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چه قدر سخت و رنج آور بود روزی که برای نخستین بار پایم را جایی 
جدید می گذاشتم که غربت آنجا دلم را مشوش می کرد . مثل همه بچه 
چشمانم  خیسی  شاید  تا  کردم  جاری  ها  گونه  بر  را  اشکها  غریبانه  ها، 
بهترین راه باشد تا نتوانم آدم های غریب و عجیب را نظاره کنم و خود را 

با این روش تسکین دهم.
دلم گرفته بود و هق هق کنان زدم زیر گریه. آن قدر می گریستم که 
دلداریهای مادر نیز نمی توانست مرا آرام کند. همه چیز برایم غریب بود. 
باور این امر که تا چند لحظه دیگر از تنها کسی که می توانست تا آن 
دقایق با دلداریها ی خود مرا آرام کند باید جدا شوم مرا بیش از هر چیزی 

می رنجاند.
 دست های مادر کم کم از دستم رها می شد و آشوب بیشتر مرا در بر می 
گرفت. نمی دانستم بعد از آن قرار است چه اتفاقی به وقوع بپیوندد. گریه 

هایم بیشتر شد و ناله هایم گوش خراشتر.
و  فشرد  گرمی  به  مرا  دستان  آمیز  محبت  دستی  ناگاه  به  لحظه  آن  در 
اشکهای مرا با مهربانی پاک کرد. صدایی که با طنین محبت آمیز خود 
فریادم را به سکوت تبدیل کرد. به ناگاه فردی را دیدم که با زانو زدن در 
مقابلم از همان ابتدا بزرگی را به من آموخت و گفت که این گونه است 
قصه دلسوزی و محبت. به راستی چه رازی درآن برخورد نهفته بود که 
گریه های کودکانه مرا به خنده های مستانه تبدیل کرد و با همان نگاه 
آن  تمام  بود  این  را.  بیاموز مهربانی و صمیمیت  داد که  یاد  به من  اول 
چیزی که معلم در همان برخورد اول به من آموخت تا بعد مرحمی باشد 

بر تمام زخم های حاصل از رنج تعلم! 
غنچه های باغ زندگی ؛چقدر این واژه برای ما دل انگیز بود وقتی که معلم 
با صدای شیوا مارا با آن خطاب می کرد  و می گفت بخوان و شکست بده 
جادوگر نادانی را! چه زیبا بود آشنایی با  مظهر تربیت و تعلیم خداوند و چه 
صاف و هموار بود جاده ای که پیامبران زمانه با عطوفت دستان کوچک 

وبزرگ بسیاری را گرفتند و در این مسیر سبز رهنمون ساختند. 
تداعی می شود. چه  زیبا در ذهن مان  خاطرات روزهای مهربانی چقدر 
ساعت ها زندگی کردیم با دهقانی که فدا کردن جان خود برای مسافرین 
انتها به  جاده تاریکی با آن قطار پر هیاهو را بی وقفه در ریل های بی 
عرضه گذاشت. من معنی استقامت را از کوه نیاموختم که با ریزش خود 
مانعی برای رسیدن به مقصود شد بلکه استواری را از ریزعلی یاد گرفتم. 
چه زیبا آموختی به من درس دوری از نیرنگ و فریب را در دروغگویی 
چوپانی که حاضر بود مردم را فریب دهد اما یک چیز به دست آورد آن هم 

خوشحالی بعد از فریب . وحال ما مانده ایم این جاده پیش رو..
بوسه بر دستانت زنم و گویم تو را می ستایم ای روشنگر جاده خاموشی.

تو را می ستایم ای...
احمد احمدی نژاد
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رشد  هدایت  پرورش  و  آموزش  روانشناختی  رویکرد 
تدریجی و طبیعی تمام نیروها و تمام استعدادهای فردی 
سیستماتیک،  عنوان  تحت  پرورش  و  آموزش  در  و  است 
منظم و هدفدار به منظور رشد استعدادها برای رسیدن به 

کمال مطلوب تعریف شده است.
البته من فکری می کنم این تعریفی که در فرهنگ تعلیم 
و تربیت داده است بیشتر شامل آموزش رسمی می شود 
چون درس آموزشهای اجتماعی که در سطح جامعه داده 

می شود.
آموزش نمی تواند جدا از ساختار فرهنگی اجتماعی جامعه 
اجتماعی  مقبولیت  باید  حتما  آموزش  یعنی  شود.  مطرح 
دهیم؟  قرار  الویت  در  را  آموزش  باید  چرا  باشد.اما  داشته 
من در بانک جهانی مطالعه کردم و دیدم که چرا آنها دارند 
در  آموزش  با  ارتباط  در  کنند  می  تاکید  قضیه  این  روی 
بحث جهانی شدن آمارهایی که خدمت شما ارائه می دهم 
آمارهایی است که بانک جهانی در رشد مطالعات تطبیقی 

که در مناطق مختلف جامعه )جهان( انجام داده است به 
این نتایج رسیده است.

اکنون 2/5 میلیارد نفر در جهان با درآمد کمتر از 2 دالر در 
روز زندگی می کنند و 40 درصد از مردم فقط 5 درصد از 
درآمد را در اختیار دارند.آموزش به مردم دانش و مهارتهایی 
برای  را  فرصتهایی  دهند.  می  ارائه  بهتر  زندگی  برای  را 
در  تحصیل  و  سازد  می  فراهم  درآمدتر  پر  شغل  ایجاد 
را  مزد  باالتر  درآمد  درصد  تواند 10  باالتر می  یک سال 
موجب شود. و متوسط تولید ناخالص ملی را به میزان 37 
درصد افزایش دهد. حاال ممکن است شما بگویید در ایران 
همچنین چیزی نیست. ما در ایران با درآمد کمتر از 2 دالر 

زندگی می کنیم.
ایفا  زنان  توسط  جمعیت  کنترل  در  قطعی  نقش  آموزش 
می کند. یکی از شاخصها در ارتباط با توسعه انسانی بحث 
تحصیل  سال  یک  است.  جمعیت  کنترل  و  شدن  جهانی 
شود.چنانچه  می  روی  با  کاهش  درصد   10 باعث  بیشتر 
یک کودک از مادری که بتواند بخواهند متولد شود احتمال 
افزایش  درصد  سالگی 50   5 تا سن  او  ماندن  وزنده  بقاء 

پیدا می کند.
اوال تعلیم و تربیت یکی از پاسخها به جهانی شدن است در 
این خصوص آموزش باید پیشگام باشد و برای آگاه کردن 
همگان از مشکالت اقدامی انجام دهد تا بتواند در خصوص 
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نشست علمی

راهبرد جهانی یونسکو در برنامه آموزش

خانم دکتر محب حسینی
مسائل جمعی به اجماع دست پیدا کند.

معلومات  کسب  شدن  جهانی  درک  جهت  در  گام  اولین 
بهره  با  باید  پیچیدگیهاست.بنابراین  در  اطالعات  درک  و 
دیدگاه  انسانی  و  اجتماعی  علوم  علوم، خصوصا  از  گیری 
جامع ای از درک این پیچیدگیها به دانش آموزان ارائه داد.
جهانی شدن منجر به دگرگونی فرآیند دست یابی به دانش 
فاصله  رسمی  تربیت  و  تعلیم  نظامهای  از  که  است  شده 
گرفته است و عواقب جدی بالقوه ای برای جامعه پذیری 

جوانان و نوجوان به بار آورده است.
دیگر سواد فقط خواندن و نوشتن و محاسبه کردن نیست 
االن مهمترین ابزار سواد همین سواد دیجیتالی است. در 
خیلی از کشورها سواد رایانه ای را اگر افراد نداشته باشند 
اصال نمی توانند زندگی کنند. کتابهای درسی و بسیاری از 

برنامه های آموزشی بابت فرا جهانی پیدا کرده اند.
سراغ طرحهای کاربردی در سطح جامعه بین المللی می 
فرهنگی  و  علمی  آموزش  تخصصی  و  یونسکونها  رویم. 
ملل است. یونسکو ادعا دارد که رهبری و هدایت جهانی 

در زمینه آموزش می کند.
و  است.  تحول  و  تغییر  و  رشد  حال  در  مدام  دنیا  چون 
اینکه همه اقشار اجتماعی باید به فرصتهای برابر اجتماعی 
دسترسی داشته باشند. ما در یک جامعه جهانی شده نمی 
جنسیت،  دلیلی  هر  به  بنا  را  اقشار  از  سری  یک  توانیم 

مذهب،فقر و یا خیلی از موارد دیگر ما اینها را کنار بگذاریم 
بنابراین یونسکو نظرش این است که این کشورها بیایند 
اقشار اجتماعی فراهم  برابر آموزش برای همه  فرصتهای 

کنند.
برای  کشورها  ظرفیت  تقویت  و  فنی  مشاوره  و  هدایت 
عرضه آموزش کیفی به همه می گوید در قرن 21 دیگر 
که  را  خودش  سنتی  رسالت  همان  تواند  نمی  آموزش 

خواندن و نوشتن است انجام دهد.
جامعه  نیازهای  حد  با  بتواند  که  باشد  کیفی  باید  آموزش 

اطالعاتی در حال دگرگونی باشد.
اما راهبردهای جهانی یونسکو در برنامه آموزش و این می 
تواند در  ارتباط با جهانی شدن به کار گرفته شود چیست؟
در  متحد  ملل  تخصصی  نماد  من  کند  می  ادعا  یونسکو 
زمینه آموزش، علوم و فرهنگ هستم. براساس این تعریفی 
که از کار خود ارائه می دهد.5 کارکرد با 5 وظیفه و نقش 

برای خودش در نظر گرفته است.
اول از همه ظرفیت سازی است. یونسکو می خواهد یک 4 
چوب علمی و منسجم فراهم کند تا تمام این نابرابریهای 
آموزشی را به طور جامع و هماهنگ در سطح کشورهای 

دنیا پیش ببرد.
بینی  پیش  و  مطالعه  یونسکو 
می کند و می خواهد بینند که 
نیازهای  چه  بعد  سالهای  طی 
آموزشی جامعه بین الملل دارد. 
اینها طرح  با  رابطه  در  بیاید  و 

