.  فردی 
یک آموزش است. امکانات آموزش سرمایه فرهنگی 
چگونه توزیع شود؟ اگر چه تحقیقات گسترده ای در 
تحقیقات  از  برخی  اما  است  نگرفته  صورت  کشور 
انجام شده خودش یک شاهدی است که توزیع آن 
امید  حوزه  در  مثاًل  یعنی  است.  چله  کشور  سر  بر 
به زندگی یکی از همکاران ما آقای حسینی که در 
دانشگاه بوعلی هستند کار کرده اند رابطه بین توسعه 
اقتصادی اجتماعی و امید به زندگی را بررسی کرده اند 
دقیقًا نشان می دهد که استانهایی که از توسعه پایین 
برخوردار هستند اینها امید به زندگی شان هم پایین 
به  امید  توسعه یافته ترند  واقع  در  که  آنهایی  است. 
آماری  کار  یک  اتفاقًا  است.  باالتر  هم  زندگی شان 
و  متغیرها  و  داده اند  انجام  هم  خوبی  فوق العاده 

کرده اند.  آمارگیری  را  شاخصها 
هم  با  اینها  که  می دهد  نشان  و 
هماهنگ هستند. یعنی 95 درصد با 
15 درصدی که شاخصه را ساخته اند 

در سه رده پایین ، متوسط و باال.
تز  برای  دانشجوها  از  یکی 
کار  را  موضوع  این  فوق لیسانس 
کرده است: رابطه بین میزان توسعه 
که  ما  خشن.  جرایم  و  اجتماعی 
هم  جرایممان  مثبت  سیستم  حاال 
خیلی دقیق نیست. ولی حداقل قتل 
که  داد  نشان  دقیقًا  می شود  مثبت 
توسعه  بین  تنگاتنگی  بسیار  رابطه 

وجود  قتل  میزان  و  توزیع  عدالت  عدم  و  نیافتگی 
دارد. یعنی استانهایی که فقیرتر و محروم تر هستند 
به  این  است  بیشتر  هم  قتلشان  میزان  اصطالح  به 
همان سطح کالن و خودش برمی گردد. مامی دانیم 
آموزش در سطح کشور واقعًا عادالنه توزیع نمی شود. 
از جهت تعداد  یک ولبشویی در سیستم آموزش ما 
دانش آموز نوع مدرسه، امکانات آموزشی، خود مناطق 
خیلی  باز  متأسفانه  هستند.  تأثیرگذار  باز  جغرافیایی 
پایه  داده های  ما  که  است  نشده  کار  چیزها  این  از 
داشته باشیم . بتوانیم یک تحلیل دقیقی را ارائه کنیم 
حداقل می شود به لحاظ تجربی نشان دهیم که حتی 
و  پایتخت هست  تازه  که  هم  تهران  شهر  خود  در 
زیاد  تسهیالت  و  است  دسترسی  قابل  راحت  خیلی 

است عادالنه امکانات آموزشی توزیع نشده است.
نقش معلم در ساختن شخصیت چیست؟

این  با  باید  ما  ولی  نیست.  زیاد  خیلی  معلم  سهم 
آن  تکمیل  در  عواملی  چه  اینکه  داشته  توجه  نکته 
یا دیگر شخصیت ها مؤثر است  اجتماعی  شخصیت 
همان  من  که  دارد  زیاد  پژوهشی  کارهای  به  نیاز 
آقای  با  ما  انشاءاهلل  و گفتم  اشاره کردم  اول جلسه 
بتوانیم  و  شدیم  موفق  اگر  دوستان  و  دهقان  دکتر 
آموزش و پرورش را قانع کنیم که این تحقیق انجام 

پرورش  و  آموزش  خود  در  مختلفی  گروه های  شود 
وجود دارد یک سهم معلم یک سهم کالس درس 
یک سهم چیدن کالس و فضای کالس و امکانات 
کتاب  محتوا  هست.  تدریس  شیوه  هست.  آموزشی 
عمل  آزادی  حد  چه  تا  شما  اینکه  هست.  درسی 
ما جزو محدود  یعنی  مفاهیم.  انتقال  در  دارید حتی 
شکل  به  را  درسی  کتاب  که  هستیم  کشورهایی 
متمرکز تهیه می کنیم. همه جای دنیا 4چوبهای کلی 
را مشخص می کنند در واقع حاال منطقه یا محل یک 
شورایی که متشکل هست از نخبگان آن منطقه و 
معلم ها و یک مجموعه نظارت می کنند. در خیلی از 

مواقع آموزش و پرورش حساب پس می دهد. 
پس  کتاب  و  حساب  اصاًل  که  جاهاست  بعضی 
قرار  بازخواست  مورد  هم  را  شما  تازه  نمی دهند 
می دهند. سهم معلم می شود گفت این هست که در 
آن چارچوب ببیند که چقدر از این عناصر را می تواند 
منطقًا تلفیق کند بعضی از این ظرفیتهایی که هست 
که کتاب کنارش باشد، شیوه تدریس باشد تدریس 
را از حالت تئوریک را از حالت تئوریک درآورد یک 

آموزشی  ابزارهای  از  استفاده  با  اصطالح  به  خرده 
انجام دهد.

