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نشريه جامعه 
 و مدرسه

هاي دانش جامعه شناسي، عمري نزديك به خود علم   ترين زير مجموعه  به عنوان يكي از مهم 1 جامعه شناسي آموزش و پرورش
شود. در همان عصري كه اميل دوركيم جامعه   ها و شعب جامعه شناسي شناخته مي  جامعه شناسي دارد  و در زمره اولين حوزه

هاي اجتماعي تعليم و تربيت نـيـز وارد       ها و تبيين مسايل اجتماعي آن روز اروپا به كار گرفت، بحث  شناسي علمي را در تحليل
ميدان جامعه شناسي شد. اين رشته به بررسي ابعاد و مسايل آموزش و پرورش با رويكرد اجتماعي پرداخته و با بكارگيري دانش 

پردازد. بنابراين تحليل فرايندهاي آموزشي و تربيتي و  و روش جامعه شناسي به تحليل پديده تعليم و تربيت در جامعه مدرن مي
 نهادها و سازمانهاي متولي اين مهم در جامعه، موضوع اين رشته است.

اي كه حدود نيم قرن از چاپ اولين اثر علمي در ايـن      جامعه شناسي آموزش و پرورش در ايران هم پيشينه زيادي دارد به گونه
گذرد. در اين مدت كتابها، مقاالت و تحقيقات فراواني در اين حوزه تأليف و تـدويـن شـده و          حوزه (ترجمه كتاب دوركيم) مي

انجمـن  ‹‹دروس مربوطه نيز در دانشگاههاي مهم و معتبر كشور در سطوح مختلف ارايه شده است و در سالهاي اخير با تاسيس
 و توسعه فعاليتهاي آن، حركت جديدي در اين زمينه آغاز شده است. ››علمي جامعه شناسي آموزش و پرورش

١- Sociology of Educa on 

 سخن سردبير
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شود، انتشار مقاالت علمي اساتيد و محققان در اين حوزه را مورد توجه قرار   نشريه حاضر كه در قدم اول در سطح فضاي مجازي منتشر مي
هاي علمي و نيز بستر سازي براي نشـر آثـار         داده است. هدف اين اقدام تشويق دانشجويان و محققان جوان و عالقمند براي افزايش تالش

علمي اساتيد و نهايتاً ايجاد يك كانون علمي براي تعامل مستمر فكري عالقمندان به مباحث جامعه شناسي آموزش و پرورش است. بنابراين 
كنيم تا با ارائه آثار علمي خود در اين حركت علمي سهيم   از همكاران محترم، اساتيد، پژوهشگران، معلمان و دانشجويان ارجمند دعوت مي

 شوند.
انـد.    است، تعدادي از مؤلفان به بررسي ابعاد موضوع پرداخته ››جامعه و مدرسه‹‹در اين مجموعه، كه اولين شماره نشريه علمي الكترونيكي
پذيري دانش آموزان، تاثير سرمايه فرهنگي بر موفقيت تحصيلي، نقش گفتگو در     براين اساس، چند مقاله به تحليل مباحثي از قبيل جامعه

اند. چند گزارش نيز از تحقيقات صورت گرفته در خصوص پيدايش مدرسه در ايران، كتب فارسي جامعه شناسي  فرايند آموزش و ... پرداخته
آموزش و پرورش و همچنين وضعيت آكادميك اين حوزه علمي و شرايط تدريس آن در دانشگاههاي ايران و جهان ارائه شده و در نهـايـت   

 معرفي كوتاهي از انجمن جامعه شناسي آموزش و پرورش عرضه شده است.
گيري يك حركت علمي و تقويت اجتماع علمي جامعه شناسان تعليم و تربيت  اميد است انتشار اين نشريه الكترونيكي سر آغازي براي شكل

 باشد و در آينده نزديك شاهد رشد و رونق بشتر اين رشته علمي در سطح كشور باشيم.

2 



نشريه جامعه 
 و مدرسه

 رويكرد نظري تأثير سرماية فرهنگي بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان
 فاطمه تشويق

(Fatem.Tashvigh@gmail.com)  كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه تربيت

 چكيده

ترين  ) به كار برد. سرماية فرهنگي از كليدي1977 (1 را نخستين بار پير بورديو  مفهوم سرماية فرهنگي
هاي ديگر موضوع بررسي بـوده اسـت. ايـن         است و در عرصة تعليم و تربيت بيش از حوزه   مفاهيمي

هاي نظري مربوط به تأثير سرماية فرهنگي بر موفقيت تحصيلي، و     مقاله، پژوهشي است دربارة بحث
شده در حوزة بازتوليد اجتـمـاعـي و فـرهـنـگـي             ساختار آن مبتني است بر بررسي نظريات مطرح

هاي نقادانه دربارة آنها.  خصوص از ديدگاه بورديو) و تأثير آن بر موفقيت تحصيلي و نيز ارائة ديدگاه (به
در اين زمينه با توجه به پيشينة تحقيقي غني در اين زمينه، از مقاالت التين و منابع فارسي بـهـره     
گرفته شده است. در پايان نيز با بيان ادعاها و داليلي به بيان اين نكته پرداخته خواهد شد كه سرماية 

است و همچنين در بررسي سـرمـايـة      فرهنگي با فرض ثابت بودن سرماية اقتصادي در موفقيت مؤثر 
فرهنگي مؤثر بر موفقيت تحصيلي (به خصوص در ايران) باز به شكلي غيرمستقيم از همان فاكتورهاي 

 مستقيم بر عوامل قتصادي دارد.  اقتصادي استفاده شده است كه داللت غير

واره، مـدل تـحـرك           : بازتوليد اجتماعي، بازتوليد فرهنگي، سرماية فرهنگي، عـادت واژگان كليدي
  فرهنگي، موفقيت تحصيلي

1- Pierre Bourdieu  3 



نشريه جامعه 
 و مدرسه

 مقدمه و بيان مسأله -1 
بسياري از محققان نشان دادند كه با افزايـش درآمـد و سـرمـايـة            

اي و      هاي آموزش مدرسه آموزان به امكان ها، دسترسي دانش خانواده
). بـا    2 2010 يـر،       شود (رك: مي مي  لذا موفقيت تحصيلي آنها بيشتر 

هاي آموزشي تأييد شـده     ها در بسياري از نظام وجود آنكه اين گزاره
هاي ميانجـي   رسد كه در نظام آموزشي ايران، متغير  است، به نظر مي

ديگري وجود دارند كه در نوع و ميزان اين رابطه تأثيرگذارند كه البته 
هايي در ايران انجام شده اسـت. در ايـن          در اين زمينه نيز پژوهش

پژوهش نظري مؤلف بر آن است كه تفاوت ادعاي پژوهش حاضر را با 
انتقادي -نظري و در عين حال تحليلي- هاي گذشتة رويكردي پژوهش

 . نشان دهد
 پيشينة نظري .2 

شناسي آموزش و پرورش در باب موفقيت تحصيـلـي    در حوزة جامعه
هاي نظري زيادي وجود دارد. از آنجا كه اين پژوهش به دنبال  تحليل

بررسي رويكرد نظري به تأثير سرماية فرهنگي بر موفقيت تحصيـلـي   
است. براي اين منظور   است، بيشترين نقطة تاكيد بر سرماية فرهنگي   

در اين قسمت ابتدا به بررسي تئوري مربوط به سرمايه پرداخته شده 
 است.

 3 . سرماية فرهنگي پيربورديو1 -2 
اولين بار مفهوم سرماية فرهنگي را بـراي      1977 پير بورديو در سال 

تحليل رابطة ميان فرهنگ و تحصيالت به كار برد. برداشت بورديو از   
اسـت. او بـر خـالف              طبقه،  فراتر از مفهوم طبقه در نزد ماركس 

داند، برداشت نسبـتـاً     ماركس، كه طبقه را نظامي از حقوق مادي مي
سـرمـايـة    «كند كه انواع سرمايه، يعنـي      اي از طبقه ارائه مي پيچيده

سرمـايـة   «و »5 سرماية اقتصادي«و »  سرماية فرهنگي«  4 »اجتماعي
 گيرد.  را در بر مي»6 نمادين

هـاي ديـگـر         : شامل حقوق و دستمزد يا شكـل سرماية اقتصادي
شود. مـمـكـن اسـت          مي  هاي مالي، سهام، سرمايه و مالكيت  دارايي

گـذاري     آموزان را با سـرمـايـه    سرماية اقتصادي نتايج تحصيلي دانش
مستقيم (مانند پرداخت شهريه، ثبت نام در مـؤسـسـات مـعـتـبـر          

گذاري غيرمستقيم (كمك مالي به كودكان) تحت   آموزشي) يا سرمايه
 ).2007 به نقل از جاگر و هلم،  1986 ديو، (بور دهد  تأثير قرار 

شود بلكه  نمي 7 : تنها شامل انباشت دانش و معرفتسرماية فرهنگي
در مـوردسـيـسـتـم         8 هاي والدين، ترجيحات، اطالعات عمومي ذائقه

آزمـايشـگـاه    «گيرد. محيط خانه به مثابة يك آموزشي را نيز در بر مي
مي كندكه درآن ترجيحات تحصـيـلـي كـودكـان،          عمل   9 »يادگيري

هـاي     معرفتشان از كدهاي اصلي سيسـتـم آمـوزشـي و مـهـارت            

توان گفت كه ايـن      يابد، به همين دليل مي مي  شناختي آنها افزايش 
گذار است (جاگر و  آموزان اثر نوع از سرمايه بر موفقيت تحصيلي دانش

 11 و عادات10 ها  همچنين سرماية فرهنگي شامل گرايش).2007 هلم، 
پذيري و اهـداف     ديرپايي هستند كه براي فرد در طي فرآيند جامعه

 14 و فرهيختـگـي   13 هاي تحصيلي ارزشمند نظير صالحيت 12 فرهنگي
 شود. مي  نيز 

كنند كه سرماية فرهنگي به ارث     ) بيان مي1977 بورديو و پاسرون (
يابد.  پذيري انتقال مي رسد، بلكه به طور ضمني در فرآيند جامعه  نمي

در نظرية فرهنگي بورديو، مالكيت سرماية فرهنگي بـه فـرد اجـازه        
دهد كه در حوزة توليد فرهنگي اعمال كنترل كند ولـي آن را          مي
تواند به ديگران انتقال دهد و بايد در فرآيند توليد از آن بـهـره         نمي

ببرد. به زعم بورديو، هم سرماية اقتصادي و هم سرماية فرهنگي مĤالً 
هـاي     كنند و كشاكـش  در نابرابري و بازتوليد آن ايفا مي  سهم مهمي 

آورند و از سوي ديگر  متعددي در بطن زندگي اجتماعي به وجود مي
 ). 1977 تبديل به يكديگرند (بورديو و پاسرون،  قابل

اي هستـنـد كـه       مجموع منابع بالفعل و بالقوه سرماية اجتماعي:
ها به  اجتماعي و سازمان15 هاي   كنشگران از طريق عضويت در شبكه

 ).51 : 1381 ؛ نوغاني،2007 آورند (جاگر و هلم،   دست مي
با استفاده از نمادها، تعلق به سـطـوح مـتـفـاوت        سرماية نمادين: 

اي معرفـتـي    دهد. سرماية نمادين ريشه  اجتماعي را مشروع جلوه مي
يافتن است. هـر سـرمـايـة        شدن و رسميت دارد و متكي به شناخته

  اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، اقتصادي، ديني و آموزشي كه عينيات
كند، يعني اعتبار نمادين به هـمـراه دارد،      مي  را وارد جهان ذهنيات 

 ).16 : 1387 شود (غفاري، سرماية نمادين ناميده مي
تواند جايگزين سرماية اقتـصـادي     از نظر بورديو سرماية فرهنگي نمي

هاي فكري  ها و توانايي شود؛ زيرا از نظر او مدارك تحصيلي، صالحيت
تنها نمايانگر نوع خاصي از سرمايه هستند كه در بيشتر مـوارد بـه       

، 16 شود. انواع سرمايه از نظر سـيـالـيـت       سرماية اقتصادي افزوده مي
اند. سرماية اقـتـصـادي       با هم متفاوت18 و فرسايش  17 قابليت تبديل

تر است و به آساني به سرماية فرهنگي و اجتماعـي تـبـديـل        سيال
شود. در مقابل تبديل سرماية اجتماعي به سرمايـة فـرهـنـگـي         مي
تر است و سرماية اجتماعي سياليت كمتري دارد و در معرض  هزينه پر

تر بـه سـرمـايـة          گيرد. اما سرماية فرهنگي راحت  فرسايش قرار مي
: 1381 شود و پابرجاترين سرمايه است (نوغاني،    مي  اجتماعي تبديل 
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نشريه جامعه 
 و مدرسه

 . انواع سرماية فرهنگي2 -2 
 پذيراست.  به زعم بورديو سرماية فرهنگي به سه مقوله تفكيك

به زعم بورديو انـبـاشـتـگـي       :19 شده سرماية فرهنگي محاط الف)
هـاي اولـيـة دوران           شده، در سال سرماية فرهنگي در شكل محاط

، 20 افتد و اين قضيه مستلزم فـعـالـيـت آمـوزشـي          كودكي اتفاق مي
گذاري والدين در زمان و ديگر اعضاي خانواده يا استفـاده از     سرمايه

 21 متخصصاني است كه كودكان را نسبت به تمـايـزات فـرهـنـگـي        
 ).1986 حساس كنند (بورديو، 

شامل كاالهاي فرهنگي و اشـيـاي      :22 سرماية فرهنگي عينيب)
 مادي از قبيل كتاب، نقاشي و آثار هنري است.

هـاي     شـامـل صـالحـيـت        :23 شده ج)سرماية فرهنگي نهادينه
يابد و    تحصيلي است كه در قالب مدارك و مدارج تحصيلي نمود مي

به دارندة آنها هم از نظر قانوني و هم از نظر عرفي ارزش اجتماعي و   
 ).141 -145 : 1385 دهد (بورديو،   شده مي تعريف

الجمع بـاشـنـد.     توانند مانعة  به لحاظ تحليلي اين سه نوع سرمايه مي
كنند بـه مـوقـعـيـت (يـا             نظام خوي و خصلتي كه افراد كسب مي

هايي)آنها در جامعه بستگي دارد؛ يعني وابسته بـه مـيـزان       موقعيت
 ).335 : 1379 مندي از سرمايه است (استونز،  بهره

تواند ارزش افزودة بيشتري توليد   در نظرية ماركس مالك سرمايه مي
كند و سرماية بيشتري را انباشته سازد يا به ديگـران و از جـملـه          
فرزندانشان از طريق حقوق مالكيت يا ارث انتقال دهد. در مقابل، در 
نظرية سرماية فرهنگي بورديو، مالكيت سرماية فرهنگي به فرد اجازه 

دهد در حوزة توليد فرهنگي اعمال كنترل كند. مالك سـرمـايـة      مي
تواند آن را به   فرهنگي بايد از آن در فرآيند توليد استفاده كند و نمي

بـه نـقـل از        1998 ،   24 ديگران انتقال دهد (ناخائي و سيـورتـيـس   
 ).1381 نوغاني:

به اعتقاد بورديو و بولتاسنكي در استراتژي بازتوليد طبقات صـاحـب   
سرمايه تغييراتي ايجاد شده است. برخالف گذشته طبقات مسـلـط     
براي حفظ خود به سرماية اقتصادي احتياج داشتند ولي امـروزه بـا     

ها، بازتوليد طبقـات نـيـز       توجه به تقاضاي رايج براي برابري فرصت
تغيير كرده است؛ يعني آنها آموزش عالي را تنها راه براي بازتـولـيـد    

 ).54 -55 دانند (همان:   طبقات مسلط مي
يا عاداتي كه در مراحـل   25 هاي فرهنگي گيري به عقيدة بورديو جهت

شود به سختي تـغـيـيـر      مي  اولية زندگي به طور ناخود آگاه آموخته 
ها و در تجربيات بعدي زندگي بسيـار   گيري پاسخ كند و در شكل مي  

هاي فرهنگي طبقاتي كـه كـودكـان از         كاركردي فعال دارد. عادت
كند. كودكـان   مي  آموزند مسير زندگي آنان را تعيين  والدين خود مي

شوند و فرهنگ  پذير مي طبقة باال، طبيعتاً همانند والدين خود جامعه
پـاداش داده    »26 سيستم آموزش تجـربـي  «پايگاه باالتر را كه توسط 

 هاي گذارند و در طي مراحل مختلف مسئوليت  شود به نمايش مي مي  

سازند و همين امر سبب تراكم سـرمـايـة        تحصيلي خود را نمايان مي 
شود. كساني كه مجهز به فرهنگ و تربيت پايـگـاه    مي  فرهنگي در آنان 

تـرنـد (آزاده،        وجهه موفق اجتماعي باالتري باشند در كسب مشاغل پر
 1378 : 45.( 

به نظر وي سياست دموكراتيزاسيون نهادهاي آموزشـي، مـدرسـه يـا         
ها و در دسترس عموم قرار دادن    هاي تخفيف نابرابري دانشگاه با هدف

فرهنگ و دانش، شكست خورده است و نهادهاي آموزشي عمالً همـان  
ساخت سنتي توزيع سرماية فرهنگي را رعايت و نظم پيشين را بازتوليد 

هستند كه با موفقيـت   «وارثين»كنند. در نتيجه، اين نهادها همان   مي
كنند و در مسابقة فرهنگي پـيـشـرفـت       مسير آموزشي خود را طي مي

آيند؛ چراكه فقط سرماية اقتصادي مـنـشـأ      تحصيلي سربلند بيرون مي
كـنـد.      نيز نابرابري ايجاد مـي  «سرماية فرهنگي»نابرابري نيست بلكه 

اش و امكان دسترسي به آنچه بورديو در  ميزان تحصيالت فرد و خانواده
نـامـد بـه            شناسي مي اموال سمبوليك، فرهنگ، زبان، و درك زيبايي

واره و خصلت در شيـوة   شود بلكه به دو عادت امكانات مالي مربوط نمي
 سخنراني).1384 بودن نيز بستگي دارد (شريعتي، 

اي كـه       به زعم بورديو درهم شكستن توالي و تسلسل نتايج فزايـنـده  
شود، كاري بسيـار دشـوار      مي  موجب جذب و انباشت سرماية فرهنگي 

كند كه دستگاه اشـاعـة      مي  است؛ زيرا در واقع، مدرسه تا آن حد عمل 
گـونـه تـالش و          فرهنگ بتواند ابزار خود را عيني و آزادانه بدون هيچ

مداخله به حركت درآورد تا آنچه به تعدادي از افراد از طـريـق تـوارث      
هاي آموزشي ارائه كنـد   خانگي رسيده است، به ديگر افراد از طريق پيام

 ).109 -110 : 1378 (بورديو، 
در تئوري بورديو، قدرت از سطح كالن ساختار اجتماعي و طبقاتي، بـه  

شود لذا فرد بيـشـتـر     مي  واسطة تجربة حضور در مدرسه، به فرد اعمال 
شود تا واقعيتـي خـالق و        يك محصول اجتماعي ساختار نگريسته مي

 ).52 : 1377 پور،  فعال (شارع
) به منظور مشخص ساختن نقش و اهمـيـت جـريـان       1977 بورديو (
واره را بـه   پذيري در انتقال و اشاعة سرماية فرهنگي مفهوم عادت جامعه
دانـد و آن را بـه             پذيري مي واره را تبلور جامعه برد. وي عادت كار مي

 كند: صورت زير تعريف مي
شـده از       شده و كسـب  مشتمل بر افكار، عقايد و ادراكات دروني  نظامي

ها و آرزوهاي يك فرد را مـعـيـن          محيط بالفصل كه انتظارات، نگرش
 كند. مي  

18-Inflation 
19- Embodied 
20-pedagogical action 
21-cultural distinc-
tions 
22-Objective 
23-Institutionalized 

24-Nakhaie & Curtis 
25-Cultural orientation 
26-Empirical education 
system  
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واره شبيه سرماية فـرهـنـگـي      ) معتقد است عادت2001 (  27 سوليوان
يـابـد.      مي  واره پدر درون خانواده انتقال  است به اين صورت كه عادت  

شود درحالي  مي  سرماية فرهنگي شامل برخورداري از معرفت مشروع 
گيـرد. در     ها را در بر مي اي از تمايالت و ارزش واره مجموعه كه عادت

اي از تمايالت و  وارة مسلط وجود دارد كه شامل مجموعه جامعه عادت
شود. بخش عمـدة   هايي است كه توسط طبقة مسلط حفظ مي ارزش
 وارة مسلط گرايش مثبتي به آموزش دارند. عادت

پردازي او در زمينة سرماية فرهنگي و بررسـي   پس از بورديو و نظريه
ارتباط آن با موفقيت تحصيلي در جامعة فرانسه، تـعـداد ديـگـري         

پرداز بر آراي او در اين زمينه انتقاداتي وارد كردند. همانطور كه  نظريه
ذكر شد بر اساس نظرية بورديو، سرماية فرهنگي اسـاسـاً تـوسـط         

