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درازای  به  قدمتی  دانشجویی  خواهی  تحول  سابقه 
70 سال دارد. از زمان خروج رضاخان از ایران می 
توان رگه هایی از ظهور جریانات مستقل دانشجویی 
در ایران دید که به نوعی منتقد جدی و در عین حال 
گیری  شکل  بارقه  اولین  بودند.  حکومت  براندازی 
این حرکت ها را می توان در تشکیل انجمن های 
مارکسیستی در دانشگاه تهران و علوم پزشکی یافت 
که به دلیل حاکم بودن حزب توده و گستره وسیع 
این حزب در بین جوانان، این رگه ها در دانشگاه ها 

هم رشد و نمو پیدا کرد.
گروه های اسالمی و چپ ها پس از این، مجادالتی 
دلیل شرایط سیاسی کشور  به  اما  داشتند  بایکدیگر 
در  را  خود  هژمونی  که  بودند  ها  چپ  این  عمدتا 
دانشگاه ها سیطره دادند و ایدئولوژی حاکم بر این 
نوع جریانات سیاسی آن زمان کشور را در دانشگاه 

مشق می کردند.
گفت  توان  می   ،1332 آذرماه  اتفاقات  از  قبل  تا 
دار سیاست های  و  درگیر  ایران  دانشجویی  جنبش 
نامشخص و بی هدف تشکل های از برون هدایت 
شده بود که خط و مشی صحیحی را برای حرکت 
های دانشجویی تدوین نمی کرد و شاید دانشجویان 
آن مقطع بیشتر ترجیح می دادند به سالح علم متکی 

باشند تا مبارزه.
به  نیاز  اما  بود  مهیا  کردن  حرکت  برای  چیز  همه 
بلند شدن آتش داشت!حضور نیکسون، در این سال، 
همان اتفاقی بود که باید می افتاد تا جنبش حرکتی 
رئیس  حضور  خبر  از  پس  گیرد.  خود  به  پرشتاب 
تقریبا  ایران،اعتراضات  در  متحده  ایاالت  جمهور 
پرجنب وجوشی در دانشگاه تهران به ویژه دانشکده 
از  تن  سه  آن  پی  در  و  داد  رخ  دانشگاه  این  فنی 
و  رضوی  شریعت  قندچی،  های  نام  به  دانشجویان 
امنیتی  ماموران  مسلحانه  دخالت  از  پس  نیا  بزرگ 
شاه در هیاهوی اعتراضات دانشجویی، جان خود را 

از دست دادند.
قربانی شدن این سه شهید در مقابل رئیس جمهور 
آمریکا را می توان سرآغاز حرکتی نوین در جنبش 
را  آن  شاکله  که  کرد  قلمداد  ایران  دانشجویی 
بیگانه ستیزی شکل می  و  استقالل، عزت خواهی 
این  های  ریشه  آن سه شهید،  و خون جوشان  داد 

حرکت را محکم کرد.
به وسیله  انجمن های اسالمی دانشگاه ها  تشکیل 
حتی  و  شریعتی  علی  دکتر  نظیر  هایی  شخصیت 
چپ  جایگزین  را  خواهی  اسالم  بازرگان،  مهندس 
گرایی در دانشگاه ها نمود و بسیاری از دانشجویان 
خود را پاسدار خون های ریخته شده در دانشگاه می 

جنبش دانشجویی نوین ایران؛
گذار از شور به شعور
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دانستند.
جنبش دانشجویی نیز علی القاعده تحت تاثیر فضای 
عمومی خصوصًا فضای اسالم گرایانه طبقه روشنفکر 
و متوسط قرار گرفت، بطوری که در سال 56 برای 
بزرگداشت  ایران مراسم  دانشگاه های  بار در  اولین 
15 خرداد در کوی دانشگاه تهران برگزار شد و این 
حرکت تاثیر بسیار عمیقی در بین دانشجویان و مردم 

ایجاد کرد.
دلیل این گرایش تصاعدی به اسالم گرایی را شاید 
بتوان اینگونه بیان کرد که این گفتمان همان سنتزی 
بود که جامعه در این مدت دنبالش می گشت، راهی 

بین رادیکالیسم سیاسی و ایمان دینی.
انقالب  اسالمی  خویشتن  به  بازگشت  حرکت  در 
اسالمی، جنبش دانشجویی در کنار مردم، روشنفکران 
و طبقه متوسط هویت اسالمی خویش را بازیافت و 

این تفکر به عنوان »گفتمان هژمون« شناخته شد.
در فضای انقالبی دهه 50 و باالخص پس از انقالب، 
انجمن های اسالمی رهبری جنبش دانشجویی را در 
انجمن های  اتحادیه  گیری  شکل  گرفتند.  اختیار 
دانشجویان مسلمان  دانشجویان و سازمان  اسالمی 
که به پیدایش دفتر تحکیم وحدت انجامید راه را در 

این راستا هموارتر نمود.
نظیر  کلیدواژه هایی  به  سالها  این  گفتمان  محتوای 
امپریالیسم  با  مبارزه  و  داخلی  سیاست  در  عدالت 
این  پیرو  دانشجویان  که  است  خارجی  سیاست  در 

گفتمان، » خط امامی« نام گرفتند.
را  برهه است که جنبش دانشجویی، فرصت  این  در 
جهت تحقق آرمانهای چندساله اش مغتنم می شمرد 
نظام  با  همراه   1359-61 سالهای  در  خصوصًا  و 
می دارد.  بر  گام  انقالب  اهداف  تحقق  راستای  در 
سپاه  همچون  انقالبی  نهادهای  اولیه  هسته های 
یارگیری  دانشجویان  از  سازندگی  جهاد  و  پاسداران 
می کنند و دانشجویان تمام توان خود را در راه حفظ 
چنین  هم  دارند.  می  مصروف  سازندگی  و  انقالب 
قشر  از  سالها  این  در  جنگ  فرماندهان  از  بسیاری 

دانشجو بودند.
عدالت  آرمانخواه،  دانشجویی،  جنبش  سالها  این  در 
طرفدار  داری،  سرمایه  مخالف  استکبارستیز،  طلب، 
جنبش های اسالمی جهانی، یاور فقرا در جنگ علیه 

اغنیاء، استقالل طلب و اسالم سیاسی خواه بود.
نیست، چه  برهه، یکنواخت  این  البته جنبش در در 
شصت  دهه  جوش  و  جنب  پر  سالهای  هم  اینکه 
راشاهدیم و هم بی تحرکی و حتی سیاست گریزی 

سالهای نخست دهه هفتاد را مالحظه می کنیم.  
فضای سیاسی ایران پس از جنگ به گونه ای شد 
که جنبش های دانشجویی  گاها خود را ایزوله می 

هم  هایی  درخواست  نامنظم  طور  به  البته  و  دیدند 
از دولت وقت مطالبه می کردند و حیات خویش را 

کژدار مریض ادامه می دادند.
دانشجویی  تشکلهای   ،70 دهه  میانی  سالهای  در 
در  بازهم  آنکه  برای  و  گرفتند  فاصله  انزوا  از  کمی 
معادالت اجتماعی و سیاسی جا داشته باشند تصمیم 
به مشارکت گرفتند که در همین راستا تشکلی همانند 
تحکیم وحدت که پدر معنوی تشکلهای دانشجویی 
همه  مشارکت  و  قدرت  به  میل  بود،  گرفته  لقب 
جویانه سیاسی برای به دست اوردن آن را از طریق 
انتخابات ریاست جمهوری به آرمان خود مبدل کرد.

چپ سیاسی بار دیگر بر سر زبان ها افتاد و این بار 
جنبش دانشجویی آرمانخواهی خویش را در بازگشت 
حرکت  این  پیشرو  که  کرد  می  دنبال  قدرت  به 
تحکیم وحدت با خیل عظیمی از دانشجویان تحول 

خواه بود.
تاریخ جنبش  در  نقطه عطفی  »دوم خرداد« 1376 
توان  می  و  است  انقالب  از  پس  ایران  دانشجویی 
گفت این جنبش حتی بیش از آغاز انقالب خود را در 
بطن تحوالت سیاسی جامعه ایران جای داد تا حدی 
می  خویش  وامدار  را  وقت  جمهور  رئیس  آنها  که 
دانستند که اگر مطالباتشان را جاری و ساری ننماید 

مطمئنا شایسته اعتراض و نقد جدی قرار می گیرد.
آن  از  پس  های  اعتراض  و   1378 تیر   18 اتفاقات 
از  خیلی  و  نبود  سیاسی  این شور  به  ارتباط  بی  نیز 
دانشجویان فقط تحول خواهی را آرمان غایی خود 
معادالت  در  پررنگ  حضور  بلکه  کردند  نمی  تصور 
سیاسی کشور و حتی تعیین سرنوشت جامعه را بیرق 

برافراشته بر تارک ایران می دانستند.
در این موقع است که مباحث کلیدی گفتمان نوین 
دموکراسی،  آزادی،  می شوند:  دانشجویی  جنبش 
جامعه مدنی، حقوق بشر، پلورالیسم دینی، جامعه باز، 

قانون گرایی، حقوق شهروندی و...
در این دوره، آرمانگرایی و تحول خواهی، ایدئولوژی 
مسلم و بی قید و شرط و الزمه حضور در هر فعالیت 
دولت  اواخر  تا  منوال  همین  و  است  دانشجویی 

اصالحات و سالهای 84-85 ادامه پیدا می کند.
اما تحرک و پویایی حرکت های دانشجویی از اواسط 
دهه 80 تا پایان، همان مسیری را طی کرد که در 
بازسازی خود در الک فرو می رفت  مقاطعی برای 

و نقش خود را در جامعه کمرنگ و بی اثر می دید.
گفتمان ها بازهم رنگ و بوی کهنگی به خود می 
دانشجویی  کنشگران  تمامی  بر  ضعف  و  گرفت 
یک  برای  مجالی  که  حدی  به  گشت  می  مستولی 

گردهم آیی هم دیگر وجود نداشت.
ادامه در صفحه 13
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انتصاب به جا و شایسته جنابعالی را به سمت معاونت فرهنگی وزارت علوم، 
تحقیقات و فن آوری تبریک گفته و توفیقات روز افزون شما در این عرصه 

مهم از خداوند منان خواستاریم.
انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش 

جناب آقای دکتر سید ضیا هاشمی
نایب رئیس محترم انجمن جامعه شناسی آموزش وپرورش ایران

به  را  عالی  مدبرانه حضرت  و  شایسته  انتصاب  دانم  می  بر خویش فرض 
معاونت فرهنگی وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری صمیمانه تبریک عرض 

نمایم.
از شور،  پویا، سرشار  بشارت دهنده محیطی  انتصاب مسرت بخش  شما، 
نشاط  و  نوید بخش افزایش فضای دانش و بینش در کالبد همه عالقمندان 

به این مجموعه عظیم علمی گردیده است.
ازدرگاه ایزدمنان عزت، سربلندی و توفیقات روز افزون جنابعالی را در جهت 

رشد و شکوفایی این مجموعه تمنا دارم.
احمد احمدی نژاد
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مفهوم، طبقه بندي، 
عناصر و ویژگي هاي فرهنگ

قدمت بحث فرهنگ از وجود تعاریف و برداشت هاي 
متعددي حکایت دارد. به نحوي که کروبر و کلوکهون  
)به نقل از لوتان کوي، 1378( تا سال 1952 نزدیک 
به سیصد تعریف براي فرهنگ ثبت نموده اند. تعاریفی 
هم  بیشتر  تاکنون  زمان  آن  از  آنها  تعداد  مسلمًا  که 
شده است. اما همپوشانی های زیادی نیز بین آنها وجود 

دارد. چند نمونه از این تعاریف به شرح زیر است:
• مجموعه اي پیچیده اي مشتمل بر معارف، معتقدات، 
هنر، حقوق، اخالق، رسوم و تمامي توانایي ها و عاداتي 
مي نماید  اخذ  جامعه  از  عضوي  عنوان  به  بشر  که 

)تایلور،1871(.
• کلیه روش های زندگي که به وسیله انسانها در جامعه 
بوجود آمده اند. روشهایي مانند چگونه اندیشیدن، عمل 
کردن و احساس کردن در اموري مانند مذهب، قانون، 
زبان، هنر، آداب و رسوم و چیزهاي مادي مانند خانه، 

لباس ها، و وسایل و ...)جرج نلر، 1379(.  
هنرها،  باورها،  دانش،  از  متشکل  پیچیده  کلي   •
اخالقیات، رسوم و دیگر قابلیت هایی که توسط افراد 
)براون،  می شود  کسب  جامعه  از  عضوی  عنوان  به 

 .)1990
کمک  به  انسانها  آن  در  که  زندگي  از  سطحي   •

معنا  ساختن  به  نمادین  رسم هاي  و  راه  بازنمایي 
مي پردازند و موجودیت محصور )سرزمیني فیزیکي که 
به خود اختصاص مي دهد(، سرزمیني سیاسي است و 
معني سازي فردي را به این مکان اجتماعي و سیاسي 

محصور و مقید مي کند)تاملینسون، 1381(. 
و  کروبر  فرهنگ،  براي  شده  ارائه  تعاریف  براساس 
کلوکهون  )به نقل از لوتان کوي، 1378( طبقه بندي اي 
با شش طبقه  «تعاریف توصیفي« ، »تعاریف تاریخي »، 
روان شناختي »،  »تعاریف  هنجاري »،  »تعاریف 
ارائه  ژنتیک »  »تعاریف  و  ساختاري »  »تعاریف 
اخیر،  لوتان کوي)1378( در دهه هاي  بزعم  کرده اند. 
تعریف فرهنگ بر پایه »نظام معنا« مدنظر قرار گرفته 
آن  طریق  از  که  مفهومي  ساختارهاي  یعني  است. 
انسانها به تجارب خود شکل مي دهند. در این برداشت 
از فرهنگ، از اندیشة وجود اجتماع ارزش ها و رفتارها 
تأکید  معاني  اجتماع  بر  و  شده  دوري  مردم  میان  در 
تفاوت هایي  افراد)برغم  مي شود. معاني اي که توسط 
با  زندگي  در  که  پدیده هایي  به  دارند(  یکدیگر  با  که 
آنها برخورد مي کنند نسبت داده مي شود. بنابراین طبقه 
هفتم تعریف فرهنگ را مي توان طبقه »تعریف مبتني 

بر نظام معنا« درنظر مي گیرد.  
عناصر فرهنگ اموري هستند که مردم در آن فرهنگ 
مي دانند، بدانها اعتقاد دارند و یا آنها را انجام مي دهند. 
2-عناصر  عمومي ،  از:1-عناصر  عبارتند  عناصر  این 
تخصصي و 3- عناصر اختراعي)شریعتمداري، 1354( . 