ما شاخص هایی که استفاده کردیم برای نمره دادن 
برون گرایی شامل چه چیزهایی  بعد  گفتیم  افراد  به 
وجود  برون گرایی  برای  4مشخصه  مثاًل  می شود؟ 
دارد 1- فعال گرایی آنی است یعنی به سرعت بتوانند 

واکنش نشان دهند. 
2- میل به انطباق با محیط اثباتی. یعنی شما نیازهای 
مادی تان را معمواًل از محیط های طبیعی و اثباتی تان 
می گیرید. حتی بر همین اساس می توان گفت دانش 
جغرافیا و آموزشش کاماًل متفاوت خواهد شد تا اینکه 
شما یک کتاب راجع به جغرافیا می نویسید ولی بچه 
به محض اینکه امتحان می دهد فراموش می کند یک 
کارتنی نشان می داد که بچه ها را می بردند در محیط 
و بچه ها داده ها را به شکل تجربی و بی رابطه کشف 
بررسی  و  بحث  جلسات  می نشستند  بعد  می کردند 
برقرار می کردند. یعنی آموزشی است که هیچ گاه از 
صفحه ذهن آدمها منفک نمی شود. تا اینکه ما هوش 
حافظه ای و هوش کالمی را بیشتر رشد می دهیم. ما 
بچه ها را نبرده ایم در محیط و هوش عملی را رشد 
درس  در  من  دختر  خرده ای  و  شصت  سال  دهیم. 
علوم یک سؤال را پیشرفته تر جواب داده بود و معلم 
روی آن خط زده بود من رفتم و اعتراض کردم که 

شما باید تشویق کنید که دقیق تر جواب داده است 
معلم گفتند نه چون اینجا نوشته شده است این من 
هم باید با این کلیشه نمده دهم. این خالقیت را از 
بین می برد. دوستان می گفتند که ما تاریخ را با تئاتر 
درس می دادیم این باعث می شود هیچگاه از صفحه 
ذهن بچه پاک نشود. بنابراین اگر آموزش با تجربه 
عجین شود و ما محوریت با به خود دانش آموز بدهیم 
می گیریم  بهتری  نتایج  خیلی  که  نکنید  شک  شما 
کنید.  حبس  نباید  را  دانش آموز  ما  اینکه  اضافه  به 
بعد از 20 سال که دانش آموز دارد آموزش متوسطه 
افتاده  اتفاق  تغییر و تحول در جهان  می شود چقدر 
است؟ جهان االن عوض شده است هر 6 ماه بعضی 
حوزه ها اطالعاتشان دو برابر می شود. اگر ما بچه ها 
را متناسب با زندگی آینده آماده نکنیم فردا در این 
جهان پیچیده گرفتار می شوند. 48 درصد آن مابقی 
گونه شخصیتی   29 گفته اند  چلبی  آقای  که  هست 
درآورده اند. 3 درصد ترکیبی بوده است گفته اند اینها 
بیشترین بوده است که از داخل آن درآورده اند یعنی 
اینها  زیر  بقیه همه  داده که  یک دسته بندی 7تایی 
ذکر  را  آنها  دیگر  بنابراین  بوده اند. 
نکرده اند. یک کاری را من به مجله 
که  وداده ام  جامعه شناسی  انجمن 
چاپ خواهد شد تحت عنوان بررسی 
بر شخصیت  اجتماعی  تأثیر عوامل 
جوانان  بین  در  پیشرفته  اجتماعی 
مثاًل  آمده ایم  ما  یعنی  بابل  شهر 
اجتماعی  پایگاه  اجتماعی  سرمایه 
بررسی  را   ... منطقه محل سکونت 
یک  در  می دانید  شما  و  کرده ایم 
زیادی  تعداد  نمی توان  هم  تحقیق 
نشان  تحقیقات  کرد.  وارد  متغیر 
داده است که آدم هایی که فرهنگی 
یا  پرورش  و  آموزش  در  که  آنهایی  از  اعم  هستند 
در دانشگاه هستند یا آنهایی که فارغ التحصیل رشته 
در  اینها  بچه های  نشان می دهند که  حقوق هستند 
سایر  یا  مقایسه  در  بیشتری  موفقیت  از  تحصیل 
آن  عالمت  هستند.  برخوردار  اجتماعی  گروه های 
هم این است که اینها آرزوهای تحصیلی شان به هر 
حال برای بچه هامهم است . اتفاقًا اگر شما شخصیت 
کارآفرین هم اگر بخواهید تربیت کنید خانواده ها به 
شدت مؤثر هستند روی ارتقاء ویژگی های کارآفرینی. 
یک کاری آقای دکتر هومن انجام داده اند یک متنی 
است که تست اندازه گیری شخصیت کارآفرین است. 
ویژگی هایی که گرفته اند گفته اند در واقع شخصیت 
کارآفرین  فرآیند  کارآفرین شخصیتی است که طی 
ریسک پذیری  نه  ریسک پذیری  مثل  ویژگی هایی 
به  اقدام  جسارت  که  متعادل  بلکه  گسیخته  عنان 

