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ي درپي ۵۱ 
مارة پ

 ش

صلنامة آموزشي، تحليلي و اطالع رساني
ف

ش و پرورش
 و كارشناسان آموز

ن، دانشجويان
ي دبيرا

برا

            قابل توجه همكاران محترم:              
                

                
                

                
       

                ۱. سعي شود مطالب ارسالي بيش تر جنبه ي كاربردي
                

                
              

                داشته باشد و از پرداختن طوالني به  مباني نظري  
                

                
                

  

         و  تئوري پرهيز شود.
               

               
               

               
               

               
       

                ۲. مطالبي را كه براي درج درمجله مي فرستيد، با آموزش  
                

                
     

                علوم اجتماعی مرتبط باشد و  در جاي ديگري هم
                

                
        

               چاپ نشده باشد. 
               

               
               

               
               

               
   

                ۳. مطالب ترجمه شده با متن اصلي ارسال شود.
                

                
             

(E-mail) ۴. بهتر است متن را از طريق  پست الكترونيكي                
                

         

               براي ما بفرستيد.
               

               
               

               
               

             

                ۵. نثر مطالب روان و از نظر دستور  زبان فارسي درست 
                

              

             باشد و در  انتخاب واژه هاي علمي و فني دقت 
                

                
              

               الزم مبذول شود.
               

               
               

               
               

          

                ۶. مجله در رد، قبول، اصالح وتلخيص مطالب رسيده مجاز 
                

      

              است.
               

               
               

               
               

               
       

                ۷. در ابتداي مطالب ارسالي،  واژه هاي كليدي نوشته شود.
                

   

                ۸. شماره تلفن تماس و نشاني دقيق پستي حتمًا نوشته شود.
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ــالهای اخير توجه صاحب نظران،  در س
ــت گذاران و کارشناسان حوزة تعليم و  سياس
تربيت به عوامل تأثيرگذار بر کيفيت بخشی 
محتوای کتاب های درسی و آموزشی رو به 
فزونی گذاشته و نگاهی هدفمند و روشمند 
ــت. آن چه  ــده اس ــه اين گونه مقوالت ش ب
ــا امروزه  ــور م ــوزش و پرورش کش که آم
ــا و ابزارها  ــد، صرفًا به قالبه تعقيب می کن
ــود، بلکه اثراتی که بر جامعه و  ختم نمی ش
مخاطبان و به ويژه در ميان خانواده ها باقی 
ــيار  می گذارد، از منظر  تربيت اجتماعی بس

حائز اهميت است.
ــی از هر نوع  ــع آموزش ــا و مناب ابزاره
ــند يا الکترونيک و يا  که باشند، چاپی باش
ــايت های اينترنتی، می بايد  در قالب وب س
ــی و اصيل  ــای واقع ــدة نيازه منعکس کنن
انسانها و تعامالت انسانی باشند. به عبارت 
بهتر، منابع آموزشی و درسی بايد ويژگيهايی 
ــند که بتوانند همة ابعاد وجودی  داشته باش
ــخصيتی مخاطبان را در حوزة مربوطه  و ش
ــنتهای الهی  تحت تأثير مثبت قرار دهند. س
ــن را احيا  ــازندة اوليای دي ــيوه های س و ش
کنند، هم گام با تغييرات و تحوالت اساسی 
ــازنده ای با  ــند، تعامالت س ــی باش اجتماع

جامعه برقرار سازند، فطرتها را شکوفا کنند، 
ــد، توانايی روزآمد  خالقيتها را تقويت نماين
کردن داده ها و اطالعات را داشته باشند، به 
نوسازی مفاهيم بپردازند، نيازهای حقيقی و 
واقعی دانش آموزان را بشناسند و بشناسانند 
و برای آنها پاسخ مفيد و قانع کننده ای داشته 
ــه، دانش آموزان،  باشند، و توانمندی مدرس
کارکنان و دست اندرکاران را به عنوان يک 

محصول مشترک منعکس کنند.
اما سؤال اين است که: «اين اهداف در 
ــوزش و پرورش چگونه بايد محقق  نظام آم
ــزی و تأليف کتب  ــوند؟» «دفتر برنامه ري ش
درسی» آموزش و پرورش قاعدتًا مرجع پاسخ 
ــت. از منظر ما در برنامة  ــؤال اس به اين س
کالن تغيير و تحول اساسی نظام آموزش و 
پرورش، اين مهم مد نظر است. کافی است 
نگاهی به سند ملی آموزش و پرورش، سند 
برنامة درسی ملی (پيشنهادی) و ساير اسناد 
باالدستی آموزش و پرورش بيفکنيم تا بدانيم 
که در اين مقوله آموزش و پرورش خردورزانه 
و واقع بينانه گام برمی دارد. تمامی ظرفيتهای 
علمی خود را به کار گرفته تا آن خواسته های 
اساسی و پايه ای تحقق يابند. اين تفکرات 
ــازمانی پيشرو  يقينًا از آموزش و پرورش س
ــازد که می تواند با چرخش از رکود به  می س

