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  چكيده
و  جيـ را يعلمـ  يهـا  اريو مع ينظر يها گاهديشده است تا براساس د يسع مقاله نيا در
 يتخصصـ  يكتـاب درسـ   كيـ مطلـوب   يهـا  يژگـ يشده درباب كاركردها و و رفتهيپذ

و آموزش  يشناس جامعهكتاب  يو ادب ،يفن ،ييمحتوا ،يشكل ةنقادان يبه بررس يدانشگاه
كتـاب،   نيـ از آن اسـت كـه ا   يحـاك  يحاصـل از بررسـ   جيپرداخته شود. نتا و پرورش

 يقبـول  بالنسبه قابل تيفياز ك ادشده،ي يهااريبراساس مع يگذار لحاظ ارزش درمجموع به
در  يآن الزم است مطالـب و فصـول   تيفيك ارتقاء يحال برا نيخوردار است. اما، درعبر
 تيشخصـ  پـرورش  و آمـوزش  يشناسـ  در جامعه قيتحق يها چون: روش هم ييها نهيزم

و  يا حرفـه  يريپذ آموزش و جامعه يآموزان، ساختار اجتماع مطلوب در دانش ياجتماع
و آمـوزش وپـرورش و تحـرك     ،يآموزان، آموزش و پرورش و نـابرابر  دانش يتخصص
 ييهـا  پرسش ةارائ اي از مطالب مهم با درج خالصه ن،يچن هم بدان افزوده شود. ياجتماع

و هـا   از كتـاب  يو افزودن فهرسـت  مخاطبان تر شيب يجوگرو تفكر و جست ةتوسع يبرا
 تيتواند بر جـذاب  يها م فصل انيپادر روزآمدتر مرتبط با مطالب هر فصل  و ديمنابع جد

هـر فصـل از   از مطالـب   يكه، الزم اسـت بخشـ   نيضمن ا .ديفزايمطالب كتاب ب يو غنا
آموزش و پرورش  ةنديحال و آ تيوضع ليبه تحلكتاب متناسب با موضوع همان فصل 

  .اختصاص داده شود رانيا
آمـوزش و پـرورش، آمـوزش و پـرورش و      يشناسـ  جامعـه  ،يشناسـ  جامعه :ها واژهديكل

  .مطلوب ياجتماع تيشخص ي،آموزش و پرورش و تحرك اجتماع، ينابرابر
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  مقدمه. 1
اصلي و مهم ارتقاي كيفيت آموزش عالي و تناسب نگرش، دانش و مهـارت  كي از عناصر ي

كتـاب   كـار  ارو نيـاز بـاز   ،ها با آخرين دستاوردهاي علمي، فناوري آموختگان دانشگاه دانش
هـاي درسـي كـه قلـب مراكـز       تبـع آن كتـاب   هاي درسي و به رو، برنامه است. ازاين  درسي

 هستند  توجه دقيق ةف آموزش عالي و شايستو اهداها  نقش ةآيند، آين شمار مي دانشگاهي به
)Altbach 1988و نقـش آمـوزش عـالي در عصـر حاضـر،       ،هـا، اهـداف   به رسالت ). باتوجه

گيرنـد.    ي بايد مورداصالح و بازنگري قـرار هاي درس دنبال آن برنـامه هاي درسي و به كتاب
هاي درسي و كتب  ح در برنامهكند، تغيير و اصال ) اظهار ميStark 1997كه استارك ( طوري به

هاي پيشرفته و تراز اول جهـان مطـابق بـا تحـوالت صـورت       درسي در كشورها و دانشگاه
كند تا نيازهـاي مبـتال بـه جامعـه را      گيرد. چنين تغييراتي به نظام آموزش عالي كمك مي مي

  موردتوجه قرار دهد.
دور در خـدمت آمـوزش   هـاي   ترين ابزار آمـوزش از گذشـته   مهم منزلة كتاب درسي به

هـاي   شده در فناوري، وضعيت كتـاب  هاي حاصل داشته و با گسترش علوم و پيشرفت  قرار
گيـري پيـدا    هاي فنـي و صـوري بهبـود چشـم     درسي هم ازنظر كيفيت و هم ازنظر ويژگي

آمـوزش بـه    بـراي اي اسـت كـه اسـتادان     هـا وسـيله   است. كتاب درسي در دانشـگاه   كرده
(آناني كـه   كنند. دانشجويان هاي درسي موردنياز خود از آن استفاده مي دانشجويان در زمينه

جـوگري را دوسـت دارنـد و بـه نقـد      و اي دارند) جست خصوصيات روحي و رواني ويژه
هـاي   يادگيري و انجـام پـژوهش   برايدهند  ها عالقه نشان مي و روش ،ها، رويكردها انديشه

  ).22 :1380(رضي  برند مي علمي از آن بهره
تـوان جايگـاه    علم از گذشـته تـاكنون، مـي    ةهاي رايج در زمين بندي ا نگاهي به تقسيمب
 ةشناسي را دريافت تا قضاوت بهتري درمورد تأثير اين رشت ويژه جامعه اجتماعي و به علوم

شناس معروف در  علمي در روند رشد اجتماعي افراد يك جامعه داشت. سوروكين جامعه
بنــدي   و فـوق ارگانيـك طبقـه    ،به سه دسته مكانيك، ارگانيـك بندي، علوم را  يك تقسيم

شناسي جزء علوم ارگانيك قرار دارد. از ايـن منظـر، نمودهـاي     كند و ازنظر وي جامعه مي
نظـر   انـد. بـه   اند كه تكامل پيدا كـرده  اجتماعي و فرهنگي درحقيقت نمودهاي روح و ذهن

 متقابـل افـراد انسـاني هسـتند     سوروكين حقايق اجتماعي يا سوپرارگانيك محصول كنش
 ةاجتمـاعي و خاصـ   هـا موضـوع علـوم    آنلعة )، كـه مطـا  43 :1380 از سـاروخاني  نقل به(

  است.  شناسي جامعه
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گيرنــد كــه  تفريــدي و تعميمـي قــرار مـي   ةبنــدي ديگـر، علــوم در دو دسـت   در تقسـيم 
كـه   ). درحـالي 57 :1372(كـوزر   اجتماعي جزء علوم غيرتعميمـي يـا تفريـدي اسـت     علوم
شناسي را در رديف علـوم   طور خاص جامعه كنند علوم اجتماعي و به گرايان سعي مي تجربه

  ).43همان: (طور نيست  واقع امر ايندرتجربي و تعميمي قرار دهند. اما، 
ل اجتمـاعي در شـرايط مختلـف    ئدر علوم اجتماعي درمورد چگونگي رخدادها و مسـا 

عوامل،  امل تعدد و تكثر عوامل، كمون و اشتراكهمواره بايد به چهار جنبه توجه كرد كه ش
ها  تضاد عوامل نسبت به هم و خاصيت رسانايي علّي عوامل نسبت به هم است. اين ويژگي

اند كـه ابعـاد    هاي انساني كند؛ چراكه تنها پديده تر از ساير علوم مي علوم اجتماعي را خاص
كه انسـان در   شوند. درحالي ليل ميعلوم اجتماعي تحة و در حوز دارند پيچيده و چندبعدي

گيـرد،   ها قرار مي شناسان و آناتوميست زيست ةيك واحد فيزيولوژيكي موضوع مطالع ةمرتب
 ةالهيون و علماي اخالق و انسان در مرتب ةيك واحد اخالقي موضوع مطالع ةانسان در مرتب

پزشـكان اسـت،    روانكـاوان و   شناسان و روان روان ةشناسانه موضوع مطالع يك واحد روان
يك واحد اجتماعي معطوف داشته است. بـه   ةمنزل علوم اجتماعي توجه خود را به انسان به

ايـن اسـاس،    است. بـر   واكنش با ديگران و محيط اجتماعياين معني كه انسان در كنش و 
 زنـدگي اجتمـاعي و   ةعينـي و موشـكافان   ةهدف علوم اجتماعي واداشتن افـراد بـه مطالعـ   

ل پيرامونشان در بهترين حالت است. بنابراين، ئو مسا ،ها ها، كنش افراد با انديشه كردن مواجه
  آموزش علوم اجتماعي و فراگيري آن يك ضرورت انكارناپذير است.

اي، تربيـت اجتمـاعي و بـه     نظـام آموزشـي هـر جامعـه     ةدغدغ«دانيم،  كه مي گونه همان
ف عاليـه در تشـكيل يـك اجتمـاع     پذيري براي تحقـق اهـدا   اجتماع ةحداكثررساندن روحي

نظـام   ة، يكي از اهداف عمـد بنابراين ).134: 1390پور و سليماني بشلي  (شارع» است  سالم
ل اجتمـاعي و  ئهـايي آگـاه از مسـا    آموزش عالي تربيت شهرونداني شايسـته و نيـز انسـان   

هـاي الزم در تحليـل    منـدي  و تـوان  ،گـري، خالقيـت، نقـادي    پژوهشة برخوردار از روحي
ل اجتماعي و كاربرد آن در زندگي شخصي و اجتماعي است. ايـن مهـم   ئموضوعات و مسا

اجتماعي قرار داشته باشد. رويكـردي كـه بايـد در تـدوين      بايد جزو اهداف آموزش علوم
 علـوم  ةهـاي رشـت   دهي محتوا و تجربيات يادگيري فرد در تـدوين كتـاب   اهداف و سازمان

  ند از:ا ها قرار داشته باشد. اهم اين اهداف عبارت آناجتماعي مدنظر مؤلفان و مترجمان  
 ؛مشاركت فراگير در امر يادگيري. 1

 ؛هاي علمي جاي انتقال انبوه واقعيت ها به تأكيد بر مفاهيم اساسي و روش. 2
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 ؛هاي مطلوب انساني پرورش معيارها و نگرش. 3

