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فهرست

اهمیت پژوهش و تحقیق در دنیای امروز به حدی است که در ارزیابی کارنامه علمی 
هر کشور، میزان ارائه مقاالت تحقیقاتی و پژوهشی در محافل علمی در نظر گرفته 

می شود. 
از این رو کشور های صنعتی برای دستیابی به علم و صنعت حضور در پایگاه های 
تحقیقاتی را برگزیدند. در سایه انجام تحقیق و پژوهش کشورها می توانند به جای 
تغذیه از افکار دیگران، خود اندیشه سازی کنند. در دنیای امروز اصلی ترین عامل در 

توسعه کشورها، دانایی محور شدن اقتصاد و رشد دانش فنی است. 
اقتصاد علمی  تاریخ علوم در دانشگاه کویینز، آمریکا را قوی ترین  بولر استاد  پیتر 
در جهان معرفی می کند که بیشترین سرمایه گذاری را به نحو منسجم صرف علم 
می کند و ثمر آن را می چیند. تحلیل گران، موفقیت آمریکا را تا حد زیادی مرهون 
سرمایه گذاری بسیار عظیم برای جذب بهترین استعدادها برای کار در مجهزترین 
آزمایشگاه ها و وضع مقررات برای حمایت از سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات می 

دانند. 
در صنعت  توسعه  و  تحقیق  میلیارد دالر صرف   ۳۰۱ / در سال ۲۰۰۴این کشور۵ 
انگلیس، کانادا،  از مجموع سرمایه گذاری کشورهای  و دانشگاه ها کرد. این مبلغ 

فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن هم بیشتر است. 
بر اساس اعالم وزارت علوم و تحقیقات فقط ده درصد از اعتبارات پژوهش کشور 
به طور هدفمند و سیاست گذاری شده، هزینه می شود و استفاده نادرست از بودجه 

تحقیقاتی کشور موجب پایین آمدن ارزش افزوده تحقیقات در کشور شده است. 
کشور  تحقیقاتی  متوسط  توان  چهارم  یک  یعنی  ۲۵درصد،  از  فقط  دیگر  طرف  از 

استفاده می شود و قابلیت های محققان ایرانی بالاستفاده می ماند. 
عدم توجه به مقوله پژوهش در ایران و البته کاربردی نمودن آن یکی از ضعف هایی 

است که همواره متخصصین امر از آن گله مند و البته مسئولین امر با 
دادن وعده و عیدهای بی شمار نسبت به روزها خوش در پیش رو، امید 

داده اند.
در چند سال اخیر اهمیت به پژوهش و تحقیقات از سوی مراکز دولتی 
اگر هم عده ای تالش  بوده که  قدر در حاشیه  آن  و حتی خصوصی 
نموده اند تا آن را به متن سوق دهند با بی مهری و البته کم توجهی 

مسئوالن مواجه شدند.
بر  است  کشور  یک  جانبه  همه  توسعه  زیربنای  پژوهش  که  امر  این 
کسی پوشیده نیست و حتی با کمی ارفاق می توان آن را از مفروضات 
مسلم روند توسعه یافتگی کشورها قلمداد کرد اما این سوال همواره در 
ذهن محققین و دست اندرکاران امر پژوهش نقش می بندد که با این 
همه بدیهیات چرا همواره از قافله پژوهش نسبت به کشورهای پیشرفته 

عقب تریم.
ایران  در  پژوهش  پیشرفت  و  توجه  درباره عدم  متفاوتی  دیدگاههای   
مطرح است که هم می توان به دیگاههای خرد که عدم توجه افراد را 
به این مقوله مهم ربط می دهد اشاره کرد و هم دیدگاههای کالن که 

ضعف در ساختار و نگاه ضعیف دولتی به آن معطوف می شود.
پیشرفته  کشورهای  در  آموزشی،  متخصصان  منظر  از  خرد،  دیگاه  در 
راه  افراد  شود،  می  آغاز  پایین  سنین  از  که  تحقیق  امر  از  استفاده  با 
و روش درست فکر کردن و چگونه عمل کردن را فرا می گیرند. اما 
نظام آموزشی ما مبتنی بر محفوظات است و دانش آموزان پژوهشگر و 
کنجکاو تربیت نمی شوند. دانش آموزان عادت کرده اند کتاب بخوانند، 

به  در  گاه  هیچ  ولی  بدهند  امتحان  و  کنند  حفظ 
کارگیری افکار خود، سعی نمی کنند. در مدارس ایران 
حالی  در  است  نیامده  در  کاربردی  صورت  به  علوم 
آزمایشگاه ها و مراکز  آزمودن علوم در  که تجربه و 
تحقیقاتی نقش مهمی در تولید علم و توسعه ایفا می 
کند. اگر این فرهنگ از همان آغاز به جوانان آموزش 
داده شود، در آینده شاهد افرادی با روحیه پژوهشگری 

خواهیم بود. 
اما در دیدگاه کالن، کمبود سرمایه گذاری در بخش 
پژوهش و تحقیقات تقاضا محور، عدم تبیین جایگاه 
بخش  و  دولتی  ارشد  مدیران  بین  پژوهش  واقعی 

خصوصی، از موانع موجود در امر تحقیق است. 
ویژه  به  پژوهش  به  توجهی  کم  و   ضعف ساختاری 
در بخش علوم انسانی و کاربردی نمودن آن یکی از 
مسائلی است که همواره مورد توجه و البته نقد عمده 

کارشناسان بوده است.
به  خصوصی  بخش  حتی  و  دولت  حداقلی  توجه 
نمودن  کاربردی  چنین  هم  و  کاربردی  پژوهشهای 
توسعه  پیش شرط های  و  الزامات  از  یکی  پژوهشها 
اختیار  در  با  دولت  امیدواریم  که  است  کشور  پایدار 
گذاشتن ابزار و امکانات مناسب، به اندیشمندان علوم 
نگاهی  با  تا  بدهد  را  فرصت  این  ایران  در  انسانی 
و  واکاوی  را مورد  ایران  اجتماعی  موشکافانه مسائل 
البته بهینه سازی قرار دهند و از به گل نشستن کشتی 

سنگین و گرانسنگ پژوهش جلوگیری نمایند!

کشتی پژوهش را به گل ننشانیم
احمد احمدی نژاد
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دکتر  پرورش،  و  آموزش  شناسی  جامعه  انجمن  نشست  در 
اجتماعی دانشگاه  داور شیخاوندی عضو هیئت علمی گروه 
کشورهای  گفت:  شدن  جهانی  اصطالح  به  اشاره  با  آزاد 
مختلف جهانی شدن را به نحو متعدد به کار برده اند و در 
فارسی به جهانی شدن تبدیل شده است که می تواند جهانی 
کردن هم باشد، درواقع فرانسوی ها این را از لغت »جهان« 
گرفته اند زیرا »مون« به معنی جهان و »مند« به معنی مردم 

است و استفاده از Global glob به معنی ُکره می باشد.
توانستند  نیز می  زبانها  آمریکایی  و  ها  انگلیسی  وی گفت: 
از لغت دیگری مانند World استفاده کنند اما علت عدم 
استفاده آنها این است که خواسته اند تمام کره زمین را به 
کار ببرند شاید به همین جهت بسیاری از کشورها کرویت و 
کروی شدن را به کار می برند.در هر صورت در همه زبانها 
مفهوم جهان در طول تاریخ یکی نبوده است، به خصوص که 
قبل از کشف امریکا جهان کروی نبوده و مفهوم جهان بسیار 
محدود بکار می رفته و یا اینکه تصور نمی کردندکه زمین به 

دور خورشید می گردد .
عالم  و  دنیا  جهان،  نیز،  ما  ادبیات  در  افزود:  شیخاوندی 
مفهومهای مختلفی دارد که به حوزه زمینی اطالق می شود 
به طوریکه در عالم هوشیاری و  بیداری عالم به مفهوم کل 
و گاهی به معنای عام کلمه تلقی می شود، دنیا هم به همین 
به  گاهی  و جهان هم همینطور  باشد  تواند کل  ترتیب می 

معنای محدود و گاهی به معنی نامحدود آن به کار رود.
از  چیزهایی  تدریج  به  که  طور  همین  نتیجه  در  گفت:  وی 
غرب وارد فرهنگ ما شده است این لغت هم وارد شد و به 
زبان مانشست به طور مثال چیزهایی از غرب آمد و به تدریج 
قانون شد که بدنبال آن کارمندان را وادار کردکه از کت و 

شلوار استفاده کنند و دلیل آن هم این بود که انواع لباسها 
و اقوامی همچون آذری، کرد و بلوچ وجود داشت مخصوصًا 
وقتی وحدت ذهنی را نمی توانستند ایجاد کنند گفتند حداقل 
وحدت لباس را ایجاد کنیم که به نظر می رسد در وحدت 
لباس بیشتر موفق بودند تا وحدت ذهنی.به همین جهت از 
لباس مدرن  بعد که مسئله کشف حجاب و  به  سال ۱۳۱۴ 
کشوری مطرح شد، لباس نظامی هم به همین ترتیب عوض 
شدبه طورکلی منظور این است که به تدریج از نیمه دوم قرن 
آموزشهای خودش  با  آن هم  پذیرفتیم که  را  ۱9 چیزهایی 
همراه بود.از آن جمله که اولین آیین نامه آموزش و پرورش 
برنامه اصاًل لغت نداشتند عینًا نوشتند  آنجا برای  را نوشتند 
مناسبی  لغت  مدتها  برای  بعد  به   ۱۲89 در   Program

نداشتیم. و با Program هم به تدریج وارد شده است. 
شیخاوندی ادامه داد: مثاًل همین دولتی شدن به تدریج وارد 
زبان ما شده است و به همین جهت هر قدر ریشه یابی کنیم 
باید به عقب برگردیم و دریابیم تحت چه شرایطی چه پیش 
جهانی  را  مسائلی  خیلی  ما  امروز  که  موجب شده  شرایطی 

ببینیم. 
درحال  ما  نیستیم که  معتقد  اینکه من هم  به  اشاره  با  وی 
جهانی شدن هستیم گفت: تعدا اندکی از هر جامعه ای، )جامعه 
غیر اروپایی که تا حدی زبان، آموزش، شناخت فرهنگ و ... 
آشنایی دارند( می توانند جهانی شوند نه آنهایی که زبان و 
تاریخ و جغرافی محل را به درستی نمی دانند به طور مثال 
می گوییم ماداگاسکار کجاست؟ از آمریکا آدرس می دهند 
تا ژاپن! چون نمی دانند اصاًل کجاست به همین جهت این 
کیفیت ذهنی که بایستی ترسیمی و تصویری در ذهن باشد 
که فوراً بتواند کشورها، زبان، فرهنگ و آدمهایشان را مجسم 

کند در همه جا نیست و به سطح تحصیالت مربوط است.
افزود:گلوکاالزیشن یعنی »جهان محلی شدن«  شیخاوندی 

و خیلی ها معتقدند که هرچند اقتصاد و رسانه ها جهان را 
بسیار کوچک کرده اند اما خیلی از تولیدات در سطح جهانی 
نیست مثاًل همه پپسی کوال و مک دونالد و... را می شناسند 
و مصرف می کنند ولی عماًل اینها جهانی هستند ولی محلی 
مصرف می شوند و در حوزه اقتصاد هم اتفاقًا سعی می کنند 
از نظر تکنیکی رنگ جهانی  به نحوی  را  تولیدات  از  خیلی 
فرض  کنند،  اضافه  آن  به  هم  محلی  رنگ  یک  ولی  بزنند 
کنیم چینی ها برای ما ساعتی درست کردند که اذان هم می 
گوید ولی آنچه که برای ایران می فرستند اشهدان علی ولی 
اهلل را می گوید ولی آن که برای سنی های کشورهای دیگر 
می رود این را ندارد! یعنی این را با محل تطبیق داده اند یا 
اینکه رنگ هایی که برای هندی ها می سازند خیلی الوان، 
های  رنگ  ما  برای  که  صورتی  در  است  رنگارنگ  و  براق 
تیره می فرستند.منظور این است که حتی در سطح جهانی 
که تولید می شود با توجه به مصرفش سعی می کنند آن را 
با مصرف آنجا منطبق کنند و در نتیجه جهانی محلی شدن 

بیشتر پایایی دارد تا جهانی شدن. 
در  پیش هم  اواخر حتی 6۰-7۰ سال  تا همین  گفت:  وی 
نمی کردند که اصال جهان گرد است  باور  ایران، خیلی ها 
و گاهی هم طنز هایی در این زمینه می گفتند. گرد بودن 
و  بود  جدید  کشف  یک  جغرافیایی  لحاظ  به  حداقل  جهان 
به این ترتیب بالفاصله برای تجار کشف شد که می توان 
به  آورد،  وجود  به  کروی هم  تجارت  کروی یک  در جهان 
همین ترتیب شروع کردند به پیدا کردن کوتاه ترین راهها و 
سعی کردند کاالهای تجاری را قبال بیشتر وارد می کردند 
خودشان تولید کنند منتهی ادویه را نمی توانستند تولید کنند 
تولید وصادر  به  بعد ها خود در منچستر شروع  انگلستان  و 

کردن آن نمود. 
در نتیجه کم کم نقاط مختلف جهان کشف و آشکار شد و به 

متن سخنرانی دکتر داورشیخاوندی  با عنوان؛

  جهانی شدن آموزش و پرورش
)قسمت   نخست(

تدریج به دنبال بازار سرمایه داری که یک پدیده جدید است 
فهمیدند که سرمایه را می شود دوباره تولید کرد همانطور که 
کشاورز کشت می کند اگر سرمایه بذر بود و از کشت خود 
نان می خورد معلوم شد که سرمایه هم امکان باروری اش 

به طور دایم میسر است.
وی تصریح کرد: سرمایه داری سرمایه ورزی است یعنی تمام 
سرمایه را می گذارند و با ورزیدن آن مثل کشاورزی، دانش 
ورزی، دین ورزی... که لغت های ما هستند سرمایه هم لغت 
بهتری بود که به کار رفت. سرمایه داری حاال ممکن است در 
خیلی موارد سرمایه داشته باشند و دکانشان را هم ببندد و زیر 
بالشان بگذارند در صورتی که کاپیتالیسم و تمامی این لغات 
را در این منطقه از یک ریشه گرفته اند. کاپیتالیسم در واقع 
سرمایه ورزی است تا سرمایه داری و ما می گوییم سرمایه 

داری یا سرمایه مالی به عربی راس المال می گویند.
شیخاوندی بیان داشت: در مورد حوزه صنعت هم همین طور 
است چون چاپ را بیشتر چینی ها به کاربردند و ما قبل از 
اروپا به چاپ رسیدیم. در قرن 8 میالدی در اینجا مهرهایی 
به  اصفهانی  پرده های  و  اصفهانی ها درست می کنند  که 
کار می رفته است، بعدها در سال ۱۴۵۴ به اروپا منتقل شد 
و آنها توانستند این کار را توسط گوتنبرگ و با حروف التین 