ــی و از بيگانه به خودی، ضمن تعميق  پوياي
ــخ گوی  ــه ها، پاس ــم، ايده ها و انديش مفاهي

مناسبی برای طرحهای آينده نگرانه باشد.
ــی توجه به اين  در حوزة علوم اجتماع
ــی ترين موضوعات در تهيه و  نکات از اساس
تدوين کتابهای درسی و آموزشی است: توجه 
ــرفت اسالمی ـ ايرانی  خاص به الگوی پيش
که در آن معنويت به عنوان اساسی ترين پايه 
ــود و سپس عدالت، رفاه، امنيت  تلقی می ش
ــاختهای فرهنگی،  ــارت ديگر، زيرس و به عب
ــاس ايده های  ــی براس ــادی، اجتماع اقتص
ــته از انديشه های ناب اسالمی  نوين برخاس
ــای گوناگون زندگی به عنوان  و در عرصه ه

محورهای مفهومی حوزة اجتماعی.
جامعة ما بايد در حوزة علوم اجتماعی 
از سطحی نگری و وابستگی به انديشه های 
غربی عبور کند و به ريشه ها و تفکرات ناب 
ــالمی که در متون و منابع اسالمی و در  اس
ــلمان و آگاه وجود  ــمندان مس ذهن انديش
دارد، بپردازد. اين مقدور نيست به جز آن که 
ــهايی  از طريق آموزش و پژوهش به روش
دست يابيم که ويژگيهای مدنيت نبوی(ص) 
و جامعة اسالمی ما را تقويت کنند و بتوانند 
ــيدن را به ما بياموزانند. توجه  درست انديش
داشته باشيم که بومی سازی علوم اجتماعی، 



با توجه به خاستگاه آن (دنيای غرب) و وجود 
تعارضها و تناقضهای آشکار در انديشه های 
حاصل از باورهای غربی، متناسب سازی آن 
با فرهنگ و آداب اجتماعی مردم مسلمان 
ما، ضروری است اما کاری است بس دشوار. 
ناگزير بايد يک دورة گذار را از اين شرايط 
پيچيده طی کرد و اين تالش سنگين عمدتًا 
بر دوش مسئوالن آموزش و پرورش است.

ــانه های تخصصی  ــوی ديگر، رس از س
در اين زمينه نقش اساسی دارند، چرا که تا 
جامعه آمادگی الزم را برای تغيير و پيشرفت 
ــته باشد، صالحيت ورود به اين عرصه  نداش
را ندارد. خوش بختانه جامعة ما آمادگی الزم 
ــذار از اين مرحله دارد و  ــرای تغيير و گ را ب
ــت که از سطحی نگری و  کم کم آموخته اس
بيگانه باوری دور شود و به ريشه های خودی 
تمسک کند. اين جاست که نقش آموزش و 
کتابهای درسی و آموزشی علوم اجتماعی به 
ــنی ديده می شود. لذا کتابهای درسی و  روش
آموزشی حوزة علوم اجتماعی مسير دشواری 
ــداهللا اين تالش آغاز  پيش رو دارد که بحم
شده است و اميد می رود که به سرعت موانع 
ــکالت را پشت سر بگذارد و به مقصد  و مش

عالی خود نائل آيد.
سردبير

سرمقاله



گفت وگو: محمود اردوخانی

گفت و گو

اشاره
حجئ االسالم والمسلمين دکترمحي الدين بهرام محمديان، 
معاون وزير و رييس «سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی» 
وزارت آموزش و پرورش است. او به عنوان يک متفکر و انديشمند 
اسالمی، نگاههای جامع االطراف، عميق، دورانديشانه و خاصی به 
حوزة آموزش و پرورش و کارکردهای آن دارد. قصد ما اين بود که 
درخصوص کتابهای درسی علوم اجتماعی، با باالترين مقام مسئول 
در اين حوزه سؤاالتی را مطرح کنيم، اما وی در اولين سؤال با 
ديدی جامع، مسئله را به کليت آموزش و پرورش انتقال دادند.

در ادامه نيز، دربارة نقش کتابهای درسی در تحوالت 
اجتماعی، با تسلط بر موضوع، پاسخهای منطقی و عالمانه ای ارائه 
کردند. «رشد آموزش علوم اجتماعی»، ضمن سپاس از تالشهای 
علمی ايشان، نظر خوانندگان را به اين گفت وگو جلب می کند.

گفت وگو بامعاون وزير و رئيس سازمان 
پژوهش و برنامه ريزی آموزشی وزارت 
آموزش و پرورش

۴
رشد

دورة      ۱۴ 
شـمارة   ۴
تابستان۱۳۹۰



� جنـاب محمديان، نظر شـما دربـارة نقش کتابهای درسـی در 
تحوالت اجتماعی چيست؟

ــالح کنم: «نقش آموزش و  ــش را اص � اجازه بدهيد من اين پرس
پرورش در تحوالت اجتماعی چيست؟» چون کتابهای درسی جزئی 
از مؤلفة تقريبًا قابل توجهی از نظام آموزش و پرورش است. آموزش 
و پرورش به اعتقاد من يک سلسله کارکرد اساسی دارد. اولين کارکرد 
آموزش و پرورش به اعتقاد من، کارکرد «ملت سازی» است. آموزش 