دهد.
یونسکو یک برنامه کوتاه مدت 
 6 راهبرد  یک  و  دارد  ساله   2
پیشبینی می  آنجا  ساله که در 
این  دهد  می  پاسخ  و  کند 
جهانی  المللی  بین  نیازهای 
االن  ما  آموزش.  زمینه  در  را 
برنامه  هستیم   2011 سال  در 
از  و  است  شده  تعیین   2015
آبان و آذر امسال برنامه 2014 
تا 2018 را طراحی می کنند و 
به کشورهای دیگر معرفی می 
کنند و کشورها نظر می دهند 

بین  تثبیت می شود.تثبیت کننده همکاریهای  و سرانجام 
المللی که می آید گفتگو و مبادله و دیالوگ را برای رهبران 
و  درسی  های  برنامه  این  که  دهد.  می  توضیح  آموزشی 
استاندارد های  از  آموزشی  محتوا  و  درسی  مواد  آموزشی، 
با  اگر یک کشوری مطابق  یعنی  باشند.  برخوردار  جهانی 
جامعه جهانی پیش نرود یک شکافی ایجاد می شود این 
به شکل  جهان  در سطح  قضایا  این  تمام  که  است  مهم 
هماهنگ پیش برود. با توجه به این اهداف و رسالتی که 
خدمتتان عرض کردم، 4 چوب موضوعی که یونسکو روی 
آن کار می کند خیلی گسترده است. ولی 3 محور اساسی 

دارد. 
اولین محور بهبود آموزش است که این آموزش کیفی را 

دائم می گوید باید آن را بازنگری کنیم.
روشهای تدریس، برنامه های آموزشی، ساختار مدارس و 
دانشگاه را باید بازنگری کنیم برای اینکه به آموزش کیفی 

دسترسی پیدا کنیم. 
بحث آموزش کیفی هم خیلی گسترده است. شامل آموزش 
در  زبانی  چند  آموزش  فراگیر،  شود،آموزش  می  معلمان 
توسعه  پایدار،  توسعه  برای  آموزش  آموزشی.  نظامهای 
کتابهای درسی، طرحها و سیاست ها و آموزش پیشگیری 
ایدز که با توجه به اینکه ایدز هم یکی از چالشهای بین 
در  که  هست  العمر  مادم  یادگیری  بحث  و  است  المللی 

باید تجدید و  نیازهای اطالعاتی  جامعه جهانی شده دائم 
به  نباید محدود  یادگیری  اساس  بر همین  بازنگری شود. 

دانشگاه،مدرسه و دیرستان شود.
یادگیری  حال  در  باید  مدام  افراد  شده  جهانی  جامعه  در 
کنند،  می  پیدا  تغییر  اجتماعی  نیازهای  دائم  چون  باشند 
عوض  اجتماعی  ساختار  کند،  می  پیدا  تغییر  کار  شرایط 
می شود برهمین اساس جامعه باید جامعه یادگیری باشد 
توجه کنند در  نکته  این  به  باید  آموزشی هم  نظامهای  و 
ارتباط با این قضیه هم بحث آموزش تکنولوژی و آموزش 
سواد  و  عالی،  آموزش  کند،  می  مطرح  را  ای  حرفه  فنی 
را  آموزش  حق  و  آموزشی  حقوق  طور  همین  و  آموزی. 
مطرح می کند که بتوانیم در یک جامعه تمام اقشار جامعه 
به امکانات آموزشی برابر دسترسی داشته باشند و این هم 
در  آموزش  به  مربوط  آزادیهای  اینکه  مگر  نیست  ممکن 

جوامع گسترش پیدا کند.
با توجه به این مواردی که عرض کردم می خواهیم ببینیم 
جهانی  زمینه  یونسکودر  های  برنامه  و  طرحها  اصال  که 
پیش  سال  حدود20-15-10  چیست.  آموزش  و  شدن 
و  اطالعات  توسعه  بحثهای  و  جهانی شدن  فکر  یونسکو 

قرن 21 و... بوده است. بر همین اساس 3 برنامه اصلی را 
طراحی کرده است که فکر میکنم افرادی که حاضر هستند 

تا اندازه ای با آن آشنایی دارند.
برنامه اول که بحث برنامه آموزش برای همه است که از 
اهداف توسعه ملل متحد، برنامه آموزش برای توسعه پایدار 
و این برنامه ها زمان تحقق اهدافشان سال 2015 تعیین 
شده است. یعنی تا 4 سال دیگر باید تمام این مواردی که 
عرض می کنم کشورها به آن تحقق داده باشند با توجه به 

آن تعهدات بین المللی که امضاء کرده اند.
برنامه آموزش برای همه را فکر می کنم تمام معلمان و 
اساتید که به نحوی با آموزش سرو کار دارند با آن آشنایی 

داشته باشند.
پیشینه این برنامه به کنفرانس جهانی آموزش برای همه بر 
می گردد.که در سال 1990 در تایلند برگزار شد با شرکت 
کمبود  یونسکو  که  متحد  ملل  سازمان  تخصصی  نهاد   4

جمعیت، بانک جهانی و یک سری از کشورها بودند.
اینها هدفشان این بود که بیایند یک چشم انداز جدیدی را 

از آموزش پایه ترسیم و این را گسترش دهند.
این باعث شد که یک جنبشی به اسم جنبش آموزش برای 
آموزش  احداث  در سال 2000  دوباره  تشکیل شود.  همه 
برای همه در داکار تشکیل می شود که 164 کشور جهان 
می آیند و متعهد می شوند و یک بیانیه ای را تحت عنوان 

)قسمت نخست(

بیانیه جهانی آموزش برای همه تنظیم می کنند.
که در این بیانیه اینها 6 هدف را در نظر می گیرند و می 
گویند تا سال 2015 باید تمام دولتها باید این 6 هدف را 
در کشورهایشان تحقق بخشیده باشند. بعد از این یونسکو 
این  به  المللی  بین  جامعه  توجه  بتواند  بیشتر  اینکه  برای 
اهداف را جمع کند و بتوانند منابع و سرمایه و نیروها را 
روی این اهداف متمرکز کند یک برنامه ای را طراحی می 

کند تحت عنوان برنامه آموزش برای همه.
هدف اول: توسعه آموزش پیش از دبستان .

العمر  مادام  باید  یادگیری  و  آموزش  که  این  به  توجه  با 
باشد به اعتقاد سازمان بین المللی آن چیزی که در دوره 
کودکی اتفاق می افتد بی تاثیر در دوره بزرگسالی یا حتی 

دبیرستان و آموزش عالی نیست.
بر این اساس کشورها موظف می کنند که به آموزش پیش 
از دبستان هم توجه کنند. در کشور خود ما هم تا4-5 سال 
پیش به آموزش پیش از دبستان و مهدکودک و... اینقدر 
توجه نمی شد. هر کس یک بودجه ای داشت و یک بازی 
داشت یک جواز می گرفت و یک مهدکودک تشکیل می 
داد و آموزش می داد. این بحث آموزش پیش از دبستان 
سال   2 که  است  مهم  خیلی 
پیش هم باز یک اجالسی در 
مسکو تشکیل شد و در ارتباط 
تصویب  ای  بیانیه  یک  آن  با 

شد.
به  فراگیر  دسترسی  دوم: 

آموزش پایه و ابتدایی 
سوادی  بی  نرخ  کاهش  سوم: 
بزرگساالن به میزان 50 درصد 
و  جوانان  مهارتهای  توسعه 
بحث  همان  که  بزرگساالن 
است.  العمر  مادم  یادگیری 
است  پاسخهایی  همه  اینها 
که به جهانی شدن داده شده 
بین  جامعه  زمان  آن  از  است. 
المللی در فکرش بوده است و 
از آن زمان طراحی کردند که 
آن  به  بتوانیم   2015 سال  تا 
برسیم. حذف تفاوتهای جنسی 
در مدارس و بهبود جنبه های آموزش کیفی است. چرا از 
که  دیگری  برنامه  همه  برای  آموزش  جهانی  برنامه  این 
نیویورک جمع می شوند  در سال 2000 سران جهان در 
اجالس جهانی سران ملل متحد تحت عنوان توسعه هزاره 
کنند تحت  تصویب می  را  ای  بیانیه  که یک  است  بوده 
بیانیه 8 هدف در نظر  این  بیانیه توسعه هزاره در  عنوان 
گرفته شده است که جامعه بین المللی تا سال 2015 باید 
به این 8 هدف برسد. باز در این اهداف هم می بینیم که 

نقش آموزش خیلی برجسته است.
هدف اول حذف فقر و گرسنگی مفرد است که قبال هم 
فرد  که  شود  می  باعث  بیشتر  آموزش  سال  یک  گفتیم 
بیشتر  درآمد  و  بهتر  مشاغل  برای  جدید  امکانات  بتواند 

فراهم کند.
که  است  ابتدایی  آموزش  به  فراگیر  دسترسی  دوم  هدف 
این تمرکز در خود حوزه آموزش پیدا کرده است. برابری 
جنسیتی و توانمند سازی زنان. به نظر شاخصهایی که در 
توسعه انسانی به کار برده می شود نرخ مشارکت زنان و 
نرخ سواد آنهاست. یکی از بحثهایش همین مشارکت زنان 
توسعه  اهداف  از  هدف  یک  این  هم  همین  برای  است. 
هزاره در نظر گرفته شده است  یعنی نمی توانیم با جهانی 
شدن مقابله کنیم مگر اینکه مشارکت زنان را هم گسترش 

دهیم.



موضوع خلیج فارس داراي بعد تاریخي و جغرافیایي و 
هم داراي بعد سیاسي و فرهنگي است بنابراین خلیج 
فارس نمودي چند بعدي در هویت ملي ایرانیان دارد.
و  اقتصادي  سیاسي،  فرهنگي،  تحوالت  به  توجه  با 
ادعاهاي  مانند  شده  ایجاد  تازگي  به  که  اجتماعي 
بودن  عربي  بر  مبني  همسایه  عربي  کشورهاي 
خلیج، تغییر نام خلیج فارس در بعضي از نقشه  هاي 
اهمیت  و  خارجي  رسانه هاي  تبلیغات  جغرافیایي، 
ایجاد  ...، به منظور  انرژي جهان و  خلیج فارس در 
تنش در منطقه لزوم توجه بیش تر به موضوع خلیج 
فارس بیش از پیش احساس مي شود و در بازنگري 
جدي تر  گونه اي  به  را  آنها  باید  درسي  برنامه هاي 

مورد توجه قرار داد. 
- خلیج فارس به عنوان یک موضوع ملي و میهنی 
از حساسیتي شگرف برخوردار است که باید غرور و 
اقتصادي،  سیاسي،  حیث  از  را  دانش آموزان  تعصب 
جغرافیایي، تاریخي، فرهنگي و ... برانگیخت و یک 

ارزش دیني و ملي به شمار آورد.
اهداف

-تعیین فراواني و کیفیت به کارگیري عبارت »خلیج 
درسي  کتب  و  درسي  برنامه  محتواي  در  فارس« 

مطالعات اجتماعي

-شناسایي جذابیت هاي مقوله خلیج فارس
در  فارس  خلیج  موضوع  ارائه  شیوه هاي  -شناسایي 

برنامه درسي 
 خلیج فارس

- خلیج فارس در طول تاریخ با نام سرزمین ایران 
توصیف می شده است. 