 ؛ارتباط محتواي كتاب با زندگي روزمره و محيط اجتماعي. 4

 ؛ل آنئرش سيستمي فرد به جامعه و مسانگ. 5

 ؛تدريجي محيط اجتماعي ةتوسع. 6

 ؛ترغيب فرد براي اصالح و تغيير اجتماعي. 7

  .توجه به نيازهاي فرد و جامعه. 8
 پيچيـدگي  و تـوالي  كـه  درسـي  ريـزي  برنامـه  در فزايندگي و مداومت اصول به باتوجه
 تـوان  بـه  باتوجـه  بايـد  اجتماعي علوم دروس آموزش محتواي طلبد، مي را مفاهيم تدريجي
 آموزشـي  محتواهـاي  با آن بستگي هم ميزان و فراگيران نيازهاي و ،عاليق ها، گرايش ذهني،
 اجتمـاعي  علـوم  دروس محتواي و ،نحوه نوع، گرچه،. باشد هماهنگ و منطبق دروس اين
  ).همان( شود تدوين ذيل مشخص قلمرو سه براساس بايد

 ؛هاي ذهني فراگيران در ارتباط است صرفاً با فعاليتلمرو شناختي كه ق. 1

 ؛هاي علمي مرتبط است ها و توانايي قلمرو مهارتي كه با مهارت. 2

هـاي اجتمـاعي افـراد را     ها و طرز تلقي عاطفي دارد و نگرش ةقلمرو ارزشي كه جنب. 3
  دهد. نشان مي
 بتـوان  هـا  آن از گيري بهره و شناخت براساس كه شود توجه منابعي به بايد زمينه، اين در

 جامعـه  هـر  در. اسـت  جامعه منبع اولين. كرد حركت موردنظر اهداف به يابي دست سوي به
 اول،: از انـد  عبـارت  محورهـا  ايـن . گيـرد  قـرار  كـار  محـور  بايد كه دارد وجود هايي ويژگي
 منبع منزلة به فراگيران دوم، .اند اجتماعي تحوالت و اجتماعي لئمسا عام، و خاص هاي ارزش

 و اجتماعي زندگي به مربوط كه دانش سوم، و اند سطوح ةهم در كنش عامالن كه يادگيرنده
  ).1385 فونتانا( است اجتماعي علم با ها پديده اين بين روابط و اجتماعي هاي پديده
  

  ضرورت بررسي موضوع . اهميت و2
تمـايز اجتمـاعي را طـي     تفكيـك و  ينـد اهاي اجتماعي فر سنتي كه نهاد در جوامع بدوي و

كاركرد خـاص شـكل نگرفتـه     يك نهاد اجتماعي داراي مثابة پرورش به آموزش و اند نكرده
 خوردگـان و  روز از سـال  پرورش، شامل تقليـد روزبـه   در اين نوع از جوامع آموزش و بود.

شـد. در حالـت    هـاي عمـومي مـي    آگـاهي  هـا و  فنون موردنياز، اسطوره بزرگان، آشنايي با
كـار   طور عمده ازطريق والـدين (براسـاس تقسـيم    ها را به تر اكثريت مردم آموختني عمومي
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 نهـاد  اسـتقرار  سـيس و تأ، نيازي به بنابراين ).1390(محسني  گرفتند مي فرا جنسي) سني و
كـه حجـم    شد. ضمن ايـن  پرورش كودكان احساس نمي اجتماعي مستقلي براي آموزش و

نام  هگسترش آن به نهاد خاصي ب ود كه براي حفظ ودانش بشري در آن حدي نب اطالعات و
براي كسب آمادگي الزم براي ورود بـه   بنابراين، شد. پرورش نيازي احساس نمي آموزش و

هاي  ليتئومسايفاي  اطالعات موردنياز و ها و پذيري مهارت يند جامعهاجامعه افراد درطي فر
  كردند. خوردگان كسب مي سال بزرگان و دركنار والدين، در خانواده و ولهمح

ت بشـري ديگـر امكـان انتقـال     معرفـ  و هترشـدن انديشـ   پيچيـده  جوامع و ةاما با توسع
پذير نبود. بـراي   خوردگان امكان سال بزرگان و راهي با و دانش بشري ازطريق هم ها مهارت

بشـري   ةبا ابداع زبان نوشتاري جامعـ  حل اين مشكل بشر به ابداع زبان نوشتاري پرداخت.
دست آورد. نمادهاي نوشتاري  هخود را ب دانش منظم تجارب و طضب ثبت و مكان ذخيره وا

 و ثبـت  كردنـد   مـي  بيـان  گفتاري نمادهاي را چه آن از اندكي بخش توانستند ميدرابتدا تنها 
تدريج آن قدر توسعه پيدا كردند كـه قـدرت بيانشـان     هب نوشتاري هاي زبان ولي. كنند ضبط
 ةصورت يكي ديگر از وسايل مستقل ذخير سرانجام خود به شفاهي شده و هاي زبان ةپاي هم

 توانسـت بـراي ايجـاد ارتبـاط از وراي قيـد و      اي كه مـي  وسيله، ها درآمدند اطالعات انسان
پـرورش يـا بـراي توصـيف      آموزش و اي براي رسانه مثابة حتي به زمان، و بندهاي مكان و

  ).1380لنسكي  (نوالن و گيرد مورداستفاده قرارهاي تفريحي  ها وسرگرمي هنر
زبـان   زبان جسمي، زبان گفتـاري، و ، درطول تاريخ، اهميت نسبي سه نوع اساسي زبان

 ها وحركات نمادين و زبان جسم با شمول بر ژست م بوده است.أهايي تو با اختالل نوشتاري
ي داشـته اسـت. بعـد تـا     حاالت چهره به احتمال در آغاز پيدايش جوامع انساني نقش برتر

انتقـال اطالعـات از شخصـي بـه      ةترين وسـيل  هاي گفتاري مهم زماني بالنسبه نزديك، نماد
گسـترش   اند. اما پس از اختراع صنعت چاپ و شخص ديگر، و از نسلي به نسل ديگر بوده

  است.  افزايش بوده شتاري پيوسته روبهسوادآموزي است و كشف كاغذ اهميت نسبي زبان نو
از علل مهم اين افزايش اهميت توانايي خاص زبان نوشتاري در عبور از مرزهاي زبان يكي 

ها، بـا   اند. بعد موانع تاريخي ارتباطات بشري بودهترين  مكان است كه تا آن زمان از بزرگ و
سـو و پيونـد    هاي مختلـف ازيـك   ضرورت استفاده از نيروهاي با مهارت الب صنعتي وقان

 پـرورش عمـومي و   آمـوزش و  ةتوسع ضرورت ديگر صنعتي ازسويهاي  تنگاتنگ نوآوري
  پرورش احساس شد. نام آموزش و هتخصصي ازطريق نهادي اجتماعي ب

هـاي   فرصـت  يكي از دستاوردهاي بزرگ جوامع صنعتي گسترش پرتالطم امكانـات و 
هـاي رسـمي مـدت مديـدي اسـت ديگـر در        آموزشي بوده است. در اين جوامع، آموزش
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تـا ده   فقط تمام كودكـان مجازنـد   حاضر، نه درحال كودكان يك اقليت متنفذ نيست.انحصار 
به  اين كار را اغلب ناگزيرندرايگان استفاده كنند، بلكه  تر از آموزش همگاني و بيش سال و
كنـد تـابع عوامـل     برسانند. اگرچه بايد گفت مقدار آموزشي كه هرفـرد دريافـت مـي     انجام

 هـاي خـانوادگي، و   گنان، سـنت  ثير همتأوش، انگيزش، تندرستي، ويژه سطح ه گوناگوني به
  ).Jenks et al. 1983( منابع مالي خانوادگي است

هاي  نياز پيش ها آن تر بيشحتي احتماالً  در جوامع صنعتي امروزين، بسياري از مشاغل و
ا نداشـتن  هـاي آموزشـي خـاص يـ     بعضـي دوره  آموزشي دارند، بدين معنا كـه نگذرانـدن  

  سازد. يابي بسياري از افراد باصالحيت را به آن مشاغل ناممكن مي هاي مشخص دست ديپلم
سوي نوآوري  هاي نيرومندي به قلمرو آموزش و پرورش گرايش در دنياي امروز، در

 پـرورش و مـدارس بايـد پـرورش تفكـرخالق      هدف نظام آموزش و شود. مشاهده مي
صـورت   رفته به نوآوري رفتهتفكر خالق و  كيد بر پرورشتأهاي عالي  در آموزش باشد.
 شود آموزشي خواسته مي هاي تئهياند و از  نوآوري درآمده هاي اصلي پژوهش و كانون

 نـد كنصـرف   تر صرف تحقيق و توسـعه تـا در آمـوزش    انرژي خود را بيش كه وقت و
ابزارهاي بدين ترتيب، بايد گفت براي رسيدن به اين هدف يكي از  ).1380(نوالن و لنسكي 

  .مهم وجود كتاب درسي مناسب و روزآمد است
  

  . اهداف مطالعه3
سو، بـا هـدف افـزايش آگـاهي و      حاضر ازيكنة نقادالعة كيد كرد كه مطاتأاين نكته  بايد بر

ليـف  تأ پـرورش  و آمـوزش  و شناسـي  جامعهشناخت از كم و كيف محتوا و ساختار كتاب 
ديگر، ارزيابي كتاب از حيث  است. و ازسويعلمانتشارات نشر  از دكتر غالم عباس توسلي

كـردن نقـد    و درنهايت نهادينـه  ،هاي ساختاري و فني، محتوايي و تخصصي و ادبي شاخص
  ليفي است.تأكمي و كيفي كتاب  يك ابزار تقويت و ارتقاء منزلة صحيح و سازند به

  
  پرورش شناسي آموزش و جامعهة گيري حوز . مرور اجمالي شكل4

شناسي را مطرح سـازيم   گيري اين حوزه از جامعه مختصري از شكل ةيم تاريخچاگر بخواه
جديدي از  ةشاخ ةزيادي براي توسع ةدر اين زمان عالق بايد به ابتداي قرن بيستم برگرديم.