و پرورش يک مجموعه از انسانها را در قالب ملت سامان می دهد.
ــازمانهای  ــور ما س ــال قبل، در کش در حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ س
اجتماعی نبودند و اين نوع ارتباطات هم وجود نداشتند که آحاد ملت 
با هم مرتبط باشند. دولت مدرن که تشکيل شد، اين نقش ملت سازی 
ــانة «منبر» که به انسانها هويت می داد ـ مخصوصًا علمای  را از رس
ــا در ايام تبليغات خود، يک مجموعه را به عنوان يک ملت و امت  م
مسلمان گرد هم می آورند و مباحث ملی از رسانة منبر تبيين می شد ـ 
ــازمانهای اجتماعی و نهادهای  گرفت و نقش آن را محدود کرد. س

دولتی و حکومتی آمدند که به نوعی يک ملت را متحد کنند.
ــا اواخر قاجار، موضوع لباس  ــد، در دورة پهلوی ي خاطرتان باش
ــتند با پوشش متحد، هويت واحدی  متحد را مطرح کردند. می خواس
ــکل و يونيفورم  ــان ايجاد کنند. حتی از کاله متحدالش برای ايراني
ــاس اين ظاهر، خود ملت متحد شوند. خب،  استفاده کردند تا براس
اين روشها چندان تأثيرگذار نبودند. بعد با داللتها و راهنماييهايی که 
از بيرون می شد، فکر کردند مناسب ترين اقدام اين است که خدمت 
نظام وظيفه اجباری شود. يعنی گمان کردند، دورة نظام وظيفه دورة 
ــت و می توانند در اين دوران هويتها را شکل بدهند.  ملت سازی اس
ــدند و در پادگان با  ــالگی از همه جا جمع می ش افراد ذکور در ۱۸ س
پرچم، شاه و ايران آشنا می شدند. حتی کارکرد سربازی آن قدر بود که 
جنبة تعليمی و تربيتی هم داشت. در اذهان عمومی ضرب المثل شده 

بود که: «اگر سربازی می رفت، آدم می شد.»
اما متوجه شدند که برای هويت سازی، دورة سربازی هم خيلی 
ــت. لذا در  ــود گفت که اجباری اس ــت و هم به نوعی می ش دير اس
دولتهای جديد در همين کشورها وظيفة ملت سازی به عهدة آموزش و 
پرورش سپرده شده است. االن، هم در دنيا و هم در کشور ما همين 
ــتان با هويت واحدی به نام ملت  اتفاق می افتد. بچه های ما از دبس
ايرانی و نيز با پرچم ايران، نقشة ايران، نام ايران و... آشنا می شوند. 
در دوردست ترين نقاط کشور که حتی نيروی انتظامی حضور ندارد، 
يعنی نقطة مرزی، می بينيم يک مدرسه برپاست و در آن مدرسه پرچم 
برافراشته است. پرچم و مدرسه نمايندة حاکميت هستند. همين نشان 

می دهد که حکومت در آن جا چه هويتی دارد.
ــازی،  ــالوه بر ملت س ــرورش، ع ــوزش و پ ــدی آم ــرد بع کارک
«نظام سازی» است نظامات اجتماعی هم در ابعاد مختلف آموزش و 
ــازد از نظام بهداشتی گرفته تا نظام اقتصادی، سياسی،  پرورش می س

اجتماعی و فرهنگی. همة اينها در آموزش و پرورش شکل می گيرند 
ــاختارها، ايفای  ــدن اين س و آموزش و پرورش را طراحی و حاکم ش
نقش می کند. امروز اگر می خواهند مثًال همين مسواک زدن را نهادينه 
کنند، می گويند آموزش و پرورش اين کار را بکند. يا اين که کار وزارت 

بهداشت و درمان است.
ــوزش و پرورش تأثيرگذاری  ــانة ملی هم به اندازة آم حتی رس
ــيع تری دارد، اما به جهت اين که انتقال  ندارد. هرچند دامنة تأثير وس
ــريع انجام می گيرد و نمی توانند در ارسال آن مداومت داشته  پيام س
ــند و روی آن توقف کنند، تأثير پيامشان ملی يا صدا و سيما يا  باش
راديو  تلويزيون های دنيا علی رغم کار تبليغی که دارند و نظام سازی 
پايدار نيست. يک شعار يا حرف در زمان پخش سريال و فيلم عمومی 
ــه اثرات خود را  ــت، می بينيم ک ــود، اما بعد از اين که مدتی گذش ش
ــوزش و پرورش بچه های ما ياد  ــت می دهد. درحالی که در آم از دس
می گيرند آموخته هايشان يک عمر با آنهاست. حتی اگر معلمی واژه ای 
را به غلط تکرار کند، می بينيم که آن واژه در ذهن دانش آموز نقش 