هاي مرفه (يا برخوردار از امـكـانـات) بـه        ها و افراد در محيط خانواده
توان پنداشت كه سرماية فرهنـگـي بـه        آيد، در نتيجه مي مي  دست 

كودكاني با سابقة ممتاز به نسبت كودكان با سابقة محروميت سـود    
تئوري بورديـو  28 رساند. در مقابل ديمگيو با مدل تحرك فرهنگي   مي

كند. او برخالف نظرية سرماية فرهنگي بورديـو   مي  را اصالح و تعديل 
اقتصادي و سـرمـايـة    -قايل به اثر متقابل منفي ميان زمينة اجتماعي

است و معتقد است سرماية فرهنگي به ميزان بـرابـر     فرهنگي والدين 
براي همه سودمند است اما افرادي با پايگاه اجتماعي اقتصادي پايين 

گذاري در سرماية فرهنگي دارند تا ضـعـف    انگيزة بااليي براي سرمايه
هاي ديگر جبران كنند. ديمگيو معتقد اسـت     نسبي خود را در حوزه

آموزان پسري كه پدرانشان داراي سطوح پايين يـا مـتـوسـط        دانش
بـرنـد       تحصيلي هستند، از سرماية فرهنگي بهره و سود بيشتري مي

 ). 2011 ؛ جاگر،1982 (ديمگيو، 
تفاوت اساسي بين دو مدل بازتوليد اجتماعي و تحرك فرهنگي، در   
توافق (همخواني) پايگاه اجتماعي است. بورديو در نظرية خود پايگـاه  
اجتماعي را داراي ابعاد گوناگون دانسته كه با يكديگر سـازگـاري و       

كند اعضاي طبـقـات    هماهنگي زيادي دارند. به طوري كه عنوان مي
باالتر بخشي از دارايي اقتصادي خود را به سرماية فرهنگي تـبـديـل    

برند. به همين نحو، افرادي   كنند كه فرزندان آنها، آن را به ارث مي  مي
كه در طبقات پايين هستند و تحصيالت پاييني دارنـد، سـرمـايـة         
اقتصادي كافي را ندارند تا آن را به سرماية فرهنگي تبديل كـنـنـد،    

مانند.   هاي فرهنگي هم فقير مي بنابراين، فرزندان آنها در قلمرو دارايي
گويد.  سخن مي29 هاي پراكنده  در مقابل اين رويكرد، ديمگيو از گروه

كنند و بر   او و همفكرانش مستقيماً با همخواني پايگاهي مخالفت مي
شود.  اند كه سرماية فرهنگي به وسيلة پايگاه اجتماعي تعيين نمي آن

 30 هاي ناسازگـار  آنها نظرية خود را به شكل ساده بر پاية وجود پايگاه
 ها و مزايا از يك سو  كنند. گرچه همبستگي باالي بين برتري  بنا مي

و شرايط نامساعد از سوي ديگر را در جوامع نابرابـر مـدرن انـكـار         
ها كامل نيست و بـرتـري در      كنند، معتقدند كه اين همبستگي  نمي

شـود     يك بعد، لزوماً منجر به برتري در ابعاد ديگر فرهنگـي نـمـي     
فر و سپهـر،   بستي، خوش به نقل از جانعليزاده چوب 2003 (بالسكو: 

 1389:222.( 
 گيري و بررسي نقادانة رويكرد نظري بورديو نتيجه -3 

پردازيم.   شده مي در اين بخش به برسي انتقادي رويكرد نظري مطرح
هاي نظرية بورديويي كـه در       به نظر نگارنده شايد بتوان به خوانش

حوزة نقش سرماية فرهنگي در موفقيت تحصيلي (به خصـوص در      
هايي كه در ايران صورت گرفته) انتقاداتي وارد كرد و آن اين  پژوهش

است كه در پرداختن و كاربست سرماية فرهنگي قصوري رخ داده     
توان گفت در عملياتي كردن مفـهـوم سـرمـايـة          كه مي  است چنان

هايي پرداخته شده كه بيشتر بازتاب سرماية  فرهنگي به غالب فعاليت
اقتصادي هستند؛ براي مثال رفتن به كنسرت، تئاتر و... . چـنـدان       

ها  درست نيست كه صرفاً فعاليت و سرماية فرهنگي را با اين شاخص
هاي فرهنگي (مثالً مـيـزان    بسنجيم بلكه به خصوص بايد به معرفت

) 2011 (  31 آشنايي با شاعران و هنرمندان و.....)، يا به گفـتـة بـكـر      
هاي والدين از قبيل كتاب خواندن براي كودكانشان، ياد دادن  فعاليت

شعر، بازي با حروف و اعداد، نقاشي و طراحي و در كنار اينها ارتباط 
 هاي زباني نيز پرداخت. والدين با فرزندانشان براي رشد مهارت

تواند جـاي    نگارنده برخالف بورديو معتقد است سرماية فرهنگي نمي
سرماية اقتصادي را بگيرد، و شايد اين قضيه حداقل در جامعة ايـران  
خيلي پذيرفته نباشد. البته مقصود نگارنده رد صحبت بورديو نيست 
بلكه آن است كه سرماية فرهنگي حتي نسبت به سرماية اقتصـادي  

تواند داشته باشد؛   تري در موفقيت تحصيلي مي رنگ تر و پر نقش مهم
توان اين قضيه را با ثابت گرفتن سرماية اقـتـصـادي و        كه مي چنان

 بررسي تأثير سرماية فرهنگي بر موفقيت تحصيلي سنجيد.
 منابع فارسي 

) نـامـة      )؛ ناسازگاري پايگاهي، پـايـان  1378 آزاده، منصوره اعظم
 . دكتري؛ تهران: دانشگاه تربيت مدرس

) شنـاسـي (تـرجـمـة         )؛ متفكران بزرگ جامعه1379 استونز، راب
  مهرداد ميردامادي)؛ تهران: نشر مركز.

ترجمة لـيـلـي    «ذوق و سرماية فرهنگي»)؛ 1378 ير ( بورديو، پي ،
 . 106 -113 ،  ص 3 مصطفوي؛ مجلة نامة فرهنگ، شمارة 

هاي سرمـايـه، گـردآورنـده كـيـان            )؛ شكل1385 ير ( بورديو، پي
تاجبخش، ترجمة افشين خاكباز و حسن پويان؛ تهران: انتـشـارات   

 .شيرازه

27-Sullivan 
28- Cultural Mobility 
29-Diffuse Statuse group  

30-Inconsistent Statues 
31- Becker  6 



نشريه جامعه 
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؛ «وجوي سنجش سرماية فرهنگي در جست»)؛  1389سپهر ( 
-217، ص     20فصلنامة مطالعات فرهنگي و رسانه، شمارة   

238. 
هاي بازتوليد اجتماعـي و     تئوري»)؛  1377پور، محمود (  شارع

؛ فصلنامة فرهنـگ عـمـومـي،       «فرهنگي در آموزش و پرورش
 .52-41ص، 17و  16شمارة 

) شناسي. )؛ انجمن جامعه1384شريعتي ،سارا 
 ) سازة سرماية فرهنگي و مـنـابـع      »)؛  1387غفاري، غالمرضا

 .2، شمارة 12؛ رشد علوم اجتماعي، دورة «مولد آن
 ) شناختي مـوفـقـيـت        )؛ تحليل جامعه 1381نوغاني، محسن

تحصيلي در ورود به آموزش عالي (مورد استـان خـراسـان)،        
 رسالة دكتري؛ تهران: دانشگاه تربيت مدرس.
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نشريه جامعه 
 آموزان شهر گرگان پذيري دانش تأثير مدرسه بر فرآيند جامعه  و مدرسه

 شدن اجتماعي در مقايسه با ساير عوامل 
كارشناسي ارشد جامعه شناسي، گرايش مطالعات جوانانزينب سيدي    

آموزان شهر    پذيري دانش   اين تحقيق به منظور بررسي ميزان تأثير مدرسه بر فرآيند جامعه               
شدن شامل خانواده، رسانه و        اجتماعي  گرگان انجام شده است. همچنين، نقش ساير عوامل            

است. چارچوب نظري مورد استفاده،         دوستان در افزايش يا كاهش تأثير مدرسه نيز بررسي شده         
است. جامعة آماري،      شدن و نظرية گرامشي دربارة هژموني            هاي اجتماعي   برگرفته از نظريه   

گيري كوكران    آموزان دختر و پسر دبيرستاني شهر گرگان است كه با استفاده از روش نمونه            دانش
آوري اطالعات    رفته كمي و جمع     كار  به        نفر نمونه جهت مطالعه انتخاب شدند. روش تحقيق           385

اي بوده است.     از طريق پرسشنامه و در بخش ادبيات موضوع، به شيوة مطالعة اسنادي و كتابخانه             
ها در بخش توصيفي از جداول فراواني درصد و در بخش آزمون                   براي تجزيه و تحليل داده     

دهد كه مدرسه     فرضيات از آزمون اسپيرمن استفاده شده است. نتيجة كلي اين تحقيق نشان مي            
آموزان داشته باشد و      شدن توانسته است سيمايي مشروع در نظر دانش         در مقام  كارگزار اجتماعي    

هاي ديني، سياسي، اجتماعي و اقتصادي از سوي آنها معرفي            گيري ارزش   عاملي اثرگذار در شكل   
 شود.

 چكيده
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نشريه جامعه 
 و مدرسه

 بيان مسأله
هاي زندگي انسان است كه  يكي از مهمترين فرايند 1 شدن  اجتماعي«

تدريج به شـخـصـي     شدن به طي آن كودك ناتوان از طريق اجتماعي
هاي فرهنگي كه در آن متولد گرديده  خودآگاه، دانا و ورزيده در شيوه

) طـي ايـن جـريـان           86 :  1376 (گيدنـز،     «شود است، تبديل مي
ها از يك نسل به نسل ديگر مـنـتـقـل        ها و مهارت ها، ارزش دانش»

). اين انتقال به بقاي جوامع كـمـك     103 :  1376 (گيدنز،  «شود مي
 كند. مي

شـدن صـورت        ها و عوامل اجتـمـاعـي    شدن توسط گروه اجتماعي 
شـدن     عامل اصلي اجتماعي  2 ها، خانواده در همة فرهنگ»پذيرد.  مي

در بيشتر جوامـع   »)  103 (همان:  «كودك در دوران طفوليت است.
شود تـا انـدازة زيـادي           اي كه فرد در آن متولد مي سنتي، خانواده

كنندة موقعيت اجتماعي فرد در طول زندگي اوست. در جوامع  تعيين
شـود. بـا        امروزي موقعيت اجتماعي به اين ترتيب به ارث برده نمي

اي كه فرد در آن متـولـد    وجود اين منطقه و طبقة اجتماعي خانواده
(گيدنز،  «گذارد. شدن به شدت تأثير مي شود بر الگوهاي اجتماعي مي

 1376 : 104 ( 
هـاي     گروه»شدن است.   يكي ديگر از عوامل اجتماعي 3 گروه هماالن
سن هستند. از طريق عضويت در ايـن     هاي دوستي هم هماالن گروه

كند كه در    ها، كودك زمينة كنش متقابل متفاوتي را درك مي گروه
تواند قواعد رفتار را مورد آزمون و كاوش قـرار دهـد. روابـط         آن مي

هماالن اغلب در سراسر زندگي شخصي اهميـت خـود را حـفـظ           
ها و رفتار افراد اهميت پـايـداري      دادن به نگرش كنند و در شكل مي

 ).105 (همان:  «دارند.
آمـوزش در    »شدن نقـش دارنـد.        نيز در فرايند اجتماعي 4 مدارس

مدارس يك فرايند رسمي است:  برنامة معيني وجود دارد كه بايد از 
دروس فراگرفته شوند. در كنار برنامة آموزشي رسمي چـيـزي كـه        

انـد، وجـود      شناسان آن را برنامة آموزشي پنهان ناميده بعضي جامعه
) 106 :  1376 (گيدنز،  «كند دارد كه يادگيري كودكان را مشروط مي

رود به موقع در كـالس حـاضـر           در مدارس از كودكان انتظار مي»
باشند، در كالس آرام باشند و مقررات انضباطي مدرسه را بپذيرند و   

هاي معلمان نيز بر انتظاراتي كه  نسبت به آن پاسخگو باشند. واكنش
ها به نوبـه خـود بـا         كودكان از خودشان دارند، تاثير مي گذارد. اين

ها هنگامي كه مدرسه را ترك مي گويند، پيـونـد    تجربه ي شغلي آن
 ).107 (همان:  «كند. پيدا مي

نـيـز    5 هاي اجتماعي از طريق وسايل ارتباط جمعي امروزه يادگيري«
(كـتـبـي،       «به حوزة تأثيرات خارجي بر كودك افزوده شده اسـت.   

هاي مردم را عميقاً تحت تأثـيـر    ها و بينش ها نگرش رسانه»)  1355 
ها انواع گوناگون اطالعات را كه افـراد بـه گـونـة          قرار مي دهند. آن

 )106 : 1376 (گيدنز،  «دهند. ديگري كسب نخواهند كرد، انتقال مي
 مهم تعليم امروزه با هجوم وسايل ارتباط جمعي، اين  وسايل به «

دهند كه از نـظـام      ها آموزشي را ارائه مي اند. رسانه و تربيت تبديل شده
تربيتي رسمي كامالً مستقل است و حتي ممكن است در تضاد بـا آن      

 )82 : 1386 (توسلي،  «باشد.
شدن، در اين تحقيق تأكيد ما بر روي    در ميان عوامل مختلف اجتماعي

مدرسه در ايران است. مهمترين ويژگي نظام آموزش و پرورش در ايران، 
هايي با اخالق و تربـيـت    وظايف ايدئولوژيك آن است كه پرورش انسان

طرح كـلـيـات      شده در  هاي ارائه اسالمي را هدف قرار داده است. ارزش
از جمله  1367 نظام آموزش و پروش در جمهوري اسالمي ايران مصوب 

هاي، اعتقادي، سياسي، اجتماعي و اقـتـصـادي بـر مـبـنـاي                 ارزش
 اند. بودن تعريف شده  اسالمي

بنابراين، با توجه به اين مطلب كه نظام آموزش و پـرورش از اركـان         
توليد هژموني حكومت است، در صورت ناتواني اين نـهـاد،      تحكيم و باز

بازتوليد هژموني حكومت از طريق نظام يادشده به معناي عام و مدرسه 
به معناي خاص با مشكل مواجه خواهد شد. هدف ما در اين تحـقـيـق    

آموزان شهر گرگان اسـت.     شدن دانش بررسي تأثير مدرسه بر اجتماعي
شدن افراد مؤثرند بـه     ها، كه در اجتماعي خانواده، گروه هماالن و رسانه

عنوان عوامل تأثيرگذار بر افزايش و كاهش  تأثير مدرسه در نظر گرفته 
 .اند شده

 شدن  اجتماعي
توان به جرج زيمل نسبت داد. امـا        شدن را مي كاربرد مفهوم اجتماعي
اين واژه در قالب تئوريـك   هاي دوركيم است كه  بايد گفت كه در نوشته

كردن هنجارها  شدن را فرايند دروني يابد. دوركيم اجتماعي  گسترش مي
هـا     دانست. از ديدگاه او خـانـواده        هاي جامعه توسط افراد مي و ارزش

موظف به انجام اين كار هستند و دولت بايد نقش جايگزين داشته باشد. 
كـردن     نشدن خانواده در اجـتـمـاعـي       بدين معني كه در صورت موفق

تواند با ايجاد مدارس اين كار را انجام دهـد (ر.ك.:        كودكان، دولت مي
شـدن      ). بسياري از تعاريفي كه در مورد اجتماعي54 :  1376 ، 6 دوركيم

شدن فرايندي است كـه    اجتماعي«اند، عموماً توافق دارند كه  ارائه شده
افراد از طريق آن ساختارهاي نگرشي و الگوهاي رفتاري مـربـوط بـه        

 ,Longton(  »كننـد   هاي اجتماعي و جامعة خويش را دروني مي گروه
كردن در جـامـعـه را       هاي زندگي اين فرايند به انسان راه«).  4 :1969

هاي او را در جهت انجام وظايـف   دهد و ظرفيت  آموزد، شخصيت مي  مي
). 103 :  1372 بخشد (كوئـن،      فردي و به عنوان عضو جامعه توسعه مي

شدن هم براي فرد و هم براي جامعه ضرورتي حياتـي اسـت.      اجتماعي 
گيري شخصيت فرد و تعادل اجتماعي در جامعـه بـه فـرايـنـد           شكل

شدن وابسته است. به همين دليل است كه جامعه بيشتـريـن     اجتماعي
 كند.  نيروي خود را صرف آموزش افراد مي

1-Socializa on                             
2-Family                                                                                                 
3-Peers groups 

4-School 
5-Mass Media 
6-Durkheim 
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نشريه جامعه 
 و مدرسه

 شدن مدرسه به عنوان عامل اجتماعي
شدن اولـيـة     بر خالف جوامع ابتدايي كه خانواده مسئول اجتماعي

هـايـي    كودكان است، در جوامع پيشرفته اين مسئوليت به سازمان
رسمي چون مدرسه واگذار شده است. كودكان همين كه به سـن     

رسند، مدرسه مسئول اصلي انتقـال دانـش      شش هفت سالگي مي
هاست. مدرسه به عنـوان    هاي رفتار اجتماعي به آن انباشته و شيوه

شدن، بر پاية يـك رشـتـه قـواعـد            يكي از عوامل عمدة اجتماعي
).  78:  1375گيـرد (كـوئـن،          وچرا، ساختار و سازمان مي چون بي

هاي حاكم بـر جـامـعـه و بـه تـعـبـيـري                   آيينة ارزش مدرسه 
هـاي آن اسـت (شـارع پـور،                             كننده ساختار ارزش منعكس

301:1386.( 
هـاي   مدرسه قبل از هر چيز يك سازمان است و بسياري از ويژگي

شناسـي دو     ها را داراست. از ديدگاه جامعه  سازمان  مشترك تمامي
هاي مدرسه به عنوان يك نظام اجتمـاعـي حـائـز        مورد از ويژگي

اهميت است. نخست اينكه مدرسه يك نظام اجتماعي معطوف بـه   
هاي وابسـتـه    اي از موقعيت هدف است و دوم، مدرسه داراي شبكه

به هم است (مثل معلمان، ناظم، مدير) كه همگي در راه تـحـقـق      
كـنـنـد. هـدف مـدرسـه               اهداف سازماني انجام وظـيـفـه مـي      

هاست و  آموزان و انتقال دانش و مهارت به آن كردن دانش اجتماعي
شـونـد (هـمـان:          اين هدف استخدام مي پرسنل الزم براي نيل به 

174 .( 
كند؛ زيرا بايد به طـريـقـي      نظام مدرسه اعمال كنترل را اقتضا مي

آموز و معـلـم تـابـع اهـداف           مطمئن شود كه منافع فردي دانش
 ).180-179سازمان است (همان: 

هاي آموزشي در سرتاسر دنيا بـرنـامـة عـمـلـي            اساساً همة نظام
ها دارنـد و خـود را          سازي و بازتوليد ارزش مشخصي براي دروني
كنند. هدف اصلي نظام آموزش و پرورش در   مقيد به اجراي آن مي
 هايي با اخالق و تربيت اسالمي است. ايران، پرورش انسان

است،   25/11/1366در قانوان اهداف آموزش و پرورش كه مصوب 
رسيدن به قرب الـهـي     هدف نهايي در نظام تعليم و تربيت اسالمي

يعني كمال نهايي انسان است. در فصل اول اين قانون، ذيـل دو       
اين شـرح ذكـر        ماده، اهداف اساسي وزارت آموزش و پرورش به 

 شده است:

 مادة يك
 آموزان تقويت و تحكيم مباني اعتقادي دانش

 مادة دو
 آموزان بر پاية تعاليم اسالمي رشد فضايل اخالقي و تزكية دانش -
 ها آموزان بر اساس آن و پرورش دانش  هاي اسالمي تبيين ارزش -
 تقويت روحية اتكال به خدا و اعتماد به نفس  -
 ايجاد روحية تعبد ديني و التزام عملي به احكام اسالمي -
 ارتقاي بينش سياسي بر اساس اصل واليت فقيه -

هاي الزم براي حفظ و تداوم استـقـالل فـرهـنـگـي،          ايجاد زمينه -
 اقتصادي و سياسي

آمـوزان و       سازي، و پرورش استعدادهـاي دانـش     شناخت، شكوفا -
تقويت روح بررسي، تتبع، تحقيق و ابتكار و خـالقـيـت در تـمـام          

با تأكيـد بـر نـفـي           هاي علمي، فني، فرهنگي و علوم اسالمي زمينه
 گرايي روحية مدرك

ستيزي  گستري و ظلم پذيري و عدالت رشد و تقويت روحية اعتدال -
 و مبارزه با تبعيضات ناروا و حمايت از مظلومان و مستضعفان