عمل کنند.
که  است  داده  نشان  هم  اقتصادی  تئوری های  در   
آدم های کارآفرین کسانی هستند که معمواًل قدرت 
ریسک پذیری  که  هست.  باال  ریسک پذیری شان 
متعادل یعنی پذیرش مخاطره بسیار حساب شده و 
اینکه تالش می کنند با توجه به آن بخشی که روشن 
هست. و آن بخش جزئی ناروشن را می برند به آن 

سمتی که به اهدافشان برسند.
ریسک پذیری  از  غیر  ویژگی ها  از  دیگر  یکی  باز   
متعادل کانون کنترل درآورد. بعضی از آدم ها هستند 
از  که اگر شکست می خورند یا موفق می شوند زود 
را  شکست  می کنند  سعی  نمی شوند  خارج  میدان 
نیاز به موفقیت  حالجی کنند و مجدد تالش کنند. 
یعنی  است.  کارآفرینان  شخصیت  ویژگی   دیگر  از 
همواره  شدند  موفق  که  آدم هایی  اینکه  یعنی  چه؟ 
اشتهای سیری ناپذیری داشته باشند که وقتی یک جا 
شود.  خالی  انرژی شان  و  نشوند  سیر  کردند  فتح  را 
می کنند.  فتح  مرحله  به  مرحله  حال  هر  به  چون 
یکی دیگر از ویژگی های آدم های کارآفرین سلیس 
سریع  بعضی ها  می بینید  یعنی  است.  فکری  بودن 
دیگر  یکی  برعکس.  یا  می کنند  تعریف  را  داستانی 
از ویژگی های شخصیت کارآفرین عمل گرایی است 
که اهل عمل و تجربه هستند. جوامعی که پیشرفت 
کردند همه اهل عمل هستند جوامعی هم که فقط 
که  تیپ هایی  به  برمی گردد  اینها  که  حرف می زنند 
ما تربیت می کنیم. ما بیشتر حرف می زنیم تا عمل 
آدم هایی  یعنی  است  رویاپردازی  دیگر  یکی  کنیم. 
هستند که رویاها و ایده های زیادی دارند. در غرب 
یکی از دالیل رشدشان خرید ایده است. وقتی ایده 
قوی خوبی می آید فوراً حمایت می کنند. ما باید همه 
چیز را شفاف کنیم آخر کار هم می بینیم یکی دیگر 
آخرین  و  اسم خودش چاپ می کند  به  و  برمی دارد 
و  برخوردند  اهل  یعنی  است.  طلبی  چالش  ویژگی. 
زود از میدان خارج  نمی شوند. اینها را می شود تربیت 

کرد.
تند  تند و  داریم که  ما اصرار  آموزش و پرورش  در 
بچه های مردم را رشد دهیم در صورتی که نمی دانیم 
آن  شناخت  دهیم  رشد  می خواهیم  را  چیزی  چه 
بشناسیمش  باید  اول  است.  مقدم  رشدش  بر  بچه 
آقای  که  می شود  مطرح  بحث شخصیت  وقتی  بعد 
هستند  قائل  گوناگونی  تقسیمات  آن  برای  چلبی 
و  هستیم  روبه رو  پیچیده ای  دنیای  با  می فهمیم  ما 

شاید میلیاردها شخصیت داشته باشیم یونیک بودن 
انسان ها در کالس درس را باید مدنظر قرار دهیم که 
هرکسی یگانه است و منحصر به فرد است. آن زمان 
معلم دیگر خیلی اصرار ندارد که بیاید یک دسته از 
بچه های مردم عالمه دهر بسازد این اشتباه در اوایل 

انقالب شد.
هیچ  آموزشی مان  نظام  در  توجهی  هیچ  ایران  در 
ندارد.  وجود  جامعه پذیری  موضوع  به  برنامه ریزی 
و  آموزش  ساختار  در  جامعه شناسی  ابعاد  از  یعنی 
پرورش خیلی کم دیده شده است در خیلی از کشورها 
جامعه پذیری  از  کالن  سطح  مسائل  از  خیلی  برای 