می بندد. لذا نظام سازی در آموزش و پرورش عميق تر است.
ــه به  ــوم ک ــرد س کارک
اعتقاد من کارکردی اوليه هم 
است.  «دولت سازی»  هست، 
دولت سازی هم در آموزش و 
پرورش اتفاق می افتد. آموزش 
ــت که نسل را  و پرورش اس
ــواد می کند و  ــت و باس تربي
مديران آينده را تعليم می دهد. 
ــب  ــوزش و پرورش مناس آم
ــام آموزش عالی  می تواند نظ
مناسب درپی داشته باشد و از 

نظام آموزش عالی مناسب است که مديران شايسته بيرون می آيند. 
ــگاه و دولت در آموزش و پرورش  ــذا پايه های اولية بازار کار، دانش ل

شکل می گيرد.
آموزش و پرورش اين کارکردها را به کتاب درسی منتقل می کند؛ 
ــور ما که کتاب محور اساسی آموزشهاست. يعنی  مخصوصًا در کش
وقتی مدرسه تشکيل می شود، اگر معلم کتاب نداشته باشد يا اگر کتاب 
بين بچه ها توزيع نشده باشد، هنوز ساعت آموزشی رسميت پيدا نکرده 
است. مثًال گاهی اتفاق می افتاد ـ البته خدا را شکر در چند سال اخير 
ــت ـ مثًال يک هفته کتاب درسی دير توزيع می شد.  اين طور نبوده اس
ــمی را آغاز نمی کردند. يا اين که  می ديديم اغلب معلم ها آموزش رس
مدرسه تعطيل بود. يعنی کتاب در اين شيوة آموزشی تأثيرگذار است.

اگر از اين جا برگردم به همان سؤال اول شما، معلوم می شود که 
کتاب درسی و آموزشی، سهم عمده ای در ملت سازی، دولت سازی و 
ــازی دارد. هرچند که از يک نگاه ديگر، کتاب درسی نساب  نظام س

دولت سـازی هـم در آمـوزش و پرورش 
اتفـاق می افتد. آموزش و پرورش اسـت 
کـه نسـل را تربيـت و باسـواد می کنـد و 
مديـران آينده را تعليم می دهد. آموزش 
و پرورش مناسـب می تواند نظام آموزش 
عالی مناسـب درپی داشته باشد و از نظام 
آموزش عالی مناسـب اسـت که مديران 
شايسته بيرون می آيند. لذا پايه های اولية 
بازار کار، دانشـگاه و دولت در آموزش و 

پرورش شکل می گيرد
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ــت. يعنی دانش ملی و اندازه و ظرفيت آن را،  ــواد ملی هم هس س
کتابهای درسی ما تعيين و تنظيم می کنند. انتقال پيامهای فرهنگی 
ــی اتفاق می افتد. حتی فرهنگ  در کالن، باز از طريق کتابهای درس

عاميانة ما در کتاب درسی ظهور پيدا می کند.
� ميزان اثرگذاری کتابهای درسی را چه قدر می بينيد؟ خصوصًا در 

حوزة علوم اجتماعی.
ــذاری به اين  ــد: اثرگ ــته باش � اثرگذاری دو تعريف می تواند داش
ــه به هرحال اثری دارد، و اثرگذاری به اين معنا که اهداف  معنی ک
تعيين شده ای داشته ايم و کتاب به آن اهداف تعيين شده دست يافته 
است. يعنی يک برنامه ای را قصد کرده بوديم و اين برنامة قصد شده، 

به واسطة دانش آموز کسب شده است.
اگر مورد اول منظور باشد، بله کتاب درسی تأثيرگذار است؛ چه 
ــهمی از  بد، چه خوب، چه مثبت و چه منفی. باالخره انتقال پيام س
ــذاری دارد اما اين که اهدافی را از قبل تعيين کرديم و در نظام  اثرگ
تعليم و تربيت برنامه ای را به تصويب رسانديم، حاال از طريق کتاب 
درسی آيا آن اهدافی را که قصد کرده بوديم، می توانيم منتقل کنيم 
ــب کند يا نه؟ معموًال بين اهداف  تا دانش آموز ما اين اهداف را کس
قصد شده و آن چه کسب شده، فاصله هست. گاهی اوقات برنامه ای 
را قصد می کنيم و دانش آموز به اهداف می رسد و معلم آن را منتقل 
ــود يا نه يا تحقق  ــد، اما بايد ديد در آينده دوباره تجربه می ش می کن
اهداف آن کاهش پيدا می کند. اما تقريبًا می شود گفت که در کشور 

به اندازة نصاب قابل قبول است.
� با توجه به فلسـفة تربيت انقالب که در انقالب اسالمی شکل 
گرفت و روند جديدی را نسـبت به گذشته پيش آورد، آيا آموزش 
و پـرورش می تواند به تحقق بايدها در اين فلسـفة تربيتی کمک 