انجام دهند.
وی ادامه داد: اولین کتابی که اروپایی ها چاپ کردند یک 
انقالب بزرگ بود، انقالب چاپی که موفق شدند کتاب تورات 
و انجیل را چاپ کنند به ویژه اینکه انجیل را در سال ۱۵۲۰  
یکی از بانیان پروتستان از آلمانی ترجمه کرد و باز هم این 
خانه  در  که  را  آنچه  توانستند  که  بود  بزرگ  انقالب  یک 
داخل  در  راحت  خیلی  نوشتند  می  باروت  و  نبود  خودشان 

بخرند و در خانه خودشان بگذارند. 
وی گفت: بعدها که چاپ سنگی آمد ما توانستیم قرآن را به 
عنوان مظهر قوی در خانه داشته باشیم و حتی کتاب فارسی 
قرآن  کنار  دانستند  نمی  فارسی  اصال  که  هایی  خانه  در  را 
یافت می کردیم و برای گرفتن فال هم یک فارسی زبانی 
پیدا می کردند. منظور این است که صنعت چاپ کمک کرد 
استفاده کردند و  از آن  و  برسد  به سطح جهانی  ادبیات  که 
توانستند توسط این اختراع دانش را سوار پرهای کاغذی کنند 
و به پرواز در آورند.یعنی همان کسانی که چاپ را اختراع و 
منتشر کردند، همان طور که چینی ها باروت را می شناختند 
و نتواستند از آن اسلحه بسازند تا غرب از آن اسلحه ساخت، 
از برکت کشف جهان و نقش جهان توانستند به دریاها بروند 
اول به عنوان تاجر رفتند ولی گفتند چرا فقط تجارت کنیم به 
این ترتیب بخشی از جمعیت ناراحت و خاطیان که مسیحیت 
را قبول نداشتند یا در کشورهای پروتستان شده مسیحیان را 
می توانستند به قاره های تازه کشف شده بفرستند به همین 
مناسبت سفرها به نسبت قبل آسان شد و هدفها هم تا حدی 
مشخص تر شد و به این ترتیب انگلیسی ها هم به قسمت 
شمالی آمریکا راه یافتند. منتهی اسلحه هم با آنها اجازه داد 
که با بومیان راحت به مبارزه برخیزند، موفق شوند و آنها را 

اسیر کنند.
در  افتاد  اتفاق  که  چیزی  داشت:  بیان  ادامه  در  شیخاوندی 
افسران  از  یکی  که  بود  این  اسماعیل  شاه  عصر  هم  زمان 
به مکزیک رفت و مکزیکی ها  نفر  با ۵۰۰  اسپانیولی فقط 
هم معتقد بودند که هنگامی امام زمانی به جمع آنها از دریا  
به  میان  این  در  آید  می  بادبان سفید  با  از طریق کشتی  و 
آنها گفته شد سه کشتی با بادبان سفید در حدود ۱۵۵6 که 
ظهور شاه اسماعیل در اینجاست پیدا شده است و به همین 

دلیل فکر کردند آن موعودی که انتظارش  را داشتند رسیده 
است و به این خاطر مراقبشان بودند و برای مدت ها کاری 
وجود  به  کوچک  برخورد  یک  مدتی  از  نداشتند.بعد  آنها  به 
آمد و وقتی شخصی کشته شد به پادشاه مکزیک خبر دادند 
که اینها مردنی هستند و ابدی نیستند و بدین ترتیب جنگ 
مکزیکی ها شروع شد و آنها با قدرتی که آمده بودند با ۵۰۰ 
نفر به یک کشور مسلط شدند و تمام اینها هم جویندگان طال 
بودند چون به آنها گفته بودند که در آنجا طال زیاد یافت می 
شود.در واقع خود این هم مربوط به اسطوره دیگری می شود 
که وقتی اسالم به اسپانیا رفت چند روحانی اسپانیایی سوار 
کشتی شدند و به طرف غرب رفتند و شایعه و یک اسطوره 
ساخته شد که اینها به شهری رسیدندکه شهر از طالست و 
به این ترتیب افسانه ای که در غرب طال وجود دارد در افکار 

وجود داشت و 
خاطر  به  یا  ادویه  خاطر  به  یا  مناسبت  هر  به  خواستند  می 
جستن طال به غرب بروند. بنابراین ادویه که پیدا نکردند ولی 

جستن طال در آمریکا شروع شد. 
این محقق و استاد دانشگاه اظهار داشت: ایران هم در زمان 
صفویه با برادران شرقی و اروپایی آشنا شد و به این ترتیب 
این سالح ها مورد توجه خیلی  انفجاری  از قدرت  مظهری 
و تصمیم  بود  ایران  و  مثل چین  قدیم  بزرگ  از کشورهای 
موفق  هم  حدی  تا  و  کنند  را  تولید  سالح  این  که  گرفتند 
ها  افغان  هم  سلطان حسین  شاه  زمان  در  بعدها  که  شدند 
توپ داشتند و هم ایرانی ها و در نتیجه توپ یکی از مظاهر 
اقتدار شد و مردم غربی هم به خاطر اینکه آن را ابداع کردند 
خیلی  دلیل  همین  به  شدند.  قدرت  مظهر  بردند  کار  به  و 
دو  قرن ۱9  دوم  نیمه  از  و  آنها شوند  مثل  ها خواستند که 
جریان به وجود آمد. ژاپنی ها که به زور تسلیم آمریکایی ها 
شده بودند وادار شدند که فرزندان خود را به آمریکا و اروپا 
بفرستند که راه و رسم بزرگی، اقتدار و صنعت را یاد بگیرند 
و برای خودشان هم همان مدارس را درست کردند، ژاپنی 
ها در سال ۱8۵9 اولین دانشگاه را به شیوه غربی ها درست 
امیرکبیر دارالفنون را  از برکت  نیز در سال ۱8۵۱  کردند ما 
تاسیس کردیم منتهی به تدریج به دبیرستان دارالفنون تبدیل 
شد و بیشتر هم برای اعیان راه اندازی کرده بودند.منظور این 
است که دریک جاهایی یا مدل را بردند یا افراد را فرستادند 
که مدل را بگیرند و در واقع لغت فرنگی مآبی که در میان 
ما معمول شد فرنگی هم نیست بلکه ادای فرنگی را در می 

آوردند. 
به  شاه  ناصرالدین  دوره  در  مآبی  فرنگی  حداقل  گفت:  وی 
بعد در قاجار نقش خیلی مهمی داشت و صفویه نقش اولیه 
محدودی داشت بنابراین هم به سفر رفتن روی آوردند هم 
آنها کمک  امنیت  و  راه های جدید  راهها کمک کردند.  به 
کرد که اینها بتوانند خیلی از ارزشهای اروپایی و صنایع وابزار 
روزمره را وارد کشورهای مختلف کنند و اندک اندک از خیلی 
راحت  هم  آنها  و  شد  معمول  غربی  فرهنگ  کاربرد  جهات 
ننشستند یعنی حتی قبل از آنکه جایی را اشغال کنند همراه 

با تجار مسیونها دینی را هم می فرستادند.
 مسیونها دینی یا دین ورزان مهاجم رفتندکه دین مسیحیت 
را گسترش دهند و در خیلی جاها موفق شدند و در بسیاری 
جاها هم با اشکاالت زیادی مواجه شدند ولی رها نکردند و به 
همین ترتیب زمینه هایی به وجود آمد که در کل دین ورزان 
شروع به دایر کردن مدارس نمودند از جمله آمریکایی ها در 
اصفهان شیراز و کرمانشاه مدارسی را راه اندازی کردند که 
خیلی از اعیان و اشراف فرزندانشان را به آنجا می فرستاند 

و بعد هم دختران را فرستادند که عکس العمل روحانیون را 
و  فرستادند  می  را  دختران  یواشکی  آنها  ولی  داشت،  درپی 
تعلیم می دادند اما باالخره ناچار شدند اواخر قرن ۱9 اولین 
مدارس ایرانی دخترانه را هم در ایران دایر کنند و در آستانه 
مشروطیت این اتفاقات افتاد و بعد در سایر جاها هم همین 

گونه شد.
یا  مهاجرین  که  وقتی  یعنی  داشت:  بیان  شیخاوندی   
هم  مدرسه  شدند  مجبور  رفتند  می  جایی  به  استعمارگران 
دایر کنند و چون مدرسه دایر کردند خیلی از اهالی آن محل 
به  آنجا فرستادند.  به  را  اعیان واشراف فرزندانشان  از جمله 
مدرسه  یک  انگلستان  سفارت  پشت  در  هم  هنوز  طوریکه 
های  بچه  ها  خانواده  از  خیلی  و  است  زبان  آلمانی  بزرگ 
فرزندان سفیران  با  که همراه  فرستند  آنجا می  را  خودشان 
آنجا تعلیم ببینند.در قدیم هم یک مدرسه آمریکایی دیگری 
بود که در مسیر جدید تجریش )ولیعصر( قرار داشت و مدرسه 
آمریکایی دیگری نیز به نام مدرسه عالی دماوند بود. در هر 
صورت با تاخیر زیاد در عصر ما و قبل از انقالب این اتفاقات 
است.  پیش شروع شده  از ۱۰۰ سال  این جریان  ولی  افتاد 
یکی از کارهای دارالفنون ترجمه کتابها بود. وی گفت: چین 
و هندوستان چون مرکز کشورهای شرقی شدند و در قرن ۱9 
در اثر اختالفات مجبور شدند و انگلیس رسما هندوستان را به 
عنوان مستمره خود شناخت و برای کارکنان خود هم در آنجا 
کالس گذاشت و بعضی ها را فرستادند در لندن تربیت شدند 
و در بازگشت جزو مدیران محلی شوند، به این ترتیب زبان 
انگلیسی هم اکنون در هندوستان زبان دوم است در حالی که 

۴۰۰-۵۰۰ زبان در آنجا وجود دارد.
وی افزود: از تونس و الجزایر گرفته تا مراکش و سنگال همه 
در اختیار فرانسوی ها بودند که آنها مدارس فرانسه را دایر و 
بعد شروع به آموزش زبان فرانسه کردند به همین جهت تنها 
اینکه در  زبان مستمراتی ها زبان مشترک آنها شد و برای 
مدیریت آنها مشارکت داشت و به همین جهت از آن طرف 
هم مسئله سالح مقوله خیلی مهمی برای استعمارگران بود 
ولی دیگران هم سعی کردند به آن سالح مسلح شوند زیرا  
اختالفات درونی خودشان را هم داشتند. چینی ها و ژاپنی ها 
نیز همین کار را کردند.ما در ۱8۰۳ مورد تهاجم رسمی روسیه 
نفرات  و  مبارزه  برای  کافی  های  سالح  زیرا  شدیم  تزاری 
عشایری  نفرات  سابق  مثل  نیروها  بیشتر  و  نداشتیم  آماده 
بودندکه خودشان را در خدمت شاهان قرار می دادند و بیشتر 
قلمروی  یا  برای حفظ کشور  تا  برده می شدند  یغما  به  نیز 

کشوری.
خیلی  هم  سربازان  رسمی  تعداد  داشت:  ابراز  شیخاوندی 
محدود بود و بیشتر هم با شمشیر سر و کار داشتند چراکه 
نتیجه  در  بودند  اندکی مسلح  تعداد  و  بود  نادر  تفنگ خیلی 
فرانسوی  از  شدیم  مجبور  ما  شد  طوالنی  ها  جنگ  وقتی 
ها کمک بگیریم و چون آنها در زمان ناپلئون می خواستند 
خوبی  گاه  گذر  برای  آنها  برای  ایران  بگیرند  را  هندوستان 
بود، به همین علت از ۱8۰۳ به بعد به افراد ایرانی تعلیمات 
نظامی دادند یعنی عمال در خیلی از کشورها آموزش غربی 
از تعلیمات نظامی شروع می شود و قبل از اینکه نهادهای 
را  رزمی  و  نظامی  تعلیمات  باشیم  داشته  را  آنها  آموزشی 
داشتیم. بدین ترتیب معرفت جنگی برای ما اولویت پیدا کرد 
و در خیلی از کشورها این اتفاق افتاد به طوریکه چینی ها که 
در جنگ تریا معروف در سال های ۱8۴۱ و ۱8۴8  شکست 
خوردند تصمیم گرفتند که باید مانند غربی ها مسلح شوند و 

با این هدف راه و رسم غربی ها را در پیش گرفتند. 

5
شماره چهار، دی ماه 1391

علمینشست  علمینشست 



6
شماره چهار، دی ماه 1391

7
شماره چهار، دی ماه 1391
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و  الملل  بین  پروفسور کیکو ساکورایی، معاون 
دانشگاه  تطبیقی  شناسی  جامعه  تمام  استاد 
علمی  نشست  در  وی  توکیوست.  واسدای 
انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران 
به ویژگی های نظام آموزش و پرورش ژاپن و 
در  که  پرداخته است  ایران  با  آن  تفاوت های 
برایتان  را  آن  نخست  قسمت  گذشته  شماره 
این  پایانی  قسمت  اکنون  و  کردیم  منتشر 

سخنرانی پیش روی شماست.. 

دانش آموزان غذا خوردن را هم 
آموزش می بینند

بچه ها مدرسه را خیلی دوست دارند. موقعی که بچه ها در 
حیاط فعالیت نمی کنند ممکن است کسانی که در آن منطقه 
زندگی می کنند از حیاط مدرسه استفاده کنند مثاًل بزرگان 
استفاده  آن  از  و  می کنند  ورزش  کمی  آنجا  در  و  می آیند 
می کنند. و این هم یک فوق برنامه است که معلم بچه را می 
برد به پارک نزدیک مدرسه و بچه ها آشغال ها را جمع می 
کنند و متوجه می شوند نه فقط مدرسه را بلکه جای عمومی 
را خودشان باید نظافت کنند و آموزش غذا خوردن هم یکی 
از مهم ترین برنامه های راهنمایی و دبیرستان است زیرا نهار 
را در مدرسه می خوردند که این نه فقط سرویس است بلکه 
جزء آموزش تغذیه هم هست و آموختن روش خوردن غذا 

هم یکی از اهداف این برنامه است. 
حفظ و آشنایی با غذاهای محلی و استفاده از غذاهای بومی 
هم خیلی اهمیت دارد. این یک برنامه مقابله با فست فود 
کار  تغذیه  متخصص  مدرسه،  آشپزخانه  در  و  هست.  هم 
می کند و برنامه غذا می دهند و نه فقط اسم غذا می دهند 
بلکه هر روز نشان می دهد میزان سبزیجات میزان گوشت 
و ماهی... چگونه است و به این  ترتیب از نظر تغذیه باید 
همه نهار کامل باشد. به همین خاطر معلم تشویق می کند 
که همه با هم خوب غذا بخوردند. اگر مریض باشد فرق دارد 
ولی اگر بچه ای بگوید من دوست ندارم و ... معلم توضیح 
می دهد که همه چیز باید بخورید و تغذیه خیلی مهم است. 