برنامه ریزی وجود دارد تا ته آن اهداف برسند. 
می شود  برده  نام  ویژگی کالن   3 آمریکا  جامعه  در 
و  است  ریسک پذیری  یکی  اهداف؛  ارتقاء  برای 
دیگری سرمایه که اینها را به افراد داده اند. یک دفعه 
می بینیم »استیو جابز« می آید و رئیس اپل می شود 
یا همین طور رئیس میکروسافت و ... یعنی بنیاد اینها 
ریخته شده است همین برنامه در مورد ژاپن هست 

که به شدت تنظیم شده است.
 سؤالی برای دوستان وجود دارد که آیا بهتر نیست 
ببریم.  اسم  شخصیت  جای  به  هویت  کلمه  از 
تعاریف  در  تقریبًا  که  کنم  عرض  خدمتتان  من 
ثابتی  نسبتًا  اما  مفهومی هویت یک بخش کوچک 
اخیر جامعه  این دهه های  از شخصیت است و طی 
شناسان ابا داشتند از وارد شدن به حوزه شخصیت و 
آن را روانشناسی می دانستند اما مکاتبی آمدند و در 
این حوزه کار کردند و به تدریج جامعه شناسی وارد 

شده است.
کتابی  یک  من  کردند  نفی  را  آن  هم  زمانی  یک 
مارکسیتی  تاریخ  در  عنوان شخصیت  خواندم تحت 
نداشته  نقش  تاریخ  در  شخصیت  اصاًل  می گفتند 
است. ایران هم به شدت تحت تأثیر مارکسیست بوده 

است.
روابط  و  شوروی  با  ما  همجواری  هم  آن  از  غیر 
داشتیم  لحاظ فکری  به  ما حتی  بستانهایی که  بده 

باالخره روی ذهنیت ما اثر خودش را گذاشته است 
ابزارهای  با  با  و هم  کنیم  مستندسازی  باید  ما هم 
مختلف انتشاراتی باالخره اینقدر کار را عرضه کنیم 
تا آنها متوجه شدند که باالخره یک خبری هست و 

می شود استفاده کرد یعنی ما نباید کوتاه بیاییم.
من یک نکته از یک زاویه دیگر عوض می کنم برای 
اینکه اینها تبدیل به سیاست شود، در واقع ما یکی از 
مشکالتی که داریم، مشکل ما داشتن فیلسوف و این 
مسئله نیست در واقع ما 3 نوع تحقیقات داریم یک 
نوع تحقیقات بنیادی است که تکلیف آن مشخص 
سیاست  و  سیاست گذاری  تحقیقات  یکی  است 
پژوهشی هست و یکی هم تحقیقات ارزیابی توسعه 
تحقیقات  رویکرد  با  بخواهیم  ما  اگر  واقع  در  است 
بیافتد  اتفاق  سیاست ها  در  که  سیاست گذاری 
نگاه  را  باالدستی  که سندهای  است  این  الزمه اش 
کنیم و ببینیم آنها تدابیر کالن اجتماعی شان چیست. 
سیاستهای بخشی و بین بخشی را هم نگاه کنیم. و 
اینها را که انجام دادیم آخر کار کسی که متخصص 
در  طوری  را  نتایج  آن  بیاید  است  سیاست گذاری 
یک مجموعه طراحی کند که از دل آن توسعه های 

سیاست گذاری ایجاد شود. 
این  انشااهلل  که  می زنیم  جرقه ای  یک  ما  منتهی 
کمک  به  یواش  یواش  و  شود  روشن  کبریت 
خوشبختانه تحقیقات بین رشته ای وارد باب می شود 
هم  سونگری ها  یک  می شود  باعث  خودش  این  و 
قدم قشنگی  اتفاقًا یک  دکتر چلبی  آقای  رود.  کنار 
که برداشته اند هم در واقع آمده اند متون روانشناسان 
هم  و  انسان شناسان  متون  هم  و  کرده اند  نگاه  را 
وسیع تری  دید  با  خرده  یک  حداقل  جامع شناسان 
نگاه کرده اند البته ادعای این را هم ندارند که حرف 
آخر زا زده اند ما می گوییم آن کسانی که می خواهند 
این مسئله  باشد که  سیاست گذاری کنند حواسشان 
هم  تکثرگرایی  حرفهاست.  این  از  پیچیده تر  خیلی 
پیدا  را  آن  منش  و  روحیه  باید  ما  که  است  بخشی 

و ایجاد کنیم.