کند؟
ــری دارد. گاه اين  ــفی ـ فک � هر انقالبی برای خود يک نظام فلس
ــت و گاهی هم مدون نيست. البته  ــفه تدوين شده و مدون اس فلس
ــه در دوران قبل از انقالب  آموزش و پرورش ما به دليل اين که ريش
دارد و در ساليان پيشين، ديگران برای ما آموزش و پرورش را طراحی 
ــفة آموزش و پرورش ما بر فلسفة خودی، يعنی فلسفة  کرده اند، فلس
دينی تعليم و تربيت يا هويت ملی ايرانی مبتنی نيست. درواقع، اين 
ــده است و  ــيوه، روش و اهداف از جايی ديگر به عاريت گرفته ش ش
فرض کرده اند، در فضای جغرافيای تربيتی کشور ما هم ميوة مطلوب 
ــه ميوة آن برای فضای زندگی ما مطلوب نبوده  می دهد. اما هميش
ــت و هميشه کاستيهايی داشته ايم. معموًال اين فلسفة تربيتی با  اس

هويت ايرانی ما مغايرت داشته است.
به همين دليل قبل از انقالب، فارغ التحصيالن ايرانی، با آن که 
ــده و رشد کرده بودند، اما گويا ريشه در اين  در اين جغرافيا متولد ش
ــور ندارند. هرکس به نوعی دنبال هجرتی از اين فضای فکری  کش
ــود. يا به صورت فيزيکی اين جغرافيا را ترک می کردند يا به لحاظ  ب

روانی از اين جغرافيا فاصله می گرفتند. در دوران قبل از انقالب، طبقة 
روشن فکر ما با طبقة عامه فاصله های جدی داشتند.

� جناب محمديان از سؤال ما که مربوط به حوزة کتابهای درسی 
علوم اجتماعی اسـت، دور شـديم. شما وظايف سازمانی آموزش و 
پـرورش را توضيـح داديد. بفرماييد به غير از کتابهای درسـی چه 

ايرادهای ديگری در آموزش و پرورش کاربردی اثرگذار دارند؟
ــند. ما االن کتاب کمک آموزشی  ــده باش � ابزارهايی که تعريف ش
ــانه هايی که به نوعی آموزش را تسهيل يا تأمين کنند، خيلی  و رس
ــتة  ــی، بس ــيم که برای هر برنامة درس کم داريم. بايد درصدد باش
ــی طراحی کنيم که می تواند شامل خود کتاب درسی، کتاب  آموزش
کمک آموزشی کتاب راهنمای معلم و رسانه های چندوجهی باشد. اما 
در حوزة علوم اجتماعی، عالوه بر ابزار، محيط آموزشی هم بايد متنوع 
باشد. يعنی در علوم اجتماعی و دانش اجتماعی تنها نمی شود به کتاب 

و رسانة آموزشی به معنای ابزار اکتفا کرد.
ميدان عمل علوم اجتماعی فضای اجتماعی است. لذا من معتقدم 
که ما در حوزة تعليم و تربيت، عالوه بر رسانة آموزشی و کتاب درسی، 

به تنوع حوزه ها و فضاهای يادگيری نياز داريم.
بايد بتوانيم در متن اجتماعی هم آموزشهايی را داشته باشيم. در 
علوم اجتماعی، اثر آموزشی بازديد از يک بازار يا خيابان، يا يک جمع 
و گروه اجتماعی، می تواند بسيار بيشتر از کالس درس باشد. در بحث 
ــايد حضور دانش آموز در ميان طبقات مختلف  طبقات اجتماعی، ش
اجتماعی، اين مطلب را برايش ملموس تر کند. مثًال جامعة کارگری 
ــت. ولی  ــی دارد که دانش آموز آنها را در کتاب خوانده اس ويژگيهاي
حضور در يک کارخانة صنعتی که جامعة کارگری در آن امرار معاش 
می کند و افراد با يکديگر تعامل دارند، مطلب را برای دانش آموز خيلی 

محسوس تر و ملموس تر می کند.
� جناب محمديان ، شـنيديم که شما از ۹۵۰ عنوان کتاب درسی 
نزديک به ۹۰۰ عنوان را عميقًا مطالعه فرموده ايد و روی آنها وقت 

گذاشته ايد.
� عميقًا نه، ولی حدود ۸۰۹ عنوان را مطالعه کردم. کتابهايی را که 
ــدی ورق زدم و آنهايی را که در  ــش خود من بودند، ج ــوزة دان در ح
حوزة دانش من نبودند، از نگاه يک مدير پژوهشی و توليدکنندة مواد 

آموزشی مطالعه کردم.
� آيـا محتوا و سـاختار محتوايـی کتابهای علـوم اجتماعی را با 

نيازهای دانش آموزان منطبق می بينيد؟
� برنامة مطالعات اجتماعی دورة ابتدايی که ما مشغول تجديدنظر در 
آن هستيم، می شود گفت که به سطح تفکر عمومی ما نزديک است؛ 
ــه االن پديده های  ــمی. هرچند ک ازجمله، همين زندگی آقای هاش
جديدی در زندگی اجتماعی ما رخ می دهند که در اين کتابها از آنها 
غفلت کرده ايم مثًال خانوادة هاشمی هنوز با اتوبوس سفر می کنند و 
مکاتباتشان هنوز با ارسال نامة پستی صورت می گيرد. درحالی که ما 
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در تهران مترو، هواپيما، ايميل و روابط الکترونيکی داريم. در دروس 
جديد بايد به اين نکات توجه کنيم.