فرهنگ و برنامه درسي

براي  افراد  کردن  آماده  به  فرهنگ  عمومي  عناصر 
شوند.  مي  مربوط  اجتماعي  مؤثر  و  شایسته  زندگي 
توسعة  و  احتیاجات جامعه  تأمین  با  عناصر تخصصي 
ارتباط  در  حرفه اي  آموزش هاي  و  جامعه  در  زندگي 
استعداهاي  پرورش  به  اختراعي  عناصر  و  هستند 
سرشار و خالق در جامعه و ارائه راههاي تازه ، افکار نو 

و وسایل و امکانات جدید اختصاص دارند.  
به  توان  مي  فرهنگ  هاي  ویژگي  مهمترین  از 
پویایي)ناکاپودیا، 2010(، عدم امکان اعتالي فرهنگ 
قبلي)زیباکالم،  نقشه  طرح  با  و  مستقیم  صورت  به 
شکوفایی  شرایط  تمامی  تدارک  عدم امکان   ،)1379
گروهی  منافع  عدم تأمین  و  نبودن  ابزاري  فرهنگ، 
و   )1384 همکاران،  و  بودن)قنادان  تکاملي  خاص، 

قابل یادگیری بودن فرهنگ اشاره نمود.
 

مفهوم، طبقه بندي، انواع و نحوه 
سازماندهي برنامه درسی

معرفتي  حوزه  یکصدساله  تاریخچه  فرهنگ،  همانند 
برنامه درسي از وجود تعاریف و برداشت هاي متعددي 
 120 از  بیش   )1987( پورتلي  بزعم  دارد.  حکایت 
تعریف برای برنامه درسی وجود دارد. مسلمًا تعداد این 
تعاریف از آن زمان تاکنون بیشتر هم شده است. چند 

نمونه از این تعاریف به شرح زیر است: 
• موضوعات و مواد درسي که باید توسط معلم تدریس 

سید محمد حسین حسیني
دانشجوي دکتري برنامه ریزي درسي دانشگاه خوارزمي

کارشناس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

و  الکساندر  شود)سیلور،  آموخته  فراگیران  توسط  و 
لوئیس، 1376(

• یک سلسله وقایع آموزشي طراحي شده که به قصد 
دانش آموز  چند  یا  یک  براي  آموزشي  نتایج  تحقق 

پیش بیني شده است)آیزنر، به نقل از ملکي، 1380( 
• جدول زماني تدریس دروس در هفته توسط معلمان 

)فتحي واجارگاه، 1377(
• نقشه یا چارت تجاربي که انتظار مي رود دانش آموزان 
آن را آموخته و در موقعیت هاي واقعي زندگي به کار 

ببرند)اسکیل بک، 1990( 
• طرح و نقشه اي که در آن فرصت هاي مناسب براي 
یادگیري دانش آموزان، براي رسیدن به اهداف کلي و 
لوئیس،  و  الکساندر  )سیلور،  است  شده  فراهم  جزئي 

)1376
• گفتمان، عملي استداللي یا طرز بیاني قاعده مند که 
و  ساخته  بررسي،  مورد  موارد  از  بسیاري  آن  پرتو  در 
پرداخته مي شود. هر رشته یا قلمرو مطالعاتي را مي توان 
به عنوان گفتمان تجزیه و تحلیل نمود. به شرط آن 
آنکه  دلیل  به  بدانیم.  را  قلمرو  یا  رشته  آن  زبان  که 
قلمرو برنامه درسي ناظر به رخدادهایي است که درون 
مدرسه اتفاق مي افتد، لذا این قلمرو، زباني را به خدمت 
مي گیرد یا برآمده از زباني است که منعکس کننده و 
بودن «  مدرسه  مورد  ومفهوم »در  معنا  کننده  تعیین 
است. نگاه به برنامه درسي به عنوان متن یا گفتمان 

الگوهاي  و  عبارات  واژه ها،  که  مي کند  ترغیب  را  ما 
دریابیم  را  آن  معناي  بشنویم،  را  درسي  برنامه  زباني 
و بدانیم که این زبان، چگونه به برنامه درسي شکل 
مي دهد. در واقع نه تنها در پي شناخت شیوه هاي تکلم 
مردم در مورد برنامه درسي هستیم، بلکه مي خواهیم 
بفهمیم)ژوزف،  را  آن  دروني  ساختارهاي  و  مضامین 
گفتماني  یا  متني  درسي  برنامه  بنابراین   .)2011
تاریخي، سیاسي،  از گفتمانهاي مختلف  عبارت است 
نژادي، جنسیتي، پسا ساختارگرایانه، ساختارزدا، پست 
زیباشناختي،  زیست نامه اي،  خودزیست نامه اي،  مدرن، 
و  درسي)پاینار  برنامه  درباره  نهادي  و  دین باورانه 

دیگران، 1995(.
برنامه درسي، طبقه  براي  ارائه شده  تعاریف  براساس 

بندي برنامه درسي به شرح زیر است:
یا  دروس  از  مجموعه اي  عنوان  به  درسي  برنامه   

مواد درسي
 برنامه درسي به عنوان فهرست رئوس مطالب

یا  درس  یک  محتواي  عنوان  به  درسي  برنامه   
مجموعه اي از دروس

 برنامه درسي به عنوان برنامه زماني براي تدریس 
دروس

و  اهداف  از  مجموعه اي  عنوان  به  درسي  برنامه   
مقاصد

تجارب  از  مجموعه اي  عنوان  به  درسي  برنامه   

یادگیري
 برنامه درسي به عنوان شیوه تفکر

 برنامه درسي به عنوان یک طرح یا نقشه
 برنامه درسي به عنوان متن یا گفتمان

درسي  برنامه  انواع  دارد.  مختلفي  انواع  درسي  برنامه 
لوئیس،  و  الکساندر  سیلور،  از  نقل  )به  گودلد  بزعم 
1376( شامل برنامه درسي رسمي، دریافتني، مشاهده 
از  نقل  )به  زایس  نظر  از  است.  شده  تجربه  و  شده 
مهرمحمدي، 1387( دربرگیرنده برنامه درسي خاموش 
)سند مکتوب برنامه درسي( و برنامه درسي زنده)برنامه 
درسي عملي( مي شود. آیزنر )به نقل از ژوزف، 2011( 
آنها را شامل برنامه درسي آشکار، ضمني و پوچ عنوان 
به  معتقد   )2011 ژوزف،  از  نقل  کیوبان)به  مي کند. 
شده  یادگرفته  شده،  تدریس  رسمي،  درسي  برنامه 
شامل  مک کرنان)2008(  بزعم  است.  شده  آزمون  و 
برنامه درسي رسمي، غیررسمي، پوچ، واقعي و پنهان 
است و از نظر پنر-ویلیامز )2010 ( دربرگیرنده برنامه 
شده،  ارزشیابي  یا  آزمون  شده،  اجرا  رسمي،  درسي 
پوچ، فوق برنامه هاي درسي و پنهان است. با تعمق در 
برنامه درسي را مي توان  انواع  تقسیم بندي هاي فوق، 

به صورت زیر درنظر گرفت:
بیان  صریحًا  یا  آشکار  رسمي،  درسي  برنامه   
آموزش  براي  براي  شده  طراحي  شده)چارچوبي 
نمایان  را  آموزشي  نظام  رسمي  و  صریح  اهداف  که 

مي سازد.(
 برنامه درسي رسمي قصد شده یا خاموش)برنامه اي 
مدارس  که  سیاسي  بربیانیه هاي  مبتني  شده  نوشته 
و  ببندند  بکار  را  آنها  باید  آموزشي  مؤسسات  و 
را  آنها  باید  دانش آموزان  اجتماعي،  باورهاي  براساس 

یادبگیرند)یوو، 2011(.
مشاهده  اجراشده،  دریافتني،  رسمي  درسي  برنامه   
تدریس  عمالً   که  زنده)چیزي  شده،  تدریس  شده، 
که  روشي  و  مي کند  تدریس  که  کسي  آن  مي شود، 

تدریس انجام مي شود)همان(.
گرفته  یاد  یا  شده  تجربه  رسمي  درسي  برنامه   
دانش آموزان  که  درسي  برنامه  از  بخش  شده)آن 
این  به  نسبت  آنها  نگرشهاي  همچنین  و  مي آموزند 

برنامه هاي درسي )همان(.
 برنامه درسي رسمي آزمون شده یا ارزشیابي شده)آن 
بخشها، مفاهیم و صفحاتي از برنامه درسي که مورد 

ارزیابي و امتحان قرار مي گیرد)قورچیان، 1374(.
پنهان)ارزشها،  یا  غیررسمي  درسي ضمني،  برنامه   
دانش آموزان  که  است  یادگیري هایي  و  انتظارات 
دلیل  به  و  رسمي  درسي  برنامه  اجراي  چارچوب  در 
حضور در متن و بستر فرهنگ حاکم بر نظام آموزش و 
پرورش تجربه مي کنند)مهرمحمدي،1387(. برنامه اي 
روزمره  و  طبیعي  اتفاقات  طریق  از  که  قصدنشده 
از  خارج  است  ممکن  و  مي افتد  اتفاق  مدارس  در 
نقل  به  سیاست هاي مدارس روي  دهد )مک کاتچن، 

از فلیندرز و ثورنتون، 1997(.  
 برنامه درسي پوچ یا محذوف)برنامه اي که از دستور 
کار نظام آموزشي خارج گردیده یا نادیده گرفته شده 

است)آیزنر، به نقل از ژوزف، 2011(.
 فوق برنامه هاي درسي)فعالیتها و برنامه هایي که در 
برنامه درسي)جدول ساعات مدرسه( منظور نمي شوند، 
ولي زیر نظر مدرسه اجرا مي شوند )فراهاني فرمهیني، 

فرهنگ و تربیت دو عنصر اساسی از زندگی آدمی و دو بخش مهم از دانش بشری هستند که 
قدمتی به سان زندگی انسانها دارند. دو عنصر و بخشی که ذاتاً مکمل یکدیگر بوده و تفکیک آنها 
از یکدیگر بسیار مشکل است. ارتباط و همبستگی فرهنگ و تربیت تا بدانجاست که شروع تربیت 
را باید در فرهنگ و دوام، رشد و توسعه فرهنگي را باید در تربیت جستجو نمود. تعامل و ارتباط 
متقابل ذاتي فرهنگ و تربیت به طور اعم و برنامه هاي درسي به عنوان قلب آموزش و پرورش به 
طور اخص ایجاب مي کند که فرهنگ و برنامه هاي درسي در عمل مرتبط بوده، یکدیگر را تقویت 
کرده و زمینه رشد همه جانبه و متعادل دانش آموزان را مهیا نمایند. اما واقعیت در نظام آموزشي 
کشور نه این تصویر زیبا، بلکه تصویري پر از چالشهاي متعدد است. چالشهایي مانند رابطه نسبتاً 
ضعیف بین محتواي  کتب تعلیمات  اجتماعي و فعالیتهاي  فوق برنامه با جامعه پذیري  دانش آموزان 
)براتي، 1382(، عدم ارتباط بین پیشرفت تحصیلي و جامعه پذیري دانش آموزان )قهقایي، 1382( 
ابتدایي)شکیبائیان،  دوره  درسي  کتب  در  ملي  هویت  مفاهیم  انتقال  اهمیت  و  درجه  پایین بودن 
1382(، تأکید متوسط کتب جامعه شناسي )1 (  و  )2 ( دوره متوسطه بر هویت ایراني و ملي و تأکید 
آنها بر هویت جمعي و نه هویت  فردي)افشارپور،1386(،  توجه نامتعادل و غیرهدفمند فعالیتهاي 
فرهنگي مدارس به شکل دهي هویت ایراني دانش آموزان )مالصادقي، 1378( و درنتیجه ابهام در 
کارآیي  مدارس در بعد فرهنگ، وجود گرایش به فرهنگ  غرب و الگوپذیري از شیوه هاي  غربي 
این  برنامه درسي  در نوجوانان )میردریکوندي،1383(. تناقض نظر و عمل در تعامل فرهنگ و 
سؤاالت را به ذهن متبادر مي سازد که آیا به فهم و ساختي مناسب از فرهنگ و برنامه درسي 
نرسیده ایم یا برداشتي ناقص از ساخت مفهومی »فرهنگ و برنامه درسي« را انتخاب کرده ایم. 
پاسخگویي به این دو سؤال نیازمند فهم دوباره مفهوم فرهنگ، مفهوم برنامه درسي و ساخت 
مفهومي فرهنگ و برنامه درسي، برداشت غالب از ساخت مفهومي فرهنگ و برنامه درسي در 