در  آمـد.   وجود ه، ب)educational sociology(» شناسي پرورشي جامعه« عنوان باشناسي،  جامعه
هـاي آمريكـا ارائـه     ها ودانشگاه درسي در كالج ةيك ماد منزلة جديد به ةبعد، اين شاخ ةوهل
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آمريكا بـه   درسي دانشگاهي در ةيافتن آن به برنام راه جديد و ةگيري اين شاخ شكل گرديد.
 لستر وارد بود. شناسي در آمريكا گذاران جامعه بنيان ةطلبان اصالحخواهانه و  هاي ترقي آرمان

)Lester Ward (پرورش منبع اصلي ترقي آدمي و عامل عمدة تغيير  ود كه آموزش ومعتقد ب
بهتر را سـبب شـود.    ةتواند تعهد اخالقي و رشد شناختي براي نيل به جامع مي در اوست و
 شناسي پرورشي بر موضوعات كـاربردي و  توان گفت تمركز اصلي جامعه ب، ميبدين ترتي

هاي منتشرشده در اين زمينه بـه   اولين كتاب است.  هاي عملي بوده توصيه ها و سياست ةارائ
  پرداختند. آموزش و پرورش مي شناسي و ميان جامعه ةبررسي رابط
برخـي   ل بودند.ئشناسي پرورشي قا شناسان اوليه كاركردهاي مختلفي براي جامعه جامعه

  ترين كاركردها عبارت بودند از: از مهم
  ؛ترقي اجتماعي ةوسيل منزلة تحليل آموزش و پرورش به الف)
  ؛پرورش شناسي در آموزش و كاربرد جامعه ب)
  .اهداف آموزش و پرورش ةكنند شناسي پرورشي فراهم جامعه ج)

 نتوانست يك چهارچوب نظري منسجم و 1920 ةاواخر ده شناسي پرورشي تا اما جامعه
 نكـرد.   ش نيز به موفقيت مطلـوبي دسـت پيـدا   رو ةكه در زمين منظمي را ارائه كند. ضمن اين

شناسـي   بار اصـطالح جامعـه   نخستينبراي  )Robert Angel( درپي اين وضعيت، رابرت اَنجل
شناسـي   اَنجل جامعه ةعقيد را مطرح ساخت. به )sociology of education( آموزش و پرورش

شناسي آموزش  كه جامعه شناسي است، درحالي اي از علم محض جامعه شاخه پرورشي صرفاً
شـمار   الگوهاي اجتماعي موجـود در نظـام آموزشـي بـه     يندها واعلمي فرو پرورش تحليل 

شناسي درصدد بود با استفاده از الگوهاي نظري و  جديد از جامعه ةرود. درواقع، اين حوز مي
نهادهاي آموزشي بپردازد. اين  ةشناسان به مطالع جامعه ازسوييافته  توسعه شناسي فنون روش

سـاير كشـورها    و ،سـرعت در آمريكـا، انگلسـتان    تغيير رويكرد و محتوا موجب شـد تـا بـه   
  ).Ashley 1969( شناسي پرورشي شود گزين جامعه پرورش جاي شناسي آموزش و جامعه
  

  پرورش شناسي آموزش و تعريف جامعه. 5
شناسـان در   كـه، جامعـه   درحـالي  .دارد مختلف معاني متفاوت پرورش براي افراد آموزش و

و  )formal and informal( و غيررسـمي  پرورش به تمـامي ابعـاد رسـمي    تعريف آموزش و
ــه و فاقــد ســاخت ــد، در اســاس  )structural and unstructural( ســاخت يافت توجــه دارن

 تواند ميگيرند كه مانند نهادهاي ديگر  پرورش را نهادي درنظر مي شناسان، آموزش و جامعه
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ـ   ةهـا در وهلـ   موردتحليل علمي قرار گيرد. آن اي از  آوردن مجموعـه  دسـت  هاول درصـدد ب
ها  كاربردن يافته دوم در فكر به ةو در وهل اند اعتماد درمورد آموزش و پرورش اطالعات قابل

  .اند نتايج خود براي حل معضالت آموزش و
 شـناختي آمـوزش و   قيقـات جامعـه  تح كـه  رغم آن شناسان علي به اعتقاد برخي از جامعه

عمده را مشخص  ةتوان چند حوز هاي مختلفي انجام پذيرفته است، اما مي جهت پرورش در
هـا، انعكـاس ايـن     پـرورش بـر فعليـت    شناسي آمـوزش و   كرد: كانون اصلي تمركز جامعه

 است.  جوامع ها براي افراد و اين فعاليتنتايج  كالن و ةها در ساختار اجتماعي جامع فعاليت
 هـاي  تقريباً تمامي جنبه ةشناسي آموزش و پرورش شامل مطالع جامعه ةبر اين اساس، حوز

، ازجملـه، خاسـتگاه   اسـت هاي آموزشي در جامعه  يندامرتبط با تمام سطوح ساختارها و فر
هــاي آموزشــي،  كــالس درس، ســازمان ينــدهايافر پــذيري، معلــم و خــانوادگي، جامعــه

اين برداشت  گيرد. در بر مي را بلندمدت مدت و آموزشي كوتاه مراتب و دستاوردهاي سلسله
سـاخت. بـدين معنـا كـه، آمـوزش و       دقيقاً منطبق با همان ادعايي بود كه دوركيم مطرح مي

فهـم هريـك از جوانـب آن بـدون توجـه بـه        پرورش يك موضوع كامالً اجتماعي است و
  نيروهاي اجتماعي غيرممكن است.

هـاي   ترين حـوزه  پرورش به يكي از محبوب ناسي آموزش وش جامعه ةم حوز 1980از 
كه هم اكنون در اين زمينه، مجـالت معتبـر زيـادي     طوري هب شناسي تبديل شد. جامعه ةرشت

  شود. منتشر مي
  

  شناسي آموزش و پرورش . قلمرو جامعه6
هاي مختلف ذيل  توان بخش پرورش مي شناسي آموزش و جامعه ةبه گستردگي حوز باتوجه

  در اين عرصه از هم متمايز كرد:را 
ينـد  انظام آموزشي بـا فر  ة: رابطشامل نظام آموزشي با ديگر نهادهاي جامعه ةرابط. 1

اصالح  حفظ وضع موجود، كاركرد نظام آموزش رسمي در تغييرات اجتماعي و فرهنگي با
 ةطبقـ  پـرورش بـا   آمـوزش و  ةنظام آموزشي در كنترل اجتمـاعي، رابطـ   اجتماعي، كاركرد

نهـاد آمـوزش و    متقابـل  ةسـرانجام رابطـ   نظام آموزشي با افكار عمومي، و ةاجتماعي، رابط
  . ... و ،پرورش با ساير نهادهاي موجود ازجمله اقتصاد، سياست، فرهنگ

ويژه  ه: ماهيت فرهنگ مدرسه و بشامل فرهنگ مدرسه وروابط انساني در داخل آن. 2
 ةت الگوهاي قشربندي در درون مدرسـه، رابطـ  تفاوت آن با فرهنگ خارج از مدرسه، ماهي
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 مدرسـه،  ها در درون نظـام  و ساختار آن ،هاي دوستي آموزان، تحليل شبكه بين معلم ودانش
  . ... اي، و هاي مدرسه ساختار قدرت در گروه الگوهاي رهبري و

اي ارتبـاط بـين مدرسـه و ديگـر     : تحليـل الگوهـ  شامل جامعه مدرسه و ينب ةرابط. 3
ثير آن بر سازمان مدرسه، تحليل سـاختار قـدرت   تأاجتماعي موجود در ارتباط با  هاي گروه

هـاي اجتمـاعي    ديگـر نظـام   بين نظـام مدرسـه و   بطةبر مدرسه، تحليل را ثير آنتأ جامعه و
  ... . موجود در جامعه، و

: نقش اجتماعي معلم، شامل آن در موجود افراد شخصيت و رفتار بر مدرسه ثيرتأ. 4
آموزان، نقش مدرسـه در رشـد    ثير شخصيت معلم بر رفتار دانشتأصيت معلم، ماهيت شخ

آموز، ويژگي رفتارهاي ناشي از وجود محيط خودكامه يا آزاد  سازگاري يا ناسازگاري دانش
  . در مدرسه، و ...

شناسي آموزش  المللي جامعه بين المعارف ةداير)، در كتاب Saha 1997( عالوه دكتر ساها به
  ل شده است:ئشناسي قا زير را براي جامعه ةدو كاركرد عمد پرورش، و

كنترل اجتماعي، ايـن كـاركرد بـا    لعة مطا منزلة پرورش به شناسي آموزش و جامعه الف)
 خـواني دارد  هـم  و وبـر  ،چـون دوركـيم، مـاركس    شناسان كالسيك هـم  هاي جامعه ديدگاه
  ).142 - 107 :1378و روزنبرگ   (كوزر

  ).168 - 150 :1373(موريش  فرصت لعةمطا منزلة و پرورش به شناسي آموزش جامعه ب)
 بررسـي  بـراي  كـه  آن ضـمن  .است اسنادي مقاله اين در بررسي روش كه است گفتني

 محتـوايي  ابعـاد  صوري، جامعيت هاي ؤلفهم .2؛ آموزشي كاربرد. 1 اثر شكلي ابعاد تر دقيق
ـ  ةنحـو  .4؛ هـا  فـرض  پيش و مباني. 3 ؛بررسي و تحليل .2؛ منطقي نظم .1 اثر  كـارگيري  هب

 هاي معيار حاوي جدول از كلي، هاي رويكرد. 6؛ تخصصي اصطالحات  .5 علمي ابزارهاي
 يانسان علوم پژوهشگاه ،»انساني علوم كتب و متون بررسي شوراي« ييدتأمورد گيري اندازه

 بيضـرا  بـا  اي گزينـه  چهـار  مقياس يك در كتاب به امتيازدهي براي يفرهنگ مطالعات و
  .است شده استفاده متفاوت

  
  فردا و ،امروز ديروز،: پرورش و آموزش و شناسي جامعه كتاب اجمالي معرفي. 7
 ازسـوي  1386 سـال  در آن اول چـاپ  كـه  است توسلي عباس غالم دكتر ليفتأ كتاب اين