دعوت به همکاری
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: خیابان كریمخان  – ابتداي آبان شمالي  – ساختمان مركزي دانشگاه عالمه طباطبایي طبقه دوم – اتاق 2.7 

روز های زوج از ساعت 10 الی 14 
عالقمندان می توانند با مراجعه به سایت انجمن نیز نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
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رویداد

نیز ریشه  ما  آموختن علم در فرهنگ اسالمی 
های قوی و محکمی دارد و به طرق گوناگون 
است.  شده  تأکید  آن  کسب  و  آموزش  بر 
دهد  می  نشان  ایران  در  آموزی  سواد  تاریخ 
اجباری  تعلیمات  مسئله  گذشته  سالیان  از  که 
متعددی  عناوین  تحت  بزرگساالن  آموزش  و 
مطرح بوده است در 7 دی ماه 1358 به فرمان 
امام خمینی )ره ( و بر پایه مصوبه شورای عالی 
انقالب اسالمی سازمان نوینی تحت عنوان » 
نهضت سواد آموزی« تشکیل شد، و به آموزش 
جامع  دانشنامه   ( است  پرداخته  بزرگساالن 

سوادآموزی ، جلد اول ، 1388: 381(.
در  حیاتی  نقش  بزرگساالن  آموزشی  محتوای 
با  ارتباط  در  اگر  و  دارد  ها  آن  زندگی  بهبود 
قرار  استفاده  مورد  باشد  نیازهایشان  و  مسایل 
گرفته و عماًل مؤثر خواهد بود. شناسایی نیازهای 
محتوای  در  مناسب  تغییر  برای  آنان  آموزشی 
امری  یادگیری  های  روش  حتی  و  آموزشی 

ضروری است )ابراهیمیان و همکاران،1387(.
آمارهای متعدد نشان می دهد که نرخ گسترش 
سواد در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در 
جهان نسبت به کشورهای عقب مانده و یا حتی 
نسبت به کشورهای در حال توسعه جهان بسیار 
بیشتر بوده، و در کشورهای عقب مانده از نظر 
یا کم سواد  بی سواد  اقتصادی جمعیت عظیم 
و  آموزش  باشند.  می  کار  بازارهای  در  شاغل 
پرورش و به خصوص توسعه آن در میان کلیه 
و  استعدادها  و شکوفایی  رشد  در  جامعه،  افراد 
بوده  مؤثر  شهروندان  توانایی  و  دانش  افزایش 
و در نتیجه باعث اصالح؛ ترقی و بهبود دیدگاه 
آنها  درآمد  سطح  ارتقاء  و  افراد  گوناگون  های 
یابد)  می  بهبود  جامعه  عمومی  رفاه  و  شده 

حسینی ،1385 (.
کودکان و نوجوانان کار متعلق به خانواده هایی 
پرجمعیت یا بی سرپرست می باشند. به لحاظ 
پیوسته تحقیر شده  از آن جایی که  شخصیتی 

 تحلیل محتوای کتاب اول دوره سوادآموزی با رویکرد 
نیازهای مهارت زندگی کودکان کار

معصومه کارگزار

اند و از تربیت درست در دامان خانواده محروم می 
باشند دچار عقده های شخصیتی ، نداشتن اعتماد 
به نفس ، نداشتن استدالل و تمایل به تخریب و 
چرا  باشند  می  خود  پیرامون  محیط  کردن  ویران 
که آن را عامل ناکامی خویش معرفی می کنند . 
در ابعاد رشد عقلی ، عاطفی ، اجتماعی نیز شدیداً 
دچار افت می باشند و در مورد برخی واژه روانی 

بودن نیز صادق است«. 
برخی از جنبه های رشد که ممکن است در نتیجه 
کار کودکان و نوجوانان به مخاطره بیفتد عبارتند 
از : رشد عاطفی نظیر عزت نفس ، رشد اجتماعی 
و اخالقی نظیر درک صحیح از شرایط و برقراری 

رابطه انسانی مناسب«.) نامدار،15:1382(
کودکان ونوجوانان خیابانی ویژگی هایی دارند که 

این  نماید  متمایز می  از همساالن خود  را  ها  آن 
افراد به لحاظ این که اکثر اوقات خود را در خیابان 
می  خانواده  سرپرستی  و  حمایت  از  خارج  و  ها 
گذرانند ، لذت آزادی و تنها زیستن را می چشند و 
از طرف دیگر با آموختن خرده فرهنگ های خشن 
با فرهنگ  توانایی همسازی و هماهنگی  خیابانی 

خانواده را از دست می دهند«. ) ملکی ،1385(
در مجموع منظور از کسب مهارت های زندگی این 
است که فرد بتواند با استفاده از آن ها در موقعیت 
از  که  آنچه  تسلیم  و  کند  زندگی   ، مختلف  های 
سوی دیگران در جهت افتان به خطا و انحراف می 
باشد ، قدرت مقاومت و نه گفتن در برابر خواست 
باشد  داشته  را  اخالقی  ،غیر  معقول  غیر   های 
.کودکان ونوجوانان خیابانی و کار به لحاظ این که 
در یک سیستم تربیتی قرار نمی گیرند، نمی توانند 

این مهارت ها را به دست آوردند . در نتیجه در 
حد پایین تر از رشد و تکامل باقی می مانند و از 
یک زندگی مطلوب و امتیازات انسان رشد یافته 
محروم می گردند بنابراین نیاز دارند که در این 