برنامه هاي درسي کشور ایران و راهکارهاي بهبود این وضعیت است.  
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برنامه درسی سواد آموزی به کل اقدامات تربیتی یا 
تجربه های یادگیری داللت دارد معمواًل یک برنامه 
درسی شامل بیان اهداف )مقاصد ( و مقصود های 
ویژه است و در آن به برخی گزینش ها و سازماندهی 
الگوهای  از  تعدادی  و  کنند  می  اشاره  محتوا  های 
چه  و  به صورت ضمنی  چه  را  تدریس  و  یادگیری 
علنی آشکار می سازند. زیرا یا مقاصد به این الگوها 
نیاز دارند و یا سازماندهی محتوا به آن وابسته است 
و باالخره در آن برنامه ای برای ارزشیابی نتایج وجود 

دارد )طالب زاده ،1384(.
همچنین این نظر درباره برنامه درسی وجود دارد که 
برنامه درسی نشان دهنده اجزا متعدد یک مجموعه 
یا اجزایی از کل است و فراگیران می توانند هریک 
از این اجزا را انتخاب کنند این بدان معنی است که 
در طراحی برنامه درسی بزرگساالن اجزای آن باید 
. به همین علت  به طور مستقل مد نظر قررارگیرد 
مناسب ترین شیوه طراحی برنامه درسی بزرگساالن 

را روش »مدوال« می دانند)سرمد ،1382(. 
 در طراحی برنامه درسی سواد آموزی توجه خاص 
و  نوشتن   ، خواندن  در  الزم  های  مهارت  ایجاد  به 
آموزش  و  باشد  می  ناپذیر  اجتناب  پایه  ریاضیات 
برنامه های  سایر  اساس   و  پایه   ، درسی  مواد  این 
طراحی  در  که  نکاتی  گردد.  می  محسوب  آموزشی 

برنامه درسی باید رعایت شود عبارتند از :
• با عرضه »مدول های« بیشتر امکان حق انتخاب 

بیشتر برای فراگیران به وجود می آید ؛
• طول مدت » مدول« با نیاز های شناختی رشته 

رابطه ای ندارد ؛
• به نظر می رسد که دوره طوالنی تر برای یادگیری 
و دوره ی کوتاه تر برای تعیین برنامه ساعات درس 

سودمندتر و مؤثرتر باشد .
نکته بسیار مهم آن است که تشخیص نیازهای دوره 
باید بر ارایه دوره مقدم باشد . به همین علت است 
که مشارکت آموزشیار و سوادآموز در طراحی برنامه و 
تدریس و یادگیری ضرورت دارد )هاشمیان ،1384(.

محتوای آموزشی در برنامه درسی 
سوادآموزی

برنامه  زمینه های خاص مثل  آموزشی در  محتوای 

طراحی برنامه درسی سوادآموزی 

معصومه کارگزار

تدریس  یا  ریاضی  درس  آموزش  برای  ریزی 
می  مطرح  آن  مانند  و  نوشتن  یا  خواندن  مهارت 
ضروری  ابزار  پایه   ، یادگیری  نیازهای   . باشد 
حل  و  حساب   ، شفاهی  بیان  سواد،   ( یادگیری 
مسئله( و محتوای یادگیری پایه ) دانش ، مهارت 
گیرد  می  بر  در  (را  ها  نگرش  و  ها  ارزش   ، ها 
که برای بقای انسان ها ، شکوفایی قابلیت های 
آنان برای زندگی و کار با عزت ، مشارکت کامل 
در توسعه و بهبود کیفیت زندگی ، تصمیم گیری 

آگاهانه و ارایه یادگیری ضرورت دارد . 
دامنه نیازهای یادگیری پایه و چگونگی تامین این 
نیازها در کشورها و فرهنگ های مختلف متفاوت 
ناپذیر  اجتناب  زمان  گذر  در  ها  آن  تغییر  و  است 

است) دفتر آموزش برای همه ،1383(.
بر این اساس محتوای آموزشی سوادآموزی مبتنی 
نوشتاری  زبان  از  معنادار  استفاده  و  فراگیری  بر 
است و سطحی از سواد آموزی است که فرد را قادر 
می سازد به عنوان نیروی کار برای عملکرد مؤثر 

فردی و اجتماعی وارد جامعه شود . 
این محتوای آموزشی می تواند در قالب یک دوره  
مطالعاتی باشد که فرد در سازمان آموزشی و یا با 
محتوا  این  گذراند.  می  فراگیران  از  خاصی  گروه 
عمدتًا به صورت »مدول » طراحی می شود . » 
مدول ها » معمواًلبراساس تعداد ساعاتی که باید 
فراگیر برای یادگیری صرف کند طراحی می گردد. 
برای مثال یک » مدول » 50 ساعته ممکن است 
15 ساعت تدریس در کالس ، 15 ساعت مطالعه 

شخصی و 20 ساعت کار عملی را شامل شود .

گاه
ید

د 1378(و دانش آموزان به صورت اختیاري و آزادانه در 
آن شرکت مي کنند.

سازماندهي برنامه درسي نیز به دو صورت زیر انجام 
مي گیرد.

تنظیم محتواي  نحوه  به   1- سازماندهي عمودي: 
مي پردازد.  متوالي  سالهاي  در  برنامه  درسي  یک 
نمونه هایي از سازماندهي عمودي عبارتند از: ساده به 
مشکل)عیني به انتزاعي(، کلي به جزئي، جزئي به کلي 

و شیوه مارپیچي. 
 2- سازماندهي افقي: به نحوه ارتباط و هماهنگي 
مي پردازد.  آموزشي  پایه  یک  در  مختلف  دروس  بین 
شیوه هاي ارتباطي افقي عبارتند از سازماندهي موضوع 
سازماندهي  و  علمي  رشته هاي  براساس  و  محور 

تلفیقي.

ساخت مفهومي فرهنگ و برنامه درسي 
با  ویژه  به  درسي  برنامه  و  فرهنگ  مفهوم  در  تعمق 
آنها  بین  رابطه  نوع  سه  از  نشان  تاریخي  رویکردي 
با   )1369( کالین برگ  که  رابطه اي  نوع  سه  دارد. 
میراث  ارزش سنجي  فرهنگي،  میراث  فهم  عنوان 
فرهنگي و توسعه و پیشرفت میراث فرهنگي و میلر 
با  و  درسی  برنامه  اجتماعی  دیدگاه  قالب  در   )1391(
عنوان انتقال فرهنگي، بازسازي اجتماعي و شهروندي 
برداشت  سه  این  شرح  مي سازند.  مطرح  ساالر  مردم 

بدین گونه است: 
1- انتقال فرهنگي یا تطابق اجتماعي 

برنامه  و  مفهومي»فرهنگ  ساخت  از  برداشت  اولین 
درسي«، برداشتي سنتي است مبتني بر القاء و انتقال 
که  امري  دانش آموزان.  به  جامعه  بر  حاکم  فرهنگ 
پارسونز )به نقل از میلر، 1391( آن را انتقال فرهنگي 
)به  دروکهیم  و  مي نامد  دانش آموزان  جامعه پذیري  و 
مي داند.  اجتماعي  حقایق  دروني سازي  همان(  از  نقل 
در این برداشت از ساخت مفهومي »فرهنگ و برنامه 
درسي«، فرهنگ، غالب و مسلط بوده و برنامه درسي 
در خدمت آن است. هدف اساسی آموزش و پرورش و 
برنامه  های درسی، تلقین ارزشها و نقشهایی است که 
در یک فرهنگ خاص اهمیت اساسی دارند. یادگیري 
فرایندي است که براساس آن دانش آموزان خود را با 
را  آنچه  و  تطبیق می دهند  انتظارات مدرسه و جامعه 
جامعه  در  بتوانند  تا  می آموزند  می رود،  انتظار  آنها  از 
عبارتي دیگر، جذب  به  باشند.  داشته  را  کارکرد الزم 
و هضم ارزشها و اطالعاتی که مدرسه به دانش آموز 
عرضه مي کند مهمترین وظیفه وي است. معلم مرجع 
اصلی  مسئول  و  یاددهی-یادگیری  فرایند  در  اصلی 
به  انتظارات نقشهای مختلف  ارزشها و  انتقال دانش، 
دانش آموزان است. فرایند آموزش کاماًل تحت کنترل 
همان  تدریس  اصلی  روشهای  است  معلم  فرمان  و 
انواع رویکردهای آموزش مستقیم هستند و در آموزش 
ارزشها بر الگوبرداری دانش آموزان و مصرانه خواستن 
ساختاري  یادگیری  محیط  مي شود.  بسیار  تأکید 
قطعی  کنترل  آن  در  که  ساختاري  دارد.  غیرمنعطفی 
امور بر عهده معلم است و درنهایت ارزشیابی با هدف 
پی بردن به میزان دستیابی دانش آموزان به معلومات و 

مهارتها انجام مي شود )همان(. 
2- بازسازي اجتماعي:

 دومین برداشت از ساخت مفهومي »فرهنگ و برنامه 

درسي«، برداشتي عکس برداشت اول است و عبارت 
هاي  برنامه  طریق  از  جامعه  ساختار  تجدید  از  است 
برنامه  برداشت  این  در  پرورش.  و  آموزش  و  درسي 
درسي عاملي براي تغییر و تحول در فرهنگ قلمداد 
مي شود. برداشتي که با سه رویکرد بازسازی، آموزش 
می پذیرد.  انجام  اجتماعی  کنش  و  سواداجتماعی 
عامل  مدرسه  اجتماعی،  بازسازی  رویکرد  براساس 
و  معلمان  باید  درسی  برنامه  و  است  اجتماعی  تغییر 
تغییراجتماعی  درگیر  فعال  شکلی  به  را  دانش آموزان 
نمایند. براساس رویکرد سواد اجتماعی، وظیفه مدرسه 
و برنامه های درسی ایجاد آگاهی نسبت به نابرابریهای 
به  آنها  دادن  حرکت  و  دانش آموزان  در  اجتماعی 
مرحله تحول انتقادی است. و براساس رویکرد کنش 
ترغیب  درسی  برنامه های  و  مدرسه  وظیفه  اجتماعی 
سطح  در  اجتماعی  عمل  در  شرکت  به  دانش آموزان 

جامعه محلی است. 
و  »فرهنگ  مفهومي  ساخت  از  برداشت  این  در 
پرورش  و  آموزش  اساسی  هدف  درسي«،  برنامه 
با  دانش آموزان  درگیرساختن  درسی  برنامه های  و 
مهارتهای  پرورش  و  اجتماعی  و موضوعهای  مباحث 
لذا  است.  اجتماعی  تغییر  در  موثر  حضور  به  مربوط 
ارتباط  اجتماعی  مسائل  با  مستقیم  طور  به  یادگیری 
می تواند  که  است  فردي  آموز  دانش  می کند.  پیدا 
فعاالنه در جریان تغییر اجتماعی حضور یابد و در واقع 
عامل یا کارگزار تغییر باشد. لذا وی از طریق تجزیه 
برای  تالش  و سپس  اجتماعی  مساله  یک  تحلیل  و 
اثرگذاری در تغییر اجتماعی می آموزد. فرایند تدریس 
معلم  است.  اجتماعي  مسائل  عملي  حل  بر  مبتني 
فردي است که در روشن ساختن جهت گیری فعالیت 
دانش آموز و همچنین فراهم ساختن منابع الزم به او 
بین  تعیین کننده  و  اساسی  ارتباطي  و  یاری می رساند 
مدرسه و جامعه محلی فراهم می سازد و ارزشیابی از 
آموخته هاي فرد نیز ابعاد مختلفی چون فرایند و نتیجه 
را  آنها  یادگیري دانش آموزان و منابع و دستآوردهاي 

دربر مي گیرد)همان(.   
 3- شهروندي مردم ساالر:

سومین برداشت از ساخت مفهومي »فرهنگ و برنامه 
ارتباط  بر  مبتني  و  منطقي  است  برداشتي  درسي« 
تعامل  بر  مبني  درسي  برنامه هاي  و  فرهنگ  ذاتي 
شهروندي  که  برداشت  این  در  دوسویه.  ارتباط  و 
به  مربوط  آگاهیهای  رشد  مي شود  نامیده  مردم ساالر 
فرایند مردم ساالر و مهارتهای شناختی موردنیاز براي 
مشارکت در مردم ساالري مانند تفکر انتقادی، تحلیل 
ارزشها و مهارتهای فرایند گروهی در مرکز توجه قرار 
دارد. از ایده هاي بنیادین این برداشت مي توان به شان 
هوش،  خود،  سرنوشت  بر  حاکمیت  فرد،  منزلت  و 

کثرت گرایی و اجتماع اشاره نمود.
در این برداشت از ساخت مفهومي »فرهنگ و برنامه 
درسي«، هدف اساسی آموزش و پرورش و برنامه های 
مردم  ارزشهای  به  احترام  از  است  عبارت  درسی 
ارزشی،  ساالر، مهارت در تجزیه و تحلیل تضادهای 
مهارتهای گفتگو و مفاهمه، مهارتهای پذیرش نقش 
و آگاهی از فرایندهای دمکراتیک است. لذا یادگیری 
فرایندي تعاملی بین یادگیرنده و محیط و غوطه وري 
اجتماعی  معماگونه  مسائل  و  تضادها  در  دانش آموز 
از  استفاده  توان  داراي  است  فردی  یادگیرنده  است. 