 3 ارزش بـه  نسـخه  1650 تيـراژ  و صفحه، 399 و فصل 18 و بخش سه در علم انتشارات
 علـوم  و تربيتي علوم هاي رشته ارشد كارشناسي و كارشناسي مقطع دانشجويان براي واحد

 درمجمـوع  كليـات  و مقـدمات  عنـوان  بـا  كتاب نخست بخش .است شده ليفتأ اجتماعي
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 كـه  كتاب ةمقدم: است شرح بدين فصل 3 و مقدمه يك داراي كه است، صفحه 77 حدود
 پرورش و آموزش روزافزون نقش به محترم لفؤم مقدمه، اين در. است صفحه 3 حدود در
 شـناختي  جامعـه  بررسـي  ضـرورت  به سپس. كند مي اشاره شناسي جامعه ةرشت و جامعه در

 و ،هـا  سياسـت  بردهـا،  راه تـدوين  منظـور  بـه  پـرورش  و آمـوزش  نظام مشكالت و مسائل
 را كتـاب  ليـف تأ اصـلي  هـدف  درادامـه،  .كنـد  مـي  زد گوش را مناسب اجرايي ريزي برنامه
 چنـين،  هـم  .دانـد  مي ملي نگاهي با ديگر، ازسوي و جهاني نگاهي با مباحث طرح سو، ازيك
 لئمسـا  و پرورش و آموزش علمي ةمطالع اهميت به مقدمه، انتهايي بخش در محترم لفمؤ
 خـود  بـه  آن ةمحـدود  و پرورش و آموزش تعريف را مقدمه پاياني عنوان .كند مي اشاره آن

  .است صفحه 2 حدود كه دهد مي اختصاص
 نظريات از اي پاره« عنوان با اول فصل: از اند عبارت كتاب نخست بخش سه هاي فصل
 قديم، عهد شامل ،)صفحه 21 حدود( فرعي عنوان چند و» حال به تا گذشته از پرورشي
 افكار نوزدهم، قرن هجدهم، قرن نظران صاحب هفدهم، قرن رنسانس، دوران نظران صاحب
 پرورش و آموزش نجام سر و پرورش، و آموزش و دموكراسي بيستم، قرن در پرورشي

 اجتماعي هاي جنبه به گرايش« عنوان با كتاب دوم فصل .دارد اهدافي چه و چيست برتر
 در. است گرفته بر در را كتاب صفحات از صفحه 14 حدود درمجموع ،»پرورش و آموزش

ة مقايس پرورش، و آموزش و شناسي جامعه ةرابط چون هم ديگري هاي عنوان فصل، اين
 و اجتماعي پايگاه كسب و آموزش وبر، ماكس آمريكايي، نظران صاحب و دوركيم نظرات
 سوم فصل .اند گرفته قرار موردبحث نيز )آمريكا در( اجتماعي نظارت و پرورش و آموزش
 31 حدود درمجموع كه است ،»پرورش و آموزش ؤثرم اجتماعي عوامل« عنوان با كتاب
 فرعي هاي عنوان فصل، اين در .است داده اختصاص خود به را كتاب صفحات از صفحه

   :از ندا عبارت موردبحث
 عنـوان  بـه  خـانواده ) الف :خويشاوندي و ،خانواده پرورش، و آموزش مند نظام ةمطالعـ 
  ؛شدن اجتماعي ةعرص نخستين ةمثاب به خانواده) ب انساني ةجامع اساس
 :كودك پذيري تربيت بر مستمر ثيرتأ واسط، فرهنگ يك استمرار بستر منزلة به خانوادهـ 
 و خانواده )پ و كل، ةجامع و ،اجتماع خانواده، ميان ارتباط) ب خانواده، ةدوگان وجه) الف

  ؛جايگاه تنزل و زوال :آن كاركردهاي
 )ب شناسـي،  روان ازمنظـر  بازي اهميت) الف همسايگي و ،محلي بازي، هم هاي گروه ـ
 و كـردن،  بازي براي امكانات و ها فرصت )پ سالي، بزرگ دوران هاي مهارت در بازي نقش
  ؛آمادگي ةدور در بازي هم هاي گروه جنبش )ت
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 ،انسـان  ساختن ضروري عنصر ارتباطات،) الف ارتباطات و سرگرمي، و ورزش بازي،ـ 
 متـرادف  »جامعـه « و »خود«) پ ديگر، يك از ها آن مهم تمايز و ثانويه و اوليه ارتباطات )ب

  ؛جمعي ارتباطي وسايل هجوم سرانجام، و اجتماعي، ـ طبيعي مفهوم
 و اجتمـاعي  تمـايزات ) ب اجتماعي، ساخت عناصر) الف مناسك و نمادها، فرهنگ،ـ 
  ؛ها آن مثبت كاركرد
 آگاهانـه،  فرهنگـي  ميـراث  )الـف : هنـر  و ،ادبيـات  فرهنـگ،  تمايز و شاخص وجوهـ 

 و مـد  )چ دسـتي،  صنايع و ها هنر )ج منابع، و هنرها تمامي )پ كتب، مطلوب كيفيت  )ب
  .تبليغات

 »پـرورش  و آمـوزش  شناسـي  جامعـه  در هـا  نظريـه  و هـا  ديـدگاه « عنوان با دوم، بخش
 عنـوان  بـا  چهـارم  فصل: است شرح بدين فصل ده ةبرگيرند صفحه، 130 حدود درمجموع

. اسـت  صـفحه  10 حـدود  درمجمـوع  ،»يانـه دگراكاركر انـداز  چشم در پرورش و آموزش«
 يبسـتگ  هـم  كـاركرد  و پرورش و آموزش: از ندا عبارت فصل اين در موردبحث هاي عنوان
 ي،اجتمـاع  كار يمتقس و پرورش و آموزش ي،اجتماع قواعد و پرورش و آموزش ،ياجتماع
: عـام  يهـا  ارزش و پـرورش  و آمـوزش  يم،دورك از انتقاد :يدجد ةمدرس و يمدورك نظرات

 نقـد  ،فصل مبحث ينآخر و نقش يصتخص و پرورش و آموزش پارسونز، تالكوت يدگاهد
  .مور و يويسد

 ةمجموع از صفحه، 5 حدود در درمجموع ،»ليبرال ديدگاه« عنوان با پنجم فصل
 است: موارد اين شامل پنجم فصل ديگر هاي عنوان. است گرفته بر در را كتاب صفحات
 هاي سياست و ،ليبرالي ديدگاه ديويي، جان ديدگاه ،انسان استعداد و پرورش و آموزش
 واقعيت يا حقيقت آموزش، آرمان ايليچ، ايوان ،مدرسه بدون جامعه پرورش، و آموزش

 عنوان با ششم فصل. است زدايي مدرسه و اجتماعي، لئمسا و پرورش و آموزش آموزش؟،
 صفحات كل از صفحه 4 حدود كه ،»پرورش و آموزش در دموكراسي سوسيال انداز چشم«

 ترتيب بدين ديگري عناوين ششم فصل در .است داده اختصاص خود به را كتاب
 و ،انتقاد اقتصادي، رشد ها، فرصت برابري: است گرفته قرار محترم لفمؤ موردبررسي

 هاي انتقاد كار، نيروي هاي مهارت فرصت، برابري :دموكراسي سوسيال تئوري از ارزيابي
 5 حدود در كه ،»تضاد ديدگاه از پرورش و آموزش« عنوان با هفتم فصل. ها ماركسيست

 فصل اين در كه عناويني. است داده اختصاص خود به را كتاب صفحات ةمجموع از صفحه
 آمريكاي در كارآموز تربيت: است شرح بدين شده گذاشته بحث به محترم لفمؤ ازسوي
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 براي پرورش و آموزش نظام منافع پرورش، و آموزش پنهان ةبرنام داري، سرمايه
 و ،آموزشي موفقيت هوش،« عنوان با هشتم فصل .ها فرصت برابري توهم داري، سرمايه
 داده اختصاص خود به را كتاب حجم از صفحه 13 حدود درمجموع كه ،»شغلي پاداش

 آموزش نمادهاي: اند گرفته قرار موردبحث ذيل ترتيب به ديگري عناوين فصل اين در. است 
 استقالل به انتقاد پرورش، و آموزش در نسبي استقالل و مبارزه ارزيابي، و نقد پرورش، و

 فرهنگي، ضد رفتار آموزشي، ضد فرهنگ كار، فراگيري داري، سرمايه از آموزش نسبي
 ةنظري نقد و ارزيابي آموزشي، فرهنگ و داري سرمايه آموزشي، فرهنگ و كارگري فرهنگ

 14 حدود ،»نمادين متقابل كنش رويكرد پرورش و آموزش« عنوان با نهم، فصل ».ويليز پل«
 موردبحث هاي عنوان ديگر .است داده اختصاص خود به را كتاب صفحات كل از صفحه

 شناسي، نوع اجتماعي، هاي نقش معاني، درك و خودپنداره :از ندا عبارت فصل اين در
 بندي طبقه مدهايآ پي اجتماعي، ةطبق و بندي دسته پيروزمندانه، خودباوري و زني برچسب
 سازگاري كالس، معلومات هم و سطح هم آموزان دانش بندي گروه آموزان، دانش
  .گرا تعامل انداز چشم ارزيابي آموزان، دانش

 22 حدود درمجموع كه »تحصيلي موفقيت بر ؤثرم عوامل« عنوان با كتاب دهم فصل
  :از ندا عبارت فصل ديگر عناوين. است گرفته بر در را كتاب ازصفحات صفحه
 تحصيلي موفقيت در تفاوت بر طبقه ثيرتأ ذاتي، توانايي تحصيلي، پيشرفت و جنسيتـ 
 و فرهنگ )ج، چيست؟ هوش )ب تحصيلي، موفقيت و ،اجتماعي ةطبق هوش،) الف

  ؛آموزشي هاي موفقيت و فرهنگ خرده) .ه ،هوش و ها ژن )د ،هوش
 لئمسا و طبقاتي هاي فرهنگ خرده آموزشي، هاي موفقيت و ،طبقات ها، ارزش ـ
 از قبل شدن اجتماعي فرزندان، تحصيل به والدين عالقه ثيرتأ خانه، و مدرسه شناختي، روش