در ژاپن مشارکت اجتماعی در همه 
زمینه ها باالست

در هر منطقه مدرسه دولتی وجود دارد و ممکن است حتی 
اولیاء هم در همین مدارس درس خوانده باشند به این خاطر 
مدرسه دولتی با کسانی که اطراف مدرسه زندگی می کنند 
خیلی ارتباط خوبی با یکدیگر دارند و همکاری و مشارکتشان 
باالست. در ایران بچه ها سرویس دارند ولی در ژاپن همه 
بچه ها پیاده به مدرسه می روند. ممکن است خیابان صبح 
کمی شلوغ باشد اما کنترل شلوغی اطراف مدرسه بر عهده  
کسانی است که در نزدیکی مدرسه زندگی می کنند. خانواده 
ها باید حمایت و راهنمایی کنند که بچه ها سالم به مدرسه 

بروند و در این رابطه حتی نوبت هم دارند. 
معلم همیشه بچه ها را به یک دکان نزدیک مدرسه می برد 
یا صاحب  دکان  با صاحب  و  آماده می کنند  ها سوال  بچه 
خیلی  ها  بچه  با  هم  آنها  که  می کنند.  مصاحبه  کارخانه 
همکاری می کنند و مصاحبه می کنند و از طریق این فعالیت 
معلم کمک می کند که بچه آشنا شو د با منطقه ای که در 
آن زندگی می کنند و رابطه خوبی با منطقه تشکیل می دهند. 

سخنراني خانم پروفسور کیکو ساکورایی با عنوان؛

نظام آموزش و پرورش در ژاپن )قسمت پایانی(
)همراه با پرسش و پاسخ(

به نوعی در ژاپن، به آموختن از طریق تجربه های گوناگون، 
خیلی اهمیت داده می شود.مخصوصًا مقاطع دبستان. 

کالس آشپزی هم اجباری است و تمام مدرسه دولتی عالوه 
یا  دارند  آشپزی  آموزش  برای  هم  اتاق  یک  آشپزخانه  بر 
اینکه بچه ها را به شالیزار می برند. اهداف آموزش و پرورش 
رشد  برای  دانش  و  علم  و  دروس  که  است  این  ژاپن  در 
جامعه، از طریق کتاب علم را آموزش می دهند که به درد 
آنها برای رشد در جامعه بخورد. اگر برای رشد جامعه،درسی 
اصول  و  زندگی  مهارت  ندارد.  ارزشی  اصاًل  خوانده اند  که 
با  افراد  بینند.  می  آموزش  بچه ها  مدرسه  در  هم  را  ژاپنی 
انضباط و مقید به رعایت قانون این نکته خیلی اهمیت دارد. 
را  مرور  و  عبور  قانون  یا  مدرسه  قانون  باید  ها  بچه  همه 

رعایت کنند.

پرسش و پاسخ
اشاره  درسی  کتابهای  به  شما  صحبت های  در 
اهم مطالب و  ایران  نشد. در حالی که در کشور 
موارد پیرامون کتاب های درسی دور می زند. نکته 
در  چه  ما  بچه های  تمام  ایران  در  اینکه  بعدی 
عشایر چه در شهر و چه در روستا زندگی می کنند 
و همه موظف هستند یک کتاب مطالعه کنند. مثاًل 
درس جامعه شناسی را که من در تهران تدریس 
روستای  و  یک شهر  در  دانش آموز  یک  می کنم، 
دور افتاده هم موظف است این کتاب رابخواند. در 
ایاالت مختلف  آمریکا در  یا  کشورهایی مثل هند 
این  را مطالعه می کنند  متفاوتی  کتابهای  ها  بچه 

امر در ژاپن به چه صورت است؟
**  سیستم ژاپن نیمه متمرکز است. شرکت های خصوصی 
از  باید مجوز  اما  را منتشر کنند  می توانند که کتاب درسی 
وزارت آموزش و پرورش بگیرند و آموزش و پرورش خیلی با 
دقت متون کتاب درسی را کنترل می کند به این خاطر چند 
است  یکسان  تقریبًا  درسی  کتاب  متون  ولی  داریم  شرکت 

دارد که کتاب درسی  نیست و مدرسه حق  زیاد متفاوت  و 
یعنی  را معین می کند  انتخاب کند. منطقه کتاب درسی  را 
را  کتاب  استان یک  یا یک  یا یک شهرستان  منطقه  یک 
انتخاب می کنند. ولی یک بچه که در روستا زندگی می کند 
یا یک بچه که در یک شهر بزرگ زندگی می کند شرایط 
زندگی شان با هم متفاوت است ولی کتب درسی زیاد با هم 

متفاوت نیستند. 
پس نقش کتاب درسی در ژاپن چیست؟

**  کتاب درسی مهم است و وزارت آموزش و پرورش ما 
هم مثل ایران آن را اعالم می کند و همه معلم ها باید آن 
را رعایت کنند. در مورد این نکته فکر می کنم ایران با ژاپن 
به  خیلی  ژاپن  در  ولی چون  است  یکسان  دیگر  جاهای  و 
فعالیت اهمیت می دهند از این جهت با ایران متفاوت است.

من دیده ام مهندسین ایرانی بعد از گرفتن مدرک خودشان 
عمل  می دهند.خودشان  توضیح  فقط  نمی کنند  عمل 
و  می دهند  اهمیت  خیلی  عمل  به  ژاپن  در  ولی  نمی کنند. 
تمام مهندسین خودشان باید بتوانند مثاًل ماشین را بسازند. 
در کشور ما به مسائل کاربردی خیلی اهمیت می دهند. مثاًل 
می کند  نظافت شرکت  در  هم  معلم  حتی  نظافت  مورد  در 
یعنی کار کردن با دست زشت نیست و خیلی ارزش دارد. 
مقصود از درس خواندن فقط پشت میز نشستن نیست. در 
علوم  مثل  خاص  های  درس  دبیرستان  و  دبستان  مقطع 
اجتماعی یا ریاضی توسط یک معلم مثل دبیرستان تدریس 
می شود در دبستان یک معلم تمام دروس را آموزش می دهد 
غیر از موسیقی. ولی از راهنمایی و دبیرستان همه معلم ها 
تخصص دارند. معلم انگلیسی فقط انگلیسی تدریس می کند 
راهنما  معلم  به  به صورت مشاور  نمی کند  تدریس  و وقتی 
دانش آموزان در یک کالس هستند  یعنی  تدریس می کند. 

و معلم عوض می شود.
در مورد امتحانات نحوه ارزشیابی دانش آموزان به 

چه صورت است؟
** دوره دبستان بیشتر توصیفی است و کتبی نیست ولی 

در دبیرستان و راهنمایی بیشتر روی نمره متمرکز هستند. 
دبستان اصاًل ارزشیابی ندارد نه تنها در ژاپن بلکه خیلی از 
کشورهای دیگر مثل عربستان هم اینگونه است و آزمونی 

وجود ندارد.
تجدید  ها  بچه  دبیرستان  و  راهنمایی  در  آیا 

می شوند؟
** تا پایان راهنمایی چون اجباری است حتی بچه ای که 
دبیرستان  ولی  نمی کند  تکرار  باشد  ضعیف  خیلی  درسش 
چون اجباری نیست امتحان ورودی دارد و اگر بچه ها خوب 

درس نخوانند قبول نمی شوند و باید چند بار تکرار کنند.  
به طور کلی عماًل کسی به خاطر مردود شدن از چرخه خارج 
نمی شود. ارزشیابی نتیجه نیست. به تالش افراد نمره داده 

می شود نه نمره ای که در امتحان می گیرند.
سیستم برگزاری کنکور در ژاپن چگونه است؟

گذراندن  از  بعد  و  است  سخت  خیلی  دانشگاه  کنکور   **
باید  برود  به دانشگاه دولتی  دبیرستان کسی که می خواهد 
در کنکور سراسری شرکت کند ولی تعداد دروس بستگی به 

گرایش بچه ها دارد.
جایی  من  است.  باال  مزایا  و  حقوق  ژاپن  در 
دیده ام که 5 برابر حقوق، مزایا دریافت می کنند 
حال سوال این است، آیا به لحاظ سطح کیفیت 
نخبگان،  دارد؟  وجود  متفاوتی  و  مختلف  مدارس 

غیر انتفاعی و...؟
تیزهوشان  هستند،  یکسان  کاماًل  دولتی  های  مدرسه   **
اصاًل نداریم و تقریبًا سطح آموزش هم یکسان است ولی 

ورودی  امتحان  دبیرستان  چون  نیست  اینگونه  دبیرستان 
سطح  داریم،  زیاد  خصوصی  دبیرستان  مخصوصا  دارد. 
اما  باالست  خیلی  بزرگ  شهر های  در  خصوصی  مدارس 

درشهرستانها پایین است. 
تعطیالت ساالنه به چه صورت است؟

در  که  است  اینگونه  راهنمایی  و  دبستان  تعطیالت   **
تابستان تقریبًا یک ماه و نیم، حدود ۴۰ روز و دوهفته هم 
بین کریسمس و اول سال میالدی تعطیل می شوند.در ژاپن، 
اول سال میالدی مثل نوروز ایران است و دربهار هم تقریبًا 

۳هفته تعطیلی داریم.
در  پرورش  و  آموزش  مسولین  تحصیلی   رشته 

ارتباط با آموزش و پرورش است؟
رشته خاصی  فارغ التحصیل  مدیر می شوند  که  ** کسانی 
مدیر  کسی  چه  که  می کند  انتخاب  وزارتخانه  نیستند.خود 

شود اما مدیران از بین معلمین با سابقه انتخاب می شوند■

جهان دو قطبی
۱. انسجام اجتماعی و چالش های نوین

چالش هایی که جامعه غربی با عقاید و آرمان های خود از 
آن ها عبور کرد:

الف: چالش بین رویکرد نظری و عملی کلیسا
ب: چالش اربابان و قدرت های محلی با قدرت کلیسا

های  چالش  حل  برای  را  مسیری  غرب  جدید  فرهنگ  اما 
گذشته پیمود که مسایل و مشکالت جدیدی بدنبال آورد:

۱. اقتصادی،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
۲. منظقه ای و فرا منطقه ای

۳. مقطعی و مستمر
۴. خرد و کالن

۵. معنوی و دینی
6. معرفتی و علمی

7. درون فرهنگی و میان فرهگی
8. تمدنی

9. ذاتی و عارضی
فقر  آمد چالش  پدید  در جوامع صنعتی  نخستین چالشی که 
و غنا است، که پیامد لیبرالیسم اقتصادی است. چالش بلوک 
بود  از جمله چالش های جدید فرهنگ غرب  شرق و غرب 
که در تمام قرن بیستم تا فروپاشی بلوک شرق ادامه یافت و 
از نوع چالش هایی بود که درون یک فرهنگ و تمدن واحد 
پدید می آیند، یعنی از جهت فرهنگی به فرهنگ واحدی تعلق 

داشتند. »شرق سیاسی در متن غرب فرهنگی قرار داشت.«
جنگ ها، بحران ها و تقابل های جهانی:

نداشته و پوشش  اول و دوم جهانی منشا دینی  جنگ های 
این  درگیر  های  و طرف  نگرفتند  بخود  نیز  دینی  و  مذهبی 
دو جنگ رفتار خود را در قالب ایدئولوژی های ناسیونالیستی، 
زمینه  بنابراین  توجیه می کردند؛  و سوسیالیستی  لیبرالیستی 
های فرهنگی این دو جنگ نیز ریشه در فرهنگ غرب داشت.
بحران های اقتصادی، آسیبی است که به نظام اقتصادی وارد 
می شود و بحرانی مقطعی، دوره ای و عارضی است، در حالی 
که چالش فقر و غنا چالشی مستمر و ذاتی نظام غرب می 

باشد.
چالش شمال و جنوب، چالش میان کشور های غنی و فقیر 
است که اصطالحات سیاسی مشابه دیگری نیز برای اشاره به 
این چالش وجود دارد،از جمله: جهان اول ، دوم و سوم؛ کشور 
های توسعه یافته و عقب مانده؛ مرکز و پیرامون؛ استعمارگر و 
استعمارزده، در اصطالح استعمارگر واستعمارزده مشکل کشور 
های فقیر تنها ضعف اقتصادی و صنعتی آن ها نیست بلکه 
خودباختگی فرهنگی و الگو پذیری مقلدانه ی آن ها ازکشور 

های صنعتی است.
بحران های زیست محیطی، معرفتی و معنوی

قرن  ساز  سرنوشت  مشکل  زیست  محیط  و  طبیعت  مساله 
بیستم است و برخی این مشکل را ناشی از نوع برداشتی می 
دانند که انسان مدرن و فرهنگ غرب از عالم طبیعت دارد. 
انقالب صنعتی نقطه عطفی بود که انسان مدرن از افق آن 
افق  ازهمین  ولی  داد  می  نوید  بخود  را  طبیعت  بر  پیروزی 

بحران های زیست محیطی شکل گرفت.
جهان غرب برای برون رفت از بحران معرفتی قرون وسطی 
)نادیده گرفتن دو ابزار عقل استداللی و تجربه(بسوی نوعی 
روشنگری پیش رفت که جایگاه وحی و شهود را در شناخت 
انگاشت و به شناخت استدالی عقلی و تجربی  نادیده  علمی 
نیاورد  دوام  سده  دو  از  بیش  شناخت  نوع  این  کرد.  بسنده 
و  حسی  شناخت  بیستم  و  نوزدهم  قرن  در  دلیل  بهمین  و 
تجربی تنها راه شناخت علمی قلمداد می شد. بحران فرهنگ 
جدید غرب هنگامی آغاز شد که محدودیت های علمی دانش 
تجربی و وابستگی های آن به معرفت های غیر تجربی و غیر 
حسی آشکار شد و بدنبال آن پرسش از مبانی غیر تجربی علم 
پست  گیری  )شکل  گرفت.  شکل  آن  رقیب  مبانی  و  مدرن 

مدرنیسم(.
طی قرن بیستم نه تنها دین از فرهنگ عمومی مردم خارج 
سال  بلکه  شناسان(  جامعه  برخی  بینی  پیش  نشد)برخالف 
های پایانی قرن بیستم شاهد بازگشت مجدد نگاه معنوی و 
دینی در سطوح مختلف زندگی انسان ها بود. بعضی از این 
موج بازگشت که نشانه ی بحران معنویت در فرهنگ غرب 
است، با عنوان افول سکوالریسم یا پسا سکوالریسم یاد می 
کنند که دارای پیامد هایی در جوامع غربی و غیر غربی است.