مهارت ها  آموزش های الزم را فراگیرند .
نتیجه  توان  می  شده  انجام  تحلیل  به  توجه  با 

گرفت که در کتاب اول دورۀ سوادآموزی به :  
* آموزش مهارت نه گفتن ، مهارت عزت نفس 
ارتباط اجتماعی، مهارت کنترل خشم  ، مهارت 

در حد خیلی کم پرداخته شده است؛
پرداخته  فردی  بین  اعتماد  مهارت  آموزش   *

نشده است .
در  حیاتی  نقش  بزرگساالن  آموزشی  محتوای 
با  ارتباط  در  اگر  و  دارد  ها  آن  زندگی  بهبود 

قرار  استفاده  مورد  باشد  نیازهایشان  و  مسایل 
شناسایی   . بود  خواهد  مؤثر  عماًل  و  گرفته 
در  مناسب  تغییر  برای  آنان  آموزشی  نیازهای 
یادگیری  های  روش  حتی  و  آموزشی  محتوای 

امری ضروری است )ابراهیم زاده ،1382(.
توان  می  حاضر  پژوهش  نتایج  به  توجه  با  لذا 
حد  در  آموزی  سواد  کتب  در  که  گرفت  نتیجه 
خیلی کم به نیازهای مهرات زندگی کودکان کار 
پرداخته شده است . بنابراین باید در تألیف  کتب 
فراگیران  از  گروه  این  نیازهای  به  سوادآموزی 

توجه ویژه مبذول شود.

و  تحقیقات  علوم،  وزارت  سرپرست  توفیقی  جعفر 
از  را  شریعتی  صدرالدین  حجت االسالم  فناوری، 
حسین  و  برکنار  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  ریاست 

سلیمی را به عنوان سرپرست، جایگزین وی کرد.
حسین سلیمی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه عالمه 
طباطبایی است که در سال 1342 در شیراز به دنیا 

آمد.
از  بین الملل  روابط  رشته  دکتری  مدرک  با  وی 
دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیئت علمی و دانشیار 

دانشگاه عالمه طباطبایی است.
پدر او، تورج سلیمی بازنشسته نیروی انتظامی است.

سلیمی پس از اتمام تحصیالت ابتدایی و متوسطه، 
کرد.  اخذ  منتظری  دبیرستان  از  را  ریاضی  دیپلم 
فلسفه  و  فراگیری دروس حوزوی  به  از مدتی  پس 
سال  در  دانشگاه ها  بازگشایی  از  پس  بود.  مشغول 
1362 وارد رشته علوم سیاسی در دانشگاه تهران شد 
بین الملل در  روابط  ارشد  در کارشناسی  و بالفاصله 
همان دانشگاه ادامه تحصیل داد. در سال 1372 در 
دوره دکتری روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس 
پذیرفته شد و از این دانشگاه مدرک دکتری خود را 

اخذ کرد.
و  افتخاری  قاسم  مقتدر،  شیخ االسالمی،  رضوی، 
حسین بشیریه از جمله استادان حسین سلیمی هستند
حسین سلیمی پس از اخذ دیپلم در جهاد دانشگاهی 
بر  کار شد.  به  مشغول  پرورش  و  آموزش  وزارت  و 
وی  شده،  منتشر  سلیمی  از  که  سوابقی  اساس 
همزمان با تحصیل به فعالیت تولیدی و گاه مدیریتی 

در صدا و سیما مشغول بوده است.
آزادمنش  حمیرا  نام  به  دارای همسری  و  متاهل  او 
دو  و  روانشناسی(  ارشد  کارشناسی  مدرک  )دارای 

فرزند به نام های هدی و حسن است.
مشاغل و سمت هایی که سلیمی تا کنون داشته:

* نویسنده، تهیه کننده و مدیر در صدا و سیما از سال 
1363 تا 1375

* مدیر صدای آشنا از سال 1366 تا 1368
* مدیر گروه اجتماعی رادیو از سال 1368 تا 1369

* مدیر گروه فرهنگ و ادب و فیلم و سریال شبکه 
دو سیما از سال 1369 تا 1375

بین المللی  فرهنگی  مطالعات  مرکز  قائم مقام   *
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی از سال 1369 

تا 1375
* رئیس مرکز هنرهای نمایشی ارشاد از سال 1376 

تا 1379
عالمه  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون   *

طباطبایی از سال 1379 تا 1380

سرپرست جدید 
دانشگاه عالمه کیست؟

 1379 سال  از  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  معاون   *
تا 1381

دانشگاه  سیاسی  علوم  و  حقوق  دانشکده  رئیس   *
عالمه طباطبایی از سال 1381 تا 1383

ایران از  * عضو هیات مدیره انجمن علوم سیاسی 
سال 1382 تا 1385

* سردبیر فصلنامه پژوهشنامه علوم سیاسی از سال 
1384 تا 1385

فعالیت های آموزشی:
تدریس  به  کنون  تا   1373 سال  از  سلیمی  حسین 
عنوان  است.  مشغول  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  در 
دروس ارائه شده توسط حسین سلیمی به ترتیب زیر 