 و محروميت انتقادات، آموزشي، هاي موفقيت و گفتاري هاي الگو گفتاري، هاي معيار مدرسه،
  .آموزشي برتر فضاهاي جبراني، پرورش و وآموزش فرهنگي فقر

 7 حدود درمجموع »موفقيت در تفاوت و فرهنگي سرماي« عنوان با كتاب يازدهم فصل
 كاركرد: از ندا عبارت فصل اين هاي عنوان ديگر .است داده اختصاص خود به را صفحه

 ريمون ديدگاه، آموزشي تحصيالت به يابي دست امكان و طبقاتي جايگاه حذف، اجتماعي
 درسي ةبرنام تحصيالت، ةفايد و هزينه اجتماعي، قشربندي ةثانوي و اوليه اثرات بودون،
 درمجموع »نابرابري و آموزش« عنوان با كتاب دوازدهم فصل. فرصت تساوي و مشترك
 ترتيب بدين ديگري هاي عنوان فصل اين در .است گرفته بر در را صفحه 24 حدود
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 موفقيت بر آن ثيرتأ و زندگي نخستين هاي سال در زبان فراگيري :اند گرفته قرار موردبحث
 تحرك و پرورش و آموزش كردن دموكراتيزه عالي، آموزش به رسي دست تحصيلي،
  .ايران در ها نابرابري برخي اجتماعي،
 13 حـدود  در »اجتمـاعي  تحـرك  و پـرورش  و آموزش« عنوان با كتاب سيزدهم فصل
 ايـن  ديگـر  هـاي  عنـوان . است داده اختصاص خود به را كتاب صفحات مجموع از صفحه
 تحرك درمورد سوروكين پيتريم ةمطالع اهميت اجتماعي، تحرك تعريف: از ندا عبارت فصل

: جـانبي  تحـرك  نسـلي،  درون تحـرك  نسـلي،  ميان تحرك( اجتماعي تحرك انواع اجتماعي،
 اجتمـاعي،  تحـرك  هـاي  كانـال  و پايگاه ،)رقابتي تحرك دوربرد، تحرك جغرافيايي، تحرك
  .انتخاب هاي نظام اجتماعي، تحرك هاي كانال

 صـفحات  كـل  از نيمـي  به نزديك »يرانا پرورش و آموزش« عنوان با كتاب سوم بخش
 فصـل،  5 ةبرگيرنـد  در بخـش  اين. است داده اختصاص خود به را صفحه 168 يعني كتاب
 »يـران ا در پـرورش  و آمـوزش  گذشـته  بـه  ينگـاه « عنوان با 14 فصل: است ترتيب بدين

 و يمتعلـ : از ندا عبارت فصل يگرد يها عنوان .شود يم شامل را صفحه 52 حدود درمجموع
 اسـالم،  از قبل يتيترب سازمان ،ياجتماع طبقات و پرورش و آموزش اسالم، از يشپ يتترب
، يـه قاجار مغول، دوران يت،محدود دوران يشي،آزاداند دوران اسالم، از بعد يتترب و يمتعل
 و كتـب  ،)خانـه  مكتب، مدرسه، مسجد،( آن ؤسساتم يتترب و يمتعل سازمان تحول، ةدور
 يـد جد عصـر  اسـالم،  از بعـد  يـران ا در يتترب و يمتعل يدوگانگ يري،دب كتب ي،درس مواد

 بـه  محصـل  اعـزام  متوسـطه،  آموزش يي،ابتدا آموزش دارالفنون، از بعد مدارس دارالفنون،(
 پـرورش  و آموزش يدوگانگ) يدرس مواد و كتب پرورش، و آموزش و يتمشروط خارج،

 سـطوح  سـنجش « عنـوان  بـا  15 ،فصـل  .يجـه نت آن، تأثر و ثيرتأ و دارالفنون سيستأ از بعد
 خـود  بـه  را كتاب صفحات از صفحه 19 حدود مجموعدر »روش مسئلة :يليتحص مختلف

 انـد  گرفته قرار موردبحث ترتيب به فصل اين در كه ديگري هاي عنوان .است داده اختصاص
  :از ندا عبارت
 يي،ابتـدا  يالتتحصـ  )الـف  يكمتـدولوژ  لئمسـا : يليتحصـ  مختلف سطوح سنجشـ 

  ؛يعال يماتتعل) ج متوسطه، يماتتعل  )ب
 يليتحصــ يهــا دوره يــايپو يــلتحل و يــهتجز يلي،تحصــ هــرم يلي،تحصــ يبضــر ـــ
  ؛فرد ياسمق در )ب ي،گروه يتوال روش  )الف
  .يليتحص مختلف سطوح ينب تعادل يلي،تحص سطح سنجش ـ
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 ييابتدا آموزش ةتوسع و يرانا در يسوادآموز گسترش« عنوان با كتاب شانزدهم فصل
 بر در را كتاب صفحات كل از صفحه 18 درمجموع ،»مختلف يكشورها ةيسمقا: متوسطه و

 يران،ا در سواد گسترش: از ندا عبارت فصل اين در موردبحث هاي عنوان ساير .است گرفته
 آموزش كمي تحول يران،ا در پرورش و آموزش ةسابق جهان، در پرورش و آموزش ةسابق
 در يآموزش نظام به مربوط يها داده درمورد يمالحظات ي،آموزش عوامل يبررس يران،ا در
 آموزش ي،دبستان يشپ آموزش مختلف، يسن يها گروه در يلتحص به اشتغال نسبت يران،ا

 يي،ابتدا اول سال در آموزان دانش يسن يعتوز يي،ابتدا آموزش در يمردود يزانم ي،دبستان
 آمار درمورد يمالحظات )هنرستان و ،معلم يتترب يرستان،دب يي،راهنما( متوسط آموزش

 در يعال آموزش يفيتك و يتكم يبررس« عنوان با هفدهم فصل. منابع يران،ا در يسواد يب
 شامل فصل اين. است داده صاختصا خود به را كتاب از صفحه 55 حدود درمجموع »يرانا

  :است ترتيب بدين ديگري هاي عنوان
 يان،دانشجو و نمحصال تعداد يشافزا در آن انعكاس و يتجمع رشد مقدمه،ـ 

 يخيتار يدگاهد ي،كاركرد ـ يساخت يدگاهد) الف يعال آموزش درمورد ها يهنظر و ها گاهيدد
  ؛يانتقاد يدگاهد يقي،تطب و

 يروين يتترب .2 توسعه، يتهدا نقش .1 يرانا در يعال آموزش مفروض يكاركردهاـ 
 و يعلم مبادالت امكان .4 يشه،اند گسترش و ،يتخالق ي،نوآور .3 ماهر، و كارآمد يانسان

  ؛يكتكنولوژ
 1385 - 1384 يها سال يآمارها ي،كنون رشد روند و نيراا در يعال آموزش ساختارـ 

 در يناهماهنگ حال، و گذشته در دانشجو يتجمع يبترك و يعتوز يران،ا در يعال آموزش
 )الف يعال آموزش در يفيك يها شاخص يبرخ رشته، حسب بر يعتوز و يليتحص سطوح
 مراكز وقت تمام يعلم يئته ياعضا تعداد يعتوز ي،آموزش كادر و يعلم يئته كمبود

 زنان يتموقع در يدگرگون) ج ي،دانشگاه عنوان برحسب يدولتيرغ و يدولت يعال آموزش
 برحسب يدولت يعال آموزش مراكز يعلم يئته ياعضا )د ،1370 ةده در يعال آموزش در
  .استخدام نوع

 يالنالتحص فارغ مشكل و يسامان هب نا آموختگان دانش يان،دانشجو يلتحص از فراغت شاخص
 يها ينههز نسبت ها، ينههز و بودجه شاخص ي،علم يدتول و پژوهش ةمسئل ينده،آ و درحال
 يشرفتپ و ها استعداد رشد در يآزاد نقش ،)GDP( يمل ناخالص يدتول به يعال آموزش

  .يندهآ حال، گذشته، ي،عال آموزش ي،علم
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 كل از صفحه 17 حدود »يعال آموزش و شدن يجهان« عنوان با كتاب هجدهم فصل
 فصل اين در كه ديگري هاي عنوان .است داده اختصاص خود به را كتاب صفحات

 شدن يجهان مقدمه،: از ندا عبارت ترتيب به اند گرفته قرار محترم ؤلفم بحث و موردتوجه
 ةتوسع :يعال آموزش شدن يا توده علم، يدتول در ؤثرم عوامل از يبعض توسعه، و پژوهش
 دانش يدتول ي،مشاركت دانش يدتول تقاضا، بخش در توسعه: يتخصص دانش عرضه، بخش
 خاص يتاهم ي،علم يعصنا به انتقال ها، دانشگاه يبرا يدجد ييالگو: يمشاركت
  .كنندگان يدتول  خدمات
 و صفحه 3 حدود فارسي منابع) الف: خذمĤ و منابع« :از ندا عبارت كتاب پاياني عنوان

  .صفحه 8 حدود انگليسي منابع
 و كارآيي افزايش و درسي هاي كتاب تأليف در مطلوب وري بهره به رسيدن براي
 ارزيابي و نقد درست هاي شيوه از استفاده با موجود درسي كتاب است الزم ها آن اثربخشي

 بخش نتيجه و ثرؤم هاي تالش ضعف، نقاط رفع و قوت نقاط تقويت براي و شوند
 آن كيفيت ةدربار داوري كه دارد گوناگوني ابعاد و ها ويژگي درسي كتاب. شود  انجام

  .است مختلف هاي جنبه از آن بررسي و نقد و جانبه همه ارزيابي مستلزم
 ،)شكلي( ظاهري ازنظر درسي كتاب نقد و ارزيابي هاي شاخص براساس مقاله اين در

 يك ةدربار نهايي داوري است بديهي. گيرد مي قرار موردبررسي زبان و ،محتوايي ساختاري،
 بايد القاعده علي. گيرد مي صورت ها شاخص ةهم از يابي ارزش يندابر براساس درسي كتاب