آزیتا بیدقی

کارگاه آموزشی کتاب جامعه شناسی» نظام جهانی«  

موضوع:تحوالت نظام جهاني جنگ ها ، بحران هاي 
زيست محيطي ، معرفتي و معنوي)فصل سوم(



تغییر  حال  در  را  وپرورش  آموزش  گفتمان   ، وپرورش  آموزش  وزیر 
وپرورش  آموزش  به  صرف  نظری  نگاه  تغییر  گفت:  و  کرد  توصیف 
مدنظر سند تحول بنیادین نیست و این موضوع باید درعمل نیز مشهود 

باشد.
به گزارش ایسنا، حاجی بابایی در نشستی صمیمی با 3000 نفر از مدیران 
مدارس دولتی مناطق 19 گانه آموزش وپرورش شهر تهران سند تحول 
ابتدایی  دوره  کرد:  اظهار  و  ذکر  وپرورش  آموزش  قانون  را  بنیادین 
سال  چهار  طی  رو  همین  واز  است  فرد  یک  تحصیل  دوران  مهمترین 
آینده معلمان آموزش دیده ای دراین دوره بکار گمارده خواهند شد که 
این همان موضوعی است که امام خمینی)ره( مبنی بر »به ابتدایی برسید، 

دانشگاه دیر است« برآن تاکید داشتند.
وی علمی که انسان را به خدا نزدیک نکند، جهل خواند و اظهار کرد: 
با توجه به حساسیت دوره ابتدایی، من اعتقاد دارم این دوره باید هفت 

ساله و دراین راستا پیش دبستانی نیز جزو ابتدایی شود.
حاجی بابایی با اشاره به اینکه درسال تحصیلی جاری 60 هزار کالس 
درس در پایه ششم ابتدایی ساماندهی شده است، افزود: در راستای نظام 

آموزشی جدید 900 هزار معلم ساماندهی شده اند.
وپرورش  درآموزش  پروژه   40 اینکه  بیان  با  وپرورش  آموزش  وزیر 
اجرایی شده است، ادامه داد: کتب درسی دانش آموزان باید به گونه ای 

تالیف شود که در آن ها ایجاد تفکر وخالقیت کند.
وی با اشاره به اینکه حدود 45 درصد از دانش آموزان درمدارس فنی 
وحرفه ای درحال تحصیل هستند، اظهار کرد: این رقم باید 70 درصد 

دانش آموزان را در برگیرد.

حاجی بابایی: 
مقطع ابتدایی باید هفت  ساله شود 

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از تصویب طرح 
آموزش  وزارت  پژوهشی  علمی  فعالیت های  از  حمایت 

وپرورش در جلسه اخیر این شورا خبرداد.
مهدی نوید ادهم در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: طرح 
حمایت از فعالیت های علمی و پژوهشی وزارت آموزش و 
پرورش در هشتصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای عالی 

آموزش و پرورش تصویب شد.
به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  دبیرکل 
مصوبات این جلسه گفت: شورای عالی آموزش و پرورش 
برنامه ریزی ها  شدن  محور  پژوهش  فرآیند  بر  تأکید  با 
از  استفاده  و  پرورش  و  آموزش  در  سیاست گذاری ها  و 
یافته های پژوهشی در تمام سطوح  آموزشی، طرح حمایت 
از فعالیت های علمی و پژوهشی معلمان و کارکنان آموزش 

و پرورش را تصویب کرد.
و  آموزش  وزارت  طرح،  این  اساس  بر  افزود:  وی 

تصویب طرح حمایت از فعالیت های پژوهشی فرهنگیان 
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یادنامه یادنامه

دکتر احسان نراقی، دانشمند فرزانه و پیش کسوت تحقیقات 
اجتماعی ایران، با به یادگار گذاشتن ذخیره عظیم و بی نظیری 
از دانش و تجربه اجتماعی در سن 87 سالگی دار فانی را وداع 
گفت. وی بدون شک یکی از برجسته ترین دانشمندان علوم 
پژوهش  پیش کسوت  مصداق  بارز ترین  احتمااًل  و  اجتماعی 
اجتماعی در ایران است. تالش علمی و پژوهشی و مدیریت 
قبیل  از  ماندگاری  محصوالت  وی  توسط  علمی  تحقیقات 
نیز  و  شاخص  محققان  و  شاگردان  علمی،  مقاالت  و  کتب 
گذاشته  جا  به  ممتازی  پژوهشی  جریان  تقویت  و  تاسیس 
همواره  گذشته  دهه  پنج  از  بیش  طول  در  وی  آثار  است. 
حضور و بروزی برجسته داشته و خواه ناخواه روند تحقیقات 

اجتماعی ایران در آینده را هم تحت تاثیر قرار داده است. 
تاثیر گذاری نراقی در پژوهش اجتماعی ایران، عالوه بر دانش 
و فضل علمی او، ناشی از دغدغه و مسئولیت پذیری اجتماعی 
ایشان در بکارگیری دانش و روش های علمی موجود برای 
بر  فراوانی  تاکید  بوده است. وی  فهم و حل مسایل جامعه 
کنار  در  دانش  حوزه  در  بشری  دستاوردهای  از  بهره گیری 
تکمیل آن با اتکاء به بینش و آموزه های بومی  داشت. »ما 
و  غربی  جامعه شناسی  مرعوب  یا  مجذوب  اینکه  عوض  به 
را در مملکت  این روش ها  بیان علمیش بشویم،  روش ها و 
کنیم.«  وارد  آن  در  را  خودمان  بینش  و  بیازماییم  خودمان 

)نراقی، ۱۳۱:۱۳79 (
محققان  برای  همواره  که  است  درسی  نراقی  رویکرد  این 
الهام بخش  و  زنده  دانش،  این  به  عالقمندان  و  اجتماعی 
غرب  دانش  »باید  که  بود  آن  بر  او  تاکید  و  توصیه  است. 
مشکلی  کار  البته  که  بیامیزیم،  هم  با  را  شرق  بینش  و 
است.«)همان( بر این اساس کسانی که دستی در تحقیق و 
تالیف دارند، نمی توانند خود را از این دغدغه بر حذر دارند. ما 
اگرچه هیچگاه نمی توانیم و نباید خود را از دانش و تجارب 
یافته  نضج  جوامعی  در  چند  -هر  سازیم  محروم  همنوعان 
اما،  در  با ما دارد-  اقتضائاتی متفاوت  باشد که مختصات و 
عرصه علمی به ویژه در علوم انسانی و اجتماعی نمی توانیم 
واقع  در  کنیم.  اکتفا  داده اند،  ارایه  دیگران  آنچه  به  مقلدوار 
پیوسته  است  فرایندی  دانش  بکارگیری  و  دانش پژوهشی 
قرار  هم  پی  در  و  زنجیر  حلقه های  همانند  که  دار  دنباله   و 
می گیرند. بنا بر این تولید و عرضه هر ایده علمی، چنانچه 
گیرد،  قرار  و محققانه  عالمانه  نقد  نیز  و  در معرض مصرف 
 فرصت تکامل و رشد خواهد یافت و بالعکس، اگر اهل علم، 
منفعل  موضعی  علمی،  نفس  به  اعتماد  و  خود باوری  بدون 
نسبت به آن داشته باشند، نمی توانند در تکمیل و تکامل آن 

نقشی ایفا نمایند.
درسی که ما امروز هم می توانیم از نراقی بگیریم آن است 
همراه  اجتماعی  مسئولیت پذیری  با  را  علمی  خودباوری  که 
کنیم و دانش اجتماعی را نه صرفا به عنوان کاالیی لوکس 
و ابزار مباهات صوری، بلکه به مثابه ذخیره ای ضروری برای 
ابعاد و زوایای پیچیده جامعه و محیطی که در آن  شناخت 

آمیزه دانش غربی و بینش شرقی
دکتر سیدضیاء هاشمی به مناسبت درگذشت زنده یاد دکتر احسان نراقی

رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
نایب رییس انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش

زندگی می کنیم، تلقی نموده و با اتکاء به آن، به ایفای نقش 
البته  نگرش  این  بپردازیم.  خود  اجتماعی  مسئولیت  ادای  و 
از یک سو مستلزم پایبندی به اخالق و خضوع علمی برای 
آموزش و بهره گیری از جدیدترین یافته های بزرگان دانش در 
اقصاء نقاط عالم است و از سوی دیگر ضرورتًا باید با تالش و 
کوشش مجدانه برای تولید و رشد علم، با اتکاء  بر خودباوری 

و قابلیت های درونی، همراه باشد. چنین تالشی 
تقویت  را  اجتماعی  پژوهش  عرصه  که  است 

کرده،  پیوند دانش با جامعه را تقویت می کند.
از این منظر نه تنها کانون های پژوهشی، بلکه 
محافل آموزشی هم نباید نسبت به ضرورتها و 
واقعیت های عینی جامعه غافل باشند. اساتید و 
دانشجویان علوم اجتماعی نمی توانند چشم انداز 
عینی موضوع تدریس و تحصیل خود را نادیده 
تنها  مولفان  و  پژوهشگران  اینکه  بگیرند. کما 
با عطف توجه به وقایع عینی جامعه می توانند 
تالش  و  موجود  دانش  نقد  و  بکارگیری  در 
را  الزم  توفیق  آن  مرزهای  گسترش  برای 
در  که  است  شایسته  بنابراین  آورند.  دست  به 
ودانش  دانشمند  یک  عنوان  به  نراقی  رثای 
تمجید  به  اکتفا  جای  به  پیش کسوت،  پژوه 
ویژگی های  پیرامون  بحث  یا  رایج،  تکریم  و 

شخصی و شخصیتی، پیام او را به حوزه آموزش و پژوهش 
سال  در  که  جلسه ای  در  دهیم.  قرار  توجه  مورد  اجتماعی 
۱۳89، مرحوم دکتر نراقی را برای طرح دیدگاهها و تحلیل 
بودیم،  آن دعوت کرده  فعالیت  و  روند شکل گیری موسسه 
با هیجان همیشگی از رویکرد خود در فعالیت های آموزشی 
و پژوهشهای موسسه سخن گفت. ایشان تاکید می کرد که 

دید  دانشجویان  اگر  و  دارد  پیوند  با جامعه  اجتماعی  »علوم 
اجتماعی نداشته باشند، نمی توانند کار جامعه شناختی بکنند... 
مفید  تحقیقات  به  نمی تواند  نشناسد،  را  جامعه  محقق  اگر 
نحوه  در  را  او همچنین منظر خود  یابد.«  ارزشمند دست  و 
دانشگاه  »در  می داد:  توضیح  این گونه  دانشجویان  آموزش 
می گفتم،  من  و  بخوانند  درس  بیایند  شاگردها  می گفتند 

نه خیر، اول باید ببینیم دانشجو داوطلب چیست و از عهده چه 
کاری بر می آید و ویژگی های کار چیست و سپس از میان 
داوطلبان، کسانی را که اهل کار هستند، انتخاب کنیم..... در 
دانشگاه اول لیسانس می دادند و بعد می گفتند برو کار کن، 
زیر  باید  اول کارآموزی تجربی داشتیم، دانشجویان  ما  ولی 
نظر اساتید در میدان تحقیق در روستا و شهر حضور یافته و 

کار تحقیقاتی را یاد می گرفتند، تا تصدیق بگیرند. دانشجوی 
علوم اجتماعی باید هم تئوری بداند و هم به صورت علمی 
یاد  دانشجویان  که  چیزهایی  بیشتر  بگیرد...  یاد  را  تحقیق 
می گرفتند در عمل بود و با سوال از استاد، جو کالس ها هم 
خشک نبود... ما تئوری ها را بردیم در بین مردم و مردم هم 

استقبال کردند.**
برای  به آموزش و پژوهش اجتماعی، بدون شک  این نگاه 
شاهدیم  ما  هم  امروز  است.  آموزنده  هم  ما  فعلی  شرایط 
برخوردار  از کارآمدی الزم  از کالسهای درسی  که بسیاری 
نیستند و برخی از مباحثی که مطرح می شود، پیوند کافی با 
دانشجو  نتیجه  در  ندارند.  جامعه  واقعیت های 
تالش  و  تمرکز  برای  کافی  انگیزه  و  رغبت 
هم  فارغ التحصیالن  و  نمی کند  پیدا  علمی 
آموزه های خود  بکارگیری  برای  آمادگی الزم 
در پژوهش خالقانه و تحقیق و شناخت زوایای 

پیچیده جامعه را به دست نمی آورند.
تولید  و  خالقیت  دغدغه  دیگر،  سوی  از 
اقتضائات جامعه،  و  نیازها  با  ایده های منطبق 
در تحقیقات و تالیفات علمی، کماکان در ذهن 
اساتید و محققان از یک سو و دست اندرکاران 
خود  قوت  به  دیگر  سوی  از  اجتماعی  امور 
بنابراین ضمن اذعان و احترام به  باقی است. 
از  تقدیر  و  موجود  بی شائبه علمی  تالش های 
دستاودرهای حاصله، و همچنین پرهیز و احتراز 
از بی توجهی یا بی مهری نسبت به داشته های 
تقویت حرکت  برای  اجتماعی،  دانش  گرانقدر 
موجود در مسیر رشد این دانش، باید به پیوند دانش موجود 
بپردازیم.  اقتضائات جامعه خودمان  نیز  و  نیازها  بینش ها،  با 
از  این راهی است نتیجه بخش و درسی است که می توان 
نراقی آموخت و با »ترکیب دانش غربی و بینش شرقی« یاد 

و نامش را جاودان ساخت.
**جلسه گفتگو با دکتر نراقی، پاییز ۱۳89، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

بار
اخ

حمایت  زمینه  تا  شد  موظف  پرورش 
و  ارشد  کارشناسی  پایان نامه های  از 
پژوهشی  و  علمی  مقاالت  نیز  و  دکتری 
پژوهشی  فرآیند  در  موثر  فعالیت های  و 
آموزش  وظایف  و  اهداف  با  متناسب  را 
و پرورش مورد حمایت قرار داده و برای 
پژوهشی  یافته های  کاربست  و  کاربرد 

بسترهای حقوقی و قانونی را فراهم کند.
پرورش  و  دبیرکل شورای عالی آموزش 
گفت: معلمانی که مقاالت پژوهشی آنها 
در مجالت معتبر ISI یا علمی و پژوهشی 
خواهند  کسب  امتیازاتی  برسد،  چاپ  به 
کرد و در ارتقای نظام رتبه بندی معلمان 

مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

با مهر خبر داد که برای تجهیز 150 هزار  رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور این هفته در گفتگویی 
کالس درس نیازمند یک هزار میلیارد تومان است و با تامین این اعتبار دو سال زمان الزم است تا 150 
هزار کالس درس و 50 هزار اتاق اداری مجهز به سیستم گرمایش مرکزی )شوفاژ( شود.به گفته مرتضی 
رئیسی، ناچار هستیم که در برخی از مدارسی که قبل از پیروزی انقالب اسالمی و یا در دهه اول انقالب 
اسالمی ساخته شده است از بخاریهای نفتی کاربراتور دار استفاده کنیم. اما نکته قابل توجه رعایت نکات 

ایمنی و بازبینی و کنترل این بخاریها قبل از استفاده و در طول زمستان است.