 تقويت روحية احترام به خير، امر به معروف و نهي از منكر -
  ايجاد روحية احترام به قانون و الزام اجراي آن -
 ايجاد روحية پاسداري از قداست خانواده بر اساس تعاليم اسالم -
 و انفاق و ايثار  و تعاون عمومي   ايجاد روحية اخوت اسالمي-
 جويي و قناعت ايجاد روحية صرفه -
تقويت حس مسئوليت و اهتمام به امور مسلمين و پايبنـدي بـه      -

 نظم و انضباط
توان گفت كه نظام آموزش و پـرورش در      با تأمل در اين اهداف مي

هاي مطلوب خود اسـت.   هايي با ويژگي ايران در صدد ساختن انسان
كه جنبة اجتمـاعـي و      11 و  14 و مورد   كه ابعاد علمي  7 جز مورد 

كه بيشتر جنبة اقتصادي دارد، باقي موارد در ايـن فصـل      13 مورد 
خصلتي بـيـشـتـر        8 و  6 ، 5 اي كامالً ديني دارد كه در موارد  صبغه

توان گفت كه نظام آموزش   سياسي به خود گرفته است. بنابراين، مي
 است.  و پرورش در ايران ناظر بر ساختن انساني اسالمي 

در طرح كليات نظام آموزش و پرورش در جمهوري اسالمـي ايـران     
هاي ديني، اجتماعي، سياسي و  براي هر يك از ارزش 1367 مصوب 

اقتصادي تعاريفي خاص در نظر گرفته شده است كه سازمان مدرسه 
هـا را       اين اهداف و ارزش   و در كل، آموزش و پرورش قصد نيل به 

 . دارد
 چهارچوب نظري

گونه استدالل كرد كه مدرسه به  توان اين  بر اساس آراي گرامشي مي
ها در پي رهبري اخـالقـي و      مثابة ابزار هژمونيك در دست حكومت
هـاسـت.    آموزان آن بيني دانش فكري و كنترل باورهاي عامه و جهان

شده در طـرح   بيني نمود آن در مدارس ايران  به صورت اهداف پيش
است. حكومت از طريق مدرسه سعـي   كليات نظام آموزش و پرورش 

آمـوزان   آموزان  دارد. منافع دانش در اعمال اقتدار خود بر روي دانش
نيز در فرايند آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است. مدرسه در   
ايران همانند ساير كشورها، از يك سو با فـراهـم كـردن شـرايـط          

ها و شرايط الزم را براي افراد به منظور زنـدگـي و      آموزشي، مهارت
هاي ديني،  كند و از سوي ديگرش، ارزش اشتغال در جامعه فراهم مي

آموزان انتقـال   سياسي، اجتماعي و اقتصادي مد نظر خود را به دانش
 دهد. مي
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ها تنها نيسـت؛   كه گفته شد مدرسه در انتقال اين ارزش همانطور
ها و هـمـچـنـيـن عـوامـل           ساير ابزارهاي هژمونيك شامل رسانه

هژمونيك شامل خانواده و گروه همـاالن نـيـز در فـرايـنـد              غير
آموزان نقش دارند و براي اعمـال هـژمـونـي        شدن دانش اجتماعي

 آموزان با يكديگر در حال رقابت هستند.  مورد نظر خود بر دانش
بر اساس آراي جرج هربرت ميد، يكي از نتايج حيـاتـي فـرايـنـد        

بيني انتظارات ديگران از ما و شـكـل    شدن، توانايي پيش اجتماعي 
ايـن     هاست. او استدالل كـرد كـه         دادن به رفتارمان بر طبق آن

آيد؛ يـعـنـي پـذيـرش          پذيري به دست مي توانايي از طريق نقش
ظاهري يا واقعي نقش ديگران به نحوي كه شخص بتواند دنيـا را    

). كـودكـان بـراي          122:  1372از چشم آنان ببيند (رابرتسون،    
بدست آوردن ادراك منسجم تر از خود، بايد وارد مـرحلـه بـازي      

ها در اين مرحله، توانايي به دست آوردن نظر تـعـمـيـم      شوند. آن 
كنند. به تعبير    يافته تري درباره موقعيت و خود خويش را پيدا مي

را  «ديگري تعميم يافـتـه  »ميد، آنها در اين مرحله پذيرش نقش 
هاي ساخـتـگـي بـازي        گيرند. كودكان ديگر تنها در نقش   ياد مي

پردازند كه داراي قواعد و قوانـيـن     هايي مي كنند بلكه به بازي  نمي
هـا و       معين است و به ديگران تعميم يافـتـه، بـيـانـگـر ارزش          

هاي مهم ديگران و حتي آغاز درك و پذيرش آنـهـاسـت        قضاوت
). بنابراين، بسته به اينكه كداميك از منـابـع     279:  1383(ريتزر،  
شامل مدرسه و رسـانـه خـانـواده و          -شده در اين تحقيق  مطرح

آموزان هسـتـنـد، تـأثـيـر            تري براي دانش مهم «ديگر»هماالن 
آموزان و شكل دادن بـه       شدن دانش بيشتري در فرايند اجتماعي

 ها در تطابق با خود دارند.  هاي آن ها و نگرش ارزش
 هاي تحقيق  يافته

آمده بر روي موضوعاتي كه مطابق طرح تحقيق،  عمل در بررسي به
آمـده از       دست آيند، نتايج به هدف آموزش و پرورش به شمار مي

كـردن اهـداف      دهد كه مدرسه در برجسته  آموزان نشان مي دانش
 ⁄5آموزان در  كه دانش مورد نظر خود موفق عمل كرده است. چنان 

تأكيد مدرسه بـر   57  ⁄   7درصد تأكيد مدرسه بر نمازخواندن و 67
 51⁄ 7اند.     هاي ديني زياد دانسته فضايل اخالقي را به عنوان ارزش

درصد تـأكـيـد     60⁄ 8درصد تأكيد مدرسه بر حمايت از مظلومان، 
درصد تأكيد مدرسه بر دفـاع از       1⁄48مدرسه بر اطاعت از رهبر، 

هاي سياسي خيلي زياد و زيـاد        مرزهاي كشور را به عنوان ارزش
  اند. ارزيابي كرده

شده از سوي مدرسـه بـراي      هاي اجتماعي مطرح در بررسي ارزش
درصد مدرسه تأكيد زيادي در زمينة ارتباط  8⁄73آموزان در  دانش

آموزان دارد. در اين باره تأكيد مدرسه بر امـر بـه       با خانوادة دانش
 58⁄ 7معروف و نهي از منكر به عنوان يك ارزش اجتمـاعـي در       

 درصد موارد خيلي زياد ذكر شده است. 

دهـنـدة آن      هاي اقتصادي نيز نشان هاي مدرسه در زمينه فعاليت
 و در درصد موارد مدرسه بر كسب روزي حالل  69 ⁄6است كه در 

پوشي تأكيد كرده است. همچنين         درصد بر ارزش ساده       62  ⁄3
آموزان   اين جنبه از طرح نشان داد كه دانش         بررسي نتايج مربوط به     

درصد   1⁄75در مجموع ديدگاهي مثبت نسبت به مدرسه دارند. در           
ها   آموزان با رتبة زياد و خيلي زياد مدرسه را خانة دوم انسان               دانش
درصد موارد به ميزان خيلي زياد و           5⁄66اند. همچنين در       دانسته

 اند. موافق بوده «مدرسه مكاني مقدس است»زياد با گوية 
آموزان تا حد زيادي      دهندة آن است كه دانش      هاي بعدي نشان    گويه

 66آموزان در     اند. دانش   قوانين و نظم حاكم بر مدرسه را پذيرفته         
در     درصد موارد به ميزان زياد خود را ملزم به رعايت اصول اسالمي             

آموزان با آرايش     درصد موارد دانش    14  ⁄8دانند. تنها در        مدرسه مي 
كنند. استفاده از لباس فرم         صورت يا مو در مدرسه حضور پيدا مي        

آموزان بوده    درصد موارد به ميزان زياد پذيرفتة دانش         7⁄71نيز در   
آموزان قوانين حاكم بر مدرسه را           رسد دانش     است. به نظر مي     

اند و مطابق با اين        همانگونه كه مد نظر اين سازمان است پذيرفته         
ها در خارج از      شوند. اما احتماالً رفتار آن        قوانين در مدرسه ظاهر مي    

تواند اين باشد كه         فضاي مدرسه متفاوت است. يك برداشت مي         
گذاري مدرسه تنها به داخل فضاي خود مدرسه محدود             بگوييم اثر 

آموزان در داخل فضاي مدرسه بيش از جاهاي           شود؛ زيرا دانش      مي
كنند اما از طرف ديگر چهره مشروع           را رعايت مي      ديگر اصول اسالمي  

اين مسئله است كه  دهندة  آموزان نشان و مثبت مدرسه در نظر دانش
آموزان اصول حاكم بر مدرسه را به عنوان اصول درست زندگي             دانش

ها   كردن اين ارزش     نياز است كه جهت دروني       قبول دارند و      
هايي صورت گيرد، اما اين موارد، به معني به تزلزل                 ريزي  برنامه

 رسد و نگران كننده نيست.  افتادن هژموني نهاد مدرسه به نظر نمي
هاي متناسب بررسي و سنجش       در بخش تحليلي، فرضيات با آزمون     

 شدند.
، «گيري ارزش ديني مؤثر اسـت  مدرسه در شكل»در بررسي فرضية 

دار شـد. بـديـن          آموزان و مدرسه معني رابطة بين نمرة ديني دانش
آموزان تأثير  هاي ديني دانش گيري ارزش صورت كه مدرسه در شكل

دارد. مقايسة ساير عوامل با مدرسه نشان داد كه خـانـواده نـقـش          
كند. پس از آن گروه دوستان قرار    ايفا مي تري نسبت به مدرسه  مهم

هـاي ديـنـي         دارد. در اين بررسي، رسانه تـأثـيـري در گـرايـش          
آموزان در  آموزان نداشته است. اهميت كم رسانه در نظر دانش  دانش

دهد كـه    است. اين نتيجه نشان مي  زمينة مسائل ديني حائز اهميت 
هاي ديني بـه     يافته در انتقال ارزش خانواده مهمترين ديگري تعميم

هـاي ديـنـي       آموزان ارزش است؛ بدين معني كه دانش آموزان  دانش
دهند. همچنين اين نـتـيـجـه          خود را در تطابق با خانواده شكل مي

هاي ديني،  هايي مواجهيم كه در ارزش دهد كه ما با خانواده  نشان مي
با آنچه در مدرسه  ارائه شده است همسو هستند و در انتقـال ايـن     

كنند. پس از خانواده مدرسه قرار    تر از مدرسه عمل مي ها موفق ارزش
هاي ديني از كانـون خـانـواده آغـاز          دارد. از آنجا كه آموزش ارزش 

اي    يابد، چنيـن نـتـيـجـه         شود و پس از آن در مدرسه ادامه مي  مي
 11 توان گفت مدرسه نقش مكمل انتقال   رسد. مي  منطقي به نظر مي
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هاي ديني در كنار خانواده را دارد. اين يافته با نتايج تحقيقـات   ارزش
پيشين نيز منطبق است. در بررسي تأثير عوامل مختلـف خـانـواده،      

هاي سياسي نـتـايـج       گيري ارزش مدرسه، رسانه و دوستان در شكل
بدست آمده نشان داد كه مدرسه، خانواده و رسانه در اين زمينه نقش 

گـيـري      نمايند. در اين باره، دوستان هيچ تأثيري را در شكـل   ايفا مي
رسد، دوستـان مـرجـع        كنند. به نظر مي  هاي سياسي ايفا نمي ارزش
هاي سياسي نيستند. در بررسي اين  اعتمادي براي دريافت ارزش قابل

گـيـري      قضيه كه كداميك از اين عوامل تأثير بيشتـري در شـكـل       
آموزان ابتدا خانواده، سـپـس    اند، دانش آموزان داشته هاي دانش ارزش

گـيـري      رسانه و مدرسه را به عنوان سومين عامل مؤثر در شـكـل      
اينكه مـدرسـه هـدف       اند. با توجه به  هاي سياسي خود دانسته ارزش

هاي سياسي جامـعـه دارد و ايـن           مشخصي در جهت ترويج ارزش
توان گـفـت       ها از سوي دولت مطرح و اعمال شده است، مي سياست

دهد، مدرسه در اين زمينه چندان مـوفـق     كسب رتبة سوم نشان مي
دهـد كـه       عمل نكرده است. البته به لحاظ همسويي، نتايج نشان مي

هاي سياسي مد نظر حكـومـت    مدرسه بيشترين همسويي را با ارزش
اينكه مدرسه كامالً تحت كنترل دولت  دارد. اين همسويي با توجه به 

دهد كه ما در جامعة آماري خـود در گـرگـان بـا               است نشان مي
هايي مواجهيم كه با دولت همسويي سياسي دارند اما شـدت     خانواده

ها در خانواده كمتر از مدرسه است. در بـررسـي        تأكيد بر اين ارزش
هاي اجتماعـي، نـتـايـج آزمـون           گيري ارزش تأثير مدرسه در شكل

هاي اجتماعي مـد نـظـر         اسپيرمن بيانگر آن است كه مدرسه ارزش
در اين زمينه نـيـز در        گيرد و يافته پي مي حكومت را كامالً سازمان

كند. خانواده، رسانه و     تري را ايفا مي مقايسه با ساير عوامل نقش مهم
توان   گيرند. بنابراين مي  هاي بعدي جاي مي دوستان به ترتيب در رتبه

آموزان را با ايـن     گفت مدرسه توانسته است به صورت مؤثري  دانش
ها همسو كند. اثبات اين فرضيه نظرية هژموني گرامشي را  خط مشي
 كند.  تأييد مي

هاي اقـتـصـادي       گيري ارزش مدرسه در شكل«نتايج بررسي فرضية 
هـاي     دهد كه به لحاظ همسـويـي بـا ارزش         نشان مي »مؤثر است

شده از سوي دولت، ابتدا رسانه، سپس مدرسـه، بـعـد       اقتصادي ارائه
دهـد        نهايت خانواده قرار دارد. اين نتيجه نشـان مـي    دوستان و در 

هاي اقتـصـادي    مدرسه به عنوان يك عامل هژمونيك همسو با ارزش
مد نظر حكومت است، اما رسانه نيز به عنوان يك عامل هژمونيك در 

هاي اقتصادي مد نظر دولت  اين زمينه بيش از مدرسه با ارزش توانسته
تواند به دليل تحوالت اقتصادي   همسويي داشته باشد. اين مسئله مي

هـاي     ارزش به دليل نقش وسيع رسانه در تبلـيـغ  جامعه و همچنين 
اقتصادي و اصالح فرهنگ مصرف باشد. در بررسي اين قضـيـه كـه        

هـاي اقـتـصـادي          ارزشدر    اين عوامل تأثير بيشتري از كداميك
آموزان ابتدا خانواده، سپس مدرسه بعـد   اند، دانش آموزان داشته دانش

اند. در اين جا مدرسه پـس از       دوستان و در نهايت رسانه را بيانكرده
آموزان بـوده     هاي اقتصادي دانش خانواده دومين عامل مؤثر بر ارزش

 .است 

 گيري نتيجه
توان گفت مدرسه توانسته است اهداف سـازمـان     يه صورت كلي مي

آموزش و پرورش را به نحوي ساختارمند و با خط مشي  معين پـي  
تـوانـيـم بـا           دهد كه زماني مي  آمده نشان مي دست بگيرد. نتايج به

آمـوزان     هاي دانـش    گيري ارزش اطمينان از تأثير مدرسه در شكل
هاي مدرسه و خانواده همسويي وجـود     صحبت كنيم كه بين ارزش

است كه اوالً نـظـر خـود            اين داشته باشد. دليل تأكيد بر خانواده 
هاي اقتصـادي   آموزان اينگونه بوده است. ثانياً، در زمينة ارزش دانش

هـاي   هاي اقتصادي خانواده با ارزش ديديم كه همسويي ميان ارزش
هـاي اقـتـصـادي        اقتصادي مدرسه كم است و در اين تقابل، ارزش

شان بوده است. در  هاي اقتصادي خانواده آموزان همسو با ارزش دانش
كل، نتايج حاصل از اين تحقيق بيانگر نقش مؤثر مدرسه در اعمـال  

است. همسو بـودن     هاي اجتماعي سياسي، ديني و اقتصادي  ارزش
هاي مورد نظر مدرسه باعث تقويت نقش  هاي خانواده و ارزش ارزش
هـاي     گذار مدرسه شده است. بنابراين، از آنجا كه بيـن ارزش    تأثير

ديني، سياسي، اجتماعي و اقتصادي خانواده و مدرسه بـه صـورت     
كلي همسويي وجود دارد و مدرسه در سه ارزش جايگاه دوم را در     

توان گفت مدرسه عـامـل اثـرگـذار         گذاري به دست آورده مي تأثير
بنابر آنچه گفـتـه   آموزان است. شدن دانش مهمي در فرآيند اجتماعي

آيد كه مدرسه يك نهاد هژمونيك موفق  شد، اين نتيجه به دست مي
 شود.   در ايران شناخته مي
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 وگو در نهاد آموزش و پرورش گفت

 داغي  افسانه قره

 چكيده

آموزان آگاهند و     به دانش     بيشتر مردم از نقش نهاد آموزشي براي انتقال اطالعات و دانش علمي             
دانند. اما آنچه از نگاه آنها در مورد آموزش و پرورش دور                 اين امر را وظيفة اصلي اين نهاد مي         

هاي شهروندي به كودكان امروز و شهروندان            اين نهاد در قبال آموزش مهارت         مانده، وظيفة    
هاي اخير براي بسياري از پژوهشگران آشكار شده و در             فرداست. اهميت اين نوع آموزش در سال      

اي به نام آموزش شهروندي در حوزة آموزش و پرورش شكل گرفته است.  هدف                     نتيجه شاخه 
آموزان با تكيه بر  هاي شهروندي در دانش مقالة حاضر بررسي نقش نهاد آموزشي در پرورش مهارت

هاست و بدين منظور به سراغ مدارس دخترانة شهر            وگو به عنوان يكي از  آن مهارت         مفهوم گفت 
وگو و    كرج در مقطع دبيرستان رفته است. بخش اول اين مقاله، شامل ارائة تعريف مفهوم گفت                 

هابرماس و الكساندر است. در ادامه،         اهميت و لزوم پرداختن به آن نزد متفكراني چون سقراط،            
شود.   وگو ارائه مي    وگو و انواع گفت     هاي گفت   هاي پژوهش در قالب دو بخش با عناوين ويژگي          يافته

هاي مشاهده و انجام        روش انجام اين تحقيق، مطالعة موردي است كه در آن از تكنيك                    
 ها استفاده شده است.  آوري داده يافته براي جمع ساخت هاي نيمه مصاحبه

وگوي نمايشي، فرهنگ سكوت، مشاركت،  شدن، گفت وگوي انتقادي، كنكوري گفتكلمات كليدي:   
 نقد، تفاوت آرا.