-آثار باستاني برجاي مانده از شهرهاي ساحلي خلیج 
فارس همانند بوشهر، خارک ، سیراف و بند طاهري 
حکایت از وجود یک تمدن 6000 ساله در سواحل 

خلیج فارس مي کند. 
- آثار مکتوب و نوشتاري برجاي مانده حدود کمتر 

از3000سال قدمت دارند
آبهاي  سراسر  در  که  برمي آید  یوناني  مستندات  از 
ساحل جنوب ایران سه قوم عمده به ترتیب درشرق 
پارتها، مکراني ها، کرمانیا، در مرکز پارسها و در غرب 

ایالمیها و خوزیها ساکن بودند.
اسب سواري  به  بودندکه  آریاییها  از  گروهي  پارسها 
و داشتن اسبهاي ورزیده شهرت  داشتند و یکي از 
معاني کلمه پارس به معني اسب سوار، چاالک و دلیر 
به  را  اعراب هنوز هم کلمه فارس و فرس  است و 
همین معني به کار مي برند به همین دلیل اسب و 
دوره  از  مانده  جا  به  پارسي  نمادهاي  تمام  در  سرو 
پارس به ویژه در تخت جمشید و نقش رستم وجود 

دارد.
همکاري  با  بین المللي  و  سیاسي  مطالعات  دفتر 
موسسه جغرافیایي و کارتوگرافي سحاب، 130 سند 
و نقشه کهن که از بزرگترین دولتها و قدرتهاي زمان 

باستان یا جغرافي دانان دوران قدیم به جا مانده و 
مورد تأیید و اجماع جغرافي دانان جهان هستند جمع 

اوری کرده است 
تحریف نام خلیج فارس

دریای عربی
تاریخي  واقعیت  عربی  دریای  تاریخي،  پیشینه  در 
عدن  خلیج  و  احمر  بحر  همان  عربی  دریای  دارد. 

است.
تحلیل محتوا کتب درسی
 در این بخش پرسش زیر مطرح است: 

ابتدایي،  دوره  در  فارس  خلیج   واژه  فراوانی  میزان 
مطالعات  درسي  کتب  در  دبیرستان  و  راهنمایی 
اجتماعی)تاریخ، جغرافیا و اجتماعی( چه میزان است؟ 
)ارتباط مستقیم  نقشه( و چگونه  یا  )در متن  کجاها 
یا غیر مستقیم(آمده است؟ و نهایتًا چه ویژگیهایی از 

خلیج فارس را بیان داشته است؟
وضعیت واژه خلیج فارس در کتب درسی 
تاریخ، جغرافیا و اجتماعی در دوره دبستان

تکرار  ابتدایی  دوره  در  بار   54 فارس  خلیج  واژه 
شده است که فقط 17 مورد ان به طور مستقیم به 

ویژگیهای خلیج فارس پرداخته شده است.
خلیج فارس در دوره دبستان با ویژگیهای زیر معرفی 

شده است: 
گاز،  و  نفت  میگو،  و  ماهی   ، جزایر  دریا،  معرفی   
حمل نفت و گاز،استخراج نفت، بنادرنفتی و بازرگانی  
چهارم  جغرافیا  واردات)بخش  و  صادرات  رودها،   ،
دبستان(- معرفی استان و تقسیمات کشور، سکوی 
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بازتاب موضوع خلیج فارس در کتب درسي
 مطالعات اجتماعي

نشست علمی
نفتی، بندر عسلویه، اروند رود،  بندر بصره عراق از 
راه خلیج فارس با دریاها ارتباط دارد)بخش جغرافیا 

پنجم دبستان(.
جدول2. وضعیت واژه خلیج فارس در کتب درسی 

تاریخ، جغرافیا و اجتماعی در دوره راهنمایی
تکرار  راهنمایی  دوره  در  بار   97 فارس  خلیج  واژه 
شده است که فقط 31 مورد آن به طور مستقیم به 

ویژگیهای خلیج فارس پرداخته شده است.
زیر  ویژگیهای  با  راهنمایی  دوره  در  فارس  خلیج 

معرفی شده است:
جنوبی،  همسایگان  با  پیوند  فارس،  خلیج  اهمیت 
شوری آب، پیشروی آّب، خلیج محلی، دریای عمان 
و جزایر متعلق به ایران، تنکه هرمز، نام خلیج فارس 
به  تاریخ  طول  در  فارس  خلیج  اهمیت  قدیم،  از 
توجه  گاز،  و  نفت  انرژی  منابع  ارتباطی،  پل  عنوان 
اطراف  کشورهای  استعمارگران،  ویژه  به  بیگانگان 
خلیج فارس، رودها، تهیه روزنامه دیواری،  کوه حلوا 

اهمیت  ابوموسی،  جزیره  و 
جغرافیا  فارس)کتاب  خلیج 
اشغال  راهنمایی(-  اول 
پرتغالی ها، سپاه صفوی به 
پرتغالیها  انکلستان،  کمک 
خلیج  نام  کردند،  اخراج  را 
نام  ترین  کهن  فارس 
آثار  و  منابع  در  جغرافیایی، 
جنوب  آبی  پهنه  نام  معتبر 
هدف  فارس،   خلیج  ایران 
تحمیلی  جنگ  در  صدام 
نفوذ سیاسی  محدود کردن 
خلیج  در  ایران  اقتصادی  و 
تاریخ  )کتاب  بود  فارس 

سوم راهنمایی(.
دوره  در  فارس  خلیج    
رشته  از  غیر  به  دبیرستان 
ویژگیهای  با  انسانی  علوم 

زیر معرفی شده است:
جلکه  و الوان، طول  کیش  جزایر  خاورمیانه،  نقشه 
فارس،  خلیج  جلگه  طبیعی  جغرافیا  فارس،   خلیج 
نظر  از  جزایر  اهمیت   ، ماهی  و  مروارید  آلودگی، 
منابع   ، زیستی  محیط  ویژگی  نظامی،  و  اقتصادی 
آلودگی  آب،  آلودگی  و  ماهیها  مرگ  فراوان،  نفت 
مسائل،  مورد  در  تحقیق  آب،  الودگی  پیامد  نفتی، 
آبریز  حوضه  زمستان،  در  فراغت  اوقات  گذراندن 

)کتاب جغرافیا دوم دبیرستان(

بخش دوم: مصاحبه با صاحب نظران
با 20 متخصص

)برنامه ریزی درسی- علوم سیاسی- 
مدیریت فرهنگی- علوم ارتباطات اجتماعی- 

جغرافیا- تاریخ-ارتباطات تصویری( 
اهمیت طرح خلیج فارس در کتابهای درسی چیست؟

1- خلیج فارس نماد فرهنگی و هویتی است 
به  اسالمیت«  و  ایرانیت  عنصر«  دو  به  توجه    -2

صورت متعادل و مناسب

ایرانی مسلمان  - مسلمان ایرانی
3- قبل ازخلیج فارس به ایران اهمیت دهیم.
4-توجه به ریشه های هویتی دانش اموزان  

شادی  و  درد  است  ملی  انسجام  باعث  5-آنچه 
مشترک، تاریخ مشترک و منافع مشترک بوده است.  
توجه به ریشه های هویتی دانش آموزان  

شدن  )کمرنگ  مشکل  ایجاد  در  متعددی  عوامل   
از  فقط  نباید  را  حلش  راه  و  دخیلند  ملی(  هویت 

اموزش و پرورش انتظار داشت
 اتفاقًا موضوع خلیج فارس تنها موضوعی است که 
همه ایرانیان نسبت به آن تعصب دارند و اگر تغییر 
نامی مطرح است در خارج ازمرزهاست و این تغییرنام 
در ایران و دانش آموزان ایرانی پذیرفتنی نیست. انجه 
خصوص  این  در  که  است  مطرح  خصوص  دراین 
بیشتر ما نیاز به فعالیتهای برون مرزی داریم تادرون 

مرزی.
 ایجاد جاذبه جامعه ایرانی

درسی  برنامه  در  فارس  خلیج  موضوع  به  چگونه 
پرداخته شود؟

1- تغییر نام خلیج فارس مسئله اي فراملي است. 
عمومی  و  خصوصی  مسایل  تمام  مسئولیت   -2

دانش آموزان به عهده آ.پ 
نیست.  درست  این خصوص  در  مثل  به  مقابله   -3
پرداختن به تغییر نام خلیج فارس، در راستای اهداف 

انهاست.
تحریک  که  کنیم  عمل  طوری  درسی  کتابهای  در 

طرف مقابل را برنتابد.
نباید به شکلی باشد که حساسیت دیگر کشورهای 
عربی را که اکنون بر روی آن سرمایه گذاری کردند 

بیشتر کند.
به کتب  باید توجه شود که اطالعات مربوط  البته   
با  نباید  جغرافیا  درس  بخصوص  ها  بچه  درسی 
اطالعات  باید  بلکه  باشد  عجین  سیاسی  اطالعات 
درسی  کتاب  چون  باشد  داشته  عمومی  جنبه  تنها 
های  نزاع  و  بندی  جبهه  برای  پایگاهی  نباید  را 

شهناز هاشمی

به مناسبت روز ملی خلیج فارس
سیاسی قرار دهیم. به این شکل بیشتر نتیجه عکس 

می گیریم.
 نحوه پرداختن کتب درسی به مسائل هویتی با نحوه 
پرداختن مطبوعات و مجالت یکی نیست. نباید جنبه 
تبلیغی بگیرد. کتاب درسی جای پروپاگاندا یا تبلیغات 

سیاسی نیست 
باید در نظر  را  پنهان  برنامه درسی آشکار و  هردو  
داشت اصاًل نباید تفکیک کنیم، بلکه باید به هر دو 

جنبه به شکل موازی بپردازیم.
 در دوره دبستان

پرداختن به این موضوعات کمی برای دانش آموزان 
بر روی مصداق  بیشتر  باید  این دوره سنگین است 

ها کار شود 
-شناخت از خلیج فارس بایدبه گونه ای غیر مستقیم 
با متون ساده و جذاب همراه باشد  استفاده از تصاویر 
زیبا و رنگی با  جنس کاغذ بسیار عالی از محتوای 

متون هم اهمیت بیشتری دارد.
زیباییهای  دادن  نشان  با   -
کشور به کودکان)دبستانیها( 
آنها را نسبت به کشورشان 
حساس کنیم و عرق ملی را 
در وجود آنها به شکل غیر 
داریم.  نگه  بیدار  مستقیم 
زیبایی ها را که نشان دهیم 
خود  به  خود  ملی  هویت 
ندارد  لزومی  میگیرد.  جان 
که تکرار کنیم خلیج فارس 

متعلق به ماست.
و  دوستي  وطن  حس   -
کاربردن  به  با  را  وفاداري 
شعر وسرودها، خاطره ها و 
داستان ها و یا هر نشانه و 
عالمتي که ما را نسبت به 
مي  بیشتر  و  بهتر  وطنمان 

شناساند تقویت کنیم.