ــال، در دورة ابتدايی جنس محتوا و روش القای  ــا در عين ح ام
ــت. از دورة راهنمايی به  ــوا، به فهم دانش آموز ما نزديک تر اس محت
اين طرف، ما در مطالعات اجتماعی گسستگی داريم. در بحث دانش 
شناخت محيط خودمان، اعم از جغرافيا، تاريخ و...، گاهی روی تعاريف 
ــش از حد الزم تأکيد می کنيم يا رابطه های چرايی و چگونگی را  بي
نمی توانيم به درستی تعريف کنيم. درحالی که در مطالعات اجتماعی 
بايد روی چگونگی و چيستی اين اتفاقها و تعامالت اجتماعی تأمل 

داشته باشيم.
ــی دورة متوسطه،  در کتابهای مطالعات اجتماعی و جامعه شناس
ــت و کتابهای ما  ــی مفيدی هس ــی ـ اجتماع ــد دانش سياس هرچن
ــتيهای زيادی هم وجود دارند که ما بايد به  عمومًا مفيدند، اما کاس
ــا فعال بودن دانش آموز ما در عرصة  آنها بپردازيم. ازجمله، در آن ج
ــت. يعنی کتابهای  ــده اس حيات اجتماعی به نوعی انتزاعی ديده ش
ــخص غايب مطالب  ــی ما در اين دوره، در مورد سوم ش جامعه شناس
ــل می کند، درحالی که دانش آموز بايد با اين دانش زندگی کند.  را نق
يعنی ما نمی خواهيم متخصص جامع شناسی آکادميک تربيت کنيم، 
ــت جمعی داشته  ــخص را آماده کنيم در اجتماع زيس می خواهيم ش
ــد. درحالی که ما عمدتًا به سراغ تعاريف علمی رفته ايم و فضای  باش

کتابها آکادميک و دانشگاهی است.
� اگـر برنامة درسـی ملـی را حاصل علوم اجتماعـی بدانيم فکر 
می کنيد آموزش و پرورش می تواند توجه دانش آموزان را به مسائل 

ملی تا قبل از ورود به عرصة دانشگاه زياد کند؟
� عرض کنم، يکی از پشتوانه های برنامة درسی ملی، بايد دانشجوی 
ــد. امتيازی که برنامة درسی ملی بر برنامه های  علوم اجتماعی باش
مصوب دارد، اين است که اوًال ما در اين صد و چند سال هيچ وقت 
ــته ايم. در سازمان هم  ــة جامعی برای برنامة درسی خود نداش نقش
متأسفانه، برای ۹۵۹ کتابی که داريم، راهنمای مصوب نداريم. معموًال 
ــه دانش ذهنی خود اين کتابها را  ــان و برنامه ريزان ما متکی ب مؤلف

تدوين کرده اند.
ــد.  ــی بنويس ــی را بايد متخصص برنامه ريزی درس برنامة درس
ــی می تواند پايه باشد، اما کفايت  بنده اعتقاد دارم، برنامه ريزی درس
ــت؛ خصوصًا در سطح ملی. در  ــت، ولی کافی نيس نمی کند. الزم اس
ــی و تخصصی  ــوزه نيازمند تعاملی چندوجهی با حوزة دانش اين ح
بين رشته ای هستيم. يکی از رشته های پايه ای که در اين جا تأثيرگذار 
است، جامعه شناسی است. همان قدر که به مبانی فلسفی ـ اعتقادی 
توجه می کنيم، بايد به مباحث و هويت جمعی خود توجه داشته باشيم. 
هويت جمعی ايرانی بايد در اين برنامة درسی ملی خود را نشان دهد. 
ما برنامة درسی برای هويت جمعی ايران می نويسيم، لذا اگر کسی 
جامعة ايرانی را نشناسد، نمی تواند برنامة درسی برای کشور بنويسد.

� گروهی که تحت پوشـش اين برنامه به عنـوان متربی آموزش 
می بيند، قبل از رسـيدن به دانشگاه به آن سه شاخص آموزشی که 
شـما فرموديد، يعنی دولت سازی، نظام سـازی و ملت سازی، توجه 

پيدا می کند؟
� اساسًا آموزش و پرورش يک سلسله اهداف آشکار دارد و يک سلسله 
ــی در هر عنوان درسی برنامة  اهداف پنهان. يعنی ما در برنامة درس
ــال آن تعدادی  ــکار را داريم که به دنب ــی، هدفهای اوليه و آش درس
هدفهای پنهان و ثانويه هم خود را نشان می دهند. معموًال در عرف 
متخصصين، به کارکرد پنهان برنامة درسی اطالق می شود. شايد در 
ــی، اولين مقصد يادگيری خواندن و نوشتن باشد  درس ادبيات فارس
تا دانش آموزان با ادبيات فارسی آشنا شوند. اما همين ادبيات فارسی 
حامل يک فرهنگی است. يعنی معنا و مفهومی را حمل می کند. اين 
پشتوانة فرهنگی باعث می شود هويت ملی، دولت سازی و ملت سازی 
ــکل بگيرد. اگر در تجزيه و تحليل اين شعر فارسی که می گويد:  ش