به  مربوط  با مسائل  برخورد  در  استعداد عقالنی خود 
حل  بر  مبتني  تدریس  فرایند  اجتماعی.  سیاستهای 
مسئله و مباحث سقراطي است. معلم فردي است که 
درک و فهم دقیقی از سیاستهای اجتماعی و مباحث 
و مسائل مربوط به هر کدام داشته، نقشهای متعددی 
ایفا کرده و با ایجاد فضایی آکنده از حمایتهای عاطفی، 
دانش آموزان را به مشارکت در بحثها ترغیب مي کند 
دانش آموزان،  آموخته هاي  از  ارزشیابي  در  درنهایت  و 
تضادهای  تحلیل  و  تجزیه  براي  موردنیاز  مهارتهای 
سیاست اجتماعی و همچنین مهارتهای موردنیاز برای 
مشارکت در مناظره های مربوط در کانون توجه است 

)همان(.
مفهومي  ساخت  از  موجود  برداشت  سه  از  هریک 
نظري  بنیانهاي  براساس  درسي«  برنامه  و  »فرهنگ 
مرتبط با فرهنگ و برنامه درسي، نقاط قوت و ضعف 

خاص خود را دارد.  

برداشت غالب از ساخت مفهومي فرهنگ و 
برنامه درسي در نظام برنامه ریزي درسي و 

برنامه هاي درسي آموزش و پرورش رسمي ایران  
نظام  غالب  شرایط  و  ها  ویژگي  در  نظر  دقت 
ایران  در  درسي  برنامه هاي  و  درسي  ریزي  برنامه 
برداشت  با  بیشتر  برنامه ها  این  که  مي دهد  نشان 
همخواني  اجتماعي  تطابق  یا  فرهنگي  انتقال 
نظام  مانند  هایي  ویژگي  تر،  دقیق  سخني  به  دارند. 
انتقال  جهت گیري  با  موضوع مدار  برنامه ریزي درسي 
یادگیري،  فرصت هاي  ایجاد  به  کم توجه  و  معلومات 
فردي  تفاوتهاي  به  توجه  بدون   یکسان  برنامه درسي 
و روانشناختي دانش آموزان و بدون توجه به تفاوتهاي 
اقلیمي، محیطي، قومي، منطقه اي و فرهنگي، وجود 
ارزشي، دیدگاهي و نگرشي در طراحي و  تعارضهاي 
براي  مناسب  زمینه  نبود  درسي،  برنامه هاي  تدوین 
مراجعه دانش آموزان به منابع نوشتاري و غیرنوشتاري 
و  منابع  به  مراجعه  درسي،  کتاب  از  غیر  به  مختلف 
نبود  صنعتي،  و  اقتصادي  اجتماعي،  فرهنگي،  مراکز 
زمینه مناسب در برنامه هاي درسي براي پرورش تفکر 
ایجاد  و  پژوهش  و  حل مسئله  تحلیلي،  نّقاد،  خالق، 
دانش آموزان، عدم توانایي  در  نظام دار  نگرش عقالني 
جامعه  اجتماعي  تحّوالت  با  برنامه هاي درسي  انطباق 
ایران و جامعه  منطقه اي و جهاني )سلسبیلي، 1382(، 
تهیه و تدوین اهداف برنامه درسي با تأکید زیاد برحیطه 
شناختي آن هم سطوح پایین این حیطه و عدم توجه 
اجتماعي  و  امکانات  اقتصادي  و  شرایط  نیازها،  به 
ایران)باالخص  در  دانش آموزان  عالیق  و  نیازها  و 
ریاضي دوره ابتدایي(، و تأکید بر کمیت دانش محض 
ایران به  جاي توجه به حاصل جمع  در نظام آموزشي 
یادگیري دانش و روش در تدوین محتواي  برآیند  یا 
انتقال  با  بیشتری  همخوانی   )1381 دروس)خلخالي، 
با  ناچیز و حتی عدم تناسبی  تناسب  و  دارند  فرهنگی 
سایر برداشت های ساخت فرهنگ و برنامه درسی دارد.

راهکارهاي به کارگیري برداشت مناسب 
ساخت مفهومي فرهنگ و برنامه درسي 

در نظام برنامه ریزي درسي و برنامه هاي 
درسي آموزش و پرورش رسمي ایران 

با درنظر گرفتن سه برداشت موجود از ساخت مفهومي 

موجود  شرایط  وجه،  یک  از  درسي  برنامه  و  فرهنگ 
اسناد  دوم،  وجه  از  آموزشي  نظام  درسي  هاي  برنامه 
باالدستي نظام آموزشي به ویژه سند تحول بنیادین و 
از وجه سوم و مهمتر از همه  سند برنامه درسي ملي 
وجه  از  ایران  در  فرهنگ  و  زبان  اقوام،  تنوع  وجود 
مناسب  برداشت  گیري  کار  به  راهکارهاي  چهارم، 
ساخت مفهومي فرهنگ و برنامه درسي در نظام برنامه 
پرورش  و  آموزش  درسي  برنامه هاي  و  درسي  ریزي 

رسمي ایران به شرح زیر است:
• تغییر رویکردي و دیدگاهي در برنامه ریزي درسي 
و  محور  موضوع  رویکردي  از  درسي  هاي  برنامه  و 

دیسیپلیني به رویکردي تلفیقي.
• تغییري اساسي در برداشت موجود از ساخت مفهومي 
و  فرهنگي  انتقال  عنوان  به  درسي  برنامه  و  فرهنگ 
ورود  و  ساالر  مردم  شهروندي  به  اجتماعي  تطابق 
تربیت عقالني ، تفکر انتقادي ، برانگیختن فهم و درک 
توسعة  و  انساني  دانشهاي  و  ارزشها  تعمیق  فرهنگ، 
فرهنگ  و  تقویت ارتباط مؤثر اجتماعي ، فرهنگ مدني 

و مشارکت اجتماعي  در برنامه هاي درسي.
رویکردي  از  درسي  ریزي  برنامه  رویکرد  در  تغییر   •
استالي  تحت  متمرکز،  کاماًل  پایین،  به  باال  خطي، 
متخصصین دانشگاهي و بدون توجه به نقش آفرینان 
به  توجه  بدون  و  کتاب محوري  بر  مبتني  آن،  واقعي 
رویکردي  به  اجتماعي  و  فرهنگي  هاي  ویژگي  ورود 
بهینه  ترکیب  مشارکت  با  متمرکز،  نیمه  غیرخطي، 
تصمیم گیران برنامه هاي درسي، حساس و باز نسبت 
مهمتر،  همه  از  و  آموزشي  نوین  فنآوریهاي  ورود  به 
ها،  قومیت  فرهنگي،  تنوع  به  نسبت  پذیرا  و  حساس 

زبان و دیگر مصادیق فرهنگي کشور.
• بازتعریف نقش معلم در نظام برنامه ریزي درسي از 
»مجري صرف برنامه هاي درسي«، به »عضو فعال و 
تأثیرگذار نظام برنامه ریزي درسي« و »منتقل کننده 
اطالعات و دانش« به»متخصص روشهاي تدریس و 

مشاور و راهنماي یادگیري دانش آموزان«.
• بازتعریف نقش دانش آموزان از »اعضاي منفعل و 
پذیرنده« فرایند یاددهي یادگیري به »اعضاي فعال و 
مشارکت کننده« در این فرایند و به عنوان سازندگان 

دانش.
• بازتعریف مفهوم یادگیري از »کسب و هضم دانش 
و معلومات« به »ساختن دانش و معلومات و تأکید بر 
تجربه و فرآیندمحوري ، آموزش مداوم و خودراهبري«.
به  درس«  »کالس  از  تدریس  فضاي  بازتعریف   •

»محیط اجتماعي« 
• تغییري اساسي در رویکرد تدریس معلمان از رویکرد 
به  معلومات«  و  دانش  انتقال  و  محور  معلم  »سنتي، 

رویکرد »فعال، شاگردمحور و ساخت دانش«. 
تحصیلي  پیشرفت  از  ارزشیابي  در  اساسي  تغییري   •
مداري  حافظه  »کمي،  رویکردهاي  از  آموزان  دانش 
نتیجه  و  فرایند  »کیفي،  رویکردهاي  به  کپسولي«  و 

مدار«.
   البته الزم به ذکر است که مصادیق چنین تغییراتي 
به  ریزي درسي کشور  برنامه  نظام  اسنادباالدستي  در 
ویژه سند تحول بنیادین و سند برنامه درسي ملي وجود 
دارد. اما نکته اینجاست که چنین تغییراتي نیز نیازمند 
دقت نظر و اتخاذ رویکرد مناسب تغییر برنامه درسي و 

نه رویکردهاي خطي و مکانیکي است.

گاه
کار
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فساد در بخش آموزش:
شده  ارایه  نظرات  جمع بندي  با  پوئیسون،  و  هلک 
در  فساد  بیان مي دارند که  امر،  این  توسط خبرگان 
بخش آموزش را مي توان، به عنوان استفاده نظام مند 
از اختیارات دولتي براي کسب منافع شخصي دانست، 
کیفیت  مهیابودن،  مقوله هاي  بر  اثري چشمگیر  که 
دسترسي،  بر  نتیجه  در  و  آموزشي  خدمات  و  کاال 

کیفیت یا برابري در بهره مندي آموزشي دارد. 
 

اهمیت و ضرورت:
اهمیت  دارای  زیر  دالیل  به  حاضر  تحقیق  انجام 
است: نخست اینکه شناخت گونه شناسی های موجود 
به سایر محققین این امکان را می دهد تا با توجه به 
اهداف تحقیق خود، از آنها استفاده نمایند و همچنین 
آشکار  را  زمینه  این  در  موجود  علمی  افق  می تواند 
مفهوم- امکان  اندیشمندان،  سایر  برای  و  ساخته 

پردازی ها و گونه شناسی های نوین را فراهم سازد.

روش شناسی:
پژوهش حاضر از نوع توصیفي_کتابخانه اي است که 
با  و  شده  گردآوري  اسنادي  شیوه  به  آن  داده هاي 
استفاده از تکنیک تحلیل کیفی محتوا، تحلیل شده 

است.
یافته ها:

منظرها  از  که  است  آن  از  حاکی  بررسی ها  نتایج 
فساد  پدیده  به  می توان  مختلفی  چشم اندازهای  و 
بیان  اینگونه  می توان  کلی  نگاه  یک  در  نگریست. 
نمود که فساد در بخش آموزش را می توان بر حسب 
به  نسبت  واکنش ها  نظام مند(،   یا  )تصادفی  شیوع 
منفور بودن و تقاضای مجازات عامالن )سیاه، سفید 
تدارکات،  )حیطه  گلوگاه  حسب  بر  خاکستری(،  و 
مدیریت آموزش و فعالیت معلمان در کالس درس( 
یا وقوع )وزارتخانه، استان، مدرسه و کالس درس، 
خدمات  )ارایه دهندگان  عاملین  حسب  بر  مقاطع(، 
خدمات  متقاضیان  منابع،  تامین کنندگان  آموزش، 

گونه شناسی فساد در بخش آموزش

قانونی  و  حقوقی  مصادیق  حسب  بر  آموزشی(، 
پارتی بازی(،  و  اخاذی  تخلف،  رشوه،  )اختالس، 
آن  بودن  مختص  و  )خدماتی(  عمومی  برحسب 
حرفه ای(،  و  علمی  و  تحصیلی  )فساد  آموزش  در 
نمود.  برحسبس گستره )کالن و خرد( تقسیم بندی 
خاصی  کارکرد  دارای  گونه ها  این  از  یک  هر  که 
تحلیل  واحد  چنان چه  مثال  عنوان  به  می باشند. 
 )2007( پوئسون  و  هلک  گونه شناسی  باشند  افراد 
باشد  باشند  مدنظر  گلوگاه ها  و  آموزشی  مقطع  یا  و 
می توان از گونه شناسی تاناکا )2001(، آلتباچ )2004( 
و هلک و پوئسون )2007( سود برد. یا اگر محقق 
باشد  آموزشی  مختص  فسادهای  شناسایی  پی  در 
ویژه  فسادهای  از   )2005( رومیانتسوا  گونه شناسی 
ساخت  قصد  اگر  همچنین  راهگشاست.  آموزش 
ابزاری برای سنجش فساد در آموزش هدف محقق 
 )2000( آموندسن  گونه شناسی  از  می توان  باشد، 

استفاده نمود.

محمد آتشک
گروه برنامه ریزی علم و فناوری امور آمایش و توسعه منطقه ای معاونت برنامه ریزی

 و نظارت راهبردی رییس جمهور

فساد به عنوان کلمه زشتي )فساد اقتصادي در جهان، مروري بر تحقیقات معاصر، 1388( که سرطان اجتماع )رفیع پور، 1388( و طاعون دموکراسي 
)محنت فر، 1388( نام نهاده شده، مهم ترین مسئله اي است که تمامي کشورهاي جهان )اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه( با آن روبه رو بوده و 
ادعا و سیاست هاي مبارزه با آن را در دستور اصلي کار خود قرار داده و مي دهند. چرا که فساد به دلیل ذهني، پیچیدگي  و چندجانبه بودن با بسترها 
و عملکردهاي مختلف، از تهدیدکننده هاي اصلي، اموري چون اخالق فردي و اجتماعي، حقوق بشر، توسعه پایدار و دموکراسي است )شاخص هاي 

فساد و رتبه بندي کشورها براساس این شاخص ها، 1385(. 
فساد، از فعل التین کاراپر یا رامپر، به معناي شکستن است )ربیعی، 1387: 29(. بنابراین در فساد چیزي مي شکند، یا نقض مي شود، که این چیز، 
هنجار اجتماعي  ، رفتار اخالقي  ، شیوه ي قانوني و یا مقررات اداري است )صفری و نائبی، 1380: 145(، که این انحراف می تواند به همراه پاداش 

نامشروعی که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص می یابد، همراه شود )صالحی، 1388(. 