 در دوره دبیرستان 
1- به مسئله تشریح هویت و معنای آن و بعد معنای 

هویت ملی توجه بیشتری شود. 
نام  تغییر  به  ای  اشاره  نباید  کتابهای درسی  در   -2

خلیج کرد، هیچ ضرورتی ندارد.
3- بیان وقایع تاریخی بسیار مؤثر است مثاًل پرتغالیها 
را از منطقه خلیج فارس، ایرانیها بیرون کردند و آن 

زمان عربها اصاًل نبودند.

نکته مهم
درمفاهیم فرهنگی باید 

1- به روش تدریس بیشتر توجه کرد
2- ارزشیابی این دروس مهمتر 

برنامه  از  مهمتر  پنهان  درسی  برنامه  به  توجه   -3
درسی آشکار



از  را  طفولیتش  که  نهادی  پرورش:  و  آموزش 
پدر  ادعای  بی  آموزش  کنار  ودر  ها  خانواده  بطن 
بزرگ ها ومادربزرگها آغاز کرد .زمانی که نه کالسی 
قالب  چیزدر  همه   ، ای  مدرسه  ونه  کتابی  نه   ، بود 
فرهنگ  شفاهی از والدین به کودکان آموزش  داده 
می شد و کودکان با تفکرات وارزش ها و باورهای 

بی آالیش خانواده ها بزرگ می شدند .
کم کم با گسترش نیازها ، جهان  قدم  به عرصه ی 
تحول و نوآوری نهاد و خانواده ها  توان پاسخ گویی 
به همه ی نیاز های فرزندانشان را ازدست دادند  ، لذا  
آموزش از کنار کرسی  پر محبت مادر بزرگ ها به 
بیرون از خانه کشانده شد و به نهاد آموزش و پرورش 
واگذار شد . نهادی که وظیفه ی حفظ وانتقال دانش 
ها وتجارب بشری را از نسلی به نسل دیگر برعهده 
گرفت وآموزش ازخانه های کوچک به ساختمان چند 

کالسه ی مدرسه راه یافت.
اینک مدرسه یک سازمان اجتماعی است که در کنار 
 ) –اجتماع  رسانه    - والدین   ( غیررسمی  آموزش 
آموزش رسمی کودکان را بر عهده دارد با این نیت 
پذیری کودکان وکمک  بتواند وظیفه ی جامعه  که 
به پذیرش وشناخت نقش های اجتماعی را در آینده 
برای آن ها مهیا سازد . به دنبال این هدف  نقش 
های آموزشی متعددی تعریف شد که یکی از  اساسی 
ترین آن ها نقش معلمی بود. کسی که برگزیده شد 
ارتباط  تداوم  در  خود  های  توانمندی  و  دانش  با  تا 
میان نسل ها تاثیر گذار باشد و با تغییریا حفظ سنت 

ها دانش آموز رادر شناخت منطقی از جامعه وپذیرش 
نقش های اجتماعی درآینده یاری نماید حال باید دید 
آیا معلمان در طول زمان با این رسالت خود به درستی 
آشنا شده واز زوایای پنهان وآشکار آن  به خوبی آگاه
ند؟                                                                                                                                             
بزنیم  ورق  را  کودکیمان  خاطرات  کتاب  بیایید  
وقتی  چگونه  که  بیاوریم  خاطر  به  را  ومعلمانمان 
 ، صالبت  با  ای  چهره  شد  می  باز  کالس  درهای 
را که  ، گچ  پا به کالس میگذاشت  مصمم واستوار 
به دست می گرفت گویی دنیایی از  ناشناخته ها را 
او  نظر  ودقت  نوآوری  همیشه  میگشود  رویمان  به 
قابل  دشوار  مسایل  حل   ، جدید  سواالت  طرح  در 
تا  او،  درآموزش مفاهیم  . حتی دانش  بود  تحسین 
آنجا بود که اگر از کتاب های کمک آموزشی یا حل 
المسائل استفاده می کرد برای او مایه ی بی آبرویی 
و حتی برای دانش آموزان نشانه ی تنبلی بود . بدین 
در   ، ادعا  بی  های  سیاه  تخته  همان  پای  در  روال 
نفتی  های  وبخاری  نمور  های  کالس  همان  پرتو 
، پروفسور  معلمان عشق می آموختند ومطهری ها 
حسابی ها وچمران ها را پرورش میدادند ؛ اما  چرا 
پیشرفت علم وتکنولوژی، دسترسی  امروزه علیرغم 
به وسایل کمک آموزشی ، امکان استفاده از کامپیوتر 
در سطح وسیع  ما معلمین حرف زیادی برای گفتن 

نداریم ؟  
بهتر است بپرسیم آیا امروزه میتوان ادعا داشت که 
آموزش کتب درسی  کافی  ما معلمان جهت  وجود 
است ؟ در صورت مثبت بودن چرا در دهه های اخیر 
مدارس به میدان فرصتی تبدیل شده که هر سرمایه 
گذاری به  خود اجازه میدهد با نشر انواع کتاب های 
تمام عرصه  در  کنکوری   ، آموزشی   ، درسی  کمک 
های آموزشی عرض اندام نماید . و چرا ما هرروزه 

های  رشته  التحصیالن  فارغ  عظیم  حضور  شاهد 
نگاه  با  که  هستیم  مدارس  در  ومهندسی  پزشکی 
پول  اخذ  با  و  کوبند  رامی  معلمین  ما  آمیز  تمسخر 
های گزاف  بی سوادی ما را به رخ می کشند و در 
نوآوری  اکثر معلمین بدون هیچ گونه   این  راستا  
و ابتکار عملی  نه تنها  تالشی برای خروج از این 
از  یکی  به  خود  امروزه  بلکه  اند  نداده  انجام  تنگنا 
مصرف کننده های همین بسته های آموزشی تبدیل 

شده اند .
اقدام  یک  نیازمند  معضل  این  رسد   می  نظر  به 
به  اعتماد  که  طلبد  می  اقدام  این   ، است  جهادی 
نفس از دست رفته ی خود را در تفکرات واعمالمان  
بازسازی نماییم و با همان ذهنیت معلمین گذشته به 
کنار تخته سیاه هایمان باز گردیم  و در زندگی دانش 
آموزانمان خشت اول  را دوباره بچینیم و باور داشته 
باشیم  که اگر شهید رجایی ها  توانستند از پشت میز 
های کالس های درس  به میز ریاست جمهوری راه  

یابند ، ما نیز می توانیم ، باید بتوانیم معلم بمانیم .
 زنده باد تخته سیاه آن هنگام که شرف  وانسانیت 

را ثبت می کند.
 زنده باد تخته سیاه آن هنگام که درایت وعظمت 

معلمی را به رخ می کشد.
باد تخته سیاه آن هنگام که رویش  سفید   زنده 

سفید سفید می نویسند.

89

زنده باد تخته سیاه

سوگند 

زاویه

فریبا رمضانی 

سوگند به قلم و سطرهایی که می نگارد 
واژه ها عصای دست قلم هایند 

جرات های رشید شکوفایی و تراوایی
جاری و روانه در زمانه های زمین
تپنده و ترفنده در زمانه های زمان

تویی که زبان ،الیق تلفظ نامت نیست 
تویی که تا نباشی ،

زمان در ایستگاه صبحدمان دل پیر می شود 
و بهار پایش را در خانه ی دیده ها نمی برد .

بی توبرف نادانی ،تمام جاده ها را خواهد بست 
و لبخند دریا و آینه ی دل خواهد مرد .

تو نباشی
دیگر گنجشک دلم به آفتاب سالم نخواهد کرد 

هیچ چراغی ،شمع راهم  نخواهد شد.

بی تو
افسانه ای خواهم شد برای خواب کودکان 

و فراموش خواهم شد در ارادت چشم ها 
ای با تو تمام گل سرخ
ای با تو  کبوتردر اوج

ای با تو تمام بزرگی
صدایمان کن

شاید به یادآوریم سرنوشت خود را 
پیش از طلوع سیب 

و بازگردیم
به آن باغ کالم دوردست،

به بوته ی شقایق شکفته در کتاب نگاه تو...

زهرا مزرعی
مدیر دبیرستان استعدادهای درخشان »شایستگان« شهر تهران
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نکاتی برای موفقيت در مصاحبه دكتری

این روزها با اعالم نتایج دکتری و تکمیل رشته ها توسط 
داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند ، انتظار برای 
دعوت شدن به مصاحبه ی عملی و تب و تاب آمادگی 
برای موفقیت در مصاحبه را به وضوح می توان دید. با 
توجه به اینکه قبولی در دوره ی دکتری صرفا 50 درصد 
به نمره ی آزمون کتبی بستگی داردو 50 درصد بقیه به 
مهارت داوطلبان در مصاحبه و ارائه ی مدارک و سوابق 
علمی آنها بستگی دارد .به همین منظور مطالبی درباره 

ی نحوه ی انجام مصاحبه ارائه می شود.
بیش از 90 درصد مصاحبه، آزمودن زبان بدن شماست. 
دارید  نگاه، حرکت، صدا، کلمات و هر چه  با  باید  یعنی 
اطمینان ایجاد کنید. هیچ یک از صحبتهای قبلی قطعی 
نیست.باید اطمینان دهید که پای کار هستید. تابع استاد 
داشته  منطقی  دلیل  شما  پیشین  ضعفهای  هستید.  خود 
)مثال بیماری، شاید تنبلی کوتاه مدت، یا اشتباه استاد!(. 