«چون ايران نباشد تن من مباد!»
از ساخت دستوری، حماسی بودن در رديف، قافيه و ساير مفاهيم آن 
صحبت می کنند، اما در عين حال اين بار معنايی را دارد که انسان بايد از 
کشور خود دفاع کند. اين مصرع را در سيستان و بلوچستان، آذربايجان و 
در همه جای ايران می خوانند و ترک و فارس و عرب و بلوچ همه خود را 
ايرانی می دانند. يعنی هويت يکپارچة ملی ايرانی توسط آموزش و پرورش 

پديد می آيد. اين يکی از همان اهداف پنهان برنامه ريزی است.
� در سـازمان آموزش و پرورش استانداردسازی عملکرد مديران 

آموزشی را داريم يا نه؟
� بله، يکی از بحثهايی که در سالهای اخير به صورت جدی تعقيب 
ــی ـ تربيتی است. بيش از  ــاخصهای نظام آموزش کرده ايم، تقديم ش
۳۰۰ مورد شاخص برای ارزش يابی اجرايی شد که شامل مجموعة 
ــی يا پرورشی که شاخصهای آنها معلوم است، و  دروندادهای آموزش
فرايندها و بروندادهای واسطه ای و نهايی است که بروندادهای نهايی 
عمدتًا کيفی هستند. ولی االن هرکدام از اين ها بايد استانداردسازی 

شوند؛ مثل نسبت تعداد دانش آموز به معلم و برعکس.
� آيا عملکرد مديران آموزشـی مـا اسـتانداردهای الزم را دارد؟ 

ممکن است چند شاخص در اين زمينه را بفرماييد؟
� بله. مثًال يکی از شاخصهای مديران ما «ميزان سابقة عملياتی». 
هم چنين، دانش مديريتی و نسبت مديران موجود به مديران دانشی 
يا عناصری که زيردست آنها کار می کنند. اخيرًا در آموزش و پرورش 
بخش نامه ای برای انتخاب مديران داشتيم که همة مديران آموزشی 
تا حد امکان بايد فارغ التحصيل رشتة مديريت باشند و اين شاخص 
ــدن به اين حد هستيم که  ــود. ما در حال نزديک ش بايد مراعات ش
ــی باشند و بتوانند راهبردی  مديرانمان دارای دانش مديريت آموزش
آموزشی را در مدرسه به دست بگيرند. فقط مدير نباشند و فقط حکم 

مديريت نداشته باشند.
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� اين را به عنوان يک ويژگی تعريف می کنيد يا به عنوان يک مهارت؟
ــاخص است. يعنی وقتی مديری را نصب کرديد که  � االن يک ش
ــت، به شاخص مديريت مطلوب نزديک شده ايد.  اين ويژگی را داش
ــته باشيم و از ميان آنها ۵۰ نفر دارای ويژگيهای  اگر ۱۰۰ مدير داش
الزم باشند، می گوييم شاخص مديريتی ما حد ُنرم را دارد. اما اگر از 
۵۰ مدير، هيچ کدام واجد اين ويژگيها نباشند و فقط به صورت تجربی 

مديريت کرده باشند، اين شاخص به آن استاندارد نزديک نيست.
� يعنی شما کف را داشتن مهارتهای مديريتی می دانيد؟

ــی نظام را  ــتند، اما وقت ــاخصها معيارهای مديريتی هس � اين ش
ــاخص گذاری می کنيم، بايد مجموعة شاخصهای عمده را در نظر  ش
ــاخصهای عمده اين است که آيا وروديهای يک  بگيريم. يکی از ش

هستند. بعضيها معلوليت واحدی دارند، بعضيها معلوليت مرکب دارند. 
ــت، کم توان ذهنی است. از آن طرف،  مثًال در عين حال که نابيناس
استعدادی داريم که فراتر از بهرة هوشی آريايی است. تعداد دارندگان 
اين استعداد هم بسيار کم است. ما چند نوع رفتار را انتخاب کرده ايم. 
ــورها، اينها را از ديگران تفکيک کرده اند و می گويند  در بعضی کش
جداگانه از هم تربيت شوند. در بعضی کشورها تا حد امکان اينها را 

جداسازی نمی کنند؛ مگر استعدادهای خاص را.
ــازی محض خارج  در آموزش و پرورش ايران، ما از دورة جداس
ــتيم؛ مگر در  ــهای فراگير هس ــده ايم. االن به دنبال ارائة آموزش ش
ــرورش» در چند  ــورای عالی آموزش و پ ــرايط خاص. لذا در «ش ش
سال گذشته طرح فراگير در مورد کودکان کم توان ذهنی مطرح بوده 
است. اگر دانش آموزی بهرة هوشی کمی داشته است، اجازه نداده ايم 
ــويق کرده ايم  ــود. تش ــازی در آموزش و پرورش انجام ش که جداس
ــی  که دانش آموز معلول يا دارای نقص عضو و يا دارای بهرة هوش
کمتر از حد عادی، و جامعة عمومی دانش آموزان، با هم باشند. چرا؟ 
ــتن را هم ياد بگيرند و انس  اين دانش آموزان بايد در کنار هم زيس
اجتماعی داشته باشند. همان دانش آموزی که بهرة هوشی کمی دارد، 