  .گيرد صورت نهايي ارزيابي مخاطبان مهارتي و ،شناختي عاطفي، هاي زمينه درنظرگرفتن با
 كار ابزار درسي كتاب جاكه ازآن): شكلي( ظاهري شكل ارزيابي هاي شاخص )الف

 ظاهري جذابيت دارند، كار و سر آن با ترم يك حداقل دانشجويان و است دانشجويان
 تواند مي و است برخوردار اي ويژه اهميت از ساليق و روحي خصوصيات به باتوجه كتاب
 بعد در ،بنابراين .كند ايفا انكاري غيرقابل نقش دانشجويان در يادگيري امر برانگيزانندگي در

 بعد ةوهل در لفؤم و امر بدو در ناشر ازسوي ويژه به زير موارد به توجه كتاب شكلي
  :دارد زيادي اهميت
كتاب است، شايسته  جاكه روي جلد آينه و ويترين ورود به درون راحي جلد: ازآنط. 1

و تصاويري استفاده شود كه بتواند پيام و محتواي  ،ها ها، رنگ است در طراحي جلد از المان
شناسي و آموزش  جامعهكتاب انتقال دهد. در اين رابطه كتاب  ةخوبي به خوانند كتاب را به
هاي  گرافيستشايد الزم باشد با استفاده از  ، از يك طراحي ساده برخورداراست.و پرورش

 ربط در طراحي روي جلد تجديد نظر مناسبي صورت گيرد. نظران ذي ذوق و صاحب خوش
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هاي  ها و وضعيت اي باشد كه بتوان در حالت گونه جم كتاب: حجم كتاب بايد بهح. 2
شناسي و  جامعهلحاظ حجم صفحات، كتاب  راحتي حمل و مطالعه كرد. به متفاوت آن را به
واحدي از تناسب الزم برخوردار است. اما متأسفانه  3تا 2يك درس  براي آموزش و پرورش

هاي ديگر، تناسب الزم  با فصل هاي هر بخش ها و فصل برخي بخش بين حجم صفحات در
  قسمت تقسيم شود. به دو 17ها، مثل فصل  برقرار نيست. شايد بهتر باشد بعضي از فصل

جذابيت كتاب است. استفاده از حروف نگاري (تايپ) نيز از عوامل  كيفيت حروف. 3
كردن برخي از نكات  برجسته برايو رنگ حروف)  ،متفاوت در متن (تفاوت نوع، اندازه

نوازي  كند، موجب چشم كه توجه دانشجو را به نكات اصلي متن جلـب مي برآن عالوه
 شود. صفحات كتاب و جلوگيري از خستگي دانشجو در هنگام مطالعه مي

. است  برخوردار زيادي اهميت از نيز آرايي صفحه كيفيت نگاري، حروف يتكيف بر عالوه
 چينش ةنحو. است تري بيش مطالب ةارائ براي كافي وري بهره ساز زمينه صفحات زيبايي زيرا،

 كيفيت در مهمي نقش كتاب مطالب الي هالب در ها نقشه و ،اشكال جداول، نمودارها،
 و كتاب مطالب فهرست در تأمل و ويراستار مشورت با گرافيست. دارد آرايي صفحه
 خواننده تا كند  تعبيه را دري و درگاه چه فصل هر آغاز در كه كند مي مشخص بندي فصل

 موارد بر عالوه .)1377 يانور( است شده جديدي فضاي وارد كه كند احساس آن ديدن با
 و ،جلد پشت جلد، طرح جلد، جنس كيفيت،( جلد نوع و كاغذ نوع صحافي، كيفيت باال،

 و فرسودگي دچار كتاب، از مكرر ةاستفاد ضمن كه باشد اي گونه به بايد) كتاب عطف
  .نشود تخريب
لحاظ معيارهاي مرتبط با ارزيابي  به پرورش شناسي و آموزش و جامعهرمجموع، كتاب د

هاي مربوط به جدول بررسي  (امتياز حاصل از مقياس صوري وضعيت چندان مناسبي ندارد
 از مطالب غيرمهم مهم از درباب تفكيك مطالب، است). مثالً 40 از 15 حدود شكلي اثر

نمودارهاي  يا يا جداول كه از تصاوير ضمن اين نشده است. متن استفاده حروف متفاوت در
است. اين   چنداني گرفته نشده ةبهر خوانندگان شده براي درك بهتر مرتبط با مباحث مطرح
اي و انتشار كتاب با قيمت پايين براي  هاي بودجه سو به محدوديت امر به احتمال ازيك

 ةشيو ؤلف بهمبه عدم آشنايي  ديگر، سوياز و گردد. دانشجويان ازسوي ناشر محترم برمي
آيد  نظر مي به ولي تفاوت آن با كتاب غيردرسي مربوط است. تدوين علمي كتاب درسي و

هاي مناسب علمي درباب كم و كيف  ارزيابيؤسسات انتشاراتي، ضمن انجام م الزم است
اقدام  نفع، نظران و افراد ذي ديدگاه صاحب بدو انتشار تاكنون از خود از شدةهاي منتشر كتاب

شناسي  چنين، كتاب جامعه هم .كندهاي خود  هاي توليد و نشر كتاب به بازنگري در سياست
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و پشت  ،تاب، طرح جلدلحاظ كيفيت صحافي، نوع كاغذ، جلد ك به آموزش و پرورش و
گزاف چاپ  ة. اگرچه بسياري از اين موارد به هزيندارد جلد از كيفيت بسيار نامناسبي

ها نسبت به  خوانندگان كتاب سو و عدم تيراژ باال و حساسيت كم كتابوگراني كاغذ ازيك
  .شود مربوط مي ديگر، ثير آن بر يادگيري بهتر خواننده ازسويتأكيفيت باالي يك كتاب و 

 دانشگاهي درسي هاي كتاب ساختار: ساختاري هاي شاخص نقد و ارزيابي) ب
 تأثير مناسب ساخـتار داشتن. باشد متفاوت تواند مي درس نوع و آموزشي اهداف به باتوجه

 نشان ها پژوهش. دارد او يادگيري در مهمي نقش و خواننده براي كتاب جذابيـت در
 را خود دهـي سازمان يا دارند بهتري دهي سازمان كه درسي هاي كتاب از دسته آن دهد مي

 كاربستن به و خاطرسپردن به فهميـدن ميزان بر سازند، مي آشكار و روشـن خواننده براي
 ارزيابي معيارهاي ترين مهم درمجموع). 13 :1384 يملك( افزايند مي شده آموخته اطالعات
  .)22 :1388 يرض(: از اند عبارت درسي هاي كتاب ساختاري

 ؛بندي فصول اصلي كتاب رعايت نظام منطقي در طبقه. 1

 ؛هاي كتاب در ارتباط با موضوع اصلي كتاب چينش فصل. 2

 ؛تناسب عناوين هر فصل با موضوع اصلي همان فصل در كتاب. 3

 ؛ديگر پارچگي مطالب و محتواي كتاب با يك ميزان انسجام و يك. 4

 ؛براي دانشجويان هاي آن توضيح اهداف كلي كتاب و فصل. 5

 ؛گفتار درابتداي كتاب دارابودن مقدمه و پيش. 6

سـازي و ايجـاد انگيـزش كـافي در      هـاي اوليـه بـراي زمينـه     داشتن مقدمه و بحـث . 7
 ؛گيري مطالب بعدي در هر فصل از كتاب منظور پي دانشجويان به

 ؛گيري از مباحث در پايان هر فصل از كتاب بندي و نتيجه جمع ةارائ. 8

هاي موردنياز براي درك و يادگيري بهتـر   و انجام فعاليت ،ها ها، تمرين داشتن پرسش .9
 ؛مطالب كتاب

و نمودارهـاي متناسـب بـا موضـوع در      ،به جا از تصـاوير، اشـكال، جـداول    ةاستفاد. 10
 ؛درسي  كتاب

ـ    و ايجاد حس كنجكاوي و جست. 11 تصـاوير،   ةجـوگري در دانشـجويان ازطريـق ارائ
 ؛و نمودارها در كتاب درسي ،اشكال، جداول

 برخورداري كتاب درسي از فهرست منابع در پايان هر فصـل يـا در پايـان كتـاب،    . 12
 و واژگـان دشـوار در   ،شناسي، فهرست اعالم و راهنماي مفيد، فهرست اصـطالحات  كتاب

  انتهاي هر فصل يا پايان كتاب.
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 و آموزش و شناسي جامعه كتاب وضعيت ساختاري ارزيابي هاي شاخص با ارتباط در
 بالنسبه منطقي نظام و روند يك از كتاب فصول بندي تقسيم كه است ترتيب بدين ،پرورش

 از حكايت ها، آن در موردبحث مطالب و ها فصل عنوان به نگاهي. است برخوردار قبولي قابل
 مناسب ةمقدم يك ارائه با فصل هر اصلي مبحث به ورود از قبل محترم مؤلف كه دارد اين

 طرح از هدف مقدمه بخش در كه اين ضمن .كند مي ايجاد خواننده در را الزم آمادگي
 ذكر كتاب، در شده مطرح مطالب حجم و تعداد درمورد .است كرده مطرح را فصل مباحث

 كميت لحاظ به فارسي زبان به موجود منابع از كدام هيچ در كه است ضروري نكته اين
 وهم حسن تواند مي هم خصوصيت اين البته. است نشده عمل گونه اين شده ارائه هاي عنوان
 كتاب براي هم هايي كاستي توان مي كتاب توجه قابل محاسن از نظر صرف. شود تلقي عيب

 هر پايان در گيري نتيجه و خالصه فقدان: است ترتيب بدين ها آن ترين مهم ازجمله. برشمرد
 منابع ةارائ عدم دانشجويان، بهتر يادگيري براي هايي تمرين و االتسؤ طرح عدم فصل،

 پايان در اصلي مفاهيم و اصطالحات تعريف فقدان دانشجويان، بهتر يادگيري براي تكميلي
 مطالب بهتر درك و فهم به كه نمودارهايي و تصاوير از استفاده عدم كتاب، پايان يا فصل هر