اهل اغراق نیستید. فروتن هستید. مؤدب هستید.
 ابتدا از دانشجو خواسته می شود که خود را معرفی کرده 
و به طور مختصر در مورد گذشته تحصیلی خود توضیح 
دهد، به عنوان مثال نام دانشگاه محل تحصیل کارشناسی 
و کارشناسی ارشد دانشجو پرسیده شده و در مورد پایین 
نکته  این  نمرات توضیح خواسته می شود،  بودن بعضی 
را به خاطر داشته باشید که هر دانشجو در طول تحصیل 
بیماری،  قبیل  از  مختلف  دالیل  به  است  ممکن  خود 
مشکالت شخصی و … نمرات پایین کسب کرده باشد 
که پاسخ صادقانه در مورد علت این امر می تواند سبب 

جلب اعتماد اساتید حاضر در جلسه مصاحبه شود.
مورد  در  که  شود  می  خواسته  شما  از  دوم  مرحله  در   -
است  این مرحله الزم  در  توضیح دهید.  نامه خود  پایان 
موضوع پایان نامه خود را به صورت واضح و در یک یا 
چند جمله با بیانی روشن معرفی کنید. الزم نیست شما 
در مورد جزئیات کار خود توضیحی ارائه کنید ولی باید به 

کل پایان نامه خود مسلط باشید.
می  پرسیده  شما  از  مصاحبه  روز  که  دیگری  سوال   -
به  پاسخ  در  شماست.  عالقه  مورد  کاری  زمینه  شود، 
تأکید  به خصوصی  موضوع  روی  نباید  هرگز  این سوال 
کنید، همچنین طوری پاسخ ندهید که گویی برایتان مهم 
پاسخ  با  بهتر است  نیست روی چه موضوعی کار کنید. 
خود نشان دهید که هر چند روی چند زمینه کاری مسلط 
را  دیگر  کار کردن روی موضوعات  توانایی  ولی  هستید 

هم دارید )یعنی انعطاف پذیر هستید(.
- با مراجعه به سایت دانشگاهها و مطالعه پروفایل اساتید، 
موضوعات مورد عالقه و مقاله های پذیرفته شده آنان )به 

ویژه مقاالت جدید( را مورد بررسی قرار دهید.
اصلی  کلید  انگیزه،  داشتن  که  باشید  داشته  خاطر  به   -
موفقیت در مصاحبه آزمون دکتری می باشد. صرفًا قبولی 
در مرحله اول این آزمون نمی تواند دلیل مناسبی برای 
دی  اچ  “پی  باشد.  دکتری  درمقطع  شما  تحصیل  ادامه 

آزمون”
این است که شما  بسیار مهم در مورد مصاحبه  نکته   -
امر  این  و  دارید  را  اساتید  عقیده  کردن  عوض  توانایی 
مندی  عالقه  شما  که  صورتی  در  مگر  شود  نمی  میسر 
و پیگیر بودن خود را نشان دهید و در پاسخ به سواالت 
صادق باشید. می توانید یک پرونده مختصر از اطالعات 
مقاطع مختلف تحصیلیتان، سوابق کاری و توانایی های 

خود تهیه کنید تا در صورت لزوم ارائه نمایید.

- به همراه داشتن توصیه نامه علمی که از طرف استاد 
راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشدتان نوشته شده و در 
پاکت سر بسته ای قرار داده شده است می تواند کمک 

بسیار زیادی به شما بکند. “سایت آزمون دکتری”
از شما  آید که  ندرت پیش می  به  - در جلسه مصاحبه 
سوال درسی پرسیده شود. اما همانطور که اشاره شده باید 

روی پایان نامه خود تسلط داشته باشید.
- با توجه به اینکه بسیاری از مقاالت و کتابهای مرجع 
پیشبرد  برای  شما  و  شوند  می  نوشته  انگلیسی  زبان  به 
پایان نامه خود باید از آنها استفاده کنید، تسلط به زبان 
انگلیسی حائز اهمیت خواهد بود. در صورتی که در یکی 
از آزمونهای مورد قبول دانشگاهها موفق به کسب مدرک 
زبان شده اید حتمًا مدرک خود را به همراه داشته باشید، 
در غیر این صورت حتی اگر در درس زبان ضعیف هستید 
می توانید خود را در یادگیری آن مشتاق نشان دهید، به 
عنوان مثال در صورتی که به کالس زبان می روید حتمًا 
به آن اشاره کنید. ممکن است از شما خواسته شود که 
به زبان انگلیسی مختصری در مورد خود توضیح دهید. 
الزم است قبل از انجام مصاحبه در مورد این مسئله هم 

فکر کنید.
- توجه داشته باشید که برای یک استاد خیلی مهم است 
پایان  روی  وقت  تمام  به صورت  دکتری  دانشجوی  که 
نامه خود کار کند و اشتغال به کار می تواند تأثیر منفی 
بر روی نظر اساتید داشته باشد، البته در صورتی که کار 
فعلی شما در زمینه ای غیر از تدریس است. داشتن سابقه 
تدریس، نوشتن و یا ترجمه کتاب و از این قبیل کارهای 

تحصیلی می تواند به روند مصاحبه شما کمک کند.
- می توانید قبل از انجام مصاحبه با مراجعه به دانشگاهها 
و صحبت با بعضی اساتید نظر آنها را در مورد خود جویا 
شوید. در مورد انتخاب اساتید بیشتر به توانایی آنها توجه 

لیلی فریدونی

نگاه

خواندن این مطلب به همه ی عالقمندان به پذیرش دوره ی دکتری)PHD(توصیه می شود

کنید، حتی اگر فکر می کنید استادی در یک دانشگاه که 
از نظر رتبه بندی علمی پایین تر از دانشگاه دیگری است، 
در طول تحصیل  و  کند  به شما کمک  تواند  بیشتر می 
آزمون  کنید.”سایت  انتخاب  را  او  باشد حتمًا  همراه شما 

دکتری”
- یکی از سواالتی که حتمًا مطرح می شود، تأمین هزینه 

تحصیل شما خواهد بود.
آیا خودتان سر کار می روید؟

شخص یا اشخاص دیگری هزینه زندگی شما را تأمین 
می کنند؟ )به عنوان مثال پدر و مادر و یا همسر(

- هر یک از افراد احتمااًل در دانشگاههای دیگر نیز برای 
شما  از  است  ممکن  است.  شده  دعوت  مصاحبه  انجام 
کدامیک   y دانشگاه  و   x دانشگاه  بین  که  پرسیده شود 

را ترجیح می دهید و به چه دلیل؟
- در صورتی که سوالی از شما پرسیده شود که جواب آن 
بگویید که در حال حاضر حضور  دانید، صادقانه  را نمی 
اساتید در صورت  باشید که  به خاطر داشته  ندارم.  ذهن 

شنیدن دروغ و یا اغراق، ذهنیت منفی پیدا می کنند.
سوال  معموال  دکتری،  مصاحبه ی  در  تکمیلی:  نکات 

درسی نمی کنند.
وقتی از سوابق خود میگویید، سریع، نکات مثبت را لیست 
انجام  ممتاز،  دبیرستان  یا  سمپاد  دبیرستان  مثال  کنید. 

پروژه با ارزش در لیسانس یا ارشد را ذکر کنید.
کار  خوبی  جذاب  موضوع  روی  و  میروید  کار  سر  .اگر 
به  دارد،  توسعه  و  تحقیق  ماهیت  اگر  ویژه  به  میکنید، 
عنوان یکی از زمینه های مورد عالقه خود حتما مطرح 

کنید.
- اگر سر کار میروید، از بیان آن نترسید. اساتید میدانند 
همین  به  نمیشود!  حقوق  بدون  دکتری  دانشجوی  که 
خاطر حتما میپرسند از کجا پول می آوری؟ حال میتوانید 
از برنامه آینده بگویید. اگر بگویید میخواهم با استاد پروژه 
بگیریم و در راستای تز پیش ببرم، بهترین کار است. زیرا 
اساتید به شدت به دنبال نیرو برای گرفتن پروژه از بیرون 
بگویید. حتما  هستید  شدن  بورس  به  مایل  اگر  هستند. 
پس، از بیان کار کردن نترسید، ولی در آن انعطاف نشان 

دهید، و راه حلهای منطقی ارائه دهید.
.در برخی از دانشگاهها، اگر آن دانشگاه انتخاب اول شما 
امیرکبیر!!اما  دانشگاه  مثل  نباشد، سریع حذف می شوید! 

در  میتوانید  نیست،  شما  اول  انتخاب  در  دانشگاه  اگر 
مصاحبه عدم تمایل خود را برای دانشگاه قبلی )که زودتر 
انتخاب کرده بودید(، به صورت منطقی و با بیان مزیت 
هنگام  در  شدن  جوگیر  مثال  دهید.  نشان  دانشگاه  این 

انتخاب رشته، معموال سراغ بیشتر ما می آید. 
اگر مدرک زبان دارید، حتما بگویید. اگر ندارید، از آماده 
شدنتان برای اخذ آن در آینده ی بسیار نزدیک صحبت 
کنید. به مقاله های خود حتما اشاره کنید. به ویژه مقاالت 
معتبر خارجی. لزومی ندارد روی مقاالتی که در محل نه 
چندان معتبری چاپ شده اند خیلی تعریف و تمجید کنید، 
اما حتما اشاره کنید. نداشتن مقاله، دلیل رد شدن نیست. 
ممکن است مقاله ای ارسال کرده باشید ولی تأیید نشده 
و یا اصال به دالیلی، به مقاله فکر نکرده اید.بدون مقاله 
هم میتوان قبول شد. در کارشناسی ارشد نداشتن مقاله 

اشکال نیست. 
میشوید،  مصاحبه  خود  ارشد  ی  دوره  دانشگاه  در  اگر 
قبال با استاد خود اتمام حجت کنید. اگر استاد قبلی شما، 
نخواهد شما را انتخاب کند، بقیه اساتید هم مایل به جذب 

شما نخواهند بود.