است:
* تاریخ اندیشه های سیاسی در اسالم

* تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب )1( و )2(
* نظریه های روابط بین الملل

* جهانی شدن
* تاریخ روابط بین الملل

* سازمان های بین المللی
* اصول روابط بین الملل

* روش تحقیق در روابط بین الملل
مراکزی که وی از بانیان آن به شمار می آید:

* خانه تئاتر وابسته به خانه هنرمندان
* انجمن علوم سیاسی ایران

* انجمن صنفی استادان دانشگاه عالمه طباطبایی



در  قبادی  علیرضا  دکتر  سخنرانی  متن 
و  آموزش  »اتنوگرافی  آموزشی  کارگاه 
پرورش« به صورت خالصه در ذیل می 

آید:
آموزش و پرورش به عنوان مهم ترین نهاد پس 
از نهاد خانواده در ایران است. این نهاد، نهادي 
است بین رشته اي که با بهره گیري از یافته هاي 
گیري  پي  را  اهداف خود  متنوع مي تواند  علمي 

نماید. 
این  از  این گفتار سعي مي شود جنبه هایي  در 
پرورش  و  آموزش  عرصه  در  مطالعاتي  حوزه 

معرفي و تفسیر گردد. 
مردم شناسي  پژوهش هاي  در  نگاري  - مردم 

بکار رفته و توسعه یافته است. 
- استنباط مفهومي ، مردم نگاري مفصل تر از 

اطالعات  آوري  جمع  براي  ساده  هاي  تکنیک 
است. 

- مردم نگاري دقیقا به خصوصیات رشته اي که 
مردم نگاري را بکار مي برد توجه مي نماید )در 

اینجا آموزش و پرورش( 
مشارکتي  مشاهده  با  مترادف  نگاري  مردم   -

مطالعات میداني با پژوهش هاي کیفي نیست. 
- فهم درست مردم نگاري محتاج فهم مناسب 

رشته مردم شناسي است.  
و  طوالني  روابط  در  )فرهنگي(  الگوها  این   -
صمیمي پژوهشگران با افراد مورد مطالعه بدست 

مي آید. 
نتایج  این تکنیک )مردم نگاري(   - بکارگیري 

معتبري  را تولید مي نماید. 
عمق  را  انساني  رفتارهاي   ، مطالعه  نوع  این   -

مي بخشد 
معني  سطح  در  تربیت  و  تعلیم  متخصصان   -
داري به پژوهش هاي مردم شناسي در عرصه 

هاي گوناگون نیاز دارند. 
شناسان الزم  جامعه  مانند  نیز  شناسان  روان   -
در  پژوهش  این  کیفي  هاي  یافته  در  است 
پرورشي خود که در روش  و  آموزشي  مطالعات 
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اتنو گرافي آموزش وپرورش
)قسمت پایانی(

هاي کمي سنتي آنها وجود ندارد استفاده نمایند. 
- پژوهش هاي اتنوگرافیک هرگز جاي پژوهش 

هاي همبستگي و تجربي را  نمي گیرد. 
- پژوهش هاي اتنوگرافي ابعاد فرهنگي رفتار را 

مطالعه مي کنند 

علم توصیف فرهنگي 
به  نگاري  مرم  از   )  Wolcott  ( ولکات    -

عنوان عمل توصیف فرهنگ یاد مي کند. 
درس  کالس    )   Erickson( اریکسون   -
به مطالعات  وابسته  و مدرسه ها هر دو بخوبي 

اتنوگرافیک هستند. 
دست  براي  خوبي  ابزار  اتنوگرافي  مطالعات   -
نظام  گوناگون یک  افراد  گفتمان هاي  به  یابي 

اجتماعي است.
اتنوگرافیک  مطالعه  )Geertz(در  گیرتز    -
رفتار، مدل هاي رفتاري و معاني آنها را مد نظر 

دارد.

نظریه هاي آموزش و پرورش  مدرسه 
- آزاد از ارزش 
- در قید قاعده!

روش شناسي 
الف:  نوع پژوهش کمي – کیفي 
-کمي ، شناسنامه اي - ابزاري 

-کیفي ، محتوایي 
)case study(   مطالعه موردي-

ب : تکنیک ها 
تکنیک  پرورش،   و  آموزش  نگاراِن  مردم   -
هاي گوناگوني براي جمع آوري اطالعات مورد 

استفاده قرار مي دهند
- مصاحبه 
- مشاهده 

)Self-mastery(  خودسنجي -
Allometry(( دگر سنجي -

Sociometery( ( جامعه سنجي -

ج : شنوندگان و پاسخ گویان 
- بچه ها  )نوآموزان و دانش آموزان( 

- پدران و مادران 
- معلمان ، مدیران ، باباي مدرسه !