داد
روی نکوداشت دکتر کاظم معتمدنژاد

با  ارتباطات  و  فرهنگی  مطالعات  ایرانی  انجمن 
همکاری انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطالعاتی، 
عالمه  دانشگاه  و  ایران  جامعه شناسی  انجمن 
عنوان  با  را  ای  روزه  یک  طباطبایی،همایش 
»نکوداشت استاد دکتر کاظم معتمدنژاد؛ زمینه ها 
فرهنگ«  و  ارتباطات  ایرانی  مطالعات  مسائل  و 

برگزار می کند.
ارتباطات  علوم  پدر  معتمدنژاد،  کاظم  دکتر  استاد 
در ایران است که در حوزه های مختلف ارتباطات، 
روزنامه نگاری، حقوق و اخالق حرفه ای و جامعه 
اطالعاتی طی 50 سال اخیر نقش موثر و موسس 
داشته و از اعتبار ویژه ای در محافل و مراکز علمی 

و فرهنگی ایران و جهان برخوردار است.
دانشگاه  ارتباطات  گروه های  که  همایش  این  در 
)ع(،  صادق  امام  تهران،  طباطبائی،  عالمه  های 
حسام  دکتر  دارند،  شرکت  سوره  و  اسالمی  آزاد 
مهندس  افخمی،  حسینعلی  دکتر  آشنا،  الدین 
نصراهلل جهانگرد، خانم دکتر شهیندخت خوارزمی، 
دکتر هادی خانیکی، دکتر یونس شکرخواه، دکتر 
سعیدرضا عاملی، دکتر محمدمهدی فرقانی، دکتر 
محمد امین قانعی راد، دکتر مسعود کوثری،دکتر 
محمدمهدی محسنیان راد، دکتر احمد میرعابدینی 
می  سخنرانی  ایراد  به  نمکدوست  حسن  دکتر  و 

پردازند.
این همایش در نخستین روز از هفته پژوهش )شنبه 
23 آذرماه( در سالن شهید مطهری دانشکده علوم 
اجتماعی و ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی از 

ساعت 14 تا 19 برگزار می شود.
***

وزیر آموزش و پرورش: در تالشیم 
فرهنگ امنیتی را به امنیت فرهنگی 

تبدیل کنیم
ماه  اینکه در سه  بیان  با  آموزش و پرورش  وزیر 
گذشته تالش کردیم فرهنگ امنیتی را به امنیت 
در  معلمان  کرد:  اظهار  کنیم،  تبدیل  فرهنگی 
به  اما  کنند،  انتقاد  نداشتند  جرات  اخیر  سال های 
درباره  می توانند  معلمان  همه  می گویم  صراحت 
و  اظهارنظر  پرورش  و  آموزش  برنامه های  تمام 
بدنه آموزش  به تدریج در  این جریان  انتقاد کنند؛ 
و پرورش جای خود را باز می کند و باید جایگاه از 

بین رفته معلمان در جامعه احیا شود.
به گزارش روزنامه اعتماد، وی در پاسخ به اینکه 
بنابر دالیل مطرح کردن  که  معلمانی هستند  آیا 
برخی موضوعات، اخراج، تبعید یا به شهر دیگری 
منتقل شده باشند؟ گفت: چنین فرهنگیانی هستند 
تا به معاونت حقوقی وزارتخانه  و اعالم کرد ه ایم 
برخی  البته  کنند؛  مراجعه  موضوع  پیگیری  برای 
قضایی  احکام  با  پرونده هایی  دارای  همکاران 
پرورش  و  آموزش  اختیارات  از  فراتر  که  هستند 
اما  کنیم؛  پیگیری  نیز  را  آنها  حاضریم  اما  است، 
آموزش  حقوقی  معاونت  در  که  فرهنگیان  برخی 

معاونت  این  به  می توانند  دارند،  پرونده  پرورش  و 
مراجعه کرده و پرونده آنها مجدد بررسی شود.

فرصتی  دنبال  به  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
که  بگیریم  اطالعات  وزیر  از  وقتی  که  هستیم 

تشکل ها دیداری با وزیر اطالعات داشته باشند.
***

آموزش و پرورش: دانش آموز معتاد 
نداریم 

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش با 
اعالم کمبود نیرو در بخش مربی بهداشت مدارس 
و معلم ورزش، گفت: در مدارس کشور دانش آموز 
معتاد وجود ندارد و این معاونت در عین حال همه 
تالش خود را برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی 
که دانش آموزان را تهدید می کند، انجام می دهد.

حوزه  در  گفت:  مهر  با  گفتگو  در  حمیدی  مهرزاد 
و سالمت  بدنی  تربیت  معاوت  اجتماعی،  آسیبهای 
دانش  به  رسانی  آگاهی  وظیفه  پرورش  و  آموزش 
آموز و معلم را دارد و باید آگاهی معلم را نسبت به 

خطراتی که دانش آموز را تهدید می کند، باال برد.
وی افزود: در جلساتی که با روسای سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزش و پرورش داشته ایم، قرار شد 
مجالت رشد ویژه آسیبهای اجتماعی و خطرات آن 
کاملی  آگاهی  معلمان  تا  منتشر شود  معلمان  برای 
نسبت به این آسیبها داشته باشند. همچنین مجالت 
رشد ویژه اطالع رسانی برای دانش آموزان نیز تهیه 

و توزیع می شود.
حمیدی درباره تدوین کتابی با عنوان پیشگیری از 
دبیرستانی  آموزان  دانش  برای  اجتماعی  آسیبهای 
پژوهش  سازمان  رئیس  با  جلسه  در  داد:  توضیح 
تدوین  ما محتوای دروس  قرار شد که کارشناسان 
شده را تحلیل کرده و در صورت نیاز برخی مباحث 
آسیبهای اجتماعی وارد کتاب درسی شود. البته در 
است.  شده  انجام  خوبی  اقدامات  بهداشت  حوزه 
موضوعاتی  کردن  مطرح  برای  نیز  موارد  برخی  در 
همچون موضوع شیوع شناسی دچار تردید هستیم 

که باید جلسات کارشناسی بیشتری برگزار شود.
و  مدارس  برخی  در  اعتیاد  وجود  بحث  درباره  وی 
دام  به  است  ممکن  آموزان  دانش  از  برخی  اینکه 
اعتیاد گرفتار شده باشند، گفت: ما دانش آموز معتاد 
در مدارس نداریم. اما به هر جهت در یک اجتماعی 
در  افراد  برخی  است  ممکن  که  کنیم  می  زندگی 
جامعه معتاد شوند و گاه نیز برخی از این افراد برای 
ادامه تحصیل به مدارس وارد شوند، اما آنها افرادی 
هستند که در جامعه گرفتار آسیبهای اجتماعی شده 

اند نه در مدرسه.
و  آموزش  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون  گفته  به 
و  اجتماعی  آسیبهای  از  پیشگیری  باید  پرورش، 
مدارس  سطح  در  آموز  دانش  گفتن  »نه«  قدرت 
کارشناسان  نیز  حاضر  حال  در  شود.  تقویت  کشور 
مطرح  را  سالم  نوجوان  و  ایمن  مدارس  بحث  ما 
برای  موضوعات  این  پیگیری  حال  در  و  اند  کرده 

پیشگیری از آسیبهای اجتماعی هستیم.

***
تغییر شیوه ارزشیابي تحصیلي 

دانش آموزان از سال آینده 
دبیرکل شوراي عالي آموزش و پرورش از تغییر نوع 
ارزشیابي تحصیلي از سال  آینده خبر داد و گفت: در 
ارزیابي  تنها دانش دانش آموزان مورد  حال حاضر 
قرار مي گیرد، اما در طرح جدید ارزشیابي تحصیلي، 
و  شایستگي ها  و  تربیتي  گانه  شش  ساحت هاي 

مهارت  دانش آموزان مد نظر است.
درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  ادهم  نوید  مهدي   
و  آموزش  جدید  برنامه هاي  و  توصیفي  ارزشیابي 
پرورش براي این طرح، گفت: ارزشیابي توصیفي 
تا پایان سال گذشته در پایه پنجم اجرا شد، امسال 
نیز براي 30 درصد از دانش آموزان پایه ششم در 

حال اجراست.
براي  برنامه اي  پرورش  و  آموزش  افزود:  وي   
تسري این روش به دوره متوسطه ندارد، بلکه بر 
اساس حکم 19.2 سند تحول بنیادین که باید نظام 
نظام  شده  مقرر  باشد،  محوري  شایسته  ارزشیابي 
ارزشیابي جدیدي از پایه اول دبستان تا پایان سال 
دوازدهم طراحي و اجرا شود که این طرح در دستور 

کار شوراي عالي آموزش و پرورش قرار دارد.
 نوید ادهم ادامه داد: بر اساس این حکم باید شوراي 
ارزشیابي بر اساس شایسته  محوري و سنجش هاي 
خاص طراحي و اجرا شود و امیدواریم از سال آینده 
دبیرکل  گفته  به  کرد.  اجرایي  را  طرح  این  بتوان 
شوراي عالي آموزش و پرورش، در ارزشیابي هاي 
فعلي تنها سطح علمي و دانش دانش آموزان مورد 
ارزشیابي  باید  که  حالي  در  مي گیرد،  قرار  ارزیابي 
ساحت هاي شش  در  دانش آموزان  شایستگي هاي 
گانه تربیتي و شایستگي ها و مهارت هایي که دارند 
نیز مورد ارزیابي قرار بگیرد و بر همین اساس از 

سال آینده نوع ارزشیابي ها تغییر خواهد کرد.
وزیر  سیاست هاي  براساس  اینکه  بیان  با  وي   
آموزش و پرورش، اجراي احکام سند تحول بنیادین 
به دور از شتاب زدگي و براساس کار کارشناسي در 
احکام  این  گفت:  دارد،  قرار  وزارتخانه  کار  دستور 
از  و  پرورش  و  آموزش  امروز  شرایط  با  متناسب 
اجرا  باید  که  است  برخوردار  بیشتري  اولویت هاي 
و  آموزش  وزیر  اساس  این  بر  افزود:  وي  شود. 
پرورش به ستاد ویژه وزارتخانه دستور داده است 
چند  با  مختلف  بخش هاي  و  معاونت ها  برنامه  تا 
قرار دهند که هماهنگي  ارزیابي  را مورد  شاخص 
مباني  و  تحول  احکام سند  با  انطباق  و همسویي 

نظري اصول حاکم بر این سند است. 
دبیرکل شوراي عالي آموزش و پرورش تصریح کرد: 
اعمال دیدگاه ها و استراتژي هاي دولت و وزیر به 
قرار  توجه  مورد  برنامه  این  دوم  شاخص  عنوان 
گرفته و توجه به شرایط موجود آموزش و پرورش 
که  است  ساز و کارهایي  از  ابتدایي  دوره  اولویت  با 
تعیین  برنامه هاي ویژه اي  براي آن  بودجه 93  در 

خواهد شد.
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میان  در  تحصیلی  افت  مسئله  بررسی   )1
شهر  راهنمایی  ی  دوره  آموزان  دانش 

تهران در سال تحصیلی 91-92
میثم محمدی

و  اساسی  نهادهای  از  یکی  پرورش  و  آموزش 
تقویت  برای  را  زمینه  است که  اصلی هر جامعه ای 
استعدادها و افزایش بازدهی و کارایی افراد در کلیه 
که  آنجا  از  و  می کند  فراهم  آینده  در  ها  زمینه  ی 
هدف آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت دانش آموزان 
به  نسبت  فرزندانشان  که  دارند  انتظار  مردم  است، 
امر آموزش کوشا باشند. اما آمارهایی در این زمینه 
در جامعه ایران نشان می دهد که همه چیز بر وفق 
مراد نیست و داده هایی در خصوص ضعف و افت 

تحصیلی دانش آموزان مشاهده می گردد. 
افت  علل  بررسی  پژوهش،  این  هدف  بنابراین 
است.  تهران  شهر  آموزان  دانش  بین  در  تحصیلی 
از مدارس  که برای دستیابی به چنین هدفی، یکی 
غیرانتفاعی  مدرسه ی  یعنی  تهران،  شهر  راهنمایی 
جمعیتی،  ویژگی های  لحاظ  به  که  بهارستان، 
اقتصادی و ... در سطحی نسبتا متوسط قرار دارد، به 
عنوان نمونه تحقیق، مطالعه انتخاب شد. این مطالعه 

با توجه به دو رویکرد بی سازمانی اجتماعی و تضاد 
ارزشی، به روش کیفی و از طریق مصاحبه عمیق با 
افت  های  شاخص  از  بسیاری  که  دانش آموزی   40