13 



نشريه جامعه 
 و مدرسه

 مقدمه
هاي شهروندي و از           وگو به عنوان يكي از مهارت              گفت
هاي رسيدن به دموكراسي  اهميت بااليي در زندگي             شرط  پيش

اي كه به دنبال رسيدن به          اجتماعي انسان معاصر دارد. جامعه     
اي دقيق براي     دموكراسي و از بين بردن خشونت است، بايد برنامه        

ايران   آموزش اين مهارت به شهروندان خود داشته باشد. جامعة            
كردن با موانع موجود بر سر راه          پنجه نرم   و  نيز كه در حال دست     

اين مهم توجه كند و بكوشد امكان            دموكراسي است، بايد به       
ها پديد آورد. بعد ديگر        وگو و فضاي آن را در تمام عرصه           گفت
وگو كه نه تنها در دوران معاصر بلكه از زماني بسيار دورتر                 گفت

يافتن   اي بخشيده، ظرفيت اين مفهوم براي دست     بدان اهميت ويژه
گيرد و    وگو شكل مي    به حقيقت است كه در واقع در فرآيند گفت         

 يابد.  حيات مي
مقالة حاضر قصد دارد با درنظرگرفتن زمينة سياسي و عقيدتي             

وگو، وضعيت اين مفهوم را       ايران، و با تكيه بر مفهوم گفت         جامعة  
اي   در حوزة آموزش و پرورش و در نهاد مدرسه، به عنوان عرصه             

هاي شهروندي، از جمله        كه وظيفة تعليم و آموزش مهارت         
وگو را بر عهده دارد، بررسي كند و به عوامل تأثيرگذار بر                  گفت
هاي خاص اين نهاد،      ها و مسئوليت    گيري آن بپردازد. ويژگي     شكل

هاي شهروندي است     آموزي و آموزش مهارت     كه محلي براي سواد   
و  ارتباط تنگاتنگ با شرايط اجتماعي، سياسي و تاريخي موجود            

گيري فضاي      در هر جامعه دارد، از يك سو امكان شكل                 
تواند مانع رشد     آورد و از سويي ديگر، مي       وگويي را فراهم مي     گفت

و حركت اين جريان به سوي الگوي انتقادي شود. در اين زمينه،              
هاي درس، و نوع تعامل        نقش معلمان در مقام هدايتگران كالس      

وگو و نيز نقش      آموزان و نيز نگاهشان به مسألة گفت        آنها با دانش  
وگو بررسي    آل گفت   آموزان در رسيدن به شرايط ايده        خود دانش 

شود. سپس با در نظر گرفتن تعريفي كه الكساندر ارائه                   مي
شدن به      هاي موجود براي نزديك      ها و فرصت     كند، چالش   مي

 شود.  وگوي انتقادي تحليل مي گفت
 وگو تعريف و اهميت گفت

پيش از سقرط، فلسفه با نوعي مونولوگ و انديشيدن در خلوت              
وگو   وگو، فلسفه را به گفت      خويش همراه بود، اما سقراط، پدر گفت      

و مذاكره تبديل كرد. به گواه افالطون، بنياد شيوة سقراطي، بر اين 
فرض استوار بود كه دستيابي به حقيقت، به تنهايي ممكن نيست            

وگو) به مثابة     و در نتيجه سقراط براي اولين بار از ديالكتيك (گفت         
وگو بهترين    روش كشف حقيقت بهره برد. از نظر سقراط، گفت           

 ). 1907روش براي رشد خرد انساني است (كاپلستون 
گادامر نيز در مقام فيلسوفي مطرح در نظرية هرمنوتيك خود از             

وگو سخن گفته است. نزد گادامر، فهم ارزش بااليي دارد و او              گفت
داند. او    ها ممكن مي    وگو يا پيوند افق     رسيدن به فهم را از راه گفت      

حاصل آن از  «داند كه  وگويي باز و گشوده مي ها را گفت پيوند افق
اما پيمودن اين راه تنها مسير رسيدن به            »قبل مشخص نيست  

 0حقيقت است 

). اما  1382؛ به نقل از آزاد، الجوردي،           324:  1975(گادامر،  
كند، لزوم حفظ تعصبات و        اي كه گادامر بر آن تأكيد مي          نكته
وگوست؛ ديدگاهي كه موافقان و        هاي طرفين گفت    داوري  پيش

هابرماس اشاره كرد       توان به   مخالفان بسياري دارد. از آن جمله مي 
 كند.  كه با نقد نظرهاي پيشين، نظرية كنش ارتباطي را مطرح مي

او كنش ارتباطي را در تقابل با كنش ابزاري و كنش استراتژيك              
وگو   دهد و معتقد است غايت كنش ارتباطي يا همان گفت        قرار مي

رسيدن به تفاهم سپس توافق است و همين امر منجر به رهايي              
شود؛ سركوبي كه در زبان و در           از سلطه، قدرت و سركوب مي      

شود (انصاري،    ذمونولوگ توليد و بازتوليد مي        قالب ارتباط كالمي  
هابرماس معتقد است زماني كه كنشگران جامعه در                ).1383

دهند و    مورد موضوع يا موضوعاتي توافق پيشين را از دست مي           
شدن يكدستي نگاه نسبت به يك موضوع           دار  تكثر آرا باعث خدشه   

تواند جامعه را     وگو و ارائة استدالل برتر است كه مي         شود، گفت   مي
بار ديگر به سمت تفاهم و توافق پيش برد و همين رسيدن به                 
توافق است كه راه سركوب  ساير نظرها و سلطة يك ايده را بر                 

آل، نه قدرت بلكه      وگوي ايده   كند؛ چراكه در گفت     آنها مسدود مي  
 استدالل برتر است كه پيروز ميدان خواهد بود. 

وگو را پايه و      داگالس والتون متفكر ديگري است كه نظرية گفت        
وگو   داند. او بر دو مهارت در نظرية گفت          مبناي تفكر انتقادي مي   

نظرهاي   كند: همدلي به معناي توانايي درك نقطه            تأكيد مي 
گرفتن از    طرفي انتقادي به معناي توانايي فاصله          ديگري و بي   

گيري متعادل در بحث (والتون،       تعصبات و در نتيجه امكان موضع     
وگوي اقناعي، تحقيق و      وگو مانند گفت    ). او از انواع گفت     1989

 برد.  مذاكره نيز نام مي
وگو الكساندر است. وي      يكي ديگر از پژوهشگران در زمينة گفت       

وگو در آموزش و پرورش معطوف          توجه اصلي خود را به گفت       
تواند   كرده؛ زيرا معتقد است نهاد آموزشي جايي است كه مي             

وگوي واقعي را در        هاي الزم براي گفت       ها و مهارت     ظرفيت
هاي   شهروندان ارتقا دهد و همين توانايي مشكالت و چالش             

كند   كند. وي تأكيد مي     طرف مي   آميز بر   جامعه را به شكلي صلح    
وگو نيازمند    وگو با مكالمه متفاوت است. نزد وي گفت           كه گفت 

شدن با اذهان، نظرها و روش فكر سايران          اشتياق و مهارت درگير   
دادن، تأمل، استدالل،     وگو، توانايي طرح سؤال، گوش       است. گفت 

توضيح، بررسي و تعمق در عقايد، تحليل مشكالت، ارائة فرضيه و           
وگو   گيرد. وي معتقد است گفت       راه حل و مشاركت را در بر مي        

نهد،   هاي درس، نه تنها پاية يادگيري موفق را بنا مي           درون كالس 
ساز انسجام اجتماعي، شهروندي فعال و جامعة سالم           بلكه زمينه 

نظام آموزشي در   »كند كه     اين واقعيت اشاره مي       نيز هست. او به   
برخي كشورها ملزم به تربيت افرادي مطيع و فرمانبردار است، و            

كند تا شهرونداني فعال و        در برخي ديگر از كشورها تالش مي        
 ). 2005(الكساندر،  «پرسشگر را براي ورود به جامعه آماده سازد
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اند. او با بررسي مدارس ايرلند شمالي و با           در كشور خود پرداخته    
گرايي چالشي عظيم در اين منطقه بوده         اينكه مسألة فرقه  توجه به 

گرايي در    وگو بر سر مسألة فرقه      است، متوجه شد نشاني از گفت      
). در حالي كه تحقيق       2007شود (لئونارد،      مدارس ديده نمي   

دهد كه نژادپرستي     ديگري كه از سوي گاالگر انجام شد نشان مي        
هاي   اي ارجاعات بسياري در كالس        به عنوان موضوعي حاشيه    

درسي داشته است. اين واقعيت بيانگر آن است كه صحبت                 
حساس همچون راهي براي اجتناب        پيرامون مسائل جانبي و غير     

از پرداختن به مشكل اصلي است. گالگر در تحقيق خود نشان               
 «فرهنگ سكوت »كردن    ها اغلب به دنبال حاكم      دهد كه معلم    مي

وگو در مورد     اي به گفت    هاي درس خود هستند و عالقه       بر كالس 
 ). 2001برانگيز ندارند (گاالگر،  موضوعات چالش

هاي   با مرور كوتاهي كه بر بخش نظريه انجام شد، اكنون يافته             
وگو و انواع      هاي گفت   پژوهش در دو بخش با عناوين ويژگي          

 شود.  وگو ارائه مي گفت
 وگو هاي گفت ويژگي

هاي اصلي    توان ويژگي   شده، مي   هاي مطرح   با توجه به نظريه    
پذيري) و    كردن و نقد    وگو را مشاركت، انتقاد (توانايي نقد         گفت

شناختن تفاوت آرا دانست. در ابتدا به مؤلفة مشاركت و            رسميت  به
 پردازيم. وضعيت آن در مدارس مي

مشاركت نزد معلمان دو معناي اصلي داشت. در معناي اول،                
شود. در اين معنا،       مشاركت به مثابة پرسش كالسي تعريف مي        

آموزان   هاي كالسي از دانش     معلمان مشاركت را به طرح پرسش      
شده   تعيين  دهند و پاسخي كه آنها به سؤاالت ازپيش           تقليل مي 

شود. در واقع، معلم با         دهند، نشاني از مشاركت تلقي مي          مي
اش در زمينة ايجاد       هاي كالسي خيال خود را از وظيفه          پرسش

كند. اما آنچه در اين نگاه مغفول            شرايط مشاركت آسوده مي    
آموزان   ماند، سدي است كه در برابر خالقيت و انگيزة دانش              مي

شدن در محتوا و جرئت       گري واقعي به معناي عميق      براي پرسش 
طرح بحثي نو خارج از چهارچوب مطالب درسي يا در مخالفت با             

داند كه    آموز در چنين فضايي مي         شود. دانش   آن ايجاد مي   
شده است و همين        تعيين  پيش  اش حفظ پاسخي از       وظيفه
شود و ذهن او را از تفكر         كردن به عادتي براي وي تبديل مي        حفظ

آموز از درك     كند. در اينجاست كه دغدغة دانش        خالقانه دور مي  
دهد و اين امر با منطق          مطالب به حفظ آنها تغيير جهت مي         

وگويي تضاد دارد. در معناي دوم، معلمان  طرح سؤاالتي را               گفت
دانند.   آموزان در مورد مطالب درسي مشاركت مي         از سوي دانش  

اين گونه    كردند كه        اين نكته اشاره     اما معلمان خود نيز به         
اي را براي     ها عمق و انسجام الزم را ندارد و عنوان كليشه            پرسش

ها تنها ناظر بر توضيح        اين گونه سؤاالت به كار بردند. اين سؤال        
كردن مثالي براي درك بهتر است        مجدد معلم يا درخواست اضافه    

و باز هم خبر و نشاني از خالقيت، نقد يا تالشي خودمحور از                  

گردد.   آموزان بازمي   اما مشاركت، در سطحي ديگر به نگاه خود دانش        
هاي درسي و انجام مصاحبه با        آموزان در كالس    مشاهدة رفتار دانش  
آموزان انگيزة    دهندة اين واقعيت بود كه دانش         برخي از آنها نشان    

هاي دروني خود در       چنداني براي حل تناقضات ذهني و دغدغه         
هاي درسي ندارند يا حداقل مدرسه و كالس درس را محل                كالس

دانند. پذيرندگي كه در بين       هاي خود نمي    مناسبي براي يافتن پاسخ   
شد، كامالً در تضاد با مشاركت و در نتيجه           آموزان مشاهده مي    دانش
آموزان است. برخي از      گيرد و بيانگر انفعال دانش       وگو قرار مي    گفت
كردند كه مدرسه     هاي خود به شكل صريح اشاره          ها در صحبت    بچه

وگو نيست بلكه مكاني براي درس خواندن         مكاني براي بحث و گفت    
 شدن براي كنكور است.   و آماده

پيامد وجود چنين اشكالي در مشاركت، پرورش شهروندي منفعل و           
نيز آموزش بر مبناي حفظيات است كه مسألة درك بر مبناي                  

 كند.  وگو را كمرنگ مي گفت
آمده از    دست  وگو، انتقاد است. بنابر نتايج به         دومين ويژگي گفت   

ها، برخي از معلمان به طور كل با مسألة انتقاد مخالف                  مصاحبه
آموزان براي انتقاد     هستند و برخي ديگر از نبود توانايي در دانش           

اي است كه براي توصيف       گويند. انتقاد مشروط واژه     صحيح سخن مي  
نظر گروه اول انتخاب شده است و منظور از آن، شرايط و خطوطي               

كند و در همين        آموزان لحاظ مي     است كه معلم براي دانش       
شود   دهد. همين موضوع باعث مي      چهارچوب اجازة نقد را به آنها مي      

آموزان،   ها يا انتقادات دانش     نبودن با ديدگاه    معلمان در صورت موافق   
كردن، فرصت    منطقي، بودار و مغلطه     هايي چون غير    با استفاده از واژه   

دهد اين است كه هر  نقد را از آنان بگيرند. در عمل اتفاقي كه رخ مي
گونه انتقادي كه خطوط قرمز را رد كند، سريعاً از سوي چنين                  

آموزان   شود. از سوي ديگر، اگر نظرهاي دانش         معلماني سركوب مي  
توانند با خيال     در چهارچوب همين خطوط قرمز بگنجد، آنها مي          

راحت انتقادهاي خود را مطرح كنند. در اينجا آنچه به چشم                   
طرفي انتقادي است كه والتون بدان اشاره         خورد، نبود ويژگي بي     مي

كند تا بتواند     كرده است كه در نتيحة آن معلم شرايطي را مهيا نمي           
 رو شود.  در آن به دور از تعصب با نقد روبه

كردن صحبت    آموزان در انتقاد    اما گروه دوم معلمان از ناپختگي دانش      
كنند و با نقد صحيح و مبتني بر استدالل مخالفت كلي  ندارند.                مي

آموزان در نقد به كار       انتقاد خام در اينجا براي توصيف نابلدي دانش       
رود. اين گروه از معلمان رعايت نكردن ادب را از سوي                        مي

ايجاد فضاي انتقادي       معضلي بر سر راه       آموزان در زمان انتقاد،     دانش
دانند. در واقع بايد گفت مسألة آگاهي در طرح انتقاد             در كالس مي  

است كه بايد بدان توجه كرد. نقد بدون پشتوانة عقالني             نكتة مهمي 
 تواند لجبازي يا ادعايي توخالي تلقي شود.  مي

از معلمان بودند كه انتقاد را نه امري مثبت و سازنده             اما گروه سومي    
پذيري در برابر     دانستند و معقتد بودند انتقاد       بلكه نشانة ضعف مي    

شود. اين    آموزان باعث افت جايگاه معلم در ذهن آنها مي              دانش
 15 دهد؛ معنايي  تعريف  ما را به سوي معناي انتقاد در جامعه سوق مي
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آموزان رسوخ يافته     كه چه در ذهن معلمان چه در ذهن دانش           
 كردند). اين موضوع اشاره ها به  آموزان نيز در مصاحبه است (دانش

حاصل نبود نقد در معناي اصيل، گسترش فرهنگ سكوت در               
مدارس و در نتيجه در جامعه است. معناي اول فرهنگ سكوت،              

گفتن است؛    آموزان با عقايد متفاوت براي سخن  نيافتن دانش فرصت
دار است كه تنها       و معناي دوم آن، نپرداختن به مشكالت ريشه         

اين   رسد كه     اندازد. اما روزي مي     بروز اين مشكالت را به تعويق مي      
رسد و در آن زمان است        نشده به مرحلة بحراني مي      مشكالت حل 

آميز مسائل باقي نخواهد      وگو و حل مسالمت     كه فرصتي براي گفت   
وگو، كه در اين تحقيق بدان           ماند. و اما آخرين ويژگي گفت        

شناختن تفاوت آراست. اين موضوع از اين  رسميت پرداخته شده، به
شده، امكان    هاي بررسي   يابد كه در نظريه       جهت اهميت مي   

وگو ميان دو نفر با عقايد كامالً يكسان ناممكن             گيري گفت   شكل
وگو، تفاوت آراست. اما آنچه در          گيري گفت   است و الزمة شكل    

اين مهم است. در بررسي        توجهي به     افتد، بي   مدارس اتفاق مي  
ها، گروهي از معلمان با اين امر كامالً مخالف بودند و خود              مصاحبه

ديدند، و برخي ديگر از         را موظف به مقاومت در برابر آن مي           
هاي موجود در مدارس براي بها دادن به تفاوت سخن              محدوديت

 گفتند.  مي
گري تعريف شده     براي گروه اول معلمان، تفاوت به مثابة عصيان         

است. در جوامعي كه از نظر سياسي در وضعيت حساسي قرار                
گيرد بلكه    دارند، مسألة تفاوت نه تنها مورد استقبال قرار نمي            

كند. افرادي كه عملكرد يا        هاي متعددي را نيز ايجاد مي        نگراني
ايدئولوژي حاكم، در مقام          نظرهاي متفاوتي دارند، از نگاه           

اينكه مدرسه يكي از      گيرند. با توجه به       گراني بالقوه قرار مي     عصيان
رود، تفاوت    ها براي بازتوليد ايدئولوژي به شمار مي         بهترين عرصه 

انگيزد و خطوط     مي  هايي را بر    آموزان نيز ترس    حتي ميان دانش  
شوند. در چنين شرايطي،       قرمز جامعه در مدارس نيز اعمال مي        

معلمان چه به خواست دروني چه به اجبار و تحت فشار عوامل                
اي اداره كنند كه مانع از طرح          اند كالس را به گونه      بيروني موظف 

برانگيز شوند، و در صورت طرح چنين عقايدي، از            نظرهاي چالش 
 ابزار سانسور براي كنترل كالس استفاده كنند. 

 وگو انواع گفت
اي از آنها ذكر      آمده كه در باال خالصه      دست  هاي به   با تكيه بر داده   
كنيم كه در ذيل دو       وگو را در اين بخش مطرح مي        شد، انواع گفت  

 گيرند. وگوي تطبيقي قرار مي وگوي نمايشي و گفت عنوان گفت
وگو ناظر بر اين واقعيت است كه          واژة نمايشي براي نوع اول گفت     

آل خود    وگو در شكل حقيقي و ايده        هاي گفت   هيچ يك از ويژگي   
توان در سطح روابط       ها را تنها مي      حضور ندارد و اين ويژگي      

يافته دارد و در      وگو مدلي تقليل    مشاهده كرد. اين شكل از گفت      
توان گفت    يابد. در واقع مي      خطر امكان ظهور مي      سطحي بي 

وگوي نمايشي از يك طرف همسو با             مدرسه با تحميل گفت     
 ايدئولوژي حاكم بر جامعه  حركت كرده مانع از ايجاد فضاي باز 

براي انتقاد و طرح سؤاالت بنيادين و تمرين استـدالل از سـوي       
شود؛ و از سويي ديـگـر، بـا       آموزان با نظرهاي گوناگون مي دانش

تـوانـد مـدعـي        وگو مي يافته از گفت تكيه بر همين نمايش تقليل
 ترويج دموكراسي و مبارزه با ديكتاتوري باشد.