روز پنجم اکتبر روز جهانی معلم است.
چندان  معلم  برای  بزرگداشت  روز  تعیین  دقیق  تاریخ 
روشن نیست. حدود سال 1944 معلمی امریکایی به نام 
متی رایت بودریج از مقامات سیاسی خواست تا روزی 
را به بزرگداشت معلم اختصاص دهند. از سال 1953 در 
بعضی از ایالت های امریکا مراسم روز معلم در نخستین 
سه شنبه ماه مارس برگزار شد. کنگره امریکا روز هفتم 
مارس 1980 را تنها برای همان سال به نام روز معلم 
اعالم کرد. سال 1985 یک سازمان ملی نخستین سه 
ایالت  در  کرد.  اعالم  معلم  روز  را  می  ماه  اول  شنبه 
ماساچوست روز هفتم سپتامبر روز معلم نامیده می شود.

در آلبانی روز معلم 7 مارس درست یک روز پیش از روز 
رسمی  غیر  تعطیل  یک  و  شود  می  گرفته  مادر جشن 
است. در چین مراسم روز معلم از سال 1985 در تاریخ 
دهم سپتامبر برگزار می شود و تعطیل رسمی است. در 
چین کال سه روز تعطیل است: روز معلم، روز پرستار و 
روز گزارشگر. در هند روز پنجم سپتامبر به عنوان روز 
با  معلم گرامی داشته می شود. این روز مصادف است 
که  بود  معلمی  او  راکریشنا.  سارولی  دکتر  تولد  سالروز 
ریاست جمهوری  از  و پس  رسید  ریاست جمهوری  به 
هوادارانش این روز را روز معلم نام نهادند. دانش آموزان 
هندی در روز معلم وظایف معلم را برعهده می گیرند تا 

به اهمیت و سختی کار معلم ها پی ببرند.
از سال 1943 به این سو روز معلم در آمریکای التین 
در یازدهم سپتامبر و به یادبود دومینو فاستینو سارمینتو، 

سیاستمدار و معلم آرژانتینی برگزار می شود.
در برزیل پانزدهم اکتبر را روز معلم می دانند.

روز 27  تایوان  پرورش  و  آموزش  وزیر  به سال 1939 
آگوست مصادف با تولد کنفوسیوس را روز معلم و تعطیل 
ملی اعالم کرد. به سال 1952 روز تولد کنفوسیوس در 
روز  و  معلم  روز  و  شد  اعالم  سپتامبر  هشتم  و  بیست 

کارگر نیز هم اکنون در همین روز برگزار می شود.
به این مناسبت مراسم باشکوهی در تمام معابد تایوان 
بیستم دسامبر هر  ویتنام روز معلم در  برقرار است. در 
کنند  تعطیل می  را  ها  روز مدرسه  این  در  است.  سال 
و دانش آموزان به دیدار آموزگاران می روند. در فرانسه 

روزی به نام روز معلم وجود ندارد.
در ایران روز دوازدهم اردیبهشت ماه مصادف با شهادت 

 1358 سال  به  مطهری  مرتضی  استاد  شهید  اهلل  آیت 
برگزار می شود. پیش تر در اردیبهشت سال 1340 دکتر 
ابوالحسن خانعلی در جریان اعتصاب و تجمع معلمان در 
برابر مجلس شورا به شهادت رسید. خانعلی هنگام مرگ 
دانشکده  التحصیل  فارغ  وی  داشت.  سال  نه  و  بیست 
معقول و منقول دانشگاه تهران بود. پنج سال بود که در 
دبیرستان های تهران فقه و عربی تدریس می کرد و در 

دوره دکترای معقول و منقول، سرگرم به تحصیل بود.
سابقه  دبیر  یک  حقوق  گفتند  می  زمان  آن  در  معلمان 
در  جزء  مستخدم  یک  حقوق  از  تر  کم  لیسانسه  دار 
تاکسی  راننده  یا  نفت  ملی  شرکت  یا  برنامه  سازمان 
چهارصد  ماهی  فرهنگ  وزارت  در  لیسانسه  یک  است. 
تومان می گرفت، ولی لیسانسه دیگر با همان تحصیالت 
و پایه معلومات در یک سازمان دولتی دیگر 2500 تومان 
رئیس  با  معلمان  از  هیاتی  بود  قرار  کرد.  می  یافت  در 
مجلس مالقات کنند. معلمان فریاد می زدند و شعار می 
دادند. ماموران پلیس تیر هوایی شلیک کردند و و با باتوم 
معلمان را زدند. صدای تیر اندازی و شعارهای معلمان در 
صحن علنی مجلس شنیده شد. مجلس در حال بررسی 
نمایندگان  از  یکی  بود.  معلمان  حقوق  افزایش  الیحه 
اینجا الیحه  ما  و  را می کشند  معلمان  بیرون  در  گفت: 
حقوق معلمان را بررسی می کنیم. جلسه متشنج شد. پس 
از مدتی دو معلم با چاقو زخمی شدند و یک نفر از ناحیه 

سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
او دکتر ابوالحسن خانعلی )عبدالحسین خانعلی( بود. پیکر 
زخمی وی بر روی دست معلمان به بیمارستان منتقل شد.

همه شعار می دادند: کشتند یک معلم را.
اقدامات پزشکی موثر نیفتاد و خانعلی به شهادت رسید

موج اعتراض سراسر کشور را فراگرفت. مدارس تعطیل 
شد. تشییع جنازه با شکوهی برای وی برگزار کردند.

شریف  استعفای  خواستار  و  ریختند  می  اشک  معلمان 
امامی و محاکمه قاتل بودند.

خانعلی روز سیزدهم اردیبهشت در گورستان ابن بابویه در 

شهر ری به خاک سپرده شد.
در مجلس  امامی  ماه شریف  اردیبهشت  پانزدهم  روز 
استیضاح شد و استعفا داد. فردای آن روز علی امینی 

مامور تشکیل کابینه شد.
در هیجدهم اردیبهشت ماه، معلمان با صدور قطعنامه 
ای روز دوازدهم اردیبهشت ماه را به یادبود اعتصاب 
موفقیت آمیز معلمان و شهادت معلم دانشمند مرحوم 
دکتر خانعلی روز معلم اعالم کردند و مقرر شد که در 
این روز هر ساله همه مدارس و موسسات فرهنگی در 

سراسر کشور تعطیل شوند.
دکتر علی امینی حقوق معلمان را افزایش داد و دریافتی 

یک معلم برابر با دریافتی یک مهندس شد.
روز بیست و سوم اردیبهشت نخستین روز آغاز به کار 

مدارس پس از اعتصاب ها بود.
معلم و شاگرد در آغوش هم اشک ریختند و شاگردان، 
معلمان خود را گل باران کردند. خانم معلم ها با لباس 
حاضر  ها  کالس  سر  سیاه  کروات  با  آقایان  و  سیاه 
شدند. در تمام مدارس کشور به احترام شهادت دکتر 

خانعلی یک دقیقه سکوت شد.
معلم ها دو ساعت بعد از ظهر اضافه تدریس کردند تا 

جبران تعطیلی ها بشود.
درخشش  محمد  ماه  اردیبهشت  ششم  و  بیست  روز 
اعتصاب، وزیر فرهنگ شد و  نماینده معلمان و رهبر 
تدریس دکتر  دبیرستان جامی محل  نام  بعد  روز  چند 

خانعلی به دبیرستان دکتر خانعلی تغییر کرد.
در  مطهری  شهید  استاد  شهادت  با  انقالب  از  پس 
روز  عنوان  به  تاریخ  همین  باز  اردیبهشت،  دوازدهم 

معلم شناخته شد.
فهرست منابع

روزنامه اطالعات، سال های 1339 تا 1341.
روزنامه کیهان، سال های 1339 تا 1341.

روزشمار تاریخ ایران، باقر عاقلی، تهران: گفتار، چاپ 
اول 1370.

تاریخچه ای خواندنی در مورد روز معلم 
ریحانه افضلیاندر ایران و جهان



1213

یادنامه

اهلل صدیق  رحمت  ایران-  شناسی  جامعه  انجمن  سایت 
سروستانی یا بقول ما دکتر صدیق..غروب روز شنبه هفتم 
اردیبهشت 1392 نقطه پایان زندگی او و خاطراتی  که 
از او برایمان ماند .این یادداشت را با زبان خودش شروع 

میکنم...
فروردین   18 تولد  )تاریخ  آمدم  دنیا  که  بودم  روزه  سه 
شماره  یک  با   )! فروردین   15 شناسنامه  تاریخ صدور  و 
شناسنامۀ توپ یعنی 1، سالش اما انگار هزار سال پیش 
چیزی حدود سال 1327 بوده در سروستان شیراز استان 
فارس ایران زمین. مدتی بی بارانی حال مردم را سخت 
گرفته بوده، اما من با باران آمدم و اسمم شد رحمت اهلل. 
ما که چیزی از بچه اول و اوالد ارشد بودن نفهمیدیم....

شاید هم ارشد 9 تای دیگر بودن یه جنم و عرضه خاصی 
الزم داشته که ما ... بی خیال. در دبیرستان شاپور شیراز و 
بعدش هم دانشگاه پهلوی و بعد ترش هم اهایو در آمریکا 
خواندیم.  شناسی  جامعه  و  فیزیک  و  ریاضی  کتاب های 
بعدش هم به ما القاء شد که انقالب در خطر است و این 
شد که حاال به ما می گویند دکتر صدیق سروستانی استاد 

پایه 27 گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران...... 
داشتند  دوستش  ها  ..بچه  دارم  خاطره  خیلی  صدیق  از 
اما خیلی ها هم از دستش عصبانی بودن..میگفتن گاهی 
...شاید  میریزه  بهم  اعصابمونو  زیادش  حساسیت  اوقات 
براحتی  و  داشت  پیچیده  شخصیتی  صدیق  بگم  بهتره 
نمیشد بفهمی چه جوری فکر میکنه .. یک جمله میگفت 
براش  دلم  میگردوند..حاال  برت  بالفاصله  اونور  میرفتی 
تنگ شده ...نمیدونم چی بگم ...چند وقت پیش مصاحبه 
سه تا از دانشجویان : دکتر آرش نصر اصفهانی، عباس 
.. جالب  به دستم رسید  استاد  با  مینا عزیزی  و  قیصری 
بودن... توصیف کرده  رو  استاد  دیگه  بود...اونا یک جور 

بعضی ها مثل اکبر محمدی خانی اصال عشقشون صدیق 
بود...میدونید داستان اینه که ما با اساتید زندگی میکنیم 
...دهها سال میگذره هنوز یاد یک جمله استادی میفتیم...