تحصیلی را دارا بودند، انجام شد. 
باالی  سرعت  چون  تغییراتی  که  داد  نشان  نتایج 
تغییرات تکنولوژیک و افزایش فارغ التحصیالن کوشا 
و عدم هماهنگی و انطباق نظام مدرسه با آنها تاحدی 
این  است.  شده  دانش آموزان  تحصیلی  افت  موجب 
دانش آموزان مدعی بودند که نظام مدرسه نتوانسته 
که  افرادی  از  بهره وری  برای  را  الزم  شرایط  است 
درس  مدرسه  یا  و  مقطع  همین  در  قبل  سال های 
زیادی  تا حدی  امر  این  و  کند  فراهم  می خواندند، 
از  ادامه تحصیل می کاهد.  آنان برای  انگیزه ی  از 
سوی دیگر، تغییراتی که در ارزش های میان والدین 
و دانش آموران رخ داده بود، سبب می شد که آن ها 
این  جمله  از  بپردازند.  آموزش  و  تحصیل  به  کمتر 
نزد  تحصیل  ارزش  کاهش  به  توان  می  تغییرات 

فرزندان، اشاره کرد. 
)تضاد(  تقابل  مدرسه،  پرورش،  و  آموزش  کلیدواژه: 

ارزشی، بی سازمانی اجتماعی

انگیزگی  بی  وضعیت  بررسی   )2
دانش  و  محصالن  دربین  درامرتحصیل 

آموختگان کشور ایران
با تکیه بر اشتغال) با رویکرد انتقادی(

فاطمه برادران

نقد و بررسی مسائل اجتماعی ایران

آموزش وپرورش از نهادهایی بسیار مهم وسرنوشت 
ساز است که با سرمایه انسانی سروکار داشته وروی 
همه نظام های دیگر یک اجتماع، نیزتاثیر گذاراست.
مسلمًا انتظارات هر جامعه از نظام آموزش وپرورش، 
اهداف گوناگونی را شامل می شود. بسیاری از این 
اهداف برنامه ریزی می شوند وبسیاری از نتایج هم 
رخ می دهد که برنامه ریزی نشده اند، ولی جامعه 
از آنها در  با این پیامدها مواجه می شود که برخی 
اهداف  با  حداقل  ویا  کرده  ایجاد  خلل  جامعه  یک 

وآرمانهای تعریف شده در تقابل هستند.
جامعه پذیری، انتقال فرهنگ وارزشهای هر جامعه، 
ازجمله   ... اشتغال  برای  ملی،آمادگی  هویت  ایجاد 

اهداف آشکار این نظام می باشد.
یکی از اهداف ساختار سیاسی جامعه تربیت نیروی 
در  عامل  ترین  عمده  عنوان  کارآمد،به  انسانی 
پیشرفت جوامع است وثروتمند ترین وپیشرفته ترین 
انسانی  نیروی  که  هستند  آنهایی  امروزه  کشورها 
الیق تر وکارآمدتری دارند، لذا سرمایه گذاری جهت 
اولویت  از  کنونی  دنیای  در  انسانی  نیروی  پرورش 
باالیی برخوردار است وهمچنین بهره گیری بیشتر 
مسئولین  بیشتر  توجه  مورد  کارآمد  نیروهای  از 
جامعه است. لیکن امروزه، با تبلیغات گسترده وکتب 
وکالسهای کمک درسی و حضور مدارس گرانقیمت 
غیر انتفاعی یا غیر دولتی، اشتیاق وانگیزه تحصیلی 
در میان دانش آموزان ما از گذشته کمتر شده است.

اگر ما انرژی ومنابع یک جامعه را خرج تربیت وتعلیم 

چکیده پایان نامه های انجام شده دانشجویان 
کارشناسی ارشد  پژوهشگری دانشگاه تهران با 

تاکید بر مسائل دانش آموزان 
)1( استاد راهنما: دکتر سید ضیاء هاشمی

به  نزدیک  ای  آینده  در  تا  بکنیم  انسانی  نیروی 
عنوان نیروی فعال، بار کهنساالن وکودکان جامعه، 
را بدوش بکشد، اما با این وجود تالش در این زمینه 
کارآمد نبوده، چه در مورد دانش آموزان بی انگیزه 
و ترک تحصیل کرده و چه درمورد دانش آموزانی 
که با موفقیت دوره ی تحصیلی را طی کرده و به 
زیان  ما  مسلمًا  کنند،  می  مهاجرت  از کشور  خارج 

کرده ایم.
هماکنون 69.2 درصد مداآلوران در المپیاد فیزیک، 
50درصد  کامپیوترو  50درصد  ریاضی،  76.6درصد 
اکثراً عضو  از مرز جغرافیایی کشور و  شیمی خارج 
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برتر و تاثیرگذاری در 
امآیتی،  استنفورد،  هاروارد،  دانشگاه  همچون  دنیا 
در  پرینستون  و  هاپکینز  جان  کمبریج،  کالیفرنیا، 
کانادا  در  فریز  سایمون  و  تورنتو  دانشگاه  و  آمریکا 
بهنام  پرتابی  سکوی  آنها  94درصد  مبدا  هستند. 
 66.4 مقصد  و  است  شریف«  صنعتی  »دانشگاه 

درصد آنها آمریکا.
برروی  وتمرکز  توجه  عمده  طور  به  تحقیق  دراین 
ودر  وشغل  کار  بازار  در  حضور  برای  افراد  آمادگی 
اینکه  یعنی  انسانها،  اولیه  به حقوق  نهایت رسیدن 
آمادگی  نوجوانی،  سن  کردن  سپری  از  بعد  بتوانند 
در  خانواده  وتشکیل  شرافتمندانه  کار  جهت  الزم، 
قابل  عده  برای  وقتی  اما  باشند؛  داشته  را  جوانی 
آمیز  موفقیت  گذران  وجود  با  حتی  ای  مالحظه 
هدف  این  به  دستیابی  جوانی  درسن  تحصیالت، 
میسر نمی گردد، یعنی اینکه مشکل عمده ای وجود 

دارد. 
به  کاربردی،  حال  درعین  اکتشافی،  تحقیق  این 
صورت  در  که،  است  سئوال  این  به  پاسخ  دنبال 
ودانش  محصالن  میان  در  انگیزگی  بی  وجود 
آموختگان درحوزه آموزش وپرورش ایران، به جنبه 
واز  پرداخته  پدیده  این  روی  اشتغال،  تأثیروضعیت 

دیدگاه انتقادی آن را مورد بررسی قرار دهد.
در این کار به شکل پایلوت :

• از33پرسشنامه،که در بین دانش آموزان دبیرستان 
توزیع شد، تنها یک مورد هدف ازتحصیل را چیزی 
اصلی  هدف  نفر   32 بود.  کرده  بیان  ازشغل  غیر 
ازدرس خواندن را بدست آوردن شغل مناسب عنوان 

کرده بودند، یعنی 96/6درصد.
غیر  مدارس  مسئولین  بین  که  پرسشنامه   9 از   •
انتفاعی منطقه 5 توزیع شد، بی انگیزه بودن دانش 

آموزان از روی عالئم، مورد تایید قرار گرفت.
این پژوهش، به دلیل حضور جهانی شرکتهای چند 
ملیتی، درکشورهای تحت سلطه غرب، این کشورها 
خودشان،  کشورهای  در  کارگر  طبقه  مثابه  به  را 
دلیل  به  را  مشکالت  تمام  ومنشأ  میگیرد  مفروض 
استثمار با ابزارهای گوناگون، )به قول دکترشریعتی  
سلطه  داران  سرمایه  تزویر(سیاستهای  و  وزور  زر 

گرمی داند.
اگر ساختارهای یک جامعه به نفع کنشگران، ساخته 
براساس  وهنجارها  الگوها  باشد،  شده  وپرداخته 
به  باشد، کنشگران  آنان شکل گرفته  نیازها ومنافع 
الگوها رادرونی می  طرزی اجتماعی می شوند وآن 
نتیجه  بازتولید همان هنجارها ودر  کنند که دوباره، 
همان الگوها در چرخه سیستمهای اجرائی، بازتولید 
و تقویت می شود، و در جامعه روز به روز همه چیز 
وقتی  لیکن  گیرد.  می  قرار  خود  سرجای  در  بهتر 
شکافی در این بین وجود دارد مرتبًا سیستم الگوهایی 
را تشویقمیکند وساختاربندی می نماید وکنشگر ملزم 
به اجرای آن است، درحالی که منافعش را تأمین نمی 
کند، مقاومت در برابرساختار، هم برایش طرفندی بی 

حاصل است و مسائلی مثل:
 پرخاشگری، ضعف اعصاب، فشارخون، سکته های 
قلبی و مغزی وگاه زندان وشکنجه، را درپی خواهد 
داشت. به دنبال این سرخوردگی، عوارضی مانند: از 

اعتیاد،  افسردگی،  بودن،  انگیزه  بی  خودبیگانگی، 
جرائم گوناگون، مهاجرت، خودکشی و.... الابالیگری، 
سکس،  جنسی،  مسایل  گذرانی،  خوش  عاری،  بی 
عرفانهای جدید، موسیقی و شعررا  شاهد می شویم.   
به نظر من آگاهی ومقاومت، بدون چاره اندیشی تنها 
تناقض را در افراد ایجاد می کند. تناقض چارچوب 
در  را  وفرد  نماید  می  ترلزل  دچار  را  افراد  ذهنی 

برابرمشکل، خلع سالح می نماید.
این است  برنامه ها برای زندگی بهتر،  این  از  یکی 
رابگیریم.  ملیتی  چند  شرکتهای  استثمار  جلوی  که 
کاسه  دریک  دستشان  آنان  با  که  افرادی  نگذاریم 
است، جلوی استقالل و عدم وابستگی ما را بگیرند. 
در تولید کاالهای استراتژیک سلطه شان را بشکنیم. 
برنامه ریزی  با  بالجماعه و  اجرای حدیث علیکم  با 

جمعی، انشاءا... این امر محقق شود .
می توان تعاونیهای صنفی، را از خود مدرسه ها پایه 
گذار شد و آموزش داد و بوسیله استعداد سنجی، بر 
اقدام به ایجاد بذر ونهال  نیازهای اجتماعی،  مبنای 

اقتصادی نمود.
به صورتی که هر دانش آموز که سال آخر متوسطه 
را طی می کند، آمادگی کامل برای ورود به بازار کار 
را داشته باشد. حتی جایگاه خود درگروه را نیز بدست 
کار  بازار  در  موقع  به  سال حضور  چند  باشد.  آورده 
نه تنها فرد را متوجه نیازهایش برای ادامه تحصیل 
می کند، بلکه در این فاصله تشکیل خانواده داده و 
فشارهای جنسی و نیازهای مربوط به فیزیولوژیک را 
نیز مرتفع نموده و با پایه ای که از مدرسه دارد، اقدام 
به رشد و پیشرفت تحصیل در راستای کار خود و یا 

حتی گسترش و تغییر آن، می نماید. 
امید است، با برنامه ریزی بر اساس نیازها،استعدادها، 
ای  جامعه  بتوان  وبالفعل،  بالقوه  وامکانات  ارزشها 
ریزی  پی  آینده  نسلهای  برای  وباعزت  مستقل 

نمود. 
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سیاست خوب داشتن و سیاست خوب نداشتن.  مسأله 
این است. سیاست یا خط مشی  از جنس پروتکل و 
پلتفرم است. طرحی برای پی جویی اهداف  و انتخاب 
 . گزینه های بدیل  حسب شرایط و  موقعیتهاست 
چارچوب راهنما و قواعدی برای تصمیم گیری است 
ابزارهای  و  سازوکارها  و  شیوه ها  آن  پیکره  در  و  
صورت  قابل  آنها   ارزشیابی  و  هدفها  به  دستیابی 
بندی می شود. پرسش مهم »علم خط مشی« این 
است که وجاهت منطقی بسته های  سیاستی برای 
بخش عمومی)در اینجا: آموزش عالی ایران( چیست 

وچه مقدار است.
وضع موجود سیاست

نوعا  انقالب  از  بعد  در  عالی  آموزش  های  سیاست 
نمی  تبعیت  پایداری  از منطق موجه  و در مجموع  
که  بودند  ای  بایسته  های  خصیصه  فاقد  کردند. 
مثل  رود؛  می  انتظار  سیاستی  نظام  یک  از  معموال 
سازگاری  برازش،  نیکویی  دفاع،  قابل  نظری  سنت 
خالق با تحوالت محیط جهانی وبین المللی، ظرفیت 
یکپارچگی،  پیوستگی،  کنشگران،  رفتار  بینی  پیش 

قابلیت اجرایی، کارامدی، اثربخشی ، عناصر اخالقی 
و  توافق  ،تولید  تعارضها  رضایتبخش  حل  توانایی   ،

کیفیت و تأثیر مطلوب اجتماعی.
بنا به پاره ای مطالعات ومستندات و شواهد ،  بخش 
بزرگی از مسائل دانشگاهی در ایران به یک جهت از 
کاستی ها وناراستی های سیاستِی کالن نشأت گرفته 
اند. مسائلی همچون ضعف استقالل و قدرت ابتکار 
در دانشگاه های ایران، مدرک گرایی، عرضه گرایی، 
با  دانشگاهی  های  وآموزش  ها  برنامه  تناسبی  بی 
زندگی،  جهان  و  کار  وبازار  جامعه  واقعی  نیازهای 
درماندگی آنها از پرورش توانایی های ساختن دانش، 
کمی  رشد  کارافرینی،  و   خالقیت  انتقادی،  تفکر 
بدور از حداقل ضابطه معیارهای کیفی، موانع رشد و  
بالندگی هیأت علمی، عدم توسعة مطلوب همکاری 
های بین المللی ومانند آن از آثار وتبعات سیاستهای 
آموزش عالی ما محسوب می شوند. برای مثال طبق 
متوسط»  طور  به  دولتی  دانشگاههای  تحقیقات، 
2.7« برابر ظرفیت واقعی خود دانشجو می پذیرند. 
آیا این از پیامدهای سیاستی ما نیست؟ ما تنها حدود 
حوزۀ  در  را  جهان  اسنادعلمی  درصد  دهم«  »یک 
علوم انسانی وهنر   تولید می کنیم، اگر این نتیجة 

مدل سیاستی ما نیست، پس چیست؟
وضع مطلوب سیاست

حیطة  در  مداخله  نوعی  عمومی،   های  سیاست 
منابع واختیارات وحقوق ذی نفعان اجتماعی هستند 
و  منافع  شهروندان و گروه های اجتماعی و حتی 
نسل های آتی را تحت تأثیر قرار می دهند . بنابراین  

نقد مدل سیاستگذاری آموزش عالی در ایران

تنها دالیل هنجاری  نه  است که  آن  معقول  انتظار 
واخالقی کافی و رضایتبخش و  مشروعیت اجتماعی 
باید  بلکه  باشند  داشته  خطیر  کار  این  برای  الزم 
اهداف سیاستی را برمبنای مدلی علّی توجیه بکنند.