ها  وگوي تطبيقي آنچه اهميت دارد، سازگاري با ارزش اما در گفت
و هنجارهاي غالب بر جامعه است كه نظام آموزشي توجه خود را   

آمـوزان   بر انتقال همين بايدها و نبايدها و مفاهيم ارزشي به دانش
زني بر سر درستي  كند. در چنين شرايطي امكان چانه  متمركز مي

هـاي     و نادرستي باورها وجود نـدارد و هـدف، الـقـاي ارزش              
وگـو در       شده است. حاصل وجود اين نـوع گـفـت         تعيين پيش از

آموزاني منفعل و مطيع است كه مهارت نقد  مدارس، تربيت دانش
 اند.  كشيدن را نياموخته چالش و به

 گيري نتيجه
آموزان اين واقعـيـت    مشاهدات و انجام مصاحبه با معلمان و دانش

وگـو در     كند كه در وهلة اول تعريف درستي از گفت را آشكار مي
وگـو     آموزان وجود ندارد و در واقع، گـفـت     ذهن معلمان يا دانش

شود. در وهلـة بـعـد،        صرفاً به معناي مكالمه و صحبت مطرح مي
خورد. برخي از   اين مفهوم و اهميت آن به چشم مي  توجهي به بي

هـاي درسـي و          معلمان خود را تنها موظف به اتـمـام كـتـاب      
داننـد. ايـن       آموزان براي امتحانات يا كنكور مي كردن دانش آماده

شـد. بـه       آموزان نيز ديده مي نگرشي غالب بود كه در ميان دانش
رو    بيان ديگر، ما در مدارس با نوعي از سلطة فرهنگ كنكور روبه

وگو و اهـمـيـت     اين امر تأثير بسزايي در وضعيت گفت هستيم كه 
آن در مدارس دارد. زماني كه مهمترين موضوع بـراي مـدرسـه،       

آموزان گذر از سد كنكور است، فـهـم مـطـالـب         معلمان و دانش
 دهند.  وگو اهميت خود را از دست مي درسي و گفت

نتيجة كلي تحقيق اين است كه در حال حاضـر شـرايـط بـراي         
وگوي انتقادي در مدارس چندان فراهم نيسـت. ايـن       تحقق گفت

انگيزه بودن معلمان براي انجام كار  امر از يك سو به ناآگاهي يا بي
گردد، و از سويي ديـگـر، مسـألـة          بنيادين و تغيير اساسي بازمي

هـا و       آموزان براي اسـتـفـاده از فـرصـت          نداشتن دانش آمادگي
وگـويـي      گـفـت     هاي هرچند محدود، بر ايجاد فضاي غـيـر   روزنه

گذاري كالن را  تأثيرگذار است. در عين حال، نبايد مسألة سياست 
هـا   تواند در نحوة ادارة كالس اين امر مي از نظر دور داشت؛ چراكه 

 و عملكرد معلمان تأثير فراواني داشته باشد. 
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1 پيدايش مدرسة جديد در ايران  
 فاطمه مقدسي 

اي است در باب شرايط تاريخي ظـهـور اولـيـن          اين رساله پژوهه 
تربيت ابتدايي در ايران دورة قاجار، كه بـه جـاي        و گفتمان تعليم
اي بر سرير آموزش اين مرز و بوم نشـسـت و        خانه آموزش مكتب

آن  در بعدها مدارس ابتدايي، بر پاية آن و در امتداد تغييرات نهفتـه 
هـا      برافكني بود كه سال شكل گرفت. در اثر چنين دگرگوني بنياد

تربيت ما آغاز يافت و مدارس جديد،  و بعد، فصلي نو در قلمرو تعليم
رقـيـب      تاز بـي    اي را برچيد و يكه خانه بساط كهنة آموزش مكتب

 عرصة آموزش در ايران شد. 
كريمخان در رسالة خود بر اين باور است كه هستة اصلي ظهور اين 
گفتمان نوين، پيدايش دركي اساساً متفاوت با مفهوم طفوليـت از    

قرن سيزدهم به اين سوست. در اينجاسـت كـه     
توان تأثير شديد رويكرد انتقادي فـوكـو بـه         مي

تاريخ را در كار او مشاهده كرد. آنچه تصـوري از    
طفوليت پيش از ظهور گفتمان جديد (در عصـر    

ساخت، از يك سو عجين بـودن     صفوي) را برمي
آن با مسئلة مرگ اطفال و عـادي و مـعـمـول         
پنداشتن آن بود، چندان كه گـويـي  اطـفـال           

بـراي مـردن مـتـولـد          »موجوداتي بودند كـه    
رديف دانستن طفـل   و از ديگر سو، هم «شوند مي

با مجنون و ديوانه. از اين رو، طفلِ عصر صفوي تا 
بهـره از قـوة        پيش از پا نهادن به قلمرو بلوغ، بي

هـاي   رفته از سدة سيزدهم بدين سو، بارقه شد.رفته عقل دانسته مي
پيدايي عصري نمايان شد كه عقالنيت جديدي را در باب انديشه و 

ها و    گرفت و هستي طفل را متأثر از مؤلفه عمل آدميان به كار مي
ها  در پرتو همين دگرگوني»طفوليت«كرد.  هاي خويش مي شاخصه

سـابـقـه     بود كه به مثابة دوراني پرمايه از حيات فرد، درخششي بي
يافت و از اين قابليت برخوردار شد تا نقشي محوري در مسير ترقي 

از اين رسـالـه را بـه خـود              جامعه ايفا كند. آنچه بخش اعظمي
اختصاص داده است، شرايط ظهور همين درك نو از طفوليت و در 

 تربيت جديد در ايران است.  و نتيجه پيدايي اولين گفتمان تعليم

گيري   توان گفت شكل ترين وجه، مي براي بيان اين شرايط به كوتاه
دو گفتمان در ايران مقدمة ظهور مفهوم طفل به معناي جديد آن   
شد، نخست گفتمان عقالنيت مدرن و ديگر گفتمان علم پزشكـي.  
در ادامه، چگونگي اثرگذاري هر يك از اين دو گـفـتـمـان را بـر          

 تربيت تشريح خواهد شد. و طفوليت و در نتيجه تعليم
 عقالنيت و دگرگوني زمان

ظهور عقالنيت در معناي مدرن آن از يك سو سامان ديگري را در 
هاي نيل به معرفت ايجاد كرد و از ديگر سو ادراكي متفاوت از  شيوه

كارگيري مفهوم جديدي از زمـان،       زمان پديد آورد و به واسطة به
فراهم كرد و از ايـن   كردن آن را در قالبي كمي  پذير امكان محاسبه

تولديافته بـه   اي تازه هايي نوين حول دوره راه، انگاره
شكل داد و انتظاراتي جديد در پـي  »طفوليت«نام 

آورد. اين امكان، شرايطي را پديدار سـاخـت كـه        
هـاي     اي در نقد شيـوه  خانه مخالفانِ آموزش مكتب

موجود آموزشي، بر تعلل و تأخير در تعليم اطـفـال   
هاي  خرده بگيرند و پيكانِ اعتراض را بر ميزان سال

كه  اي نشانه روند؛ چنان خانه تحصيليِ آموزش مكتب
طرفداران تغيير الفبا جملگي بر اين باور مشـتـرك   

كردند كه اطفال ما به علت دشواري بسيار  تأكيد مي
         الفباي رايج است كه بايد ساليان سال نيروي خـود را مصـروف
يادگيري حروف و كسب تواناييِ قرائت متون كنند. انتقادات فراوان 
نوگرايان خبر از ادراكي كامالً متفاوت از زمان نسبت به آن چيـزي  

داد كه پيشتر و در عصر صفوي رايج بود. دگرگوني در ادراك      مي
زمان بستري فراهم آورد كه در آن سرعت در يادگيري علوم يا در   

تربيـت   و تعليم الفبا، از يك سو به منزلة شاخصي آموزشي در تعليم
پذيرفته و به خدمت گرفته شود و از سوي ديگر امـكـان   جديد ما  

ها و گسستي عظيم در حيطة آموزش  را بـه       خانه انتقاد از مكتب
 وجود آورد. 

 ) پيدايش مدرسه در ايران، پايان نامه براي اخذ مدرك كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران. 1391اين متن گزارشي است از : كريمخان زند، مصطفي ( 
. توجـه بـه روال        4. اكنونيت مسئلة پژوهش  3. گسستي ديدن تاريخ  2. مركززدايي از انسان  1.كريمخان پنج عنصر تمايزبخش رويكرد انتقادي فوكو به تاريخ را چنين برمي شمارد:   

. ساختارگرايي. ساية رويكرد فوكويي به تاريخ در سراسر رسالة وي گسترده است و فهم عناصر اين نوع تاري خ نگاري براي فـهـم روش كـار          5كردارها يا چگونگي انجام دادن كارها 
و در تولد درمانگاه و تـاريـخ       فوككريمخان اهميتي اساسي دارد و كافي است يادآور شويم، تالش وي در تحليل شرايط تاريخي ظهور فهمي مدرن از طفوليت، شباهتي عظيم به كار 

 جنون دارد، گويي جنون،

17 



نشريه جامعه 
 و مدرسه

 دانش پزشكي و دغدغة حفظ صحت
ترين گفتماني بود كـه در بـرسـاخـتـن           دانش پزشكي احتماالً مهم

سهم بسزايي داشت و ساز و بـرگ    »طفوليت«سيمايي ديگرگون از 
نو در  كارگيري مفاهيمي  هاي پيشين را از رهگذر به دگرگوني در گزاره

 باب امراض و نيز ادراكي متفاوت از بدن، فراهم آورد.
هـا بـود از          هاي آغازين عصر جديد، حفظ صحت كه مـدت  در سال

اي نو،  انديشة طبابت ما رخت بر بسته بود، بار ديگر و اين بار در جامه
سـوزي چـون وبـا و             پا به عرصة دانش نهاد. هجوم امراضِ خانمان

طاعون، نه فقط مردم را به هالكت رساند، بلكه طبابت بومي را نيز به 
سازي اين امـراض   كن چالش كشيد و طي آن طبابت از نو براي ريشه

هاي مسري سدة سيزدهم  انديشي پرداخت. در جريان بيماري به چاره
اي تنگاتنگ با  بود كه طبابت، مسئلة مطرود حفظ صحت را كه رابطه

علل و عالج اين امراض برقرار ميكرد، بهميدان گفتمان كشيد و در     
باب آن به تأمل پرداخت. با اين حال، تحت سيطرة طبابت فـرنـگـي،    

رنگ و بويي ديگر گرفت و معنايي  ديري نپاييد كه اين انگارة نوظهور
را بر كرسيِ انديشه طبابت نشاند و از همانجا بـود   از بهداشت عمومي 

كه طبابت فرنگي پيشاهنگ ميدان طبابت در ايران گشت. طـبـابـت    
فرنگي از سدة سيزدهم بدين سو، تار و پودي از دانـش و اقـدامـات        
بهداشتي را بر مدار مسئلة سرايت تنيد و از طريق پروراندن ادراكي نو 

هاي هولناك آن روزگار و تأكيد و تدقيق بر مسري  گيري پيرامون همه
ترين سطوح زندگـي آدمـيـان       بودن وبا و طاعون، راه خود را به خرد

ترين رفـتـارهـاي       گشود و از اين حق برخوردار شد كه در باب جزئي
به اظهـار    فردي و اجتماعي از پاكيزگي شخصي تا بهداشت اجتماعي

 نظر بپردازد.
طبابت فرنگي به ترسيمِ سيماي بدني جديد دست يازيد كه باورهاي 
پيشين آدميان را دگرگون كرد و ظهورِ فصلي نو در دفتر انـديشـه و     

هاي تصويري از هستـي   زد. براي نخستين بار بارقه عمل ما را رقم مي
گرفت كه بر پاية آن فرد خودش را در نسبت با قواعد و  افراد شكل مي

كرد  ادراك مي »زيستمند«اصول بهداشت جديد و به مثابة موجودي 
كه گسترة عمل و نيز اَشكال انديشيدن او در زير سيـطـرة چـنـيـن        

گشت. پزشكي جديد از  نگاهي و تحت تأثير عملي زيستي متعين مي
آن لحظه كه توانست در باب چيستيِ هستيِ انسان بينديشد و بـه      
بهانة سرايت مرض، محفاظت از جانش را ضمانت كند، راهش را بـه    

هاي فردي و اجتماعيِ مردمان گشود و از مراقبت  دنياي بيكران كنش
بهداشتي شهرها و روستاها و بهداشت منزل و محله و خيابان و بازار و 

خانه گرفته تا دگرگوني در سبك زنـدگـي و      حمام و مسجد و مكتب
تربيت و غذا خوردن و خوابيدن و محافظت و پاكيزگي بدن و    و تعليم

تولد و صيانت از سالمتي طفل و تدفين و تشييع اموات، جملگي را به 
هاي انديشه  مايه عرصة گفتمان داخل كرد و در ايجاد دگرگوني در بن
  و عمل آدميان و نيز در منزلت فلسفي افراد مؤثر افتاد.

از همين لحظه بود كه يكباره طبيب، كه در عصر صفوي حضـورش    
 شك در تاريخ  كاستي يافته بود، از قدرتي برخوردار گشت كه بي

آور بود. طبيبِ طبابت فـرنـگـي       نظير و حيرت هاي اخير ما بي سده 
پنداشـت كـه در        خود را در جايگاهي مشروع  و داراي اين حق مي

هاي تعليم و تعلّم ما طرحي نو در افكند و عـالوه بـر آن بـر           بنيان
هاي تربيتي پيشين خشم گيرد و بـه عـدم رعـايـت اصـول             شيوه

 ها اعتراض كند. خانه بهداشتي جديد در مكتب
با قدرتمند شدن دانش پزشكي، طفوليت ديگر نه بر اساس معيـاري  
چون بلوغ، بلكه بر اساس ادراكي جديد از بدن و تصوير نـويـنـي از      
چگونگي ترسيمِ رشد و نمو فرد در طول دوران حياتش، صورتبنـدي  

شك آغازگر و خالق نمايشي از  شد؛ فرايندي كه طبابت فرنگي بي مي
 بديل آن در ايران بود.  هاي بي پردازي مفهوم
 كوبي؛ پزشكي در خدمت قدرت آبله
ترين اَعمالـي بـود      ترين و برهنه كوبي به يقين از جمله شفاف آبله

زد،    كه نه فقط بر توليد و تداوم چنين تصويري از طفل دامـن      
را  «طـفـولـيـت    »بلكه پيوند ميان طبابت و سياست بر سر نقطة 

كرد. از آن زمان كه نيل به فزوني رعيت عاملي مـؤثـر در       آشكار 
اي كه اين فزونـي   شد و به همان سان از لحظه ترقي جامعه تلقي 

رعيت، در پرتو محافظت از زندگي اطفال و مراقبت از جانِ آنـان    
معنا يافت  و در چرخة انديشه وارد شد، اندك اندك طفوليـت از    

گرفت و و ضمـن آن بـر        يك سو در قالب گفتماني سياسي قوام 
قدرت سياسي و اقتصاديِ نقش اين دوران از حيات فرد در افزودن 

شد و از سوي ديگر در بستر گفتماني پـزشـكـي       آتية جامعه تأكيد 
تعريف شد؛ گفتماني كه نه تنها خود در زير بال و پر سياست جايـي  

پردازي نويني از هستي طفل و    يافت بلكه بساط مفهوم براي باليدن 
مهيا كرد كه در نهـايـت    تصوراتي از كيفيت رشد و سالمت آدمي را 

 شتافت.  امر به ياري سياست 
اينكه سياست در سدة سيزدهم سوداي فزوني رعيتش را در سـر  

پروراند ، شايد از يك سو متأثر از نبردهاي سـخـت ايـران و         مي
رمقيِ ملت بود و  روس و در پي آن موقعيت دور قمريِ دولت و بي

از سوي ديگر تحت تأثير تلفات و صدمات مهلك وبا و طـاعـون.     
اي فراهم آورد تا در آغـاز عصـر جـديـد،              چنين تصوري زمينه

به موافقت »طفوليت«بر سرِ سودمنديِ  سياست در رخت طبابت
رسد و روشنايي مناسبات قدرت، در قالبِ دوراني پرمايه از حيات 

 اش تابيدن گيرد. بر هستي آدمي
اشتبـاه تـالش آگـاهـانـة           كريمخان بر اين باور است كه نبايد به

اي از ديگر تـغـيـيـرات اسـت،         منتقدان را كه خود پيامد و نشانه
تـربـيـت بـدانـيـم. اگـر              و منشأ پيدايش گفتمان جديد تعليم سر

هاي شتابان عصر جديد نبودند و اگر ساية مـنـاسـبـات      دگرگوني
افتاد، چنـيـن تـغـيـيـري در            قدرت بر سرِ مسئلة طفوليت نمي

داد. مسئله بر سر مناسبات قدرتي بـود    هاي تربيتي رخ نمي شيوه
ساخت بلكه قوا را    بر مي»جديد از طفوليت« كه نه تنها مفهومي 
 اي  كرد و بر آن تأكيد و تمركز داشت؛ لحظه وقف حيات طفل مي
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آمـد، چـون        ماند، چون به كار مـي  كه طفل بايد زنده و سالم مي
 سودمند بود.

بنابراين، طفلي كه موضوع اولين گفتمان مدارس جـديـد قـرار         
ها حـاضـر    خانه گرفت، همان طفلي نبود كه ساليان سال در مكتب

كرد يا فلك  داد، اطاعت مي خواند، درس پس مي شد، الحمد مي مي
شد؛ طفلي كه براي نخستين بار در اواخر سدة سيزدهم موضوع  مي

تربيت نوين ما قرار گرفت، موجودي يـكـسـر     و اولين گفتمان تعليم
جديد بود كه در پرتو ادراكي بديع از بدن و زير سايـة فـرديـتـي       
نوظهور و در قرابت سنگيني با انديشة پيشگيري و از سر رونـق و    

قدم به قلمرو گفتمان نهاد. پيدايي ادراكي  قوامِ قواعد حفظ صحت
 هاي آتش زاي عصر جديد  گونيبه همراه  »طفوليت«نوين از 

اي دگر مهيا كرد تا بازارِ انتقادات و اعتراضات عليه مناسبـات   زمينه
د تـا    آموزشي پيشين ما، رونقي پرفروغ گيرد و امكاني فراهـم آور   

تربيت ما را بـه دسـت آورد،        و انديشه، تواناييِ تغيير در نهاد تعليم
تربيت ما آمـوزش   و تغييري كه در نهايت امر و به پشتوانة آن، تعليم

هاي گفتماني نو در اين عرصـه   اي را دگرگون كرد و باب خانه مكتب
 را به روي مدرسه گشود.
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گـيـري هـويـت،          وپرورش يكي از نهادهاي مهم در شـكـل     آموزش
آيد. ايـن نـهـاد         شمار مي بخشي و نيل به همبستگي ملي به انسجام

هـا و       آموزشي و تأثيرگذار در تمام جوامع با دقت نظر و اعمال روش
هاي اصولي به  رويكردهاي علمي و ارائة تمهيدات الزم و تدوين برنامه

بخش و ايجـاد   هاي هويت ها و نگرش تقويت خودآگاهي ملي و انديشه
تجانس فرهنگي و همبستگي ملي از طريق توليد دانش متناسب بـا    

توان  ها و هنجارهاي فرهنگي و هويتي اهتمام دارد. بنابراين، مي ارزش
هاي فرهنگي در ارائة الـگـوهـايـي        نظام آموزشي را بازتابي از اولويت

مبتني بر رويكردهاي هويتي در زمينة تحكيم پيوندهاي مشتـرك و    
ها بـه     دهندة گرايش به تعميم اولويت تقويت همبستگي ملي و نشان

 هاي در حال رشد در ايجاد احساس هويت مشترك دانست. نسل
عـنـوان      قدمت تاريخي، غناي فرهنگي و هويتي ايران اگـرچـه بـه       

اي عظيم در عرصة تعامالت جهاني شرايط مسـاعـدي را در        سرمايه
دهد و بسترهاي تجانس فرهنگي و انسجام سياسي  اختيار ما قرار مي

آورد، پويايي و شناخت فرهنـگ و هـويـت،         و اجتماعي را فراهم مي
بيني كارگزاران نظام آموزشي و نـهـادهـاي رسـمـي             همت و واقع

توجهي يا نبـود   كه هرگونه اهمال و بي  طلبد؛ تا جايي صالح را مي ذي
شـدن   ريزي اصولي در تقويت اركان هويت ملي سبب مستحيل برنامه
هـاي     ملي در ميان نسـل     گسست همبستگي  ملي و در نهايت هويت

 مختلف خواهد شد.
ريزي، تعـيـيـن     كوشد نقش نظام آموزشي (در برنامه اين مجموعه مي

محتوا و تدوين كتب درسي در مقاطع تحصيلي) را در هويت مـلـي     
هاي اين بررسي كه در كتاب هويت و همبستگـي    بررسي كند.  يافته

است، حاكي از نـقـش نـهـاد          ملي در نظام آموزشي ايران گرد آمده 
هاي هويتـي و     گيري، تعميق و حفظ ارزش وپرورش در شكل آموزش

 . تحكيم همبستگي ملي است
ها به بعـد   اين كتاب داراي شش فصل مجزاست كه در هر يك ازفصل

 است. شده  خاصي از موضوع پرداخته 
اي بـا عـنـوان           در فصل اول، دكتر مجتبي مقصودي در مـقـالـه       

هاي هويتي و  هاي نظام آموزشي ايران در حوزة سياستگذاري بايسته»
ضمن پرداختن به ابعاد مختلف هويت، به اهمـيـت    «همبستگي ملي

نقش نظام آموزشي در تكوين هويت و همبستگي ملي از ديدگـاهـي   
نظري توجه كرده است. در اين زمينه،  نويسنده با استناد به مصوبات 

هـاي     مشـي    شوراي عالي آموزش و پرورش در تبيين اهداف و خط 
 ملي تحول سند  نظام آموزشي ايران و كالن 

بنيادين آموزش و پرورش، كه با تصويب شوراي عـالـي انـقـالب        
االجرا شد، نكاتي را بررسي كرده كـه     الزم 1390 فرهنگي از سال 

دربردارندة تأكيد و توجه نظام آموزشي ايران به هويت و همبستگي 
ملي است. نويسنده بر اين باور است كه عالوه بر اهميت جـايـگـاه    
نظام آموزشي در تحكيم پيوندهاي هويتي، ساخت هويتي نيـز در    

 برانگيزي دارد. سمت و سو دادن به نظام آموزشي نقش تأمل
فصل دوم كتاب اختصاص دارد به پـژوهـش دكـتـر ابـراهـيـم              

بررسي مـيـزان     «تحت عنوان 2 و طناز شكيباييان 1 عمران  صالحي
هاي درسي دورة آمـوزش     هاي هويت ملي در كتاب توجه به مؤلفه

جـلـد      27 گيري از روش تحليل محتـوا،     ايشان  با بهره ».ابتدايي
 512 را، شامل  1381 -82 كتاب درسي دورة آموزش ابتدايي سال 

تصوير، به منظور بررسي ميزان توجه  3332 صفحه و  3199 درس، 
هاي درسي دورة ابتدايي تجزيه و  هاي هويت ملي در كتاب به مؤلفه

اند. نويسندگان در اين مقاله از روش آنتروپي شـانـون    تحليل كرده
براي تفسير پيام و پردازش اطالعات موجود و بـه دسـت آوردن         

هاي تحقيق و مـقـايسـة ضـرايـب         ضريب اهميت هر يك از مقوله
هـاي پـژوهـش         اند. در نهايت، يـافـتـه    اهميت آنها استفاده كرده

هاي هويت ملي و  دهندة نبود توجه متعادل به عناصر و مؤلفه نشان
نقش ضعيف آن در ميان دروس، صفحات و تصاوير كتـب درسـي     

 اين دوره است.

 يادداشتي بر كتاب: هويت و همبستگي ملي در
 نظام آموزشي ايران
 دکتر مجتبی مقصودی

  دانشيار رشتةعلوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي (واحد تهران مركز)

 

 شناسةكتاب:

 ، گردآورنده 1342مقصودي ، مجتبي ، :  سرشناسه 

هويت و همبستگي ملي در : عنوان و نام  پديدآور 

 نظام  آموزشي ايران به اهتمام مجتبي مقصودي.