هنوز تصویرشون زنده است روح االمینی با اون لباسای 
و  گرد  و  مخصوص  های  دستکش  با  ...منصورفر  سفید 
خاک گچ های سفید و تخته سیاه....عبداللهی با اون خنده 
تیکه هایی  اون  با  رو میخندوند...صدیق  هاش که همه 
کلمه  یک  نمیتونست  دیگه  مقابل  پروند...طرف  می  که 

حرف بزنه.....
حاال یک خورده جدی تر بشیم ...صدیق میگفت.....؛

آموخت،  به من  اوهایو  در  تحصیل  ارزش مند  »تجربه ی 
باید  نیز  که حتی نظری ترین رویکردهای جامعه شناختی 
با  داشتم  فرصت  باشند. من  لحاظ عملی »سودمند«  به 
کار و مکتب سی.رایت.میلز آشنا شوم، که بهترین پاسخ را 
به انتزاع پردازی های پارسونز داده بود، و نیز بهره مندی از 
اساتیدی مانند کلود فیشر به من آموخت که لزومًا هم نباید 
پیمایش محوری  یا  با کمی گرایی  مترادف  را  پوزیتیویسم 
هم،  جامعه شناسی شهری  حوزه ی  به  من  ورود  دانست. 
شهر  بود؛  جامعه شناسی  از  برداشت  همین  بر  مبتنی 
جامعه شناسی  و  جمعی بود،  حیات  پویایی های  عرصه ی 
تمام  هماهنگ  کاربرد  به  عرصه  این  مطالعه ی  برای 

ابزارهای تحلیلی خود نیاز داشت...«
عالوه بر پاسداشت میراث علمی به دست آمده در دانشگاه 
بازآوردن  برای  نیز  را  ویژه ای  »زبان«  صدیق  اوهایو، 
اجتماعی   – فرهنگی  به سطوح  علمی خود  دغدغه های 

مضامین  طرح  خدمت  در  بتواند  که  زبانی  برگزید؛ 
انتقادی و خاصه برقراری نسبتی میان تجربه ی زیسته 
و تفسیر اجتماعی قرار گیرد. صدیق توانایی تولید چنین 
زبانی را مدیون برخورداری از پیشینه ای شایان توجه در 
بهره مندی از ادبیات فارسی بود؛ صدیق سروستانی پس 
دانشگاه  در  ملی  عمران  تحصیل  رساندن  پایان  به  از 
تمام  در  اما  شد،  آمریکا  سپس  و  تهران  راهی  شیراز، 
نگاه  همچنان  نیز،  تحصیل  فراغت  از  پس  دوره های 
مثبتی نسبت به کاربرد »زبان«ی خاص در بیان مقاصد 
و مضامین علمی داشت. اصرار بر طرح مباحث انتقادی 
نیز در تقویت این  نگاه موثر بود. به بیان دیگر، ادبیات 
و »خالف آمد عادات« آن، برای صدیق نمونه ای فاخر 
و ارزش مند از چگونگی ستیز با پیش فرض هایی بود که 
انگاشت بدیهی از آن ها، پیامدی جز تحکیم آسیب ها و 

دشواری های اجتماعی و فرهنگی نداشت.
تکیه  با  اجتماعی«  »آسیب شناسی  کتاب  در  صدیق 
منابع گوناگون نظری و  از  استفاده  توانایی خود در  بر 
مورد  چندان  که  پرداخت  عناوینی  طرح  به  پژوهشی، 
اقتصادی«  نداشتند. »کج روی های  قرار  سایرین  توجه 
به  او  زیرا  صدیق بود،  توجه  مورد  بسیار  این میان  در 
خانوادگی ،  خاص  خاستگاه  از  برخورداری  واسطه ی 
که  داشت،  کج روی  از  روایت هایی  با  جدی  ستیزه ای 

مداومًا کج روی و انحراف را با »فقر« گره می زدند؛
بحث  بر  هم  اجتماعی  آسیب شناسی  حوزه ی  در   .
مخاطبان  به  تا  کردم،  تأکید  اقتصادی  کج روی های 
باید  را  کج روی ها  از  بسیاری  که  کنم  یادآوری 
هم  چندان  ظاهر  به  که  پی بگیرند  موضوعاتی  در 
آسیب شناختی نیستند. برایم قابل هضم نبود که اعتیاد 
جوانی که جامعه نمی تواند آتیه ی او را تأمین  کند، جزء 
آسیب های اجتماعی باشد و مداومًا به آن بپردازند، اما 
کار کسانی که با تبهکاری  های اقتصادی در تخریب 
آن آتیه ها و زندگی ها نقش دارند، ذیل عناوین دیگری 

قرار بگیرد و از دستور کار جامعه شناسی خارج شود.«
مطالعات  در  من  که  بود  جالب  اینجهت  از  موضوع 
خانواده مدام با مفاهیمی چون بحران در خانواده روبرو 
بودم...اما در پذیرش آن تردیدی جدی داشتم ....صدیق 

میگفت..؛
»تجربه ی زیسته ی من از دوران جوانی تاکنون این است 
قلمداد  را »بحران«  تغییر  مواقع،  از  بسیاری  ما در  که 
کرده و نسبت به افزایش دامنه ی آن هشدار می دهیم. 
تغییرات نسلی اجتناب ناپذیر هستند، اما لزومی ندارد هر 
تفاوتی میان نسل ها را بحران زا تلقی کنیم. محتواهای 
فرهنگی ما نیز به تناسب این تفاوت ها تغییر می کنند، 
لحاظ  از  بتوان  را  محتواها  این  که  این است  مهم  اما 
اخالقی مورد تأیید قرار داد. ما باید آمادگی این را داشته 
باشیم که به حداقلی از تفاوت ها میان نظام های ارزشی 
و اعتقادی خود و فرزندانمان بسنده کنیم و حتی این 
میان  گفتگوی  حداکثر  ایجاد  برای  مبنایی  را  تفاوت 

نسلی قرار دهیم.«
بخش  علوم اجتماعی،  در  پژوهش  روش  حوزه ی  در 
اعظم فعالیت های علمی صدیق سروستانی در دایره ی 
کارهای  مهمترین  از  است.  بوده  کیفی  پژوهش های 
حوزه ی  در  فراتحلیل  اولین  انجام  حوزه،  این  در  او 
جمع  در  مهمی  نقش  که  است،  اجتماعی  آسیب های 

آوری یافته های علمی در حوزه ی مزبور داشت؛یادی از استاد صدیق سروستانی
اجتماعی  گوناگون  موضوعات  و  مسائل  با  »سال ها 
مواجه و درگیر بودم، و به قرائن گوناگون دریافته بودم 
که انجام چنین فراتحلیلی ضروری است. نتایج پژوهش 
فراخور  به  می کنم  فکر  بود.  جالب  بسیار  انجام شده 
امکانات محدود طرح، توانستم گزارش  تأمل برانگیزی 
از شرایط پژوهش های آسیب شناختی به دست بدهم.«

با اتکاء بر تجربه ی تحصیل و تدریس در آمریکا، صدیق 
سروستانی به اصولی اشاره می کند، که در پژوهش های 
جامعه شناختی ایران نادیده گرفته شده اند؛ از جمله این که 
تحقیقات  سفارش دهنده ی  سازمان های  از  بسیاری 
پژوهش های  ارزیابی  برای  الزم  سازوکار  از  واقع  در 
نیز  واسطه  همین  به  و  نیستند،  برخوردار  انجام شده 
برداری  بهره  پژوهش ها  نتایج  از  نمی توانند  اغلب 
پژوهشگران  از  بسیاری  نیز  کار  دیگر  سوی  در  کنند. 
فراموش می کنند، که باید نقشی موثر در کاربردپذیری 
نتایج پژوهش های خود داشته باشند. صدیق با کاربرد 
ادعا  »تجزیه گرایی«]1[  و  »فردگرایی«  تعابیری چون 
عمل  گونه ای  به  اجتماعی  پژوهشگران  که  می کند، 
سفارش دهندگان  با  آن ها  نسبت  گویی  که  می کنند، 
مجموعه ی  از  برکنار  امری  آن ها،  پژوهش های 
و  اجتماعی  فرهنگی،  متعدد  تحقیقات  و  پژوهش ها 
پژوهش های  که  حالی است  این در  است.  اقتصادی 
گوناگون باید در گفتگوی مستمر با یکدیگر قرار گیرند، 
بیان  به  باشند.  موثر  دانش  عام  جریان  پیشبرد  در  تا 
پژوهشگران، عدم اطالع رسانی  انفصال  تداوم  صدیق، 
محرمانه تلقی  یا  بایگانی  البته  و  پژوهش ها،  نتایج  از 
شدن بسیاری از پژوهش ها، از جمله عواملی هستند که 
تقویت  نیز  و  اجتماعی  پژوهش های  دامنه ی  بسط  از 
این  نتایج  و  نظریه ها  روش ها،  ارزیابی  سازوکارهای 

پژوهش ها جلوگیری می کنند؛
»در این سال ها با دانشجویان و اساتید زیادی همکاری 
می آورم،  یاد  به  را  موردی  کمتر  اما  داشتم،  پژوهشی 
استقرار  در  مشارکت  خواستار  خود  پژوهشگران  که 
نتایج پژوهش های خود، یا دست کم اطالع رسانی موثر 
سفارش دهنده ی  سازمان های  بوده باشند.  نتایج  آن 
آن حد  از  پژوهش ها،  واگذاری  از  پس  نیز  پژوهش ها 
که  نیستند،  برخوردار  اخالقی  و  قانونی  تعهد  از 
یا  و  اجراء  ارزیابی  برای  را  موثری  نظارتی  حلقه های 
پژوهش ها  در  ارائه شده  راهبردهای  و  نتایج  دست کم 
در  را  فراوانی  فجایع  حلقه ها  این  فقدان  کنند.  تعریف 
جای  به  اجتماعی   – فرهنگی  پژوهش های  حوزه ی 
گذاشته است. بارها گفته ام، که نه تنها نباید به بودجه ی 
پژوهشی این حوزه ها اضافه کرد، بلکه بهتر این است که 
بودجه ی موجود را نیز حذف کنند، و سپس دست اندکار 
تعریف نظامی جدی، سخت گیرانه و موثر برای اعمال 