تجهیز مدارس به سیستم گرمایش مرکزی به دو سال زمان نیاز دارد
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دردومین همایش پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران صورت گرفت؛

تقدیر از اساتید برجسته پژوهش مسائل اجتماعی ایران

دومین همایش ملی پژوهش اجتماعی- 
فرهنگی در جامعه ایران با حضور اساتید 

و کارشناسان و همکاری دستگاه های 
دولتی و غیر دولتی در روزهای پنجم و 
ششم دی ماه سال جاری برگزار شد.

گروه خبر به نقل از سایت انجمن جامعه شناسی ایران، در 
اجتماعی و فرهنگی در  اختتامیه دومین همایش پژوهش 
ایران، که در روزهای پنجم و ششم دی ماه سال  جامعه 
گرم  با حضور  و  مراسمی صمیمانه  در  شد،  برگزار  جاری 
فرهنگی،  و  اجتماعی  پژوهشگران  و  دانشجویان  اساتید، 
پژوهش مسائل  پیشکسوت حوزه  و  برجسته  استاد  پنج  از 
اجتماعی ایران تجلیل گردید. در این مراسم ضمن تشکر 
و قدردانی از تالش های بدیع و ارزنده دکتر پرویز پیران، 
رحمت  دکتر  شیخاوندی،  داور  دکتر  سخاوت،  جعفر  دکتر 
ا... صدیق سروستانی و دکتر سعید معیدفر، »نشان علمی 

غالمحسین صدیقی« به آنها اهدا شد.
در ابتدای این نشست، کلیپی در بارۀ اساتید منتخب نمایش 
داده شد و سپس هئیت رئیسۀ مراسم اختتامیه و تجلیل از 
اساتید تشکیل شد. در این هیئت رئیسه، محمد امین قانعی 
راد به نمایندگی از هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران، 
دکتر شیرین احمد نیا به عنوان دبیر علمی همایش، استاد 
دکتر توسلی، اولین دریافت کنندۀ نشان علمی غالمحسین 
صدیقی، دکتر ملیحۀ شیانی به نمایندگی از شورای علمی 
دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران، دکتر سید 
اجتماعی  آسیب های  و  مسائل  گروه  مدیر  حسینی  حسن 
انجمن حضور داشتند. قابل ذکر است که تجلیل از اساتید 
مزبور در دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 
همایش  برگزاری  عدم  دلیل  به  که  بود  شده  پیش بینی 
مزبور، مراسم تجلیل در بخش اختتامیۀ »دومین همایش 
پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ ایران« برگزار شد. 
اولین سخنران این جلسه، دکتر احمد نیا بود که به مروری 
ملی  همایش  دومین  دستاوردهای  و  اجرا  فرایندهای  بر 
»پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران« پرداخت. 
سپس دکتر قانعی راد از مشارالیها و کلیۀ دست اندرکاران 
و شرکت کنندگان در همایش تشکر کرد و سپس در مورد 
و  در هویت حرفه ای  آن  تاثیر  و  اساتید  از  تجلیل  اهمیت 
تقویت تعهد علمی در بین اهالی علم سخنانی را بیان کرد. 
او تجلیل از اساتیدی همچون پیران، سخاوت، شیخاوندی، 
صدیق و معیدفر را یک حرکت نمادین برای گسترش روحیۀ 
حرفه ای دانست که با هدف تقویت و تاکید بر معیارهای 
آکادمیک و استاندارد سازی و همچنین ارزیابی و استفاده 
بیشتر از دستاوردهای فکری پیشکسوتان و اساتید برجستۀ 
از  جمعی  امروز  گفت:  او  گیرد.  می  جامعه شناسی صورت 
دوستان به دیدار دکتر رحمت ا... صدیق سروستانی رفتند 
و از ایشان برای شرکت در جلسه دعوت کردند ولی دکتر 
داشته  حضور  جلسه  در  نتوانست  کسالت  دلیل  به  صدیق 

باشد و ما برای ایشان آرزوی صحت و سالمت را داریم.
 در این جلسه دکتر سیامک زند رضوی، مرور کارنامه علمی 
دکتر پرویز پیران را برعهده داشت و دربارۀ تاثیرپذیری خود 
از اندیشه ها و آثار پیران مطالبی را بیان کرد. او همچنین 
به تاثیرپذیری خود از مطالعۀ پیران در مورد »تاریخ نگاری 
مکتب آنال فرانسه« اشاره کرد. زند رضوی مروری اجمالی 
بر کارنامۀ پژوهشی موفق پیران داشت که در آن تالیف ده ها 

مقاله علمی به زبان فارسی و انگلیسی، وتالیف سه کتاب به 
زبان انگلیسی که توسط سازمان ملل متحد به چاپ رسیده 
است به چشم می خورد. دکتر پیران عالوه بر عضویت در 
تدریس در  دانشگاه عالمه طباطبایی، سابقه  هیات علمی 
دانشکده  تهران،  دانشگاه  زیبای  هنرهای  دانشکده های 
علوم زمین و دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید 
استاد  یک  عنوان  به  او  دارد.  خود  کارنامه  در  را  بهشتی 
شناخته شده با نهادهای بین المللی همکاری داشته است و 
کارنامۀ او فعالیت هایی چون مشاور ارشد سازمان ملل متحد 
از سال ۱999 تاکنون، عضو هیأت علمی آکادمی سوئیس 
برای توسعه از سال ۲۰۰۳ تاکنون، عضو هیأت مشاوران 
علمی فصلنامه »کودکان، جوانان و محیط زیست« دانشگاه 
کلرادو ایاالت متحده آمریکا را نشان می دهد. زند رضوی 
ابراز  پیران  ناخواستۀ  بازنشستگی  از  خود  تاسف  بیان  با 
فعالیت های علمی خود  پیران همچنان  امیدواری کرد که 
تجربۀ  همایش  این  در  نیز  پیران  دهد.  ادامه  ایران  در  را 
جالبی را از دریافت همزمان دو نامه نقل کرد: در اولین نامه 
از سوی یک نهاد علمی بین المللی از او دعوت می شود به 

عنوان سخنران کلیدی در یک نشست علمی حضور یافته 
را در قلمروی مطالعات جامعه شناختی  اندیشه های خود  و 
مطرح کند و در نامۀ دوم از سوی دانشگاه عالمه طباطبائی 
به او اعالم می شود که شما به علت رکود علمی به درجۀ 

بازنشستگی نائل می شوید!
دکتر سید حسن حسینی نیز در مورد کارنامه علمی دکتر 
کتاب  تالیف  از  او  پرداخت.  سخنرانی  به  سخاوت  جعفر 
»جامعه شناسی انحرافات اجتماعی« توسط دکتر سخاوت 
چاپ شده  تجدید  بار  بیست  از  بیش  تاکنون  که  کرد  یاد 
به  نیز  بازنشستگی  از  استاد سخاوت پس  گفت:  او  است. 
فعالیت های علمی خود ادامه می دهد و در حال حاضر ایشان 
به  زودی  به  امیدوارم  که  دارند  چاپ  دست  در  را  اثر  سه 
مخاطبین دانشگاهی عرضه شود. او سپس با قرائت بخشی 
مطالعات  برای  را  آنها  داللت های  سخاوت  نوشته های  از 
مسائل و آسیب های اجتماعی تجزیه و تحلیل کرد. سپس 
با گفتاری  و  تریبون حاضر شد  اسماعیل خلیلی در پشت 
فلسفی ضرورت تجلیل از اساتیدی چون داور شیخاوندی 
چهل  سابقۀ  شیخاوندی  دکتر  داد.  قرار  بررسی  مورد  را 
سال عضویت در هئیت علمی و تدریس در دانشگاه های 
خود  علمی  کارنامه  در  را  آزاد  و  طباطبائی  عالمه  تهران، 
دارد. خلیلی در بخشی پایانی گفتار خود دستاوردهای علمی 
دکتر داور شیخاوندی را در زمینه های آسیب های اجتماعی، 
کرد.  تحلیل  و  تجزیه  پرورش  و  آموزش  جامعه شناسی 
شیخاوندی مولف و مترجم بیش از بیست عنوان کتاب و 
ده ها مقاله علمی است که از میان آنها می توان تالیف اولین 
کتاب درسی در زمینۀ آسیب شناسی اجتماعی و ترجمه سه 
جامعه«،  از  زدایی  »مدرسه  عناوین  با  ایلیچ  ایوان  از  اثر 
»بحران انرژی، ترافیک و نابرابری در جامعه« و »پزشکی 
آفت زا« یاد کرد. شیخاوندی که خود به سه زبان انگلیسی، 
فرانسه و اسپانیولی تسلط دارد و زبان مادری او آذری است 
پارسی  واژه های  کاربرد  بر  خود  تالیفات  در  حال  عین  در 
برای  را  فارسی  بهترین معادل های  از  دارد و برخی  تاکید 
اصطالحات التین پیشنهاد کرده است. او در مورد هویت 
ایرانی و دالئل تاخیر در تکوین آن مطالعاتی را انجام داده 
و راه حل هایی را برای ایجاد وحدت اقوام مختلف در بستر 

جامعۀ ایران مطرح ساخته است.
زاده  سراج  حسین  سید  دکتر  جلسه  این  بعدی  سخنران 
بود که سوابق علمی و پژوهش های دکتر سعید معیدفر را 
مرور کرد و او را یک »پروژه ناتمام« خواند که فعالیت های 
بازنشستگی  دوران  در  ایران  جامعه شناسی  برای  او  علمی 
زود هنگام اش نیز تداوم دارد. او عالوه بر تالیف و ترجمۀ 
مطالعاتی  حوزۀ  در  نظری  تفکر  زمینۀ  در  ارزنده ای  آثار 
مسایل اجتماعی، پژوهش های میدانی متعددی نیز در مورد 
گروه های آسیب دیده و سایر مسائل اجتماعی ایران انجام 

داده است. 
و  علمی  توانایی های  بر  عالوه  معیدفر  گفت:  زاده  سراج 
پژوهشی اش در زمینۀ مدیریت پژوهشی نیز فردی موفق 
بوده است؛ برای مثال معیدفر در دو دوره مسئولیت خود به 

عنوان رئیس انجمن جامعه شناسی ایران و به دنبال سنت 
پایه گذاری و فعال سازی انجمن توسط توسلی و عبداللهی 
توانست این نهاد علمی غیر دولتی را به عنوان یک انجمن 

فعال و پررونق مطرح سازد. 
قانعی راد در پایان سخنرانی هایی که به معرفی و ارزیابی 
یافت،  اختصاص  منتخب  اساتید  پژوهشی  دستاوردهای 

دالئل انتخاب این اساتید را بیان داشت. 
او گفت این اساتید، افرادی با آراء و عقاید مختلف هستند و 
شاید حتی برخی از آنان از نزدیک با همدیگر ارتباط کاری 
مشترک  وجوه  همدیگر  با  آنان  ما  نظر  از  ولی  نداشته اند 
زیادی دارند. او وجوه مشترک این اساتید را در نه عنوان به 

شرح زیر توضیح داد:  
علمی:  اجتماع  در  حضور  و  انجمنی  مشارکت   -۱  
صدیق  دکتر  جزء  به  اساتید،  این  مشترک  ویژگی  اولین 
سروستانی، حضور فعاالنه و مشارکت آنان در فعالیت های 
انجمن جامعه شناسی ایران به عنوان اعضای هئیت مدیره 
او  است.  انجمن  تخصصی  و  علمی  گروه های  مدیران  و 
مشارکت های انجمنی را هم یک ضررورت و هم معیاری 
و  اساتید  اجتماعی  و  علمی  گذاری  تاثیر  ارزیابی  برای 

پژوهشگران علوم اجتماعی دانست.
۲- حضور رسانه ای و توجه به مخاطبان غیر دانشگاهی: 
این اساتید دارای دغدغۀ اجتماعی می باشند و برای انتقال 
فعالیت  دانشگاهی  فرا  مخاطبان  به  جامعه شناسی  دانش 
داشته اند و این فعالیت ها را می توان از حضور رسانه ای تا 
حضور آنان در فضای عمومی و سخنرانی در نشست ها و 

جلسات علمی غیر دانشگاهی مشاهده کرد.
مسائل  و  آسیب شناسی  کتاب های  اصلی ترین  تالیف   -۳
اجتماعی: اولین کتاب آسیب های اجتماعی در سال ۱۳۵۰ 
توسط شیخاوندی تالیف گردید و در عرض چهار دهۀ اخیر 
نیز اصلی ترین کتاب های درسی این حوزه توسط این پنج 
شناخته  همچنین  آنان  شده اند.  ترجمه  یا  و  تالیف  استاد 
شده ترین مدرسین دانشگاهی دروسی چون بررسی مسائل 
جامعه شناسی  و  اجتماعی  آسیب شناسی  ایران،  اجتماعی 

انحرافات اجتماعی بوده اند. 
۴- داشتن بینش جامعه شناسی: در آثار این اساتید به جای 
برقراری روابط آماری بین متغیرهای گوناگون و توجه به 
متغیرهای غیر جامعه شناختی یک نوع برقراری ارتباط بین 
گرفتاری های خصوصی و مسائل عمومی دیده می شود. در 
این میان و برای مثال می تواند به مطالعۀ دالئل ساختاری 
دکتر سخاوت  توسط  زندان  بر  زندانی  اثرات  نیز  و  اعتیاد 

اشاره کرد.
۴- پرداختن به مطالعات شهر: در آثار این اساتید به شهر 
جامعۀ  در  اجتماعی  مسائل  کانون  ترین  اصلی  عنوان  به 
شهر،  مورد  در  پیران  مطالعات  است.  شده  توجه  معاصر 
شهروندی و شهر نشینی از شهرت برخوردار است و بخشی 
از مطالعات و آثار سخاوت، شیخاوندی، صدیق و معید فر 
به پدیده های تکوین هویت شخصی در شهر، حاشیه  نیز 
نشینی، مهاجرت، هویت شهری و قومی، حقوق شهروندی 

و شهر سالم اختصاص دارد.
 ۵- داشتن رویکرد تاریخی: مسائل اجتماعی را باید در یک 
برهۀ تاریخی مورد بررسی قرار داد و این امر انگیزۀ توجه 
اساتید ما به رویکرد تاریخی بوده است. در این میان باید 
به مطالعۀ ۳۰۰ متن تاریخی توسط پیران و مطالعۀ زایش 

و خیزش ملت توسط شیخاوندی اشاره کرد. معیدفر نیز به 
مطالعات تاریخی عالقمند بوده و در حال حاضر نیز عالوه 
گروه  مدیریت  تاریخی،  جامعه شناسی  مجلۀ  سردبیری  بر 