 مفاهيم و اشخاص و اعالم فهرست نبود تر مهم ازهمه و ،كنند مي كمك دانشجويان به كتاب
  .كتاب انتهاي در اصطالحات و

: اهداف اصلي هر كتاب درسي ازطريق مفـاهيم نهفتـه   هاي ارزيابي محتوايي شاخص )ج
ترين بخش نقد هر كتاب، ارزيابي محتوايي آن است كه بايد  شود. مهم در محتواي آن تأمين مي

 ة). در ارتباط با مجموع امتيازات اخذشد22 همان:( متخصصان هر رشته به آن مبادرت ورزند
بايد گفت كه وضعيت اين كتـاب چنـدان مطلـوب     شناسي و آموزش و پرورش جامعهكتاب 
  هاي ارزيابي محتوايي كتاب درسي عبارت است از: ترين شاخص ). مهم184از  74( نيست
است.   تغييرم درحال افزايش و ئطور دا هاي مختلف به دانش بشر در رشته :روزآمدي. 1

علمي يا تغيير در روش و  ةاين افزايش و تغيير، ناشي از دستاوردهاي جديد و كشفيات تاز
 ترين اطالعات علمي مربوط به موضوع را در رو كتاب درسي بايد تازه اين رويكردهاست؛ از

  نظر قرار گرفته و روزآمد شود. بار موردتجديد بر داشته باشد و مطالب آن هرچندگاه يك
آمـوزش و   شناسـي و  جامعـه  بودن مطالب كتاب ارتباط با بند يك، اگر مالك روزآمددر 
سـتفاده در تـدوين ايـن اثـر     را استفاده از منـابع جديـد نظـري و پژوهشـي موردا     پرورش
بگيريم، نگاهي به تاريخ انتشار و عنوان اين منابع در پايان كتاب حاكي از آن است كه   درنظر

 ،يدرسـ  منبـع  كيـ  روزآمدشـدن  گـر يد راه گر،يد يازسو .اند ها به نسبت قديمي غالب آن
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 آن چـاپ  از سـال  چنـد  گذشـت  از پس موردبحث يها عنوان و يبند فصل در نظر ديتجد
  .باشد نشده انجام كتاب نيا در كار نيا ديآ يم نظر به. است
بـودن   موضوع موردنظر خود بايد جامع باشد. جـامع  ةكتاب درسي در زمين :جامعيت .2

مطالب كتاب درسي بدين معنا نيست كه داراي جايگاهي براي گردآوري هر مطلبـي اسـت   
بـه اهـداف كلـي و     كه به نحوي با موضوع مرتبط است، بلكه بدين معناست كه بايد باتوجه

  هاي هر درس سنجيده شود. اهداف ويژه و سرفصل
به امكاناتي  وجه، باتپرورش آموزش و شناسي و جامعهكتاب  لف محترممؤآيد  نظر مي به

براي طول  يك كتاب درسي ة(تعداد ساعات اختصاص يافته براي ارائ واحد كه ازنظر تعداد
ليـف كتـاب   تأ دارد، سـعي خـود را در   ن آن درس قرارايك ترم تحصيلي) دراختيار مدرس

اگرچه در برخـي از فصـول در    اند. آمده كار بر ةقبولي از عهد قابل حد در اند و كار گرفته به
آمـوزش و   ةو آينـد  كه به گذشـته، حـال،   خصوص در بخش سوم آن رح مباحث كتاب بهط

عـالي   آموزش و پرورش عمـومي و  پردازند، تحليلي از مشكالت موجود پرورش ايران مي
كه، بايد به  كنند. ضمن اين ارائه نمي را ها رفت از آن هاي مناسب براي برون كشور و مكانيزم

شناسي آمـوزش و پـرورش نيـز     جامعه ةهاي موجود در حوز كتابساير  امتياز اين كتاب بر
 سـو، و  يند تـاريخي ازيـك  ااين امتياز پرداختن به آموزش و پرورش ايران در فر اشاره كرد.

ديگر  شدن بر آموزش عالي ايران ازسوي ثير جهانيتأكيفيت آموزش عالي و  بررسي كميت و
آمـدتركردن مطالـب    ت و روزيي ارتقاء كيفلف محترم برامؤبود  بهتر مي اگرچه، شايد است.

پژوهشـي   ــ  آموزش عالي ايران الزم باشد به مقاالت مجالت علمـي مينة ويژه در ز كتاب به
ريزي در آموزش  پژوهش و برنامه ةنام انجمن آموزش عالي ايران و فصلة نام فصلچون  هم

تجربـي مـرتبط بـا    مطالعـات   عالي ايران براي تقويت وجه تحليلي و مسـتندات برآمـده از  
حال بايـد بـه ايـن     درعين كردند. نيز مراجعه مي آموزش و پرورش ايران در مقاطع مختلف

اي در طـرح مباحـث    ترين كاستي كتاب فقدان رويكـرد توسـعه   نكته هم اشاره كرد كه مهم
هاي اصلي  اغتشاش در برخي عنوان ناهماهنگي و كتاب و وجود برخي اغالط چاپي در آن،

كه در  اي گونه پايان هر فصل است، به نواخت منابع مورداستفاده در دم درج يكع و فرعي و
انتهاي برخي از فصول منابع مورداستفاده درج و برخي ديگر فاقد منـابع   در وضعيت حاضر

  كاهد. ؤلف محترم نميمها چيزي از ارزش كار  اند. البته، اين كاستي مورداستفاده
 ةمعمـوالً هـر درس در مجموعـ    :وابسـته  دروس ساير با كتاب مطالب بودن مرتبط .3

نيـاز درسـي    هـا پـيش   دروس دانشگاهي با برخي دروس ديگر مرتبط اسـت. بعضـي درس  
طولي با دروس ديگر پيوستگي دارند و بعضي از دروس از ارتباط  ةديگرند، يعني در سلسل



  1397 اسفند، دوازدهم، شمارة هجدهمسال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   152

محتـواي كتـاب    شـوند.  درسي ارائـه مـي   ةزمان در يك دور زماني با هم دارند، يعني هم هم
گونه باشد كه امكان ارتباط با ساير دروس وابسته و واحدهاي درسي مـرتبط   درسي بايد آن

زماني يك درس  ). درنظرگرفتن ارتباط طولي و هم1383(متين  را براي دانشجو فراهم آورد
سو، قدرت تحليلـي مناسـبي    ها ازيك تواند به دانشجويان كمك كند تا آن با ساير دروس مي

هـايي بـراي    ها را در طراحي پرسـش  ديگر، قدرت آن تحليل موضوع پيدا كنند و ازسويدر 
  موضوع مربوطه افزايش دهد. ةتحقيق و پژوهش در زمين

شناسـي و   جامعـه بودن مطالب كتاب بـا سـاير دروس، كتـاب     در ارتباط با معيار مرتبط
 اند حوزه مرتبط داشته شرافي كه به سايربه ا لف محترم باتوجهمؤ ازسوي، آموزش و پرورش

آيـد   نظـر مـي   اي صورت گرفته اسـت كـه بـه    گونه طرح مطالب موردبحث به بندي و عنوان
سـو، باعـث    گرفته شده اسـت. ايـن وضـعيت ازيـك     تاحدي ارتباط طولي وعرضي درنظر

ديگـر، جلـو خسـتگي ناشـي از      ازسـوي  شـود و  افزايش قدرت تحليلـي دانشـجويان مـي   
  شود. دانشجويان ميشدن مطالب براي  تكراري

 فقط نبايد دانشگاهي درسي كتاب: تازه يها افق گشودن و يدجد يها السؤ طرح. 1
 هاي السؤ بتواند آن مطالب بايد بلكه باشد، خوانندگان به دانش انتقال براي اي وسيله

 اين. بگشايد آنان روي پيش اي تازه هاي افق و كند ايجاد دانشجويان ذهن در جديدي
 تفكر آموزش و دانشجويان در گري كاوش و كنجكاوي حس برانگيختن ازطريق هدف

 مطالب بايد القاعده علي معيار اين براساس). 1374 مايرز( يابد مي تحقق آنان به انتقادي
 تدوين اي گونه به بايد درسي كتاب يك منزلة به پرورش و آموزش شناسي جامعه كتاب
 اما. دهد بسط و ايجاد دانشجويان در را گري پرسش و انتقادي ةروحي بتواند كه باشد  شده
. است نپذيرفته انجام رويكردي چنين با كتاب در مطالب تنظيم و تدوين آيد مي نظر به

 ضمن. است كتاب از فصل هر پايان در الؤس يك حتي وجود عدم مدعا اين بر شاهدي
 تفكر يتتقو و يريگ شكل يبرا ييجا كه است يا گونه به كتاب در شده ارائه مطالب كه اين

  . آورد ينم فراهم ياندانشجو در يانتقاد
هـاي درسـي    ويـژه كتـاب   هـر كتـاب بـه    نقـد  و ارزيـابي  در شده، گفته موارد بر الوهع

 است.  نويسنده از اهميت خاصي برخوردار ةدانشگاهي چگونگي زبان نوشتاري مورداستفاد
علمـي يـك شـاخص مهـم     درواقع، در يك كتاب درسي دانشگاهي ميـزان رعايـت زبـان    

شود. زبان علمي زباني است شـفاف بـا تعبيرهـاي مسـتقيم و داراي سـاخت       محسوب مي
كه  منطقي و نظم و آراستگي كه الفاظ در آن، معاني حقيقي دارند و ما را مستقيم و بدون آن

  ).44 :1378(سميعي  شود بر سر كلمات و تعبيرات درنگ كنيم به مدلول رهنمون مي
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توانـد درك و فهـم مطالـب آن را بـه تـأخير انـدازد و        كتاب درسـي مـي   دشواري زبان
رغبت كند. از اين جهت، متن كتـاب درسـي بايـد از     دانشجويان را نسبت به خواندن آن بي

بودن زبان متن سنجيده شود؛ رسابودن بدين معنا نيست كه مانند برخي از  جهت رسا و روان
كننده داشته باشد، بلكه رسايي متن دانشـگاهي   ههاي خست ها توضيحات فراوان و مثال كتاب