بر   مبتنی  باید  سیاستگذاری  مدل  دیگر   بیان  به 
معتبر  های  پژوهش  به   مستظهر  و  علّی  تفکری 
در  سیاستی  اهداف  یعنی  باشند.  واجتماعی  علمی 
حکم متغیرهای مستقل و یا تعدیل کننده ای تلقی 
بشوند که  به صورت منطقی ربط علّی با  اهداف و 
مطالبات ونیازهای ذی نفعان به عنوان  متغیرهای 
توانیم  می  که  است  حالت  این  در   . دارند  وابسته 
بگوییم اگر »الف و ب وج و...«  پس »دال و ذال 
و...«. به عبارت دیگر وقتی اهداف سیاستی البته با 
منطقا  بتوان  باشند،  موجود  علل  شبکة  در  لوازمش 
انتظار داشت که  کارمانده های اجتماعی و مطالبات 
و نیازها تأمین می شوند. تنها در این حالت است که 
حلی  وراه  وسیاست]1[،   دانش  پیوند  از  توانیم  می 
دانشی  به صورت معتبر وموثق و روا  برای مسأله 

ها سخن بگوییم.
مثالی از این ، مشارکت بخش غیردولتی در آموزش 
عالی ایران است. این متغیر،  تابع شبکه ای از علل 
و عوامل است که تنها یک مدل سیاستی مبتنی بر 
توضیح  و  بکند  تببین  را  آن  تواند  می  علمی  تفکر 
در   داریم  انتظار  که  دولتی  غیر  کنشگرانی  بدهد. 
آموزش عالی سرمایه گذاری ومخاطره جویی بکنند 
وانتخابهای  هستند  عقالنی  موجودیتهایی  طبعا    ،
که  آماده می شوند  وقتی  تنها  و  کنند  می  عقالنی 

دکتر مقصود فراستخواه

سرمایه های خود را در آموزش عالی به صورت مولد 
و مفید به راه بیندازند که  توجیهی از نوع هزینه-فایده 
یا هر مطلوبیت معقول اجتماعی داشته باشند. مثال  
آموزش  دار  ومتقاضی  مهم  های  برنامه  عرضة  اگر 
انحصار  در  الزم  کیفیت  از  بدور  هم  هرچند  عالی 
انتظار داشت  توان  ، چگونه می  باشد  دولتی  بخش 
که عامالن عاقل اجتماعی  بدون داشتن فضاهای 
ومؤسسات  بشوند  ریسک  میدان  وارد  رقابتی  الزم 
بیندازند.  راه  به  خوب  عالی   آموزش  ابتکارات   و 
در  انحالل  و  متقاضی  نداشتن  حتی  که  مؤسساتی 
سالهای آتی آنها ارا تهدید می کند. بنابراین در اینجا 
تحقیقات به ما می گویند یک بستة سیاستی مؤثری 
از انحصار زدایی از دولت ورقابتی کردن در آموزش 
عالی الزم داریم تا اهداف این بسته،  به عنوان متغیر 
گذاری  سرمایه  ومطلوبیت  جذابیت   بتواند  مستقل 
متغیر  را همچون یک  عالی  آموزش  در  دولتی  غیر 

تابع، پیش بینی بکند.
نتیجه گیری

مدل سیاستگذاری در آموزش عالی ایران ، بیش از 
های  پژوهش  و  اجتماعی   دانش   سپهر  از  اینکه 
مستقل میدانی و مدلهای تبیین وتوضیح علّی وعلمی 
نشأت بگیرد، برآمده از ایدئولوژی رسمی است، بیش 

از حد سیاسی و  کمتر عقالنی واجتماعی است.
 روشهای شهودی وگرایش های جناحی معموال در 
قالب های سنتی وهیئتی بر ساختارهای بوروکراتیک  
اندازند.  می  وسایه  شوند  می  غالب  سیاستگذاری 
مدارهای باز و پویای کافی برای بحث ونقادی آزاد 
و »محدود نشده« در حوزۀ عمومی  وتفکر گفتگویی 
نهادینه نشده است تا انتظار داشته باشیم که بتوانند 
دریچه های دستورگذاری در نظام سیاست آموزش 
عالی را بدرستی بگشایند و ایده ها و جستارهای مورد 

نیاز جامعه را وارد مسیرهای سیاستگذاری بکنند.
 تدابیر وتمهیدات مؤثر نظام مند وقانونمندی در حد 
و  صنفی  و  مدنی  نهادهای  که  ندارد  وجود  کفایت 
 ، مستقل  وپژوهشی  ای  حرفه  سازمانهای  علمی، 
انجمن های تخصصی  و  شبکه های اجتماعی  به 
قادر  پویا   و  بوروکراتیک  وغیر  دولتی  غیر  صورت 
ومایل باشند در فرایندهای سیاستگذاری نفوذ بکنند 

و آن را به طور مؤثر تحت تأثیر قرار بدهند.
دانش ودانشگاه و نهادهای متنی دانشگاهیان ، غریب 
آموزش  سیاستهای  که  هستند  هایی  ترین  هستی 
عالی در فاصله ای دور از آنها ودر غیاب آنها شکل 
می گیرد و آنگاه کاروبار وفعالیتهای علمی وآموزشی 
تأثیر  از نزدیک تحت  را  آنها  و پژوهشی واجتماعی 
قرار می دهد. این غایبان را و صداهای خاموش را 

باید به مرکز صحنه سیلست گذاری دعوت کرد.

ادامه از سرمقاله ... بازهم این حرکت نیازمند جرقه و 
یا تزریق خونی جدید بود که با مشارکت در فعالیت 
می  دوباره  جان  انتخابات  نظیر  ای  سیاسی  های 

گرفت.
 آنچه که در آغازین سالهای دهه 90 مشاهده می 
شود شکل گیری موج جدیدی از فعالیت های جنبش 
بازهم   92 خرداد  انتخابات  است.  ایران  دانشجویی 
پویای جامعه ی  این حرکت  بر درخت  نوینی  برگ 
رو به پیش ایران، قرار داد و بسیاری از دانشجویان 
جنبش  خشکیده  بالهای  آوردن  در  حرکت  به  برای 

وارد میدان اجتماعی و سیاسی شدند.
با پیروزی »اعتدال گرایان تحول خواه« در انتخابات 
ریاست جمهوری، موجی از اعتدال خواهی بر فضای 
کنشگر  نیروهای  از  بسیاری  و  شد  حاکم  دانشگاه 
اجتماعی و سیاسی دانشجویی گرد هم آمدند تا در 
گری  مطالبه  و  باشند  داشته  نقش  قدرت  معادالت 

جدیدی را به منصه ظهور برسانند.
گفتمان نوپا و نوین جنبش دانشجویی، حول محور 
واقعیت  و  شعور  کم  کم  و  چرخد  می  اعتدالگرایی 
گرایی سیاسی و اجتماعی جای شور و آرمانگرایی را 
اشغال می نماید و این گونه است که روزگار نوین 

این جنبش بر موج میانه روی حرکت می کند.
نشان  امسال  آذر   16 در  ایران  دانشجویی  جنبش 
داد که هیچگاه مسیر خود را متوقف نخواهد کرد و 
بر این اصل استوار است که نقش مهمی در حیات 
جامعه دارد. حضور رئیس جمهور منتخب ملت ایران 
در دانشگاه شهید بهشتی پس از سالها، جانی دوباره 
به پیکر نیمه جان جنبش داد و می توان گفت موج 
های  تشکل  و  دانشگاه  با  دولت  تعامل  از  جدیدی 

دانشجویی شکل و نمو پیدا کرد.
و  عقالنیت  داشت،  عینی  نمود  روز  این  در  آنچه 
پختگی در عملکرد دانشجویان بود چنانکه با رقیب 
اختالفات  از  و هر یک جدا  نشستند  تعامل  به  خود 
دیدگاهی و عملکردی به شعار دادن پرداختند. فضای 
فراهم آمده از سوی مسئوالن وزارت علوم هم البته 
چراکه  داشت  دانشجویان  رفتار  در  بسزایی  نقش 
آنها احساس کردند دولتی بر سر کار آمده است که 
صدای دانشجویان را می شنود البته این بار نه از در 
تمامیت خواهی بدون چون و چرا بلکه از منظر واقع 

گرایی همراه با مطالبه گری.
آری به نظر جنبش دانشجویی نوین ایران که سالها 
نوعی  به  و  در کشور سوار  امواج سیاسی موجود  بر 
بر  نیز  اکنون  هم  است  بوده  خویشتن  زمانه  فرزند 
مسیر عقالنیت و واقع گرایی قدم گذارده و آرمانهای 

خود را در واقعیت گرایی جستجو می کند.
گرچه این حرکت، گذار از شور به شعور، و از جوانی 
به  باید  اما  نوید می دهد  را  پختگی  و  به عقالنیت 
رهروانی  خم  و  پیچ  پر  مسیر  این  که  داشت  خاطر 
به  پوشانی  که هم  کند  پیوسته طلب می  و  آهسته 
یکجا  را  گرایی  واقعیت  و  آرمانگرایی  مناسب  و  جا 

مطالبه کنند.

جنبش دانشجویی نوین ایران؛
گذار از شور به شعور یه

زاو

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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 پنجشنبه 14 آذرماه در روزهای پایانی پاییز و در روزی 
وگرفتگی،استاد  ازآلودگی  پس  تهراِن  برای  پرباران 
دکتر کاظم معتمدنژاد پدر بهاری علوم ارتباطات که 
دنیای  و  داد  می  نگاری،آموزش  وروزنامه  ارتباطات 
بهتر نوید می داد، به خزان زندگی رسید. یادداشت 
زیربرای ارائه درمراسم نکوداشت استادکه قرار بود23 
عالمه  دانشگاه  ارتباطات  علوم  دردانشکده  آذرماه 
طباطبایی همان دانشکده ای که استاد حدود پنجاه 
سال پیش در بنیان علمی اش بود)و اجل مهلت نه 

روزه نداد(،آماده می شد.
نویسنده یادداشت شاگردی از خیل شاگردان استاد، 
وارد  اخالقی  و  انقالبی  های  آرمان  با  شصت  دهه 
دانشگاه می شود تا رسانه بیاموزد و از آن سالها تا 
زمان اخذ دکترا)که موضوع رساله اش پیشنهاد استاد 
رساله های  راهنمایی  آخرین  استاد خود جزو  و  بود 
دکترا استاد راهنمایی اش را در حدود ده سال پیش 
پذیرفت( و بعد تا پایان عمر استاد با ایشان حشر و 
گفته  کمتر  و  هایی  ناگفته  دارد  تالش  داشت  نشر 
به  فرهیخته  عالم  و  استاد  این  درباره  را  شده هایی 

قلم آورد.
*معتمدنژاد، وجه تاسیسی 

معتمدنژاد  کاظم  برای  شمسی  30و40  های  دهه 
جوان دهه جهت یابی و بنیادمسیر آینده خود است.
روزنامه  بیرجند  اردیبهشتی  فرزند  این  اصاًلبنانبوده 
نگار بشود ودرسالهای بعدمدرس آن.از ترجمه زبان 
فرانسه به رشته حقوق دانشگاه تهران می رود و این 
زاده  سناتورمصباح  استادش  است.ازطریق   30 دهه 
ارتباطات  علوم  دانشکده  و  بنیانگذارکیهان  و  مالک 
درنهایت  و  رود  می  روزنامه  این  به  اجتماعی 
شود.آن  می  آن  خارجی  ومقاالت  اخبار  مدیرگروه 
گستره  به  نظری  ازوسعت  نام  موقع»کیهان«که 
»جهان«عاریت گرفته بود،کسانی را هم که زاویه ای  
باحکومت داشتند،نفس نمی گرفت و تریبون می داد 
هرچندکم.ظاهرا دراین سالهاست که بذرعالقمندی 
بعد  و  گیرد  می  استادجا  دروجود  نگاری  روزنامه  به 
ازدانشگاه  التحصیلی در رشته حقوق قضایی  ازفارغ 
تهران، سال 1340 با بورس کیهان راهی فرانسه می 
شودتا 3سال بعد دو دکترای علوم سیاسی و روزنامه 
روزنامه  تدریس  شایستگی  دیپلم  مدرک  و  نگاری 
شود  می  او  کند.اینهااندوختة  اخذ  ازسوربن  نگاری 
روزنامه  عالی  دوره  موسس  عضو  بازگشت  تاموقع 
عمومی  روابط  و  مطبوعات  عالی  موسسه  نگاری 
ارتباطات  علوم  دانشکده  بعدبه  چندسال  بشودکه 
اجتماعی ارتقاء و تبدیل یافت.با اینکه استادیار حقوق 
و  ارتباطات  را در حوزه  فعالیت خود  اما مسیر  است 
رسانه قرار می دهد و اگر مباحث حقوقی وارد عرصه 
دغدغه او می شود ربط به ارتباطات دارد.اکنون برای 
او مشخص است که باید زبان و حقوق را رها کند و 
ارتباطات تحصیل کند اما درپاریس به دکترای علوم 
سیاسی نائل می آید تا بعداً تا زمان مرگ یگانه استاد 
مسلط برحقوق ارتباطات بشود و بسیاری از مفاهیم 
وارد  را  ارتباطات  و  رسانه  حوزه  حقوقی  مباحث  و 
فضای صنفی و علمی ایران کندو شاید بدلیل جایگاه 
حقوق دراین حوزه است که دخترش رویا این رشته 