 1391: . تهران : تمدن ايراني، مشخصات نشر 

 موضوع : ملي گرايي و آموزش و پرورش ايران

 ،مقاله ها و خطابه ها

 : ويژگي هاي ملي ايراني، مقاله ها وخطابه ها موضوع

 عضو هيأت علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه مازندران-١
 كارشناس ارشد مديريت آموزشي-2
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تبلور هويت ملـي  »موضوع   4 و آزيتا فريدوني  3 دكتر علي منصوري
را  «در كتب درسي؛ بررسي محتوايي كتاب فارسي دورة ابتـدايـي  

دستماية تدوين فصل سوم كتاب قرار دادند. نويسندگان با توجه به 
تـريـن      عنوان يـكـي از اصـلـي         ها به  شناخت هويت فرد و ملت

آموزان مهـم دانسـتـه       هاي بشر، موضوع هويت را در دانش دغدغه
هاي تقويت هويت ملـي   طرح آن را در دوران دبستان يكي از روش

 بخشي قلمداد كردند. و هويت
در اين پژوهش، نويسندگان با استفاده از روش تحليـل مـحـتـوا       

ها و نثرهاي كـتـاب      ها، تصاوير، شعرها، داستان ميزان فراواني واژه
فارسي پنج سال دورة ابتدايي را بررسي كرده و  به مـقـايسـه و        

هاي هويت ملي ايرانيان از بعـد   سنجش ميزان ارتباط آنها با مؤلفه
دهنـدة   ها نشان اند. نتايج حاصل از اين بررسي ايراني بودن پرداخته

هـاي درسـي        % كل كتاب7 آن است كه در حدود 
 هاي هويت ملي است. بيانگر مقوله

بررسي ميزان »فصل چهارم كتاب مبتني بر موضوع 
هاي درسـي   هاي هويت ملي در كتاب توجه به مؤلفه
اسـت كـه دكـتـر ابـراهـيـم                  «دوره راهنمايي

، دكتر كيومـرث  5 عمران، دكتر احمد رضايي صالحي
دربارة آن   7 كار ساالري اهللا كمالي و نعمت 6 نيازآذري
جلد كتاب درسـي   30 اند.  اين نويسندگان  پژوهيده

را با اسـتـفـاده از         1386 -87 دورة راهنمايي سال 
روش تحليل محتوا بررسي كردند. ايـن مـبـاحـث       

صفحه بوده است. در اين  3895 درس و  488 شامل 
بررسي از روش آنتروپي شانون براي تفسير پيـام و    
پردازش اطالعات موجود اسـتـفـاده شـده اسـت.          

هاي پژوهش، بيشترين ضريب اهميـت در مـيـان         براساس يافته
دروس و صفحات كتب درسي اين دوره به مقولة ديني ـ مذهـبـي   

درس بـا       299 اختصاص دارد. از مجموع دروس دورة راهنمايي،   
صفحه بـه   161 درس با  96 صفحه به مقولة ديني و مذهبي،  931 

هـاي     صفحـه بـه ارزش       46 درس با  21 مقولة باستاني و ملي و 
 فرهنگ غرب اختصاص يافته است.

آموزان به مسألة اقتدار، تقويتهويت ملي و ايجاد نگـرش بـه       دانش
 آموزان انجام شده است. در اين پژوهش،  شدن در دانش جهاني

و مـحـمـود         8 در ادامة كتاب، دكتر صمد ايـزدي   نويسندگان از 
بررسي نقش برنامة »به  10 به همراه راضية قرباني قهرمان 9 پور شارع

درسي پنهان در ايجاد نگرش به اقتدار، تقويت هـويـت مـلـي و         
» آموزان مـدارس مـتـوسـطـه)          شدن(مورد مطالعه: دانش جهاني

  اند. پرداخته
هاي برنامة درسي پنهان و  ريزي درسي با هدف بررسي مؤلفه برنامه

با تأكيد بر نقش ساختار اجتماعي حاكم بر مدارس متوسطة استان 
مازندران در ايجاد نگرش در روش توصيفي از نوع پيمايشي بـهـره   

اند. جامعة آماري مدارس متوسطة دولتي استان مازندران و    گرفته
نـفـر از كـاركـنـان           377 آموزان و  از دانشنفر  384 حجم نمونه 

آموزشي در نظر گرفته شده است. نتايج تحقيق بيانگر آن است كه 
هاي درسي پـنـهـان       آموزان و كاركنان، نقش برنامه نيمي از دانش

آموزان  اند و دانش مدارس را در تقويت ملي زياد دانسته
هاي درسي پنهـان   تا حدودي بيشتر از كاركنان برنامه

 اند. شدن مؤثر شمرده را در ايجاد نگرش به جهاني
هاي درسي و هويت ملـي؛   كتاب»و در نهايت موضوع 

هـاي     شده دربارة كـتـاب     هاي انجام فراتحليل مطالعه
در فصل آخر كتاب توسط دكـتـر فـروزنـده        «درسي

بررسي شده است. نويسنده بر اين نكته  11 پور جعفرزاده
هـاي   هاي اخير بررسي كتاب كند كه در سال تأكيد مي

درسي از ديدگاه هويت ملي توجه پژوهشگران را جلب 
پژوهش در اين حوزه انجام شـده اسـت.        16 كرده و 

نويسنده در اين پژوهش تالش دارد تا با هـدف ارائـة     
هاي درسي با روش فراتحلـيـل،    تصويري كلي از كتاب

آمده در     دست هاي به اين موضوع را بررسي كند. يافته
هاي زماني گوناگون با  دهندة آن است كه در دوره اين پژوهش نشان
هـاي     كنندگان كـتـاب     هاي كالن جامعه، تدوين توجه به سياست

اند و در نـهـايـت     درسي به يكي از دو بعد ديني يا ملي توجه كرده
نويسنده بر اين راهبرد تأكيد دارد كه به منظور ايـجـاد هـويـتـي        

آموزان، توجه مناسب به هر دو بعد ديني و    منسجم در ميان دانش
 ناپذير است. ملي ضروري و اجتناب

مندان به بهبود و ارتـقـاي    در خاتمه، اميد است اين اثر توجه عالقه
نظام آموزشي كشور را به خود معطوف كند و نويسندگان مجموعه 

طـرفـانـه،     مقاالت توانسته باشند با ارائة طرح علمي، روشمند و بي
نقاط قوت و ضعف نظام آموزشي كشور را  در زميـنـة هـويـت و         

هاي مؤثر براي بهبود  همبستگي ملي مشخص كنند و بسترساز گام
 اين وضعيت شوند.

 
 رساني دانشگاه شهيد چمران اهواز آموختة رشتة علوم كتابداري و اطالع دانش-3
 رساني دانشگاه شيراز  كارشناس علوم كتابداري و اطالع-4
 عضو هيأت علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه مازندران-5
 عضو هيأت علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري -6
 ريزي آموزشي ارشد برنامه كارشناس -7
 عضو هيأت علمي گروه علوم تربيتي دانشكدة علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران -8
 دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشكدة علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران-9

 ريزي آموزشي  ارشد برنامه كارشناس -10
  عضو هيأت علمي گروه جوانان و مناسبات نسلي پژوهشگاه علوم انساني و جهاد دانشگاهي -11
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 كتاب شناسي  جامعه شناسي آموزش و پرورش

جامعه شناسي آموزش وپرورش از حوزه هاي جامعه شناسي است كه در ايران كمتر به آن پرداخته شده است. به رغم  
تعداد كم كتب مرتبط با اين رشته در ايران، تهية كتاب شناسي اين حوزه نيز همچون هر حوزه و رشتة ديگري حائـز  
اهميت است؛ چراكه عالوه بر نشان دادن شمايي كلي از تأليفات و ترجمه هاي موجود در اين حوزه، مي تواند همچون 
چراغ راهي براي تأليفات آينده استفاده شود؛ دامنة اين كتاب شناسي فقط شامل كتب اين حوزه است و مقاله هـا و    

 پايا ن نامه ها را در بر نمي گيرد، همچنين ترتيب آوردن كتا بها در اين كتا بشناسي الفبايي است.

 )آينده شناسي در آموزش و پرورش؛ تهران: به نشر.1390 آقايي، علي( 
)؛ جامعه شنـاسـي آمـوزش و پـرورش ؛              1382 آهنجيده، اسفنديار ( 

 شهركرد: آهنجيده .
)؛ تحليلي جامعه شناسي از تـاثـيـر آمـوزش و          1386 احمدي، محمد ( 

پرورش نوين بر تحول و تحرك اجتماعي در ايل قشقايي؛ شيـراز: نـويـد      
 شيراز.

 )؛ مدرسه زدايي از جامعه،1389 ايليچ ، ايوانذ ( 
 شيخاوندي،داور(مترجم)؛ تهران: گيسا.

 )؛ چشم ا نداز دگرديسي در آموزش : 1380 بارنز، جك ( 
 خدعه ي اصالح تعليم و تربيت در سرمايه داري ، ايزدي ،شهره

 (مترجم)؛ تهران : طال يه پرسو.
 )؛ جامعه شناسي آموزش و پرورش ا يران1381 بهروش ، علي ( 

 (مجموعه مقاالت )؛ اردبيل : علي بهروش.
 )؛ تربيت كودك درجهان امروز؛ قم: 1386 بهشتي ، احمد ( 

 بوستان كتاب (انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم).
 )؛ جامعه شناسي و آموزش و1386 توسلي ، غالم عباس (

 پرورش : ديروز ، امروز، فردا، تهران: نشر علم.
)؛ بررسي تحوالت آموزش و پرورش ايران؛ تـهـران:   1352 خاقاني، عباس (

دانشگاه تهران، دانشكده علوم اجتماعي و تعاون، مؤسسة مـطـالـعـات و         
 تحقيقات اجتماعي، بخش تحقيقات جامعه شناسي شهري.

 )؛ در مدرسه : جامعه شناسي تجارب1380 دوبه ، فرانسوا (
 مدرسه اي ، اميني ،پرويز(مترجم)؛ تهران : دانشگاه كردستان.

) جامعه شناسي تربيتي: تاريخ فرهنـگ و     1380 دوركيم ، داويد اميل ( 
 تربيت در اروپا، ترجمه محمد مشايخ  ؛  تهران :شركت سهامي انتشار.

  

) جامعه شناسي تربيتـي: تـاريـخ       1380 دوركيم ، داويد اميل ( 
فرهنگ و تربيت در اروپا، ترجمه محمد مشايخ؛  تهران :شـركـت   

 سهامي انتشار.
 )؛ تربيت و جامعه شناسي، سرمد، 1390 دوركيم ، داويد اميل ( 

 فريدون(مترجم)؛ تهران: كندوكاو.
)؛ تربيت و جامعـه شـنـاسـي ،          1376 دوركيم ، داو يد اميل ( 

 كاردان ،
 علي محمد(مترجم)؛ تهران : دانشگاه تهران .

)؛ تعليم و تربيت در جهان امروز از نـظـر    1347 راسخ ، شا پور ( 
 اقتصاد و بر نامه ريزي؛ تهران: اميركبير. -جامعه شناسي

)؛ آموزش شناخت ا نـتـقـادي ، شـيـوا           1368 ريره ، پا ئو لو ( 
 كاوياني، منصوره(مترجم)؛ تهران : آگاه .

)؛ جامعه در آينه: گسل هاي اجتماعـي   1388 سازگارا، پرو ين ( 
يا ارزش ها و هنجارها؛ تحليلي در جامعه شنـاسـي آمـوزش و        

 پرورش؛ تهران: انتشارات رز.
 )1390 سبحا ني نژاد ، مهدي ؛ منافي شرف آباد،كاظم؛ (  

 جامعه شناسي آموزش و پرورش (مباني، رويكردها، سير جامع
 نظريه ها و حوزه هاي شاخص)، تهران: يسطرون.

) جامعه شناسـي  1387 ستوده ، هدا يت اهللا ؛ بقايي سرابي،علي (
 آموزش و پرورش، تهران : نداي آريانا .

)؛ جامعه شناسي آموزش و پرورش ؛    1387 شارع پور، محمود ( 
تهران : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشـگـاهـهـا     

 (سمت)، مركز تحقيق و توسعة علوم انساني.
)؛ درآمدي برجامعه شناسي آموزش و    1379 شركاوي ، محمد( 

 پرورش ، پوينده ، محمدجعفر(مترجم) تهران : نقش جهان ؛
)؛ جامعه و تعليم و تربيت : مبا ني  1362 شريعت مداري ، علي ( 

 تربيت جديد ؛ تهران : اميركبير.
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)؛ نقدي جامعه شناختي بـر آمـوزش و          1388 عبدالكريمي ، بيژن ( 
 پرورش ايران؛ تهران: علم.

)؛ جامعه شناسي آموزش و پـرورش: بـا          1368 عسكريان، مصطفي ( 
 تأكيد بر تحليل نقش تربيت؛ مشهد: توس.

)؛ جامعه شناسـي آمـوزش و پـرورش           1380 عسگريان ، مصطفي ( 
 ( تحليل ، برنامه ريزي و تحقيق در تعليم و تربيت )، تهران: دانش افروز.

)؛ مباني جامعه شناسي تعليـم و تـربـيـت؛          1390 عقوبي، اسفنديار ( 
 اروميه : فرسار.

؛    47 )؛ جامعه شناسي آموزش و پرورش ؛ چ    1389 عالقه بند، علي ( 
 تهران : روان .

)؛ جامعه شـنـاسـي آمـوزش و            1381 فا لچر، جيمز؛ اسكات، جان ( 
پرورش : آموزش و پرورش و تعليم و تربيت ، كاميار، ثـريـا(مـتـرجـم)؛      

 تهران : ثريا كاميار.
:    ران   ه ، ت رورش و پ وزش آم  ي اس ن ش ه ع ام )؛ ج1363 ( ن ي س دح م ح اد، م رج ف
 در. ب
،   نـا    جا: بـي    ، بي ي رورش پ  ي اس ن ش ه ع ام )؛ ج1355 ( ن  ي س دح م ح اد، م رج ف

 ([تهران]، چاپخانة دانشگاه تربيت معلم).
آموزش يا استعمار فـرهـنـگـي         )؛  1355 م ( اس ق وال ، اب ي ام ق م  م ائ ق  ت ره ف

 ؛ تهران: جاويدان.  2 شناسي آموزش و پرورش)، چ اي بر جامعه (مقدمه
ر    ب    دي ا: درآم ه ب ت ك ز م  الن طف  ه ري گ  داي ص  )؛1381 رث( وم ي ، ك ي الح ف
 ور. اه م  سرزمين  : آواي ران ه ، ت ران در اي  رورش و پ  وزش آم  ي اس ن ش ه ع ام ج
:    ران ه ت ،  و پرورش  وزش آم  ي اس ن ش ه ع ام )؛ ج1383 ( ه  ل ال ان ، ام دم ق م  رايي ق
 د. ج اب
  اده ف ت اس  ، قابل و پرورش  وزش آم  ي اس ن ش ه ع ام )؛ ج1384 ا ( رض ي ل ، ع ي ان رب ق

:    ران   ه   ت ،  ي اس ن ش و روان  تربيتي  ، علوم ي اع م ت اج  وم ل ع  رشتة  ان وي ج ش دان
 ر. وب ن ص  اب ت ك
 : محتشم. ان اش ك ،  رورش و پ  وزش آم  ي اس ن ش ه ع ام )؛ ج1377 ، آذر( زاده ي ل ق
  ات   الح   اصـ       اي   ه ت س ب ن )؛ ب1367 ن،هنري( وي ؛ ل ؛ ام  ن ي ارت ، م وي ارن ك
،    رورش   و پ        وزش   آم      ي   اسـ  ن ش ه ع ام اد و ج ص ت در اق  ي ث ح : ب ي وزش آم
 : روز.  ران ه (مترجم)؛ ت ن س دح م ح م  وري، م ي يرت ام
،   ي گ ن ره ف  پرياليسم ام  ت دم در خ  ت ي رب و ت  م ي ل ع )؛ ت1365 ( ن ي ارت ، م وي ارن ك
 و. ن  : روش ران ه (مترجم)؛ ت ن س ، ح ي ف ري اش اش پ
شناسي تربيت اجتماعي، عبدالعظيـم   آسيب  )؛ 1387 ( ظم ع دال ب ، ع ي ريم ك

 كريمي؛ تهران: عابد؛ انديشة معاصر.
،    ت   ي   الن ق ع  ي راس وك و دم  ت ي رب ت  اي ه ازه )؛ س1383 ( م ظي ع دال ب ، ع ي م ري ك
و       يم ل ع ت  دة ك ش ژوه ، پ رورش و پ  وزش آم  : وزارت ران ه ، ت ت وي ن ع ، م ت ي دن م
 . ت ي رب ت

)؛ آموزش و پرورش و تحول اجتـمـاعـي، زارعـي،       1385 كوفي، آماندا(
 ص.160 عباس ؛ نيازي، محسن(مترجم)؛ تهران: انديشة نوين، 

  ي   اسـ    ن ش ه ع ام و پرورش: ج آموزش  هاني ج  ران ح كويمز، فيليپ (بي تا)؛ ب
 . دي اون خ ي د. ش  ف ي و تأل  ه م رج ت،  ي رورش پ
 

ر  ب  ي رش گ آموزشي: ن ريزي امه رن در ب  ي ش ژوه )؛ پ1379 ( اوش  ي ، س ي الب گ
 را. ت ي : م ران ه ، ت رورش و پ  وزش آم  ي اس ن ش ه ع ام ج
،    رورش   و پ آموزش شناسي ه ع ام ) ج1379 ( ول  مدرس ح فومني، م ن ش ل گ
 . : دوران ران ه ت
  اي ه ج آموزان ودردو رن و دانش  ه ع ام )؛ ج1380 ا ( رض دال ب راد، ع  ري وه گ
 راد؛  ري وه ا گ رض دال ب : ع ي زل دران ن ، ب ردم م
،    ا و جـوامـع         ه   گ   ن ره : ف رورش و پ  وزش )؛ آم1389 ( وي  ، ك ان وت ل
سازمان مطالعه و تدوين    د(مترجم)؛ تهران:  م ح م  ي، اب رخ س  دوزي ي ن م ي

، مركز تحقيق و توسعه عـلـوم        (سمت)    ها كتب علوم انساني دانشگاه
 .  انساني

شناسي و تعلـيـم و تـربـيـت،           )؛ جامعه1357 ماسگريو، پ .دابليو (  
 ؛ : بنگاه ترجمه و نشر كتاب  فخرايي، ناهيد (مترجم)؛ تهران

  ي ان ب بر م  قدي ؟ ن طه ل ا س ي  ي ش خ ب  ي اي )؛ ره1381 (  ي ل دع م ح ، م دي م ح م
  ، مـحـمـدعـلـي و               دي   م ح م  ي ل دع م ح ، م ران اي  رورش و پ  وزش آم
 . گ ن ره د ف ق : ن ران ه ت  ي، بيژن؛ م ري ك دال ب ع
؛    مسائل اجتماعي آموزش و پـرورش        )؛  1389 (  اس ب ، ع ل اص دي م ح م

 .  : علم  تهران
شناسي اقتصادي  اي بر جامعه مقدمه   )؛ 1388 ( دي  ه م دال ب ، ع زاده رف ع م

    آموزش و پرورش ايران، تهران: آييژ.
يـت،     رب   و ت    م ي ل ع ت  ي اس ن ش ه ع ام ج  ه ب  دي )؛ درآم1373 ور ( ، آي ش وري م
 .   ي اه گ ش ر دان ش ز ن رك : م ران ه د، غالمعلي(مترجم) ت رم س
شناسي آموزش و پرورش در مدرسـة   )؛ جامعه1386 رداد ( ه ، م اظري ن

    .  خالق، تهران: سورنا
در       ي   داي ت اب  دورة  رورش و پ  وزش آم  ش ق )؛  ن1379 (  دي ه و، م خ ك ي ن
 ن. ي ل ق ث : دارال م ؛  ق ه ع وس ت
  : يـك      ي اع م ت اج  دي ن رب ش و ق  ي ال ع  وزش )؛ آم1374 ( ن  ت ورس ، ت وزن ه
و     ش ژوه ؤسسة پ : م ران ه ، زهرا (مترجم)؛ ت اش وت ، گ ي ل ل م ال ن ي ايسة ب ق م
 . ي ال ع  وزش آم  زي ري ه ام رن ب
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 وپرروش  شناسي آموزش پروندة بررسي  وضعيت آكادميك جامعه

24 

وپرروش در ايران اختصـاص   شناسي آموزش ابتدا بنا بود اين پرونده به بررسي وضعيت آكادميك جامعه
آوري  هاي مختلف داخلي جمع يابد. هدف نخستين آن بود كه طرح درس استادان اين حوزه در دانشگاه