جامعه شناسی تاریخی انجمن را برعهده دارد. 
در  اساتید  این  نابرابری: همۀ  و  فقر  تاثیرات  به  توجه   -6
بر  موثر  علل  از  یکی  عنوان  به  نابرابری«  و  »فقر  مورد 
آن  از  که  داده اند  انجام  را  مطالعاتی  اجتماعی  آسیب های 
میان می توان به مطالعاتی با عناوین فقر و جنایت، فقر و 
و  نابرابری  و  محرومیت  فقرزدائی،  اجتماعی،  جنبش های 

طرد اجتماعی اشاره کرد.
7- تاکید بر اهمیت آموزش: این اساتید دربارۀ آموزش و 
و  داده اند  انجام  را  مطالعاتی  دانشگاه  و  مدرسه  نهادهای 
آثاری را منتشر کرده اند. این امر با تاثیر آموزش بر کاهش 
عنوان  به  دانشگاه  و  مدرسه  نیز  و  اجتماعی  آسیب های 
کانونی برای مناسبات انسانی سالم ارتباط دارد. از آن میان 
و  آموزش  زیستن،  برای  آموختن  چون  آثاری  به  می توان 
و  دانشگاهی  نقش تحصیالت  بهگشت جامعه،  و  پرورش 

تحرک اجتماعی دانشجویان اشاره کرد.
اساتید  این  انجام مطالعه در مورد مشارکت و هویت:   -8
در آثار خود بر نقش تعیین کنندۀ مشارکت و هویت تاکید 
داشته اند و در این مورد می توان از برخی از مطالعات این 
اساتید با عناوین طرح شهردار مدرسه، تکوین هویت ایرانی، 
اجتماعی، و  نقش سازمان های غیر دولتی در حل مسائل 

چیستی هویت نام برد. 
توانسته اند  اساتید  این  نظریه پردازی:  و  مفهوم سازی   -9
الزامات  به  توجه  با  یعنی  اندیشه  و  تجربه  بین  تعامل  در 
میدان پژوهش و توجه به واقعیت های جامعۀ ایرانی در کنار 
اندیشه ورزی و تأمل نظری، فعالیت های مطالعاتی خود را 

تا سطح نظریه پردازی ارتقاء دهند. 
برخی از این نظریات عبارتند از: نظریۀ راهبرد و سیاست 
نظریۀ  ملّی،  هویت  تکوین  تاخیر  نظریۀ  ایران،  سرزمینی 
زمینی  نظریۀ جامعه شناسی  زندان،  تاثیرات جامعه شناختی 

و نظریۀ سازگاری عرفی. 
 قانعی راد پس از طرح مشترکات این پنج استاد متن »لوح 
قرائت  را  نشان علمی دکتر غالمحسین صدیقی«  اهدای 
کرد و از اساتید منتخب جهت دریافت نشان علمی و گرفتن 

عکس یادگاری دعوت به عمل آورد. 
دکتر شیرین احمدنیا، دبیر علمی همایش نیز در رابطه با 
انجمن جامعه شناسی  اظهار داشت:  این همایش  برگزاری 
ایران در چارچوب برنامه ملی بزرگداشت هفته پژوهش در 
با همکاری   ، روزهای پنجم و ششم دی ماه سال جاری 
نهادهای علمی دولتی و غیر دولتی کشور،  گسترده سایر 
اجتماعی  پژوهش  ملی  همایش  دومین  برگزاری  طی 
فرهنگی در جامعه ایران، میزبان دانشگاهیان، فرهیختگان، 
و  موضوعات  به  عالقمندان  و  دانشجویان  پژوهشگران، 
مسائل اجتماعی و فرهنگی و دستاوردهای تحقیقاتی کشور 

در حوزه پژوهش های کمی و کیفی، بود.
وی گفت: مشارکت کنندگان در این همایش های دوساالنه 
پژوهش  کارنامه  و  پیشینه  بر  تاکید  با   ۱۳89 سال  از  که 
تالشی  در  گردید،  آغاز  ایران  در  فرهنگی  اجتماعی  های 
جمعی و مجدانه، نگاهی نقادانه به دستاوردهای پژوهشی 
و تامالت و اندیشه هایی که توسط محققان و اندیشمندان 
اهتمام  این  و  دارند  شده  تولید  ایران  جامعه  روز  مسائل 

و  نظران  صاحب  همیاری  و  همکاری  محصول  جمعی، 
پژوهشگرانی با خاستگاه های متنوع و متفاوت علمی و در 

واقع میان رشته ای و چند رشته ای است. 
عطف  هدف  با  گردهمایی  این  کرد:  خاطرنشان  احمدنیا 
دستاوردهای  به  جانبه  همه  و  دقیق  نگاهی  و  توجه 
پژوهش  تحقق  و  تحقیق  مسائل  و  مشکالت  تحقیقاتی، 
ها، بررسی معیارها و اصول روش شناختی، و رویکردهای 
متاخر و جاری و ساری در جریان پژوهش، و گستره تولید 
دانش، اعم از داده ها و یافته های کمی و کیفی معطوف به 
کسب شناخت و معرفت علمی و کاربردی در باب انسان و 
تحوالت زندگی اجتماعی و فرهنگی او در سطح جامعه و 

فرهنگ ایرانی شکل گرفت. 
وی افزود: بنا به ماهیت میان رشته ای نهادهای درگیر در 
این همایش در سالن  این همایش، طی دو روز برگزاری 
همکاری  و  فعال  حضور  شاهد  ما  فرعی،  و  اصلی  های 
گروه های علمی تخصصی انجمن که مبتنی بر حوزه های 
متنوع تخصصی رشته جامعه شناسی است، و نیز همکاری 
فصل  و  عالئق  دارای  علمی  انجمن های  نمایندگان 
مشترک هایی با حیطه فعالیت انجمن جامعه شناسی ایران، 
انسان شناسی  انجمن  ایران،  روان شناسی  انجمن  نظیر 
علوم سیاسی  انجمن  ایران،  جمعیت شناسی  انجمن  ایران، 
 ... و  فرهنگی،  مطالعات  و  ارتباطات  ایرانی  انجمن  ایران، 

نیز بودیم.
برگزاری  در  جاری  رویه  با  مطابق  کرد:  تصریح  احمدنیا 
جامعه  در  اجتماعی  فرهنگی  ی  دوساالنه  همایش های 
نیازها،  شناخت  محورهای:  دو  همایش  این  طی  ایران، 
و  اجتماعی  پژوهش  دستاوردهای  و  نتایج  ها،  اولویت 
اجتماعی  پژوهش  موانع  و  ها  ایران، ظرفیت  در  فرهنگی 
و فرهنگی میان رشته ای در زمینه های آموزشی، پژوهشی، 
پژوهش  کاربست  و  جایگاه  بررسی  مشاوره،  و  خدمات 
سیاستگذاری  در  ملی  های  طرح  و  فرهنگی  و  اجتماعی 
ها برنامه ریزی های توسعه اجتماعی– اقتصادی، ارزیابی 
و  علمی  نهادهای  و  ها  انجمن  دستاوردهای  و  نقش 
فرهنگی،  و  اجتماعی  پژوهش  عرصه  در  اثرگذار  اجرایی 
نقد و بررسی معیارهای کمی و کیفی در ارزیابی پژوهش 
و  ها  ظرفیت  روش شناختی  بازبینی  فرهنگی،  و  اجتماعی 
تناسب انواع روش های کمی، کیفی و تاریخی در پژوهش 
اجتماعی و فرهنگی ایران، فرصت ها و تهدیدهای پژوهش 
و  بر نقش بخش خصوصی  تاکید  با  فرهنگی  و  اجتماعی 

دولتی، به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
سال  در  ملی،  همایش  این  ویژه  محور  در  گفت:  وی 
در  پژوهشی  جدیدتر  رویکردهای  از  یکی  به  جاری 
نسل های  استقبال  مورد  که  جامعه شناختی  بررسی های 
رویکرد  به  یعنی  است،  شده  واقع  جامعه شناسان  جدیدتر 
بررسی  و  نقد  و  طرح  فضای  مدار«  مردم  »جامعه شناسی 

داده شد.
دانشجویان  و  اساتید  صمیمانۀ  حضور  با  که  مراسم  این 
از  برگزار شد پس  ایران  انجمن جامعه شناسی  و اعضای 
دکتر  توسط  صدیقی«  غالمحسین  علمی  »نشان  اهدای 
غالمعباس توسلی و بیان سخنان کوتاهی توسط هر یک 
از دریافت کنندگان نشان علمی غالمحسین صدیقی و با 

تشویق حضار پایان یافت.
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در  کنونی  روزگار  معلمان  های  صحبت  به   اگر  شک  بی 
فرا  گوش  مدرسه  اصول  رعایت  و  آموزان  دانش  با  ارتباط 
دهی، با انبوهی از گله و شکایات مواجه خواهی شد، به گونه 
ای که انگار راوی این خاطرات دردناک زندانبانی است که از 
سالها رنج و تالش طاقت فرسای خود در ارتباط با مجرمان 
زندانی سخن می گوید. هر چه سابقه تدریس معلمان بیشتر 
باشد، میزان گالیه مندی آنها نیز از شیوه های رفتاری دانش 
آموزان کنونی بیشتر است که این خود شاهدی بر تغییرات 
دانش  رفتاری  الگوهای  در  معلمان  این  انتظار  قابل  غیر 

آموزان می باشد.
 آنها به طور ناخودآگاه به قضاوتشان شکلی مقایسه ای می 
دهند و در مقابل تمرد و نظم ناپذیری دانش آموزان امروزی، 

از هنجار پذیری دانش آموزان قدیم سخن می گویند.
 »نظم ناپذیری« حالتی است که دانش آموزان به هنجارها و 
قواعد مدرسه احترام نمی گذارند، حالتی که محصول عوامل 
متعددی است و به تبع آن پیامدهایی نیز به دنبال دارد که 
طعم تلخش را جامعه در آینده خواهد چشید. نظم ناپذیری 
آن  جمله  از  که  دارد  متعددی  اشکال  کنونی  آموزان  دانش 
و کالس  مدرسه  در  موقع  به  در حضور  تأخیر  به  توان  می 
معلم  احترام  رعایت  تکالیف درسی، عدم  انجام  درس، عدم 
و مسئولین مدرسه، عدم توجه به مطالب ارائه شده از سوی 
نمره  به  گرایش  و  امتحانات  در  تقلب  به  گرایش  معلمان، 
گرایی که خود متأثر از حاکمیت جو مدرک گرایی در جامعه 

می باشد، اشاره کرد.

منوچهررفیعی 
تمرد و نظم ناپذیری دانش آموزان روزگار کنونیدبیر آموزش و پرورش

 اگرچه موارد مطروحه، مختص نظام آموزشی کنونی نیست، 
اما با استناد به دیدگاه های آسیب شناسانه که افزایش میزان 
بدرفتاری و  هنجار شکنی از حالت طبیعی آن را آسیب می 
انگارد، افزایش این قبیل رفتارها در نظام آموزشی کنونی را 
می توان آسیبی جدی برای این نظام به شمار آورد و از آنجا 
حساسترین  با  اتباط  در  و  نهاد  مهمترین  در  مسأله  این  که 
نسل جامعه حادث شده است، ضرورت دارد که هر چه زودتر 
آن را به عنوان مسأله شناخته و برای آن راه حلی را جستجو 

کنیم.
در  قانونی  لحاظ  به  فیزیکی  تنبیهات  است که  زمانی  مدت 
مدارس ممنوع شده است، بدون آنکه طرز مدیریت فارغ از  
که  معلمانی  شود،  داده  آموزش  معلمان  به  فیزیکی  تبیهات 
روزی چوب آنها ُگل دانسته می شد و میزان شایستگی آنها را 
بر اساس میزان استفاده شان از تبیهات فیزیکی برای تربیت 
تنبیهات  از  استفاده  امروزه  برآورد می کردند،  آموزان  دانش 
با  شود.  می  شناخته  قانونی  غیر  عملی  آنها  توسط  فیزیکی 
حذف این پدیده به عنوان مهمترین ابزار موجود در جعبه ابزار 
و  آموزان  دانش  کردن  پذیر  جامعه  برای  مدیران  و  معلمان 
وادار کردن آنها به رعایت قوانین مدرسه، آنها مانند سربازانی 
بی سالح در میدان جنگ رها شده اند، سربازانی که بدون 
سالح توانایی مدیریت میدان نبرد را ندارند. نه تنها معلمان 
برای هدایت این امر مهم آماده نشده اند، خانواده ها نیز به 
عنوان بازوی کمکی نظام آموزشی، که در گذشته نقش ویژه 
ای در آموزش و پرورش این قشر ایفا می کردند، امروزه دیگر 
فرصتی  چندان  خانه،  از  بیرون  کاری  های  مشغله  دلیل  به 
برای این امر مهم ندارند و به جای آنها رسانه های جمعی، 
خصوصًا تلویزیون و شبکه های ماهواره ای و همچنین گروه 

های دوستی بیشترین سهم را در جامعه پذیر کردن دانش 
آموزان به خود اختصاص داده اند که نتیجه آن کاهش سهم 
نهاد خانواده و نظام آموزشی در آموزش و پروش این گروه 

مهم از جامعه می باشد.
امر  نیاز است که متولیان  ابتدا  این مسأله در  بر  برای غلبه 
مسائل  از  یکی  عنوان  به  را  آن  پروزش  و  آموزش  خطیر 
نظام آموزشی بپذیرند تا در صدد حل آن بر آیند؛ قدم بعدی 
ساز  زمینه  عوامل  شناخت  و  بررسی  مسأله،  این  حل  برای 
انجام  تحقیقات  از  نتایج حاصل  بر  تکیه  با  تا  باشد  می  آن 
با آن  برای مقابله  اقدامات مناسب  بتوان  پیرامون آن،  شده 

را انجام داد.
پیشنهادات:

با نگاهی به این مسأله و عوامل زمینه ساز آن، اقدامات ذیل 
برای ضروری به نظر می رسند:

با  مدارس  مدیریتی  و  آموزشی  کادرهای  نمودن  تامین   )۱  
گوشزد   )۲ آموزان  دانش  هوشمندانه  مدیریت  های  شیوه 
کردن نقش مهم خانواده ها به آنها و مدد گرفتن از آنها برای 
مدیریت رفتار دانش آموزان ۳( تعیین خط و مشی های رسانه 
ای همگام با نظام آموزشی                                              ۴(

تقویت رابطه اولیاء و مربیان و نظارت بر عملکرد انجن اولیاء 
و مربیان

 ۵( تقویت روحیه مشارکت در بین دانش آموزان 
 6( نظارت بیشتر و دقیقتر بر مدارس غیر انتفاعی که مبلغ 

روحیه نظم ناپذیری اند
 7( تعریف جایگاهی تعیین کننده برای شاخص نمره انظباط 
برای  مناسب  های  واکنش  معرفی  و  آموز  دانش  معدل  در 

تغییرات این نمره از طرف مسئولین مدرسه.