- کارشناسان ، برنامه ریزان 
- کتب درسي ، برنامه درسي ، ارزشیابان 

- اسناد مدرسه 
- کتابداران ، مربیان  پرورشي ، تربیت بدني 

- بوفه مدرسه ،  سرویس مدرسه 
- همسایگان مدرسه و ... 

- بقیه !!!!

هدف مردم نگاري آموزش و پرورش 
و   )Etical( خارجي  ناظر  دیدگاه  ترکیب   -

( )Emical داخلي
فرهنگي    – - توصیف مجموعه هاي اجتماعي 

)مدرسه( 
- نشانه شناسي به منظور دست یابي به معاني 

سبک  از  کامل  تصویري  ارائه  منظور  به   ...  -
)Life Style( زندگي

تجزیه و تحلیل 
- شیوه تجزیه و تحلیل تابع: 
- اطالعات جمع آوري شده 

 Conceptual( مفهومي  -چارچوب 
)Framework

کمي  هاي  یافته  وضعیت  بررسي   -
)Quantitive(

کیفي    هاي  یافته  وضعیت  بررسي   -
)Qualitive(

- تدوین معاني رفتاري 

مدرسه محل انتقال فرهنگ 
فرهنگ  انتقال  متوجه  نگاران  مردم  دیدگاه   -

است.
- در این نگاه مدرسه به عنوان عامل فرهنگي 
انتقال دهنده کلیتي چون: نگرش ها  ، ارزش ها 

، هنجارها ، رفتار و درک معاني  است  
 New( جدید  نسل  مفاهیم  این   -
Generation( را براي نگهداري از فرهنگ 

به عنوان پدیده اي مداوم مهیا مي سازد. 

مدرسه پهنه برخورد فرهنگ ها 
 Cultural(  نسبیت فرهنگي و  اتنوگرافي -

)Relativity
- مدرسه و تنوع فرهنگي 

- مشکل آفریني در آموزش و پرورش نسل ها 
- مشکل یادگیري فقط منسوب به ناتواني هاي 

فردي دانش آموزان نیست،  
- بلکه مسائل مربوط به ارزش هاي فرهنگي، 

و  آموزي  زبان  فرهنگ   ، متقابل  هنجارهاي 
سبک زندگي نیز دخالت  دارد

مطالعه  موضوع  شده،  ذکر  مفاهیم  همه   -
مردم نگاري آموزش و پرورش است مثاًل زبان 
آموزي: پوف میخوري !              قاقا بدم !                 

جي جي مي خواي !

مردم نگاري ارتباطات 
- ارتباطات کودکان و دانش آموزان 

)Structure System( نظام دستوري -
 )Verbal Behavior( رفتار کالمي -

• مي تواند مانع یا توسعه بخش یادگیري باشد 
- مردم نگاري جستجوي رابطه فرهنگ، شناخت 
 )Perception( ادراک   و   )Cognition(

است 

نتیجه گیري :
- نگاه مردم نگاري، آموزش و پرورش را چنین 

مي بینند:
- آموزش و پرورش، مدرسه و کالس درس با 

توجه به ایستایي و تغییر !
یا دو سویه  متقابل  رفتارها  و  روابط  - همه ي 

 )Interactional(
- والدین عضو فعال مدرسه درست مثل معلم !

- همه دخیل در فرهنگ سازي !
،  قشر  با فرهنگ  پرورش مرتبط  و  آموزش   -

بندي و جامعه پذیري 
- آموزش و پرورش وابسته به تاریخ و هویت 

- آموزش و پرورش، تابع سازمان انتقال دهنده 
سبک زندگي 

دکترعلیرضا قبادي
عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات 

اموزش وپرورش ودانشگاه خوارزمي
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نخستین شماره خبرنامه انگلیسی
 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: خیابان كریمخان  – ابتداي آبان شمالي  – ساختمان مركزي دانشگاه عالمه طباطبایي طبقه دوم – اتاق 2.7 

روز های زوج از ساعت 10 الی 14 
عالقمندان می توانند با مراجعه به سایت انجمن نیز نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

دوفصل نامه ی 

جامعه شناسی آموزش و پرورش

با مقاالت و گزارشات مختلف منتشر شد
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انجمن جامعه شناسي آموزش وپرورش ايران با همکاری دانشگاه آزاداسالمی برگزار می کند :

کارگاه آموزشی : 

»توانمند سازی معلمان«
با حضور:

سرکار خانم دکتر نرگس حسن مرادی  
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمی

واحد تهران شمال 
  

زمان:
چهارشنبه 30 شهریورماه 1392

10 الی 12 صبح

مکان:
کریم خان، نبش خيابان عضدی)آبان شمالی(

ساختمان عالمه طباطبایی، طبقه ی دوم، اتاق 211

IASE-NGO.IR