وپرروش يـكـي از      شناسي آموزش و به دقت بررسي شود، همچنين در پايان، پروندة طرح درس جامعه
هايي براي افزايش كيـفـيـت     حل هاي معتبر خارجي ارائه شود تا با مقايسة اين دو با يكديگر راه دانشگاه

نكردن استادان  اين واحد درسي در داخل كشور به دست آيد. اما در عمل، قسمت اول به علت همكاري
به چند خط كاهش يافت و قسمت دوم به دليل دسترسي آسان به منابع موردنياز به تفصيل گراييد و   

خوانيد شامل  اثر شد. آنچه در ادامه مي در نهايت به دليل اين نبود توازن، مقايسه و تحليل ناممكن و بي
وپرروش در ايران اختصاص دارد و بخـش   شناسي آموزش دو بخش است، بخش اول به  وضعيت جامعه

 است. دوم به بررسي طرح اين درس در دانشگاه ويسكانسين پرداخته 
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 شناسي آموزش و پرورش: درسي كه حقش ادا نمي شود جامعه
 فائزه خواجه زاده

شناسي بسيار اهميت دارد، امـا     هاي جامعه شيوة آموزش همة حوزه
بـه سـبـب       «شناسي آموزش و پرورش جامعه»نحوة تدريس درس 

كـه در          يابد؛ چنـان  تمركزش بر نهاد آموزش اهميتي دوچندان مي
سطح بين المللي با خالقيت هاي فراواني در نحوة ارائة آن مـواجـه     
هستيم. اما در مقايسة نحوة آموزش اين واحد در دانشگاه هاي كشور 

كنيم كه اين درس در  با ساير حوزه هاي جامعه شناسي مشاهده مي
ميان دانشجويان و همچنين استادان مغفول مـانـده اسـت. داليـل         

تواند عامل اين غفلت باشد، نحوة تدريس نيز يكي از اين  متعددي مي
هاي ايران اين درس همچنان تنها  داليل است. در بسياري از دانشگاه

شود و امتحان كتبي نـيـز    هاي كالسي تدريس مي با شيوة سخنراني
تنها شيوة ارزيابي دانشجويان است. بايد دقت كرد كه حوزة اصـلـي      
بيشتر استاداني كه اين درس را تدريس مي كنند، آموزش و پرورش 

تر و بعدي قرار دارد. ايـن   نيست و اين حوزه براي آنها در مراتب نازل
 موضوع را حتي در پايان نامه ها  و رساله هاي اين حوزه نيز ميتوان 

تر وضعيـت آكـادمـيـك        تر و عيني مشاهده كرد. براي بررسي دقيق
وپرروش در ايران، سراغ استادان اين حوزه در    آموزش شناسي جامعه

ها حـداقـل    تهران و شهرهاي ديگر رفتيم تا با بررسي طرح درس آن
تصوير شفافي از نحوة تدرس اين واحد درسي به دست آيد. متاسفانه 

هاي بسيار ما بيهوده بود. تنها طرح درس دكتر سـيـدضـيـاء        تالش
هاشمي عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و دكتر محسـن نـوغـانـي       

بهمني، عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد به دست مـا   دخت
رسيد كه اين خود شاهدي بر جايگاه نازل اين واحـد درسـي نـزد        

هاي اوليه امكان ارائة هرگونه تحليل را  مدرسان آن است. كمبود داده
سازد، با اين حال خود تصوير واضحي از وضعيت اين حوزة  ناميسر مي

آمده در ادامـه ارائـه        شناسي است. طرح درس هاي به دست جامعه
 شود: مي
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 دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران،شناسي آموزش و پرورش،  طرح درس جامعه

 سيد ضياء هاشميدكتر 

 نياز: ندارد پيش 0تعداد واحد عملي:  2تعداد واحد نظري: 

 :هدف

 وپرورش و روابط آن با ساير نهادهاي اجتماعي؛ آشنايي با نظام اجتماعي آموزش
كننده در اين  آموزان در محيط آموزش رسمي و نقش عناصر تعيين گيري شخصيت دانش شناخت فرايند رشد و شكل

 ها و متون آموزشي؛ فرايند از قبيل مراكز آموزشي ، معلمان، برنامه
 پذيري و كارگزاران آن از قبيل خانواده، رسانه و گروه دوستان؛ آشنايي با مفاهيم جامعه

 وپرورش. شناخت كاركردهاي اجتماعي نهاد آموزش

  

 سرفصل درس:
 رويكردهاي نظري در آموزش و پرورش

 وپرورش، خانواده و ساير نهادهاي اجتماعي در ايران آموزش
 وپرورش كاركردهاي آموزش

 پذيري (ديني، سياسي، فرهنگي) جامعه
 ، تغييرات اجتماعي و تحرك اجتماعي آموزش و پرورش

 وپرورش در ايران تحليل عناصر نظام آموزش
 وپرورش و آموزش عالي در ايران آموزش
 هاي جديد وپرورش و رسانه آموزش
 وپرورش و شهروندي آموزش

  

 منابع درس:

 تهران: انتشارات سمت.؛ شناسي آموزش و پرورش )؛ جامعه1386پور، محمود ( شارع

 شناسي آموزش و پرورش، مفاهيم و مباحث كل؛ تهران: كتابخانه فروردين. )؛ جامعه1384مند، علي ( عالقه
 شناسي آموزش و پرورش، ترجمه ثريا كاميار؛ تهران: ثاراهللا. )؛ جامعه1381فالچر، جيمز و ديگران (

 شناسي آموزش و پرورش؛ تهران: دوران. )؛ جامعه1379گلشن فومني، محمد رسول (
 شناسي و آموزش و پرورش؛ تهران: نشر علم. )؛ جامعه1386توسلي، غالمعباس (

 شناسي تعليم و تربيت، ترجمة غالمعلي سرمد؛ تهران: مركز نشر دانشگاهي. )؛ درآمدي بر جامعه1373موريشن، ايور (
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 سال دوم تحصيلي طرح درس دكتر نوغاني دخت بهمني، دانشگاه فردوسي مشهد، نيم
 وپروش شناسي آموزش ضميمه هاي تاريخي و اجتماعي جامعه

 وپرورش هاي مرتبط با آموزش وپرورش و رشته شناسي آموزش ارتباط بين جامعه
 ها هاي موجود با اين رشته تفاوت

 وپرورش و مفاهيم پيش نياز شناسي آموزش مرور بر مفاهيم اصلي جامعه
 و پرورش شناسي آموزش هاي جامعه معرفي و نقد نظريه

 هاي كالسيك، تضاد، كنش متقابل، كاركردگرايي نظريه
 هاي معاصر، بازتوليد فرهنگي، مقاومت نظريه

 وپرورش شناسي آموزش تحليل مسائل آموزش و پرورش ايران از منظر جامعه
 پور شناسي آموزش و پرورش دكتر شارع منبع درس: جامعه

 دهي نحوة نمره

 نمره 2 1كوئيز 

 نمره 3 2كوئيز 

 نمره 3 پروژه

 نمره 12 امتحان پاياني
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شناسي آموزش و پرورش، به دليل موضوعي  طرح درس كالس جامعه
پردازد، اهميتي دوگانه دارد. اين طرح درس از  اين درس به آن مي كه 

هاي كالس است و از ديـگـر سـو        يك سو بيانگر دقت و جديت برنامه
دهد. به همين سـبـب،    رويكرد استاد به آموزش و پرورش را نشان مي

استاد در اين درس بيش از هر درس ديگري در دانشگـاه، بـايـد بـر         
كيفيت  اهداف آموزشي، نحوة ادارة جلسات و ارزشيابي خود بيفزايـد؛  
چراكه در درجة اول كالس درس خود وي، موضوع كار اوست. از ايـن  

هاي برتر دنيـا   رو، مناسب ديديم به طرح درس اين كالس در دانشگاه
ها دريابيم.  نيز نگاهي بيندازيم تا اهميت اين درس را در ديگر دانشگاه

در اين نوشته به طور خاص دانشگاه ويسكانسين را برگزيديم كـه بـر     
شناسي و تعليم و تربـيـت دارد.      رتبة بااليي در جامعه QSاساس آمار 

پروفسور جان مودل كه يكي از استـادان ايـن درس در دانشـگـاه             
) طـرح    2007 ويسكانسين است، در كالس چند سال پيش خود (بهار

درسي خواندني نوشته است. تأكيد بسيار زياد وي بر مشاركت كالسي، 
همدلي و همكاري با دانشجو و در عين حال نظم و جديت كالس، بـه  

وپرورش است. در ايـنـجـا         خوبي بيانگر رويكرد متفاوت او به آموزش
هـاي     مروري بر اين طرح خواهيم داشت، سپس به اجمال به ويژگـي 

 پردازيم. خاص اين طرح مي

 اهداف درس:
وپرورش، موضوعات زيـادي را     شناسي آموزش كالسي با عنوان جامعه

تواند در خود بگنجاند؛ چراكه از يك سو آموزش در زمـانـة مـا از         مي
شـنـاسـي       رين ابعاد جامعة مدرن است و از ديگر سو جامعـه  گسترده 

با رويكردهاي بسيار متنوع است. اين كالس قصد نـدارد، آراي      علمي 
شناسان دربارة آموزش را بررسي كند، در عوض ما بر چهار  تمام جامعه

 .پرسش اساسي به هم مرتبط در اينجا خواهيم پرداخت
 ند؟  بر قرار «كه»و براي  «چه»مدارس براي .1 

المللي بـه     هاي بين اي جهاني است و سازمان رسمي، پديدهآموزش 
كنند. اين بخش از كـالس     ها تأكيد مي جد بر بسط آن در ميان ملت

از چه لحاظ با الگوهاي نهـاديـنـة      پردازد به اين كه آموزش رسمي مي
كند؟ چرا اين شكـل از     از نسلي به نسلي ديگر تفاوت مي انتقال دانش

 آموزش حاميان مشتاق بسياري دارد؟ و  اگر اين آموزش تا 

 اين حد خوب است، چرا هميشه و همه جا به وجود نيامده است؟ به 
 هايي رسمي . مدارس به منزلة سازمان2 
آموزان و و  نوع خاصي از سازمان است كه آموزگاران، دانش »مدرسه«

هـاي     تواند صورت آورد، و اين تركيب مي مواد آموزشي را گرد هم مي
، مدارس را بهيكديگر پيونـد  «نظام آموزشي»مختلفي به خود بگيرد. 

 زند. مي
هاي متنـوعـي    هاي آموزشي، كنشگران متعدد و ويژگي مدارس و نظام

 ها، وظيفة ما در اين كالس است. دارد و تحليل اين
 . كنشگران نهادي در درون سازمان مدرسه: 3 

فعاليت در يك سازمان رسمي، دامنة عمل كنشـگـران را مـحـدود         
يا  توانند به وجهي منفي يا مثبت، رسمي ها مي كند؛ چراكه سازمان مي

اعضايشان را مقيد كنند. با اين حال، حيات كـنـشـگـران        غيررسمي 
هـاي     نهادي صرفاً محدود به سازمان نيست، مناسبـات و گـرايـش       

گذار اسـت.     اجتماعي ديگر آنها بر طريقة مشاركت آنها در سازمان اثر
هاي متفاوتي در مدرسه دارند و انـواع     ، كنش«انواع مختلف معلمان»

اند. اين بخش از كالس ما به پـيـونـد       آموزان نيز چنين مختلف دانش
هاي آموزش بـه مـنـزلـة        هاي كنشگران و ويژگي متقابل ميان ويژگي

 پردازد. ها مي اي از سازمان مجموعه
 .روند زندگي، درون، بيرون و در خالل مدرسه:4  

اي در زندگي جوانان است كه آنها در آن بـه دنـيـاي       تحصيل، مرحله
كنند و تا حدي خـود را از       تر و خارج از خانوادشان هجرت مي وسيع

 سازند. اند متمايز مي اي كه در آن بزرگ شده خانواده
هاي والديـن خـود      توانند خود را از امتيازات و كاستي در نظر، آنها مي
دهد كسي عقب بماند، اما در  هاي آموزشي اجازه نمي رها كنند و نظام

شود. اين بخش از كالس ما، بـه   عمل اين آرمان، به تمامي محقق نمي
آموزان از امتيازات اولية والدينشـان تـمـركـز        هاي دانش ميزان تفاوت
 خواهد كرد.

 روش آموزش اين كالس
شناسي آموزش و پرورش داراي ادبياتي بسيار غني اسـت   حوزة جامعه

ام در اينجا مجموعة خوبي كه كارهاي اقتصادانـان و     و من سعي كرده
شود، براي مطالعة شما تعيين كـنـم. در        دانان را هم شامل مي تاريخ

كوشانه دارم؛ چراكه اغـلـب ايـن       اي سخت اينجا از شما انتظار مطالعه
اند. در ضـمـن در بـرابـر            اند و بعضي از آنها  نيز كمي منابع تحليلي

هاي بسيارم ايستادم تا حجم مطالب و منابع را بيش از حـد       وسوسه
 خواندن و درگير همة شما هر جلسه از پس اي كه  زياد نكنم به گونه

 .اين متن با استفاده از مطالب موجود در آدرس زير نوشته شده است:1
h p://www.brown.edu/Departments/Sociology/courses/syllabus-so0104-2007-spring.pdf  
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كنم كه بايد با مطالب درگير شويد (با آنها  آييد. تأكيد مي شدن با آن بر
هاي جديدي برايتان نمايان  انداز خواهم چشم كشتي بگيريد) چراكه مي

شود كه بـا     انديشه بدل مي اندازي نو براي  كنم و زماني دانش به چشم
ها كه بايد بخوانيد از شـمـا        آن درگير شويم. در هر يك از اين نوشته

خواهم كه نه فقط بفهميد نويسنده چه گفته، بلكه بدانيد چرا ايـن   مي
حرف را گفته است. نويسنده با چه چيزي درگير است؟ چه نظـرهـاي   
رقيبي براي نظر وي وجود دارد؟ نظر او بر چه شواهدي استوار اسـت؟  
(اميدوارم با شكاكيت اين متون را ارزيابي كنيد و در خـوانـدن آنـهـا       

 باورهايتان را به تعليق بيندازيد.)
هايي عميـق   ام بر اين است كه بايد در آن بحث دربارة كالس نيز عقيده

هـا و       و موشكافانه داشته باشيم، به نحوي كه مفروضات نو و گـمـان    
هاي ايدئولوژيك و رويكرد اخالقي گوينده به چالش كشيده شـود.     باور

كالس ما كالسي است كه در آن بايد دربارة همه چيز پرسش كـرد و    
آنها را  به چالش كشيد؛ استاد  در كالس درس، كـتـاب درسـي و             

 هاي كالسي. ديگران در بحث
همان طور كه خواهيد ديد، ارزشيابي من از شما در درجة اول و تا حد 
زيادي بر اساس مشاركت كالسي شماست. حضور منـظـم شـمـا در         
كالس اجباري است و اگر به داليلي يك جلسه را از دست داديد، حتماً 
مرا در جريان علت آن بگذاريد. تكاليف نوشتاري هم بايد سـر مـوعـد      

 انجام شود.
به جاي آن شش تكـلـيـف     ما در اين كالس امتحان پاياني نداريم!
شماست كه بـايـد در آن        نوشتاري داريم كه يكي از آنها مقالة ترمي 

در صد بقية نمرة شما نيـز   26 پروپوزال شما هم مطرح و بازبيني شود. 
شود. براي دادن نمره به مباحث  تان داده مي بر مبناي مشاركت كالسي

. مـيـزان مشـاركـت و         1 كالسي شما به سه عامل توجه خواهم كرد: 
. عميق بودن ميزان فهم شما از متون( اين را   2 درگيري شما در بحث 

. ارزش كمك شما به بحث جـاري    3 توان فهميد)  از نظرهاي شما مي
كالس. اين عوامل قطعاً، ذهني و سابجكتيو هستند و ميانگين آنها بـه  

اين معيار  شود، اما من قبول دارم كه صورت ذهني به يك نمره بدل مي
مسئله برانگيز است، ممكن است كساني باشند كه در ذهنـشـان     كمي

اند كه نظرشان را بيان كنند؛ اگر  تر از آن كنند اما خجالتي مشاركت مي
اين دسته تعلق داريد، در ابتداي ترم مرا در جريان بگذاريد تا با  شما به

 هم راه حلي برايش بيابيم.
 تكاليف نوشتاري

 مقالة ترم 
صفحه (با فاصلة خط دوبـل) تـا      15 اي در حدود  ايد مقاله شما موظف

تواند تاريخي يا معاصر، تطبيقي،  تاريخ ... بنويسيد، در اين مقاله كه مي
محلي يا جهاني باشد، بايد از شواهد معتبر دربـارة مـوضـوع مـورد           

 وپرورش استفاده شناسي آموزش تان در جامعه عالقه
هاي مجلةجامعه شناختـي   توانيد از استاندارد كنيد.در مستندسازي مي

 آمريكا يا انجمن روانشناسي آمريكا يا (مانندمن) از انجمن  تاريخي 

 آمريكا استفاده كنيد.
اي مبتني بر شواهـد نـو يـا         توانم تصور كنم مقاله با وجود اينكه مي

دانم كه تحقق چنيـن   تحليل ثانوية شواهد موجود ارائه كنيد، اما مي
اي براي يك ترم بسيار دشوار است و اصوالً اغلب مقاالت شما  خواسته

اي يا منابع اينترنتي و بـه نـدرت        هاي كتابخانه قطعاً مبتني بر داده
 شده توسط خودتان خواهد بود. مطالب تهيه

آموزان از    تواند در سطح خرد (براي مثال تجربة دانش مقالة شما مي
گزاري آموزشي ) يا در سطح ميانه  مدرسه)، در سطح كالن (سياست

باشد. اما آنچه قطعاً در اين مقاله از شما انتظار دارم اين است كه بـه  
پرسش چرايي پاسخ دهيد و اين نيازمند داشتن دغدغة تـئـوريـك      
مشخصي است. مقاله نبايد گزارش صرف باشد، بلكه بايد مبتني بـر    

تواند بـه   تحليل و ارائة راهي نو باشد؛ براي مثال مقالة سطح خرد مي
جـمـعـيـت و          هاي كـم  اين پرسش بپردازد كه چرا فرزندان خانواده 

هاي پرجمعيت در مدرسه عمل  آموزان خانواده تجربه بهتر از دانش كم
آمـوزان   آيا وضع دانش كنند؟ بنابراين شما نبايد صرفاً بپرسيد كه  مي

چنين است يا نه، بلكه بايد از چرايي سؤال كنيد. سؤال از چـرايـي،     
پرسشي پرزحمت است و دليل اصلي آن اين اسـت كـه جـوابـي           

كنيـد،   اش اطمينان داريد پيدا نمي مشخص براي موضوعي كه درباره
كنم و بـر پـرزحـمـت          اما بدانيد كه من هم اين مسئله را درك مي

در صد نمرة شما را به خـود   25 بودنش آگاهم. مقالة ترم شما حدوداً 
 دهد. اختصاص مي

 پروپوزال مقدماتي
اسـت،     پروپوزال مقدماتينياز دارد و آن يك  مقالة شما يك پيش

اين پروپوزال بايد در دو صفحه (با فاصله خط دوبل) تـا تـاريـخ ...        
بـراي  درصد از نمرة شما بر مبناي آن اسـت.      6 تحويل داده شود و 

تان بايد ببـيـنـيـد ديـگـر          پاسخ به پرسش چرايي در  مقالة تحليلي
اند. منبع خوبي كـه     اين پرسش چگونه پاسخ داده  شناسان به جامعه

شناسان دربارة مـوضـوع مـورد         وجوي نظر ديگر جامعه براي جست
 2 شنـاسـي   توانيد از آن كمك بگيريد، مجلة ساليانة جامعه نظرتان مي

در دسترس شماست؛ بـراي   3 است كه از طريق سايت كتابخانة برون
شناسان دربارة ايدة خودتان، به كـتـاب      تر آراي جامعه بررسي دقيق

شناسـي   شناسي اسملسر در دانشگاه راكفلر يا دانشگاه جمعيت جامعه
آيد، كـتـاب     هال رجوع كنيد. كتاب ديگري كه به كار شما مي مكسي

. 4 شناسي آموزش و پرورش است هالينان در حوزة جامعه بسيار خوب 
همچنين كتاب آلبرتو تورس و ميتچل نيز يكي ديگر از اين مـنـابـع    

  5 است.ارزشمند 
مند به كار تطبيقي باشند، تعداد زيـادي     براي دانشجوياني كه عالقه

هـا     هاي آموزشي ديگر كشورها (كه در يكي از تـرم  منبع دربارة نظام
 موضوع كالس بود) در اختيارتان قرار خواهم داد.