رشد  ی  زمینه  در  امروز  جهان  توقف  بدون  و  پویا  وضعیت 
آموزش وتولید دانش ،که به زعم برخی صاحب نظران ، عصر 
دانایی و حتی انفجار اطالعات لقب گرفته است، موجب شده که 
دسترسی به یافته های علمی برای همگان تا حد زیادی بیش 

از پیش امکان پذیرشود .
یافته  کاهش  مختلف  سنین  در  افراد  های  آموخته  ی  فاصله 
است و امروز دیگر نمی توان با قاطعیت بیان کرد که یک دانش 
آموز مقطع متوسطه چه فاصله ای از نظر دانش با معلم خود 
دارد و با کمی تسامح می توان گفت برخی از آنها اطالعاتی 

فراتر از محتوای کتاب درسی خود، دارند . 
در عصر انفجار اطالعات ،معلمان برای حضور و تصمیم گیری 
مؤثر در کالس درس ، به دانش گسترده ای نیاز دارند دانشی 
منابع  از  و  نشده  محدود  آنها  دانشگاهی  های  آموخته  به  که 
متعددی دریافت شود. آن ها بخشی از این دانش را می توانند 
از دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران به دست آورند اما بخش 
دیگری ازاین دانش را باید خود تولید کنند .چرا که در آموزش 
مسائل  هاو  تجربه  معلم  هر  تدریس  دوره ی  در  و  پرورش  و 
تکرار نشدنی وجود دارد که تدبیرمعلم در برخورد با این مسائل 
،ازاهمیت ویژه ای برخوردار است و مجموع این تدابیر درست 
و راهبردی ،دانشی ناب هستند که می بایست در اختیارسایرین 

نیز قرارگیرند.
نزدیکترین  از  باید  معلم  نیاز  مورد  ازدانش  بخشی  بنابراین 
تفکر  بر  اتکا  با  و  معلم  خود  توسط  یعنی  پدیده،  به  موقعیت 
براي  راهي   ، شود.پژوهش  تولید  او  ی  تجربه  و  واندیشه 
گسترش مرزهاي دانش و گشودن افق هاي تازه براي آیندگان 
است.تغییر شرایط علمی درعصر حاضر، عاملی است که حرکت 

لیلی فریدونی
دبیر جامعه شناسی

به سوی پویایی را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل ساخته است . 
توجه به این نکته حائز اهمیت است که پژوهش زمانی دارای 
درستی  به  که  بود  خواهد  کاربردی  و  علمی  وارزش  اهمیت 
مدیریت شود .این مدیریت باید در سه بخش آموزش شیوه ی 
تولید دانش ، آفرینش دانش و به کارگیری آن صورت پذیرد 
درست  های  شیوه  از  استفاده  با  اینکه  )ضمن  که  معنا  .بدین 
به  بلکه  نشود  سپرده  بایگانی  به   ، انجام  از  (،پس  انجام شود 
هرروش ممکن ترویج شده و در اختیار کاربران خود قرار گیرد 
و صرفا در این صورت است که  مفهوم معلم فکور و پژوهشگر 

جایگاه اساسی خود را باز می یابد.
و  رویکرد  همین  با   ۱۳7۵ سال  از  تربیت  و  تعلیم  پژوهشگاه 
،برنامه ی  معلمان  توسط  تولید شده  دانش  اهمیت  به  نظر  با 
معلمان پژوهنده رادر قالب طرح های اقدام پژوهی طرح نمود 
ودر این امر پیشگام گردید ،در ادامه ی این روند ،از دوسال پیش 
برای گسترش پژوهش  را  اقدام جدیدی  تا کنون، پژوهشگاه، 
های معلمان در دستورکار خود قرار داده است و آن ، پژوهش  
نقاط ضعف   ، شیوه  این   . است  پژوهی«  به شیوه ی »درس 
برنامه ی معلم پژوهنده که عمده ی آنها فرد محوری است را 
پوشش می دهد و زمینه را برای تولید و آفرینش دانشی مفید 
وکاربردی فراهم می سازد .در این شیوه  از  مجموع اندیشه ها 
و تدابیر معلمان هم درس و هم رشته درپیشبرد اهداف و برنامه 

های آموزشی استفاده می شود .  
اما متاسفانه روند این برنامه نیز صرفا به سوی مسابقه ای شدن 
پژوهش  انبوه  به  آنها  سپردن  و سپس  معلمان  های  پژوهش 
های بایگانی شده ی بالاستفاده گرایش پیداکرده است  .اگرچه 
آمار حضور معلمان از سال ۱۳7۵تا کنون در ارائه ی طرح های 
پژوهشی افزایش یافته اما هیچگونه اقدام مؤثری در پیگیری 
نتایج و راهکارهای این پژوهش ها و استفاده از آنها در ساختار 
تدام  رسد  می  نظر  به  و  است  نگرفته  کشور صورت  آموزشی 
این روند صرفا به افزایش حس رقابتی در آموزش و پرورش و 
معلمان منجر می شود نه به حس مفید بودن و فکور بودن و 

تاثیرگذار بودن معلم.
انجام دهد که به عنوان  نباید پژوهش را به این منظور  معلم 
باید هدفی واالتر  او  بلکه  رقیب ،دریک مسابقه برگزیده شود 
و متعالی تر ازاین داشته باشد. انگیزه ی معلم از پژوهش باید 

اصالح ساختارهای نادرست و رفع موارد غیرمفید و نامتناسب و 
ناکارآمد در آموزش و پرورش به منظور دستیابی به شیوه های  
عالی تعلیم و تربیت باشد وبرای دستیابی به این مهم،از یک سو 
باید ساختار نظام آموزش و پرورش کشور در خصوص تقویت 
و تربیت نیروي محقق، اصالح شود و از سوی دیگر باید نتایج 
ارزشمند معلمانی که در موقعیت رودررو ومستقیم  یافته های 
با دانش آموزان هستند در برنامه ریزی های کالن آموزشی به 

کارگرفته شود.
چند پیشنهاد:

واحد » کارشناسی تحقیقات  دارد  راستا ضرورت  این  در   -۱ 
آموزش و پرورش« بودجه هاي تحقیقاتي ویژه ای به پژوهش 

های معلمان اختصاص دهد.
رتبه  معلمانی که حائز  براي  و تحقیقاتي  ۲- مؤسسات علمي 
از  بخشی  و  شود  شوندتاسیس  می  کشوری  و  استانی  های 
این  در  پژوهش  و  تحقیق  به  پژوهنده  معلمان  موظف  ساعت 
باید  موسسات  این  که  نماند  ناگفته  یابد،  اختصاص  موسسات 
زیرساخت های الزم را برای دسترسی جامع به اطالعات برای 

معلمان فراهم سازند .
و  قالب مسابقه خارج شود  از  پژوهنده«  برنامه ی »معلم   -۳
این   ، معلمان  ارزشمند  پژوهشی  آثار  از  مالی  پشتیبانی  ضمن 
آثاربا حمایت کارشناسی تحقیقات به صورت مقاله و کتاب چاپ 
،افزایش  نمونه  معلمان  ارزیابی  در  ها  پژوهش  این  به  و  شده 
حقوق و حتی ادامه ی تحصیل معلمان در مقاطع باالتر، امتیاز 

ویژه و مهمی اختصاص یابد .
۴- در انتها ضمن تاکید بر ضرورت توجه ویژه به آثار معلمان 
پژوهنده ،تشکیل کانون معلمان پژوهنده ، پیشنهاد می گردد 
.کانونی که می تواند جاذب معلمانی باشد که دارای توان علمی 

در تولید پژوهش های ارزشمند و کاربردی هستند.
از  تقدیر  ی  نحوه  که  است  فرارسیده  نیز  آن  زمان  اینک  و 
معلمان پژوهنده درخور شأن و جایگاه محققانه ی آنها باشد.
معلمان  از  حمایت  ضمن  مسائل،  این  به  ،توجه  تردید  بدون 
فرهنگ  ی  توسعه  به  آنها،  رضایتمندی  افزایش  و  پژوهنده 
پژوهش و ایجاد روحیه تحقیق در بین معلمان کمک کرده و 
بستری جهت تحقق آرمان بزرگ معلمان اندیشمند هزاره ی 

سوم فراهم می کند.

شرایط  باید  آموزشی  نظام  سیاستگذاران  و  ریزان  برنامه 
منابع  کمک  با  و  گرفته  نظر  در  را  فردا  جامعه  مقتضیات  و 
آموزشی، دانش و بینش الزم را در کودکان و جوانان به عنوان 

صاحبان جامعه فردا پرورش دهند.
سابقه توجه به آموزش در ادبیات اقتصادی به دوران قبل از 
آدام اسمیت بر می گردد، هر چند که اقتصاد آموزش به عنوان 
شاخهای مستقل از اوایل دهه ۱96۰ وارد جریان اصلی علم 
اقتصاد شد. از آن زمان تاکنون دامنه موضوعات تحت بررسی 

اقتصاد آموزش تنوع و گستردگی بسیاری یافته است.
در سالهاي اخیر، کشورهایي که با تحوالت فراوان در تمامي 
اند،  بوده  روبرو  آموزشي  و  اقتصادي، فرهنگي  ابعاد سیاسي، 
نظام آموزشي را در جایگاه سرمایهاي ضروري براي تحقق 
اهداف توسعهاي دیدهاند.    بي تردید، پیشرفت و توسعه در نظام 
آموزش و پرورش مانند هر نهاد دیگري نیازمند یک محیط 
و  مالي  وضعیت  ویژه  به  آن  خاص  شرایط  تدارک  با  خاص 
اقتصادي است .   نظام آموزشي نیازمند صرف هزینه است، اما 
به  را  پرورش  و  آموزش  در  چنانچه هزینه هاي صرف شده 
مورد  سرمایه،  بازگشت  مقدار  با  فایده«  »هزینه-  روشهاي 
سرمایه  این  سودآوري  میزان  به  آنگاه  دهیم،  قرار  بررسي 
گذاري خواهیم رسید که نمونه آن مقایسه میزان بهره وري 

در  پرورش  و  آنهاست.   آموزش   تحصیالت  به  توجه  با  افراد 
دارد،  محوري  نقش  کردن،  عقالني  و  سازي  مدرن  فرآیند 
اجتماعي  ارزشهاي  و  دارد  مي  نگه  زنده  را  فرهنگي  میراث 
را تثبیت مي کند. آموزش ابتدایي، ارزشهاي اساسي و رسوم 
القا مي کند و در نهایت  اجتماعي را به کودکان مدرسه اي 

آموزش و پرورش مي تواند راز استقالل کشورها باشد.
مي توان  بین المللي  تحریم هاي  به  توجه  با  امروز  شرایط  در 
گفت نخستین اسباب و پیش درآمد توانمندسازي و استقالل 

ایران دفاع علم و بصیرت است.

را  پیوند علم و عمل  بتواند  نظام آموزش بطور کلی چنانچه 
نهادینه کند و خالء ناشی از آن را که طی سال ها بر ساختار 
آموزش سایه افکنده ریشه کن نماید و روحیه پژوهشگری را 
به جای مدرک گرایی تقویت کند به وظیفه ذاتی خود عمل 

نموده و در عین حال زمینه مستحکم پیشرفت علمی کشور 
عالی،  آموزش  توسعه  برنامه ریزی  در  است.  نموده  فراهم  را 
هدف، دست یابی به توسعه همه جانبه است. روش نظام مندی 
را  وآینده  حال  گذشته،  واقعی  نیازهای  تشخیص  قدرت  که 

داشته باشد.
اقتصادی  فراز و نشیب های  به  با توجه  در سال های گذشته 
ویژه  اولویت های  تعیین  و  منابع  تامین  خصوص  در  کشور 
موضوع  کشور،  زیرساخت های  بازسازی  خصوص  در 
فضای  در  دیگر  حوزه های  از  بسیاری  مانند  به  نیز  آموزش 
خصوصی سازی قرار گرفته است. این موضوع در بدو فعالیت 
بخش خصوصی  توسعه  و  رشد  موجب  می توانست  جهاتی  از 
بودن  ظریف  به  توجه  با  اما  شود  فرهنگی  فعالیت های  در 
فضای فعالیت های آموزشی و نوع پذیرش منابع می تواند وارد 
چالش های بزرگ تری همچون تجاری سازی آموزش شود که 

این مهم اکنون در جامعه به چشم می آید.
پس از سال ها فعالیت این مراکز آموزشی می توان با بررسی 
و تحقیق مناسب در خصوص فعالیت آن ها در حوزه آموزش 
خصوص  در  هدفمند  مقایسه ای  با  همزمان  کشور  توسعه  و 
در  مطلوبی  نتایج  به  گذشته  به  نسبت  آموزشی  فعالیت های 

تصمیم گیری های کالن برسیم.