نظارت بر پژوهش های جامعه شناختی شوند.«
در بخش نتیجه گیری پژوهش مزبور، صدیق سروستانی 
از این که روش شناسی پژوهش های اجتماعی در ایران، 
بررسی  در  پژوهش ها  کاربردپذیری  درجه ی  به  ربطی 
است  آن شده  خواستار  و  کرده  انتقاد  ندارند،  واقعیات 
احیاء  آکادمیک  حوزه ی  در  روش شناسی  جایگاه  که 
از  ضرورتی،  چنین  به  توجه  صدیق  زعم  به  شود. 
گام های ضروری در راه ترمیم نواقص معرفت شناختی 
نیز  ایران  در  شناختی  جامعه  و  اجتماعی  پژوهش های 

هست. 
در حوزه ی زنان دو پژوهش دیگر نیز به دست صدیق 

یونیسف  سفارش  به  دو  هر  که  انجام شده،  سروستانی 
روش  کاربرد  با  نیز  پژوهش ها  این  در  صدیق  بوده اند. 
جامعه ی  در  دختران  و  زنان  جایگاه  فهم  پی  در  کیفی، 
و  بلوچستان  و  سیستان  استان  دو  در  خاصه  ایران، 
کردستان بوده است. آموزش و سواد، ازدواج و طالق، فقر 
و اشتغال و میزان آگاهی زنان از حقوق مدنی و اجتماعی، 

از معرف های مهم جایگاه مزبور نزد صدیق بوده اند؛
قرینه  به  زیرا  داشت،  من  برای  زیادی  اهمیت  »آن کار 
می دانستم که موضوع را باید فراتر از موضوع زنان و در 
دولت  با  آن ها  نسبت  و  »قومیت« ها  مفهومی  چارچوب 
در  که  هست  دهه ای  سه چهار  کرد.  بررسی  حکومت  و 
محلی  نخبگان  مقوله ی  ایران،  روستایی  جامعه شناسی 
نخبگان  این  ظرفیت  از  به واقع  اما  می کنیم،  مطرح  را 
نبرده ایم. در آن پژوهش نخبگان محلی  بهره ی شایانی 
را واجد ظرفیت کاهش تنشی دانستم که میان قومیت ها 
را  این تنش  نمی توان  به هر حال  دارد.  وجود  حکومت  و 
نارسایی هایی  و  نداری ها  ناکامی ها،  ناتوانی ها،  از  منتزع 
قومیت ها  این  زنان  شده اند.  مردم  گریبانگیر  که  دانست 
با این اوصاف بیش از مردان هم در معرض سوء مدیریت 

روابط ملی – قومی هستند.«
صدیق سروستانی از نخستین جامعه شناسانی بود که به 
تحلیل  موردی،  تحلیل  به روش های  اختصاصی  صورت 
علمی  مقاالت  ارائه ی  با  و  پرداخته  فراتحلیل  و  محتوا 
درباره ی این روش ها، کوشیده تأثیری جدی و عملی در 
روند نگران کننده ی پیمایش گرایی در جامعه شناسی ایران 
با  این باره،  در  صدیق  کار  اهمیت  به جای گذارد.  خود  از 
منابع  مزبور،  مقاالت  نگارش  زمان  در  این که  یادآوری 
اندکی درباره ی روش های پژوهش در اختیار پژوهشگران 
و دانشجویان علوم اجتماعی بوده است، روشن تر میشود.

صدیق پس از بازگشت به ایران از مهرماه شصت و سه 
به استخدام دانشگاه تهران در آمد و عضو هیات علمی 
  65 سال  از  شد.   دانشگاه  این  اجتماعی  علوم  دانشکده 
همکاری خود را با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه شروع 
کرد  که حاصل این همکاری  پژوهشی و مطالعاتی تالیف 
»تاریخ  و  اسالمی«  شناسی  »جامعه  کتاب  دو  مشترک 

جامعه شناسی« بود.
»عالوه بر دانشکده ی علوم اجتماعی، در دانشگاه امام 
و  تدریس کردم  معلم   تربیت  و  تربیت مدرس   ، صادق 
هفته ای یک یا دو روز به قم می رفتم و در موسسه ی 
عالی آموزشی و پژوهشی امام خمینی تدریس می کردم. 
جمعًا به مدت 18 سال در قم و البته به صورت پاره وقت 

تدریس داشتم.«.
». در سال 70 دو یا سه ترم هم در دانشکده ی تربیت 
بدنی دانشگاه تهران تدریس کردم و در آن زمان بود که 
یکی دو نفر از مسئوالن کمیته ی ملی المپیک به دیدن 
را  پژوهشی  عالی  شورای  اندازی  راه  طرح  و  آمدند  من 
مطرح و از من دعوت به همکاری کردند و بدین ترتیب 
پس از طی مراحلی، ما از مؤسسان شورای عالی پژوهشی 
با  من  همکاری  پایه ی  و  شدیم  المپیک  ملی  کمیته ی 
به  همکاری  این  و  شد  گذاشته  المپیک  ملی  ی  کمیته 

مدت 20  سال ادامه داشت
  یک دوره، از اساتید خارجی دعوت به تدریس کردند و 
در یک دوره هم آزمونی که از اساتید داخلی گرفته شد، 
در آزمون شرکت کردیم و نهایتًا من، خانم دکتر شکوه 
نوابی نژاد و آقای دکتر محمد خبیری برای تدریس واحد 
و  شدیم  انتخاب  منطقه  در  المپیک  همبستگی  مدیریت 
پس از صدور حکممان از جانب خود« سامارنش« رئیس 

کمیته جهانی المپیک برای تدریس به مراکز استان ها 
اعزام می شدیم.«

مختلفی  جوانب  که  است  طرحی  المپیک  همبستگی 
کتاب  مدیریتی است.  جوانب  دارای  خاصه  اما  دارد، 
همبستگی المپیک را صدیق سروستانی برای اولین بار 
در ایران ترجمه و خود نیز اقدام به تدریس آن می کند. 
تدریس در این دوره نیز، در کشورهای گوناگون و به 
فراخور بازی های آسیایی، برای صدیق تکرار می شود. 
با ترجمه ی کتاب »فراتر از پیروزی« پروفسور والتون، 
صدیق نشان می دهد که هویتی جدی در قالب یکی 
از اعضاء فعال کمیته ی ملی المپیک یافته است. این 
رشته ی  درسی  غیر  کتاب  تنها  حاضر،  زمان  تا  کتاب 
در  و  رسیده  چهارم  چاپ  به  که  است  بدنی  تربیت 
هم  افغانستان  و  تاجیکستان  زبان  فارسی  کشورهای 
تدریس می شود. صدیق همچنین نقشی فعال در در 
واحد  تدریس  به  و  داشت  المپیک  فصلنامه ی  انتشار 
ارشد  مدیران  برای  ورزشی«  سازمان های  »مدیریت 

ورزشی نیز  می پرداخت.
به همه ی مراکز  بازی های آسیایی و سفر  »در تمام 
ی  تجربه  به  توجه  با  بودم.  کمیته  همراه  ها  استان 
تنها  بگویم  توانم  این سال ها، می  تمام  ام در  کاری 
جایی که بهتر از سایرین عمل می کرد، کمیته ی ملی 
المپیک بود، که برخوردار از نظارت خارجی و ملزم به 

پاسخگویی به یک نهاد بین المللی بود.«
صدیق در اوائل دهه ی هشتاد، روابطی نیز با شورای 
دعوت  با  نهایتًا  و  کرده  پیدا  فرهنگی  انقالب  عالی 
اجتماعی  وارد کمیسیون   ، به منظور همکاری  رسمی 
در  حاکم  رویه ی  به  صدیق  واکنش  می شود.  شورا 
نسبت  او  انتقادی  رویکرد  از  برآمده  که  کمیسیون، 
است،  ایران  در  اجتماعی  پژوهش های  انجام  روند  به 
موجب می شود او در مدتی کوتاه، از نقشی محوری در 

کمیسیون برخوردار شود؛
در چند سال گذشته بیماری تاب و توان او را گرفت...

به یکی از دوستان گفته بود نمیدانم این چه سرنوشتی 
است که درست  از اواخر اسفند تا نیمه های فروردین 
بیماری  است  نشاط  و  شادی  لحظات  مردم  برای  که 
من عود میکنم و همیشه این روزها را در بیمارستان 
تنگ  ماهیگیری  برای  بود..دلم  گفته  بازهم  هستم...و 
شده... ووقتی از او پرسیدند  حسرت چه چیزی بر دلت 

مانده گفت.....
کنار  در  فراغت  اوقات  گذران  های  فرصت  کمبود   «
خانواده، مهم ترین غبطه ای  است، که از گذشته برایم 

باقی مانده است.«
وحاال صدیق در کنار ما نیست....برایش دعا میکنیم....

یاد و خاطره اش را گرامی میداریم...و از خدای بزرگ 
آنان  از  که  دهد  قرار  قدردان کسانی  را  ما  میخواهیم 
نباشد  بد  تلخیها  این  همه  میان  در  شاید  آموختیم...و 
که گاهی هم به فکر ماهیگیری باشیم....از چاله های 
درس و کالس به چاههای رساله و طرح تحقیق نیفتیم 
....مطالعه و تحقیق خوب و لذت بخش است اما کمی 
نگاه کنیم...شاید چیزهای  بیشتر  برمان  و  به دور  هم 
تازه ای ببینیم که تا بحال فرصت دیدنش را نداشته 

ایم.
این  فقدان  پرورش  و  آموزش  شناسی  جامعه  انجمن 
آن  خانواده  به  را  ایران  شناسی  جامعه  ارزشمند  استاد 
می  تسلیت  شناسی  جامعه  علم  دوستداران  و  مرحوم 

گوید.

صدیق سروستانی از نخستین 
جامعه شناسانی بود که به صورت اختصاصی 
به روش های تحلیل موردی، تحلیل محتوا 
و فراتحلیل پرداخته و با ارائه ی مقاالت 
علمی درباره ی این روش ها، کوشیده 
تأثیری جدی و عملی در روند نگران کننده ی 
پیمایش گرایی در جامعه شناسی ایران 
از خود به جای گذارد. اهمیت کار صدیق 
در این باره، با یادآوری این که در زمان 
نگارش مقاالت مزبور، منابع اندکی درباره ی 
روش های پژوهش در اختیار پژوهشگران 
و دانشجویان علوم اجتماعی بوده است، 
روشن تر میشود

دکتر محمد مهدی لبیبی



دعوت به همکاری
IASE-NGO.IR

دوفصل نامه ی 

جامعه شناسی آموزش و پرورش
با مقاالت و گزارشات مختلف 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.