بودن، با انشايي پاكيزه و فراخـور مباحـث    معناي آن است كه محتواي كتاب درعين مفهوم به
 مربـوط تهيـه و تـدوين شـود     ةعلمي و آراسته به اصـطالحات و تعبيرهـاي خـاص زمينـ    

سجام معنـايي برخـوردار   بودن متن يعني نثر كتاب از ان چنين، روان ). هم19 :1382  (كاردان
شـود و دوم، ميـان     تدا اجزاء سخن درجاي خود نشاندهباشد. اين امر مستلزم آن است كه اب

  هاي يك بند و نيز ميان بندهاي يك قسمت پيوند و ارتباط برقرار گردد. جمله
  عواملي بدين قرار در رواني متن مؤثرند:

 ؛جا از عالئم سجاوندي هب ةاستفاد. 1

 ؛هاي مركب كوتاه و پرهيز از كاربرد زياد جمله ةز جملا ةاستفاد. 2

 ؛هاي كوتاه استفاده از بندها و پاراگراف. 3

 ؛گان و تعبيرات مهجورژكارگيري وا پرهيز از به. 4

 ؛جاي جمالت منفي استفاده از جمالت مثبت به. 5

 ؛تر جمالت معترضه كارگيري كم به. 6

 ؛زبان فارسي كهنهاي نحوي  كارگيري ساخت پرهيز از به. 7

 ؛نويسي پرهيز از سره. 8

 ؛هاي نادرست از زبان بيگانه برداري پرهيز از گرته. 9

 .نوشت هاي التين اسامي و اصطالحات خارجي در زيرنويس يا پي آوردن معادل. 10

هـاي   سازي دقيق بـراي اصـطالحات تخصصـي در كتـاب     معادل مذكوربر موارد  عالوه
هـاي مناسـب    كارگيري معادل ويژه، به زيادي برخوردار است. بهدرسي دانشگاهي از اهميت 
هاي برگزيـده در   تعريفي گويا از معادل ةانساني و ارائ هاي علوم براي اصطالحات در كتاب

الخـط و   كه استفاده از رسم تواند از محاسن كتاب شمرده شود. ضمن اين پايان كتاب نيز مي
هـاي   فرهنگستان زبان و ادب فارسي نيز از مميـزه ميزان رعايت دستور خط فارسي مصوب 
  يك كتاب درسي خوب دانشگاهي است.

آموزش  شناسي و جامعه در ارتباط با چگونگي زبان علمي مورداستفاده در تدوين كتاب
در  بايد گفت كه در اين باب كيفيت زبان و چگونگي نگارش متن درمجمـوع و  پرورش و
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يك ويراسـتار مجـرب و    مندي از شد با بهره ه ميغالب فصول تاحدي مطلوب است. اگرچ
  با حوصله بر كيفيت و پاكيزگي متن بيش از اين افزود. خوان دقيق و نمونه
  

  گيري نتيجه. 8
از مؤلـف   آمـوزش و پـرورش   شناسـي و  جامعـه توان گفت، كتاب  بندي نهايي مي در جمع

رخوردار اسـت. ضـمن   كيفيت مناسبي ب عباس توسلي، درمجموع از محترم آقاي دكتر غالم
رود براي بهبود كيفيت  ليف يك كتاب درسي خوب، انتظار ميتأ تقدير از زحمات ايشان در

  ند:كنكتاب به موارد زير نيز توجه 
  شناسي آموزش و پرورش. هاي تحقيق در جامعه درباب روش افزودن يك فصل مستقل .1
شخصيت اجتمـاعي  « سفانه هيچ مطلبي درباب نقش آموزش و پرورش در تكوينمتأ .2
مطالـب فصـل    توان از كتاب آورده نشده است. براي پركردن اين خأل مي ، در»آموزان دانش

  ).1375(چلبي  ، استفاده كردنظم شناسي جامعه مند م كتاب ارزشنه
شناسـي آمـوزش و    هاي تحقيـق در جامعـه   روش نهادي الزم است در همان فصل پيش .3

بـا درج   شوند، كشور از ميان همين دانشجويان انتخاب مي ةآيندكه مديران  به آن باتوجه پرورش
عناوين و مطالبي درباب تحقيقات كاربردي و ارزيابي به اهميت كسب مهارت الزم در اين نوع 

ها براي اصالح  هايي كه نتايج آن از تحقيقات و جايگاه اين نوع از تحقيقات براي انجام پژوهش
زد شـود.   آموزش و پـرورش گـوش  ة هاي اجرايي در حوز مهاصالح برنا ها و و تكميل سياست

كنـد تـا هـم     هاي تحقيق، به افراد كمك مي كسب مهارت، در اين حوزه از روش زيرا آشنايي و
بنـابراين، الزم   سازند. تحقيقات كاربردي استوار هاي حاصل از تصميمات خود را براساس يافته

  لف محترم ارائه شود.مؤتاب ازسوي هاي بعدي ك است يك بحث اجمالي و مفيد در چاپ
پرتـو تحقيقـات    هاي آموزش و پـرورش ايـران در   ويژگي«عنوان  بايك فصل مجزا  .4

  ، ارائه شود.»انجام گرفته
شده با عنوان ساختار اجتماعي  . در فصل سوم كتاب، يك عنوان جديد به مباحث ارائه5

ـ    توانـد   ) مـي 1389( آبـادي  يمابـراه  قـانعي راد و  ةآموزش افزوده شود. در ايـن زمينـه مقال
  باشد.  كارگشا

 آموزش و پرورش در ايران ةبه گذشت عنوان نگاهي بادر بخش سوم، فصل چهاردهم  .6
تركـردن   لف محترم اقـدام بـه كوتـاه   مؤاست براي جلوگيري از تطويل مطالب ازسوي  الزم

روري به طرح شده صورت گيرد، زيرا در وضعيت فعلي بيش از حد ض مباحث ارائه مناسب
  پرداخته شده است. يمطالب غيرضرور
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شـده   ليفي و ترجمهتأهاي  اندركار انتشار كتاب سسات انتشاراتي كه دستمؤدر پايان، به 
 ن والفـ مؤراه عقد قرار داد بـا   هم شود به نهاد مي پيشاند  طور عام و كتب درسي دانشگاهي به

كتاب درسي استاندارد و با  ةو ترجم ليفتأهاي علمي  ن، دستورالعمل مربوطه شيوهامترجم
روزآمـد   هاي با كيفيـت، جـذاب و   شود تا كتاب كيفيت را ضميمه كنند. اين كار موجب مي

عـالوه، حساسـيت بـاال در امـر      دانشجويان تهيه و به بازار نشر روانه شود. بـه  ةاستفاد براي
خـواني دقيـق، و    و تخصصي، نمونه ،ويراستاري فني، ادبي ةخصوص در زمين ويراستاري به

توانـد بخـش    ذوق مي يك ناظر چاپ باتجربه و خوش ازسوييند چاپ انظارت دقيق بر فر
  د.برهاي موجود را از بين ب اعظم كاستي

 

 ها نوشت پي 
گـروه   يعلمـ  تئـ يو عضـو ه  يشناس نام جامعه استاد صاحب ،يعباس توسل دكتر غالم يآقا. 1

بـر كتـاب    عـالوه  شـان ي. اهسـتند  دانشـگاه تهـران   يعلـوم اجتمـاع   ةدانشـكد  يشناس جامعه
 يهـا  نهيدرزم يو مقاالت متعدد ها ترجمه ،فاتيتأل يدارا پرورش و آموزش و شناسي جامعه

چـاپ   يو داخل يخارج ربمعتمقاالت در مجالت  نياز ا يكه برخ اند يشناس مختلف جامعه
 هـاي  نظريـه  ي هـا  كتـاب تـوان بـه    يمـ  يدكتر توسـل  يها و منتشر شده است. ازجمله كتاب

انتشـارات سـمت منتشـر     ازسـوي اشاره كرد كـه   شغل و كار شناسي جامعه و شناسي جامعه
شـاگردان   تيـ بـر ترب  عالوه يدكتر توسل يآقا نيچن اند. هم چاپ شده دياند و بارها تجد شده
ازجملـه   نـد يآ يشـمار مـ   بـه  يشناسـ  جامعـه  ةاستادان برجسـت  ةكه امروزه خود در زمر اريبس
  .هستند رانيا يشناس انجمن جامعه ةنام فصل و رانيا يشناس انجمن جامعه گذاران انيبن

 تيـ از دانشـگاه ترب  يشناسـ  جامعـه  شتةدر ر يتخصص يمدرك دكتر يزارع دارا ژنيدكتر ب .2
دانشـگاه   يشناسـ  گـروه جامعـه   يت علمئيو عضو ه ياريدانش تبةمر يو دارا هستند  مدرس
 يسـ شنا معهجا شتةدر ر سيتدر بقةسال سا 20از  شيمعلم سابق) بوده و ب تي(ترب يخوارزم
 نـد يابـر فر  ثـر مؤ يعوامـل اجتمـاع   يبررسـ «عنـوان   بـا خود را  يدكتر لةرسابرده  . نامدارند

 1379كـه در سـال    انـد  كـرده  نيتدو» در استان فارس يخوزستان يجنگ نامهاجر يسازگار
 نةرخــاياز طــرف دب ياجـــتماعـــ  يفرهنگــ ةســال در حــوز ةديــعنـــوان پــژوهش برگز بــه

از  ريلـوح تقـد   افتيمفتخر به در وسال، انتخاب  ةديبرگز ياجتماعـ  يفرهنگ يها پژوهـش
 يوزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالم    يازسـو  زهيجـا  افـت يمحترم جمهور وقت و در استير

در مجـالت   يمتعـدد  يپژوهشـ ـ  يو مقاالت علم فاتيتأل يدارا شانيا ن،يچن . همدنديگرد
و  ،يجنـگ، انقـالب، قشـربند    يشناسـ  جامعه ةحوز شانيا قياست. ازجمله عال يمعتبر علم

  .و آموزش و پرورش است ياجتماع يها يبرابرنا
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