2.Annual Review of Sociology 
3.Brown library website 
4.Maureen T. Hallinan, ed., Handbook of the Sociology of Education 
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شود، مراجـعـه    گزاري مربوط مي هاي شما به سطح سياست اگر دغدغه

 تواند باشد: ها شروع خوبي مي اين سايت  به
http://www.sosig.ac.uk/roads/subject-listing/
Worldcat/socchild.html 
http://www.childpolicyintl.org/  

سـايـت      همچنين در جايي در تحقيقتان ممكن است بتوانيد از وب    
كميسيون فدرال ميان سازماني در باب خانواده و كودكان كمك  رسمي

 بگيريد: 
  http://childstats.gov/   

 سايت خوبي دارد: ) هم وبNCESو مركز آمار آموزشي آمريكا ( 
 http://nces.ed.gov/  

NCES وجوي  هاي جست يكي از بزرگترين پايگاه  عالوه بر اين، حامي
الكترونيكي در مطالعات آموزشي است، كه از طريق كتابخانة برون بـه  

 است. »ERIC«آن دسترسي داريد، اسم اين پايگاه  
 هاي ديگر ترم: پروپوزال
جـواب بـه        4 صفحه (با فاصله خط دوبل) تا تاريخ... بايد  3 در حدود 

تان دهيد. عالوه بر اين، از شما  سؤاالت من پيرامون پروپوزال مقدماتي
شناسـي،   خواهم. در اين كتاب آيتم مي 6 شناسي توصيفي با  يك كتاب

پاراگرافي چكيده دربارة هر يك از شش مقاله يا كتابي كه در مـقـالـة    
نـويسـيـد. ايـن        ايد و انتظارتان از آن منابع مي خودتان استفاده كرده

كه «اين پرسش پاسخ دهيد  كند تا به  شناسي به شما كمك مي كتاب
چگونه به اطالعات مورد نيازم براي پاسخ به پرسش چـرايـي دسـت      

هايي معطوف  اين سؤال بايد حواستان را به نشانه براي پاسخ به  .»يابم؟
تان ديـديـد. مـن هـم          كنيد كه در مأموريت اكتشافي پروپوزال اولي

از خـوانـدن پـروپـوزال         كه پـس        اي پژوهشي كوشم تا هر ايده مي
رسد، در اختيارتان قرار دهـم و خـواهـش         تان به ذهنم مي مقدماتي

كنم رونوشتي از پيشنهادهايم را دربارة از خـوانـدن پـروپـوزال            مي
رسد، در اختيارتان قرار دهـم و خـواهـش         تان به ذهنم مي مقدماتي

 كنم رونوشتي از پيشنهادهايم را  مي
 اي   هاي بعدي نمره دربارة پروپوزالتان به من برگردانيد. پروپوزال

در صد از نـمـرة    6 نخواهد داشت اما ارائه نكردن آنها به معني نگرفتن 
 پايان ترم است.
 برنامة كالسي

 قسمت اول: مقدمه (جلسة اول)
جلسه  7 ند؟ (  بر قرار «كه»و براي  «چه»قسمت دوم: مدارس براي 

 و هر جلسه بخشي از يك مقاله)
 

Stephen A. Lassonde, "Should I Go or  Should I 

Stay? Adolescence, School Attendance, and Parent
- Child Relations among Italian Immigrant 
Families of New Haven, 1900-1940",  History of 
Education Quarterly 38 (1998): 37-60. 

Alex Inkeles, "Making Men Modern: On the Caus-
es and Consequences of Individual Change in Six 
Developing Countries",  American Journal of Soci-
ology, 75 (1969): 208-225. 
 
Francisco O. Ramirez and John Boli, "The Political 
Construction of Mass Schooling: European Origins 
and Worldwide Institutionalization",  Sociology of 
Education, 60 (1987): 2-17. 
 
John E. Chubb and Terry M. Moe, "Politics, Mar-
kets, and the Organization of Schools," American 
Political Science Review, 82 (1988): 1065-1087. 
 
Alan C. Kerckhoff, Stephen W. Raudenbush, and 
Elizabeth Glennie, "Education, Cognitive Skills, 
and Labor Force Outcomes",  Sociology of 
Education, 74 (2001): 1-24 
 
Douglas B. Downey, "When Bigger Is Not Better: 
Family Size, Parental Resources, and Children's 
Educational Performance",  American Sociological 
Review 60 (1995): 746-761. 
 
Aaron M. Pallas, "Schooling in the Course of Hu-
man Lives: the Social Context of Education and 
the Transition to Adulthood in Industrial Society",  
Review of Educational Research, 63 (1993): 409-
447. 

جلسه و هر  6 هايي رسمي( : مدارس به منزلة سازمانقسمت سوم
 جلسه بخشي از يك مقاله)

Sally B. Kilgore and William W. Pendleton, "The 
Organizational Context of Learning: Framework 
for Understanding the Acquisition of Knowledge",  
Sociology of Education, 66 (1993): 63-87 
 
John W. Meyer, "The Effects of Education as an 
Institution", American Journal of Sociology 83 
(1977): 55-77. 
 
Susan J. Rosenholtz and Stephen H. Rosenholtz, 
“Classroom Organization and the Perception of 
Ability,” Sociology of Education, 54 (1981): 132-
140. 
Maureen T. Hallinan, “The Organization of Stu-
dents for Instruction in the Middle School.” 
Sociology of Education, 65 (1992): 114-127 
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Mon Ronald H. Heck, Carol L. Price, and Scott L. 
Thomas, "Track as Emergent Structure: a Network 
Analysis of Student Differentiation in a High School", 
American Journal of Education, 110 (2004): 321-353. 
 
Wed William Carbonaro, "Tracking, Students' Effort, 
and Academic Achievement," Sociology of Education 
78 (2005): 27-49. 

جلسه  8 كنشگران نهادي در درون سازمان مدرسه(  :قسمت چهارم
 )و هر جلسه بخشي از يك مقاله يا كتاب

Dan Lortie, Schoolteacher: a Sociological Study, chap-
ters 1, 3, and 4 
 
Wed Dan Lortie, Schoolteacher: a Sociological Study, 
chapters  6,  7, and  8 
Reba Page, "Teachers' Perceptions of Students: a Link 
Between Classrooms, School Cultures, and the Social 
Order",  Anthropology & Education Quarterly, 18 
(1987): 77-99. 
 
Paul DiMaggio, "Cultural Capital and School Success: 
the Impact of Status Culture Participation on the 
Grades of U. S. High School Students",  American 
Sociological Review, 47 (1982): 189-201. 
 
Karl L. Alexander, Doris R. Entwisle, and Maxine S. 
Thompson, "School Performance, Status Relations, 
and the Structure of Sentiment: Bringing the Teacher 
Back In",  American Sociological Review, 52(1987): 
665-682. 
 
Douglas B. Downey and Shana Pribesh, "When Race 
Matters: Teachers' Evaluations of Students' Classroom 
Behavior", Sociology of Education, 77 (2004): 267-
282. 
R. Timothy Sieber, "Classmates as Workmates: Infor-
mal Peer Activity in the Elementary School",  
Anthropology & Education Quarterly, 10 (1979): 207-
235. 
 
Don E. Merten, "Burnout as Cheerleader: the Cultural 
Basis for Prestige in Junior High School", 
Anthropology & Education Quarterly, 27 (1996): 51-
70. 

جلسه و هر جلسه  4 : مدرسه و روند زندگي(قسمت پنجم
 ها و مقاالت) هايي از كتاب بخش

John Modell and J. Trent Alexander, "High School in 
Transi on:Community, School, and Peer Group in Abi-
lene, Kansas, 1939", History of Educa on Quarterly, 37 
(1997): 1-24. 
 
Doris R. Entwisle and Karl L. Alexander, "Summer Set-
back: Race,Poverty, School Composi on, and Mathe-
ma cs Achievement in the First Two Years of School",  
American Sociological Review 57 (1992): 
 

72-84; Doris L. Entwisle and Karl L. Alexander, "Winter 
Setback: the Racial Composi on of Schools and 
Learning to Read",  American Sociological Review 59 
(1994): 446-460. 
 
Karl L. Alexander and Doris R. Entwisle, "The Drop-
out Process in Life-Course Perspective: Early Risk 
Factors at Home and School", Teachers College Rec-
ord 103 (2001): 760-822. 
   
Doris R. Entwisle, Karl L. Alexander, and Linda Stef-
fel Olson, "First Grade and Educational Attainment by 
Age 22: a New Story", American Journal of Sociology 
110 (2005): 1458-1502 

 تأمالت نهايي(جلسه آخر)
آنچه مشاهده كرديد طرح درس كالس پروفسور مودل بود. به نظـرم  

هايي است كـه     عامل از وجوه تمايزبخش اين طرح از طرح 5 آيد  مي
 هاي درس خود با آن مواجهيم: اغلب در كالس

جلسه(دو روز در  26 تعداد جلسات اين درس: اين كالس از  -نخست
هفته)، تشكيل شده است، اين ميزان ساعات كالسي اختصاص داده   

اين درس حاكي از مهم بودن اين درس در ايـن دانشـگـاه          شده به
 است.
تعيين واقع بينانة حدود اهداف كالس و صراحت در بيان آن:    -دوم

كه ديديم، استاد اين درس با اشراف بر گستردگي كار، اهدافـي   چنان
كند و  در سطوح مختلف كالن و خرد براي كالس خويش تعريف مي

كـه     دهند؛ چنـان  همين اهداف نظام اصلي كالس وي را تشكيل مي
هاي بـنـيـادي       شود، مبناي اين كالس بر طرح پرسش مالحظه مي

اين مسئلة محوري در مباحـث كـالـسـي و          استوار است و البته بر 
 .ها نيز تأكيد شده است كارنوشت

هـاي   تاكيد بر داشتن رويكرد انتقادي در خوانش منابع و بحث -سوم
گردم به نكتة ابتداي بحث، اسـتـاد درس جـامـعـه           كالسي: باز مي

شناسي آموزش و پرورش، رويكرد خود را در طـرح درسـش        جامعه
دهد، رويكرد انتقادي اين استاد نيز،در تأكيدش بر ارزيـابـي    نشان مي

هاي نويسندگان متون، نظريه پردازان و    ها و پيش فرض انتقادي باور
 هايشان گوياي اين نكته است. حتي خود او و هم كالسي

ارزشيابي توصيفي دقيق و پرهيز از امتحان محوري: دقت در  -چهارم
هاي كالس اعم از مشاركت مـؤثـر در      تعيين ارزش هر يك از بخش

ها، خوانش انتقادي متون و نوشتن و بازنونـيـسـي پـروپـوزال،         بحث
 گوياي تمايل او به ارزشيابي توصيفي كيفي است.

همكاري با دانشجو:  چهار بار بازبيني پروپوزال دانشـجـو و        -پنجم
هاي خود با آنها، در اختيار قرار دادن منابع  اصـلـي بـراي       طرح ايده

هاي گوناگون عالقة وي، كاري است كه ايـن   آشنايي دانشجو با حوزه
 داند. استاد وظيفة خود مي

تواند به تعبير استادش، رويكردي نـو و       چنين كالسي است كه مي
 نگاهي نو به دانشجويانش عرضه كند.
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دانيد نشرية جامعه و مدرسه در    : همان طور كه ميجامعه و مدرسه
ها و نهادهايي كه به صورت تخصصي بـه     تالش است با معرفي انجمن

مندان اين حوزه را با  پردازند، عالقه و پرورش مي شناسي آموزش جامعه
مدت همكاري متقابل  اين نهادها آشنا كند. نتيجة اين آشنايي در كوتاه

خـواهـد بـود.        مدت پويايي و پيشرفت اين حوزة علمي افراد و در بلند
وپرورش با توجه بـه سـوابـق و         شناسي آموزش معرفي انجمن جامعه

نمـايـد.  بـنـابـرايـن، از              حيطة كاري آن، پيش از همه ضروري مي
عالي خواهشمنديم ابتدا مختصري راجع به نحوة تشكيـل ايـن      جناب

 انجمن توضيح دهيد. 
كنيد، در  گيري مي : با تشكر از شما كه اين موضوع را پيدكتر دهقان

، بنـده كـه     1382 سال پيش، يعني سال  10 پاسخ بايد بگويم  حدود 
كردم، با جمعي از    وپرورش را تدريس مي شناسي آموزش درس جامعه

ها نيز ابراز عالقـه   مندان اين حوزه تماس گرفتم و آن همكاران و عالقه
نفر از پژوهشگران و استادان اين حوزه  30 كردند. جلسة اول با حضور 

وتربيت تشكيل شد. در آن جـمـع، بـزرگـان و            در پژوهشكدة تعليم
شناسي مانند دكتر غالمعباس توسلي، دكتر وثوقي و...    استادان جامعه

وگو   حضور داشتند و راجع به تشكيل انجمن و كارها و اهداف آن گفت
گذاري و تـثـبـيـت          هاي اول بيشتر زمان اعضا صرف بنيان شد. سال

گير بود. كارهاي ارزنـدة     موقعيت انجمن شد، كه البته اين امري زمان
وپرورش و  ديگري نيز در آن دوره انجام شد كه بيشتر بر وزارت آموزش

ها از آن زمان تـا كـنـون       وپرورش متمركز بود. اين برنامه نهاد آموزش
 گيري شده است.  پي

وپروش، بيشتر  : با توجه به گستردگي حيطة آموزشجامعه و مدرسه
 ايد؟ چه اهدافي را در نظر داشته

هاي مشخصـي را دنـبـال         خط هاي علمي : همة انجمندكتر دهقان
به دنبال توسعة مـبـاحـث       هاي علمي  كنند و ما هم مشابه انجمن مي

وپرورش هستيم. در نتيجه، بـا مسـائـل         شناسي آموزش حوزة جامعه
فراواني مواجه هستيم كه بخش عمدة آن اجتماعي است؛ براي نمونه، 

نهادي  اختالل داريم. بين دو نهاد، ارتباط مـتـقـابـل و        در تعامل بين
 مناسب بايد وجود داشته باشد و اين انسداد ساختاري و مسائل مشابه 

وپـرورش   شناسي آموزش را بايد بشناسيم. اين مباحث در حوزة جامعه
پـذيـري از        ريشه دارد و اينكه بخش عـمـدة مشـكـالت جـامـعـه           

ها براي  گيرد و بسياري از اين وپرورش نشأت مي شناسي آموزش جامعه
دهـد رشـتـة       متصديان آموزش فعلي مغفول مانده بود. اين نشان مي

علمي نتوانسته  است چندان مسائل خود را طرح كند و ما سعـي در    
حل و تعديل اين موانع داريم. بنابراين، يكي از اهداف ما طرح مسائـل  

شناختي است، تـا بـتـوانـيـم در           وپرورش ايران از بعد جامعه آموزش
ها مؤثر باشيم. از طرفي نيز اهدافـي را در مـحـيـط            گذاري  سياست

مندان به اين حـوزه و     كنيم كه همان جذب عالقه آكادميك دنبال مي
وپـرورش در       شناسي آمـوزش    جامعه گسترش توان و ظرفيت علمي 

دانيد كه اين دو هدف پيـونـدي    هاست. البته خودتان بهتر مي دانشگاه
 مستقيم با يكديگر دارند.

توان طرح كرد اين است كـه   : سؤالي كه در ادامه ميجامعه و مدرسه
هايي را تدوين و اجـرا     ها و برنامه براي رسيدن به اين اهداف چه طرح

 ايد؟ كرده
هاي   اي براي دورة دوساله داشتيم كه از بخش : ما برنامهدكتر دهقان 

گوناگوني تشكيل شده است. تكية اصلي روي ترويج و تـوسـعـة ايـن       
مباحث و حساس كردن افراد به اين موضوعات بوده اسـت. در ايـن       

توان مطرح كرد. ابتدا بـه نشـريـات اشـاره            زمينه، چند برنامه را مي
اي بـه       دانيد در حال حاضر هيچ نشـريـه     كنم. همان طور كه مي مي

وپـرورش مـنـتـشـر           شناسي آمـوزش  صورت اختصاصي براي جامعه
ترويجي در ايـن      - هاي ما انتشار نشرية علمي شود. يكي از برنامه نمي

گيري است.  همچنين در نظـر داريـم در        حوزه است كه در حال پي
اندازي كنيم. عالوه بر آن، همين  زبان نيز راه آينده يك نشرية انگليسي

نشرية جامعه و مدرسة شما نيز در برنامه است كه ان شاءاهللا شـمـارة   
 اول آن به زودي منتشر خواهد شد. 

ها اشاره كنم. تالش ما در    ها و سخنراني به جز نشريات بايد به نشست
با   هاي علمي بار نشست يك اين مدت بر آن بوده است كه حداقل هرماه

محوريت سخنران برگزار كنيم. عالوه بر آن جلساتي نيز تحت عـنـوان   
 حمايت از هاي دانشجويي داشتيم. اين جلسات براي  ارائة پژوهش

 شناسي  آشنايي با انجمن آموزش و پروش جامعه
 مصاحبه با دكتر حسين دهقان 

گـيـرد. بـراي          را پي مـي  و پرورش يكي از نهادهايي است كه به صورت تخصصي مسائل اين حوزه علمي  شناسي آموزش انجمن جامعه
 خوانيد. اي با دكتر حسين دهقان، رياست محترم انجمن، ترتيب داديم كه در ادامه مي آشنايي بيشتر با اين انجمن مصاحبه
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هاي دانشجويي ترتيب داده شده بود و در آن دانشجويان به              طرح
هاي خود با موضوعات مرتبط            نامه   ها و پايان       ارائة پژوهش  

 پرداختند.  مي
همچنين تالش كرديم دفاتر استاني را فعال كنيم؛ براي مثال در   

اندازي شده يا در حال راه انـدازي   كرمان، گيالن، كردستان و... راه   
 است.

 : براي جذب دانشجويان چه سازوكاري داشتيد؟ جامعه و مدرسه
: تمركز اين كارها روي مباني براي توسعة كلي بوده  دكتر دهقان

است و بايد بپذيريم كه در زمينة جذب دانشجويان كم كار شـده  
است. گرچه زماني بخش دانشجويي را فعال كـرديـم، بـه مـرور          

 مند باشند، امكان  فروكش كرد. اتفاقاً اگر دانشجويان عالقه
 

دهـيـم و      ريزي براي نشريه، دفتر و نشست را به ايشان مي برنامه
مـنـدان دعـوت       كنيم. من در اينجا از عالقه  بسيارهم استقبال مي

 كنم كه اين بخش دانشجويي را جان دوباره ببخشند. مي
 : براي آينده برنامه ديگري در نظر نداريد؟جامعه و مدرسه

هاي ديگري در دست تدوين است. يـكـي از      : برنامهدكتر دهقان
هاي برتر سال است كـه   هاي آن تجليل از پژوهش مهمترين بخش

شـود. لـذا         ها را نيز شـامـل مـي      نامه كارهاي دانشجويي و پايان
 توانند كارهاي خود را ارائه كنند.  دانشجويان مي

: با تشكر از اينكه وقت خود را در اختيار ما قرار  جامعه و مدرسه
 داديد.  

توانيد با  و پرورش مي شناسي آموزش براي ارتباط با انجمن جامعه
 آدرس و شماره تماس زير در ارتباط باشيد. 

خان، نبش آبان شمالي، ساختمان مركزي دانشگاه  خيابان كريم
 .207عالمه طباطبايي، طبقة دوم، اتاق 

 212داخلي  81032212شمارة تماس 



نشريه جامعه 
 و مدرسه

34 

 اعضاي هيئت مديره: انجمن جامعه شناسي
 آموزش و پرورش ايران

 نام و نام خانوادگي  سمت آدرس  پست الكترونيكي

Hosseindehghan@yahoo.com  رئيس  آقاي دكتر حسين دهقان 

zhashemi@ut.ac.ir هاشمي آقاي دكتر سيدضياء  نايب رئيس  

pourmoosam@yahoo.com آقاي مرتضي پور موسي خزانه دار 

d-sheikhavandi@yahoo.com آقاي دكتر داور شيخاوندي عضو 

moosavimar@gmail.com خانم دكتر مرضيه موسوي عضو 

Rezasharifi10@gmail.com آقاي دكتر عليرضا شريفي يزدي عضو 

Sedighian_a@yahoo.com خانم دكتر آمنه صديقيان بيدگلي عضو 

Vrahiminejad@yahoo.com خانم دكتر ويدا رحيمي نژاد عضو علي البدل هيات مديره 

Bakh ari.Abolfaz@gmail.com دكتر ابوالفضل بختياري بازرس 

Abozarmosanna@yahoo.com آقاي ابوذر مثني عضو علي البدل هيات مديره 

morovat.br@Gmail.com آقاي برزو مروت بازرس 
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 دو فصلنامه ي

 جامعه شناسي و آموزش و پروزش

 دعوت به همكاري
IASE-NGO.IR 

 بدينوسيله از اساتيد، دانشجويان و معلمان عالقمند به فعاليت در حوزه جامعه شناسي آموزش و پرورش دعوت به همكاري مي شود.
 2,7اتاق  –ساختمان مركزي دانشگاه عالمه طباطبايي طبقه دوم  –ابتداي آبان شمالي  –آدرس: خيابان كريمخان 

14الي  10روزهاي زوج از ساعت   
 عالقمندان مي توانند با مراجعه به سايت انجمن نيز نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.