محمد نهاوندیان 

اقتصاد آموزش

هزاره ی سوم و توسعه ی حرفه ای معلمان 
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پایه  آموزان  دانش  تحصیلی  افت   : تهرانی  عباسپور  علی 
اول متوسطه یکی از مشکالت اساسی در حوزه آموزش و 
پرورش است که می تواند آسیبهای جدی را به پیکره این 
هرچه  باید  وزارتخانه  این  دلیل  همین  به  کند.  وارد  نظام 

سریعتر جلوی آن را بگیرد. 
دورکیم از جمله نظریه پردازانی می باشد که منشا آموزش 
که  است  معتقد  و  داند  اجتماعی می  ماهیت  را  پرورش  و 
های  نسل  توسط  که  است  فعالیتی  پرورش  و  آموزش 
بزرگسال بر روی نسل هایی که هنوز وارد زندگی اجتماعی 
نشده اند صورت می گیرد و هدفش ایجاد و رشد پاره ای از 
ویژگی ها و اوضاع و احوال جسمی، فکری و اخالقی است 
که جامعه سیاسی به طور کلی ومحیط خاص کودک از آنان 

انتظار دارد)گلشن فومنی،۱۳8۲(
بر این اساس این نهاد فرهنگي – اجتماعي در کشور ما با 
در اختیار داشتن  قریب به ۱۲ میلیون و ۳68 هزار و 79۳ 
آموزش   ( محصالن  به   احتساب  بدون   آموز  دانش  نفر 
از  بیش  و   )۱۳89 ایران،  دانشجویان  )خبرنامه  دور(  ازراه 
بیش  در  پرورش،  و  آموزش  کارمند  و  معلم  میلیون  یک 
نسل  تربیت  دار  عهده  مدرسه  هزار  پنجاه  و  یک صد  از 
و  ها  چالش  انسانی؛  منابع  مي باشد.)مدیریت  کشور  آینده 
داراي  کشور  هر  در  پرورش  و  آموزش   )۱۳88 راهبردها، 
آموزشي در  نظام هاي  با مطالعه در  کارکردهایي است که 
این  و  است  آمده  دست  به  مختلف  مکان هاي  و  زمان ها 
با  آنها  اولویت  و  اهمیت  بوده،  یکدیگر  مکمل  کارکردها 
توجه به اهداف و شرایط اجتماعي، از جامعه اي به جامعه 
دیگر متفاوت مي باشد. به طور کلي، بعضي از کارکردهاي 
آموزش و پرورش نقش محافظه کارانه و بعضي دیگر نقش 

نوآورانه دارند. 
مهم ترین کارکردهاي آموزش و پرورش عبارتند از:  

برنامه ریزی در راستای دست یابی به نیاز آموزشی کشور
درس،  کالس  و  مدرسه  داخل  ساختارهای  رابطه 
همچون یک واحد اجتماعی و رابطه آن با محیط )گلشن 

فومنی:۱۳8۲، ص ۲6(
از  بیزاری  و  فرار  ویژه  به  آموزش  اجتماعی  شکست های 
همان  جوانی)  دوره  انحرافات  و  ها  بزهکاری  و  مدرسه 

منبع،ص ۲6(
که  ایرانیار  خبری  تحلیلی  سایت  که  گزارشی  براساس 
از  درصد  است، ۳7  نموده  منتشر  مهر ۱۳9۰   ۲۳ درمورخ 
و ۲۵ رصد  به ترک تحصیل  ایرانی مجبور  آموزان  دانش 
با افت تحصیلی  از دانش آموزانی که  در مقطع متوسطه 
ادامه تحصیلشان نیست.   به  امید چندانی  مواجه شدند که 
درصد  اجتماعی،۵۰  آسیب شناسان  از  بسیاری  اعتقاد  به 
را  تربیت  و  اصالح  کانون  در  سال   ۱8 زیر  بزهکاران  از 
دانش آموزان ترک تحصیل کرده تشکیل می دهند، دانش 
آموزانی که برای کار در مشاغل کاذب، مدرسه را ترک می 

کنند اما گاهی سر از بزهکاری در می آورند .
براساس این گزارش؛ سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس 

 ام البنین نکویی فرد

را  آموزان  دانش  تحصیل  ترک  نرخ  رشد  دالیل  از  یکی 
ناامیدی جوانان و تحصیل کردگان نسبت به آینده دانسته 
و معتقد است: »آنان فکر می کنند در آینده شغل چندانی 
با  متناسب  شغلی  بود  نخواهند  قادر  و  داشت  نخواهند 

تحصیالت خود بیابند .«
هم چنین رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از 
افت تحصیلی و مردودی ۲۵ درصدی دانش آموزان در پایه 
اول متوسطه خبر می دهد  ومی گوید: » این مسئله زمینه 
را برای ترک تحصیل دانش آموزان در پایه های تحصیلی 

باالتر فراهم می کند.«
دانش  تحصیلی  افت  افزاید:«  می  تهرانی  عباسپور  علی 
آموزان پایه اول متوسطه یکی از مشکالت اساسی در حوزه 
آموزش و پرورش است که می تواند آسیبهای جدی را به 
پیکره این نظام وارد کند. به همین دلیل این وزارتخانه باید 

هرچه سریعتر جلوی آن را بگیرد. 
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه افت تحصیلی 
در پایه اول متوسطه دالیل متفاوتی دارد، گفت: برنامه های 
بلوغ  بحران  غیراستاندارد،  درسی  کتب  نامناسب،  آموزشی 

نوجوانان موجب ایجاد این معضل می شود.
شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس 
اسالمی ادامه داد: از سویی در حال حاضر کالسهای درس 
با تراکم بیش از حد دانش آموزان روبرو است و موجب می 
شود که معلمان و مشاوران نتوانند به دانش آموزان توجه 
کنند و همین غفلت زمینه را برای ترک تحصیل و آسیبهای 

متعدد بعد از آن فراهم می آورد.
عباسپور در ادامه که گزارش آن در سایت ایرانیار آمده است 
افزود : » هزینه ناشی از افت تحصیلی و ترک تحصیلی در 
سا ل  87، ۴۲۰ میلیارد تومان برآورد می شود. افت تحصیلی 
منجر به کاهش احتمال بازگشت به تحصیل این دسته از 
افزایش میزان  ادامه این روند موجب  دانش آموزان شده و 
آسیب پذیری دانش آموزان در برابر ناهنجاری های اجتماعی 
می شود. ترک تحصیل آسیب های فراوانی دارد و برای حل 
و  انجام شود  جامع  و  دقیق  برنامه ریزی  باید  موضوع  این 

عزمی راسخ شکل بگیرد.
آموزش به عنوان حقوق انسانی:

و  اجباری  باید  آموزش  »دیدرو«  نظر  از  اساس  این  بر 

همگانی باشد. دیدرو محرومیت طبقات ضعیف جامعه را از 
آموزش و پرورش، تجاوز به حقوق انسانی می داند) گلشن 

فومنی، ۱۳8۲( 
معتقد  آلمان  مربیان  مشهورترین  از  »هربارت«  همچنین 
است:  دو نوع مکاشفه در روح کودک وجود دارد مکاشفه 
آزاد و مکاشفه ای که از راه تحصیل به دست می آید. اولی 
آزادانه کودک را به کشف زندگی وا می دار و دومی باید 
ماهرانه به وسیله معلمان برانگیخته شود. هربارت می گوید: 
عالقمندی  تحریک  و  فکری  جهش  موجب  آموزش  اگر 
کودک نشود، مفیدفایده نخواهد بود  و اگر در آغاز کار به 
علت ناشی گری معلم، تحصیل و مطالعه به صورت کاری 
عاید  ای  نتیجه  هیچ  شود،  تلقی  آور  رنج  و  کننده  خسته 

نخواهد شد.
ارائه شده و نظرات نظریه پردازان حوزه  آمار  با توجه به   
آموزش و پرورش می توان اعالم نمود متغیرهای اجتماعی، 
در  تاثیراتی  همگی   .... و  خانوادگی  آموزشی،   ، فرهنگی 
داشت  خواهند  ونوجوانان  کودکان  پذیری  آموزش  میزان 
استقالل  به  دستیابی  برای  آموزشی  نوین  رشد  میزان  و 
فراغت  اوقات  گذران  بدنی،  تربیت  آموزان،  دانش  وآزادی 

و امثال آن اهمیت فراوانی دارد.
اوان  از  کودک  پذیری  جامعه  دورکیم،  نظرات  براساس   
گرایش  فراگیری  اساس  این  بر  شود  می  آغاز  طفولیت 
از کودک، نقش  رفتار مورد پسند جامعه  و  اندیشه ها  ها، 
هایی است که توسط جامعه به وی آموزش داده می شود 
و در مراحل تکوین همان نقش هایی که توسط گروههای 
آموزشی به وی منتقل شده است به جامعه باز می گردد بر 
این اساس الزم است که نقش پذیری کودک در مراحل 

سنی مختلف با حساسیت بیشتری بررسی شود.
منابع: 

آمار دقیق دانش آموزن ایران ،۱۳89،  خبرنامه دانشجویان 
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گلشن فومنی، محمد رسول، ۱۳8۲، جامعه شناسی آموزش 
و پرورش ، چاپ سوم، موسسه انتشارات آگاه 

مدیریت منابع انسانی؛ چالش ها و راهبردها )۱۳88  (، شماره 
پژوهشهای  معاونتهای  استراتژیک  تحقیقات  مرکز   ۴۴

فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلجت نظام

دالیل ترک تحصیل نوجوانان، ناامیدی از آینده شغلی

ریحانه افضلیان

راههای کاهش استرس در فصل امتحانات
 ، امتحانات  فصل  رسیدن  فرا  با 
استرس بر ذهن و جان دانشجویان 
و دانش آموزان سنگینی می کند؛ هر 
چند فصل امتحانات زمان گذراندن 
 ، نیست  بخش  آرامش  تجربه  یک 
اما با این حال نه تنها می توانید از 
بکاهید،  آن  منفی  اثرات  و  تبعات 
بلکه حتی می توانید از استرس برای 

کسب نتایج بهتر کمک بگیرید.
نظر  به  شاید کمی عجیب  چند  هر 
اما به خاطر داشته باشید که  برسد، 

استرس همیشه چیز بدی نیست.
در واقع یک میزان حداکثری مطلوب 
استرس وجود دارد که هر چه به این 
شوید،  نزدیکتر  استرس  از  سطح 
عملکرد شما بهتر می شود. استرس 
بیش از حد در فصل امتحانات دقیقا 
مانع  که  دیگری  عامل  هر  مانند 
عمل  شود  می  پرسشها  بر  تمرکز 
مطالبی  شود  می  باعث  و  کند  می 
فراموش کنید.  اید  یاد گرفته  را که 
این روند می تواند از طریق سر درد، 
حالت تهوع ، تب و لرز یا گرفتگی 
عضالت اتفاق بیفتد که در هر حال 
و  ضعیف  عملکرد  جز  ای  نتیجه 
نمرات پایین در پی نخواهد داشت. 

پرسش اساسی این است که چگونه 
می توان استرس را به شکلی مدیریت کرد که با حداکثر 

میزان مطلوب آن نتایج بهتری به دست آورد؟ 
با برنامه ریزی قبلی مطالعه کنید...

دانند که خواندن و حفظکردن مطالب در  آنان می  بیشتر 
شب پیش از امتحان ، هیچ گاه مانند مطالعه برنامه ریزی 
با  اما  ؛  نیست  ثمربخش  گذشته  ماههای  طول  در  شده 
دانستن این موضوع ، بیشتر دانشجویان به انجام این کار 
باید  که  درسی  مواد  به  االن  همین  از  کنند.  می  مبادرت 
برنامه ای که طبق  به  و  بخوانید فکر کنید  امتحان  برای 
، آن دست کم چند هفته زودتر از امتحان به مطالعه این 
جزوات و کتابها اقدام کنید. یک جدول زمانبندی برای کار 

آماده کنید و براساس آن پیش بروید. 
فهرستی از مطالبی که باید برای امتحان آماده شود تهیه و 
با مطالعه هر قسمت و بخش آن را عالمت گذاری کنید. از 
تکنیک های متفاوت مطالعه استفاده و عملکرد خود را در 
بتوانید مناسب ترین  تا  هر روش مطالعه ای بررسی کنید 

روش را برگزینید. 
به اندازه کافی بخوابید...

و  مطالعه  ساعات  افزایش  دلیل  به  امتحانات  فصل  در 
خستگی ناشی از آن ، بدن نیازمند خواب و استراحت کافی 

است.
آماده کردن آن  خواب همچنین در تجدید قوای ذهنی و 
نتایج  چنانچه  پس  است.  ضروری  بیشتر  یادگیری  برای 

امتحانات برایتان مهم است؛
با توجه به  اندازه کافی اهمیت بدهید و  به خواب خود به 
کار روزانه ، میزان خستگی و شرایط جسمی خود به اندازه 
کافی بخوابید. بکوشید شب امتحان زودتر بخوابید حتی اگر 

ساعت امتحان بعدازظهر باشد.
تغذیه مناسب داشته باشید...

در فصل امتحانات شاید بیش از هر زمان دیگری ، تغذیه در 
موفقیت شما نقش دارد. چنانچه به اندازه کافی مواد مغذی 
و ضروری به سلولهای خاکستری مغز نرسد ذهن ما نمی 
تواند با حداکثر توان خود به یادگیری بپردازد. چنانچه تحت 
رژیمهای درمانی قرار دارید، در موقع امتحانات خود را مقید 
به رعایت کامل رژیم غذایی نکنید و مطمئن شوید به اندازه 
کافی میوه و سبزی تازه و غالت کامل مصرف می کنید. 
توجه داشته باشید چنانچه به اندازه کافی از این مواد غذایی 
استفاده نمی کنید با مکملهای مولتی ویتامین کمبود آنها 
را جبران کنید. چنانچه در حین غذا خوردن نیز مطالعه می 
کنید، بکوشید از غذاهای آماده سالم و مغذی استفاده کنید. 
یک تا ۲ساعت پیش از رفتن به جلسه امتحان یک غذای 

تا  بخورید  کامل  دار  کربوهیدرات 
جلسه  طول  در  خون  قند  افت  از 

جلوگیری شود.
تحرک داشته باشید...

 ، امتحان  روز  شدن  تر  نزدیک  با 
تکان  یا  اتاق  در  خود  کردن  حبس 
ساعات  برای  کتابخانه  از  نخوردن 
مطالعه  برای  آسانی  روش  طوالنی 
ساعات  برای  ما  وقتی  اما  ؛  است 
طوالنی هیچ تحرکی نداریم مغز ما 
نیز دچار رخوت و سکون می شود. 
چیزی  آن  تمام  خواهید  می  اگر 
بسپارید،  یاد  به  خوانید  می  که  را 
بسیار  اندازه  به  حتی  ورزش  حتما 
به مدت چند  زدن  قدم  مانند   ، کم 
چنانچه  نکنید.  فراموش  را  دقیقه 
را  استرس  عالیم  مطالعه  طول  در 
بکوشید  کردید،  حس  وجودتان  در 
تمرین های ورزشی سنگین تری را 
انجام دهید تا انرژی های منفی به 

این ترتیب دفع شوند. 
تمرین های آرامش 

بخش را فراموش نکنید...
روشهای آرامش بخش )ریلکسیشن( 
متفاوتی وجود دارند که می توانید با 
توجه به شرایط و عالیق خود از آنها 
کمک بگیرید. مدیتیشن ، گوش دادن به موسیقی مالیم 
یادداشت و  یا آب سرد،  ، حمام آب داغ  تائی چی  ، یوگا، 
خاطره نویسی و قدم زدن در پارک یا محیطهای باز و سبز 
استفاده  توانند  می  که  هستند  روشهایی  جمله  از  طبیعت 

شوند.
شروع آرامش با نفس کشیدن...

هم پیش از امتحان و هم در طول امتحان ، اکسیژن یار 
و یاور شماست. نفس عمیق کشیدن روش آرامش بخشی 
در طول  امتحان و همچنین  از  پیش  توانید  است که می 

جلسه به طور مداوم از آن استفاده کنید.
شما  تنفس  طبیعی  به صورت  فشار هستید،  تحت  وقتی   
سریع تر و درنتیجه سطحی تر می شود. اجازه ندهید چنین 
اتفاقی بیفتد. بکوشید نفسهایتان آرام تر و عمیق تر شود. 
با این کار شاهد پایان فشار و شروع آرامشی در وجود خود 
تر  آرام  و  شفاف  کار  این  انجام  با  ذهنتان  و  بود  خواهید 

خواهد شد.
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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.

دعوت به همکاری
IASE-NGO.IR

دوفصل نامه ی 

جامعه شناسی آموزش و پرورش
با مقاالت و گزارشات مختلف منتشر شد