را درفرانسه دنبال می کند. 
به  معطوف  را  خود  توجه   40 دردهه  معتمدنژاد 
بنیادگذاشتن آموزش دانشگاهی روزنامه نگاری می 
کند و دردهه 50 آموزش روزنامه نگاری را که اینک 
است،تثبیت  اجتماعی  ارتباطات  علوم  دانشکده  از 
تعطیلی  بدلیل  انقالب  از  بخشد.بعد  می  توسعه  و 
که  ارتباطات  رشته  که  کوشد  می  استاد  دانشگاه 
نگاری  روزنامه  و  عمومی  روابط  رشته  دو  شامل 
است،حتی اگربه صورت گرایش رشته علوم ارتباطات 

اجتماعی،احیا کند.
دهه هفتاد را می توان طالیی ترین دوران فعالیت 
آموزشی استاد و آموزش روزنامه نگاری و ارتباطات 
بعنوان  ارتباطات  رشته  دهه  دانست.دراین  درایران 
یک رشته مستقل دانشگاهی درمقطع کارشناسی به 
کارشناسی  مقطع  آن،  شد،متعاقب  شناخته  رسمیت 
و  استاد  اهتمام  به  اجتماعی  ارتباطات  علوم  ارشد 
دکتر نعیم بدیعی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
عالمه طباطبایی راه اندازی شد و دراواخر این دهه 
مقطع دکترای این رشته با کوشش استاد و همراهی 
عکس  شد.به  تاسیس  دانشکده  دراین  دکتربدیعی 
بعد  به  ازمیانه  هشتادبخصوص  دهه،امادهه  این 
در  نگاری  روزنامه  آموزش  برای  ناخوشایندی  دهة 
فرتوت  بسیار،  ازکوشیدن  استاد  که  چرا  است  ایران 
اعتنایی  وبی  نیز عدم درک  و  دولت  بود.تغییر  شده 
را  استاد  طباطبایی  دانشگاه عالمه  جدید  مسووالن 

خسته و به استقبال بیماری مرگ آور کشاند.
بنایی که معتمدنژاد برای آموزش روزنامه نگاری و 
علوم ارتباطات در این دانشگاه ساخت اگرچه با رکود 
هشت ساله اخیر مواجه شد اما همچنان کرسی اول 
آموزش روزنامه نگاری و علوم ارتباطات ایران ماند و 
دانشگاه هایی مثل دانشگاه تهران و امام صادق)ع( و 
... نتوانستند به جایگاه نخست آن نزدیک هم بشوند.
توسعه  و  کنندگی  اداره  های  فعالیت  درکنار  استاد 
چهل  های  دردهه  ارتباطات،خود  علوم  دانشگاهی 
را  ومتنوعی  متفاوت  ارتباطی  رویکردهای  تا هشتاد 
درآموزش و تولید محتواپیشه کرد.دردهه های 40 و 
50 همت اوصرف تولید کتاب و محتواهایی درحوزه 
عمومی روزنامه نگاری شد،در واقع معرفی ابعاد این 
رشته.در دهه شصت به دو رویکرد مطالعات انتقادی 
ارتباطی)که زمینه اش را دردهه چهل درمقاله ای در 
نقد تبلیغات و خودبیگانگی انسانها نشان داده بود(، 
های  زمینه  این  و  کرد  توجه  توسعه  ارتباطات  ونیز 
مهم را به جامعه ارتباطی معرفی کرد.این دورویکرد 
ضد  انقالبی  بودکه  ای  وجامعه  دانشجویان  الزمه 
استاد  هفتاد  دهه  بودند.در  گذرانده  را  استعماری 
به  منجر  دادکه  نشان  توجه  ارتباطات  حقوق  به 
هشتاد  دردهه  زمینه  این  در  کتاب  چندین  تولید 
تحوالت  آخرین  که  بود  دهه  این  در  وباالخره  شد 
جامعه  در  اینک  که  را  ارتباطات  جهانی  حوزه  در 
اطالعاتی و فناوریهای اطالعات و ارتباطات متجلی 
شده بود،مطرح کردو به جامعه ایران شناساند.تاسیس 
انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطالعاتی یکی از نتایج 
این توجه است.به خوبی روشن است که استاد توام 
با توسعه دانشگاهی ووجه تاسیسای دانش ارتباطات، 
شاخه  محتوای  و  آموزش  و  ادبیات  سازی  غنی  به 
و  زمانه  اقتضائات  برحسب  ارتباطات  مختلف  های 

جامعه توجه داشت و با آنها هماهنگ بود. 
**معتمدنژاد و جمهوری اسالمی

دانش ارتباطات را به دلیل نقش قدرت آفرین رسانه 
که تداخل و تعارض با قدرت حاکم یا قدرت سیاسی 
پیدا می کند،می توان دانش سیاسی دانست.رسانه و 
ارتباطات درحوزه های فکر وعمل به قدرت سیاسی 
و اقتصادی ربط می یابد.حقوقی که دانش ارتباطات 

حبیب اهلل معظمی 

دنبال می کند که در ذیل حقوق ملت می آید محل 
گیرد  می  قرار  حکومت  حقوق  با  تقابل  و  تخالف 
بنابراین خواهی نخواهی ارتباطات با قدرت سیاسی 

مربوط می شود.
کاظم  پیوست  بوقوع  اسالمی  انقالب  که  هنگامی 
اجتماعی  ارتباطات  علوم  دانشکده  رییس  معتمدنژاد 
سناتور  زاده  مصباح  آن  مالک  و  بنیانگذار  که  بود 
رسانه ای حکومت پهلوی دوم بود که بعدا به لندن 
ایران کیهان لندن را  انتقاد از نظام جدید  رفت ودر 
ازمعتمدنژاد  هم   40 دردهه  زاده  کرد.مصباح  منتشر 
وهم حمید موالنا)سردبیر کیهان در اوایل دهه 40(
چهره های شناخته شده و پیشکسوت کنونی دانش 
گرفت  فرانسه  بورس  کرد؛یکی  ارتباطات،حمایت 
ایران  تربه  فزون  های  آموخته  با  سالی  بعدازچند  و 
ارتباطات  علوم  دانشکده  تاسیس  بنای  و  بازگشت 
اجتماعی را گذاشت که بعداًکرسی اصلی این رشته و 
روزنامه نگاری ایران شد. اما دیگری به آمریکا رفت 
محافل  در  البته  و  گهگاهی  مگر  برنگشت  هرگز  و 

ارتباطی آمریکا شناخته شد.
بنیادین  گانة  سه  شعار  یک  با  اسالمی  انقالب 
اسالمی  جمهوری   ، است:استقالل،آزادی  مشهور 
بار  ها  میلیون   1357 سال  های  راهپیمایی  در  که 
سرداده شد.او عمیقًا به استقالل و آزادی دل بسته 
بود و ارتباطات را و آموزش های خود را و حتی در 
تنظیم عناوین و سرفصل های درسهای دانشگاهی 
ارتباطات به این شعارها توجه داشت و به این خاطر 
عدم  جهانی  قدرتهای  به  که  اسالمی  جمهوری  به 
تعهد داشت،احترام می گذاشت.معتمدنژاد درسالهای 
به  به عشق وطن  و  ماند  ایران  در  انقالب و جنگ 
روزنامه  جدید  های  نسل  و  دانشجویان  پرورش 
نگاران و استادان ارتباطات همت گماشت. معتمدنژاد 
می توانست مانند بسیاری در روزگاران سخت انقالب 
و جنگ،جالی وطن گزیند و عافیت پیشه سازد اما 
نه تنها چنین نکرد بلکه ماند و سخت کوشیدتابسازد 
و بفهماند.او نه زمانی که موشک ها در آسمان تهران 
بودند و نه زمانی بعدترکه ریزگردها آسمان را خفه 
همه  با  و  نکرد  ترک  را  ایران  و  بودند،تهران  کرده 
و  ایران  اعتالی  به  عشق  و  بسازد  تا  ساخت  چیز 

به یاد استاد کاظم معتمد نژاد

فرزند بهار که در 
خزان رفت 

استقالل و توسعه آن را به خوش نشینی بورلی هیلز، 
داد.او  ترجیح  هیل  کاپیتول  انداز  چشم  و  سن  کنار 
در  ملی  به هویت  بود  آموخته غرب  دانش  اینکه  با 
عرصه ارتباطات باور داشت و به این دلیل بود که به 
مطالعات انتقادی ارتباطی بعنوان یکی از شاخه های 

دانش ارتباطات به جد اهمیت می داد. 
***عمق استراتژیک 

یکی از ابعادناگفته شده و مغفول شخصیت علمی و 
استاد،عمق  آموزشی  و مدیریت  تدریس  پنجاه سال 
آغاز  همان  از  معتمدنژاد  اوست.  رویکرد  راهبردی 
ورود به دانشگاه می توانست راه دیگری برگزیند،قضا 
و وکالت پیشه کند و یا روزنامه نگاری را حرفه تمام 
عمر خود قرار دهد.امابه تدریس و آموزش رو آورد.
به  حقوق،  دکترای  وجود  با  که  اینسنت  سووال 
تحصیل در روزنامه نگاری رو آورد تا استاد این رشته 
شود.پاسخ در جایگاه »آموزش« نهفته است.از نگاه 
صاحب نظران توسعه با اتکا به منایع انسانی، آموزش 
تغییر  برای  تغییر و تحول است.  ابزار مهم و اصلی 
اتکاترین  قابل  و  وسیله  بهترین  اجتماعی  و  فردی 
جامعه  یک  توسعه  و  است.تحول  آموزش  وسیله، 
بسته به آموزش است. آموزش سبب آگاهی می شود 
و افراد آگاه دست به تغییر و رشد و توسعه می زنند.
در  ارتباطات  و  نگاری  روزنامه  آموزش  سال  پنجاه 
خود  پشتوانه  را  نژاد  معتمد  استاد  اهتمام  که  ایارن 
داشت اگرچه دست اندازی هایی در این مسیرپنجاه 
سال خارج ار ازاده استاد بروز کرد اما حاصل آن شده 
است که در منطقه یک از آموزش یافته ترین نیروی 
اسنانی آگاه به مسائل جهانی ارتباطات در ایران بسر 
عهده  بر  اینک  تحول  اساسی  رکن  این  برد.البته  م 

میراث بران استاد است که دچار ضعف نشود.
****معتمدنژاد راز مانایی و پایایی

دکتر کاظم معتمد نژاد با برخورداری ازمرتبت باالی 
و  درایجاد  که  آموزشی  عالی  دوراندیشی  و  علمی 
احیای دانش ارتباطات در این مرزو بوم،تاسیس مراکز 
دانش  دانشگاهی  گوناگون  مقاطع  ایجاد  و  آموزشی 
ارتباطات و دیگر نهادهای مطالعاتی علوم ارتباطات 
روزنامه  و  شاگردان  و  دانشجویان  پرورش  نیز  و 
اهالی  تمام  نزد  تبلوریافت،  ورزیده  و  ماهر  نگاران 
رسانه و ارتباطات و کسانی که با او مختصرآشنایی 
و  فکری  سالیق  با  افراد  تمامی  نزد  ونیز  داشتند 
سیاسی گوناگون کشور دارای احترام است.بی شک 
و  علمی  برمقام  عالوه  استاد  برانگیزی  احترام  این 
رفتارمثبت  و  منش  و  خالق  ایشان،به  فرهیختگی 
اخالق  یک  معنا  تمام  استادبه  شود.  می  مربوط  او 
اخالقی صرف.به  گر  موعظه  نه  و  بود  عامل  گرای 
شاگردانش احترام می گذاشت تا حس هویت آنها که 
امر مهمی در یادگیری است تضعیف نشود.هیچکس 
شود  احساساتی  و  هیجانی  استاد  که  ندارد  یاد  به 
او  که  ندارد  یاد  به  بشود.هیچکس  بلند  صدایش  و 
خشمی از خود بروز داده باشد همواره ارتفاع صوتی 
یکنواخت و آرامی داشت.شنونده دقیق کالم متکلم 
نگشود.هیچگاه  کسی  بدگویی  به  زبان  بود.هیچگاه 
در غیاب کسی سخن نمی گفت.و بسیاری محاسن 

دیگر.این راز مانایی و پایایی معتمدنژاد است.
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بدینوسیله از اساتید، دانشجویان و معلمان عالقمند به فعالیت در حوزه جامعه شناسی آموزش و پرورش دعوت به 
همکاری می شود.
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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