يا دچار نقص عضو است، می بايد با شرايط عادی اخت بگيرد. 
ــتعدادهای برتر هم همين گونه عمل می کنيم. يعنی  در مورد اس
می گوييم آنها را جداسازی نکنيد. خود اين استعدادها هم بايد در کنار 
هم باشند. لذا اخيرًا در «معاونت علمی» نهاد رياست جمهوری بحث 
نخبگان و طرحی به نام «شهاب» را مطرح کرده اند. شهاب خالصة 
شناخت استعدادهای برتر است: «شناخت و هدايت استعدادهای برتر». 
استعدادهای برتر نبايد از جامعه منفک شوند. آنها را نبايد تافته های 
ــرا؟ چون موتور محرک  ــند. چ جدابافته بدانيم. آنها بايد همه جا باش

هستند و دانش آموزان را در فضای رقابتی بيشتر قرار می دهند.
ــًال برای  ــتيم. مث ــازی هس ــواردی، ناگزير به جداس ــا در م ام
چندمعلوليتيها همراهی با دانش آموزان عادی امکان پذير نيست. آنها 
ــدة انجام امور خود در مقابل دانش آموزان عادی برنمی آيند و  از عه
ــانی را داريم که  ــاص نياز دارند. از آن طرف هم، کس ــه آموزش خ ب
ــتند. آنها را هم در کنار دانش آموزان  تيزهوش به معنای واقعی هس
ــاندن، ظلم کردن است. چرا؟ چون يا به اين ظلم می شود  عادی نش
ــروه هم بايد آموزش خاص  ــرت می خورند. به اين گ يا ديگران حس
داد. در دنيا هم به همين شيوه عمل می کنند. اين که آيا شاخصهای 
ــازی دقيق دقيق هستند و همة آنها که  اندازه گيری ما در اين جداس
عنوان استعداد درخشان می گيرند، واقعًا استعداد درخشان هستند يا 
ــت. اما رويکرد عمومی آموزش و پرورش اين  خير، بحث ديگری اس
است که دارندة استعداد به معنای درخشان آن کسی است که به طور 

چشم گيرتر از ديگران استعداد داشته باشد که بايد جداسازی شود.
اما از اين که بگذريم، من در اين زمينه يک پديدة اجتماعی منفی را 
تشخيص می دهم که در مدارس غيردولتی اين آفت بيشتر رخ می نمايد. 

دانش آموز عادی ما هم بايد بفهمد که با اين ترکيب 
جامعـه بايد زندگـی کنـد. در اين شـرايط، توجه 
روی مربی است. يعنی مربيهای ما بايد آموزشهای 
ويژه ای را ببينند تا بتوانند خدمت آموزشـی را به 

هر دو گروه ارائه دهند

ــتان در منطقة دو زبانه، آموزش پيش دبستانی را ديده اند يا خير.  دبس
دروندادها بين گذرانده ها و نگذرانده ها متفاوت است! و در تکرار پايه 

و پيشرفت تحصيلی تأثير خواهد داشت!
� جنـاب محمديـان، برنامة درسـی ملـی را که مـرور می کردم، 
احساس کردم خيلی طول می کشد تا مربيان ما بتوانند اين برنامه را 
به سـرانجام برسانند. نظر شما در اين مورد چيست؟ آيا مربيان ما 

به خصوص در حوزة علوم اجتماعی دارای ويژگيهای الزم هستند؟
ــرورش، بر کاُکل  ــدی در آموزش و پ ــًا هرگونه تحول روبه رش � اساس
معلم می چرخد! اگر معلم ذهنيت، فکر و عمل خود را تغيير ندهد، ساير 
مؤلفه های آموزشی مهم هم تأثير نخواهند کرد. معلم بايد تغيير کند. لذا در 
برنامة درسی ملی و سندهای تحولی، يکی از بحثهای عمدة ما بهسازی 
منابع انسانی است. اگر ما االن برای حوزه های يادگيری جديدی که در 
برنامة درسی ملی پيش بينی کرده ايم، مثًال حوزة تفکر و حکمت يا حوزة 
آداب و مهارت زندگی و مطالعات اجتماعی، معلمان واجد شرايط نداشته 

باشيم، ولو اين که محتوای آن آماده باشد، کارايی ندارد.
� با توجه به اين که دانش آموزان ما بسيار باهوش و بااستعدادند، 
چرا تاکنون وزارت آموزش و پرورش در زمينة نخبه پروری و پرورش 

استعدادهای ويژه چندان موفق نبوده است؟
� ما وقتی مدار استعداد را ترسيم می کنيم، يک دامنة اولية پايين تر از 
فرم عادی را داريم و يک دامنة باالتر از فرم عادی. معموًال فرم پايين 
ــامل کسانی است که به توجه بيشتری نياز دارند. اينها  و اول آن ش
ــتعدادهای عادی همراه شوند و دچار محروميتهايی  نمی توانند با اس
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به اين معنا که گزينش دانش آموزان دارای استعداد برتر بر مبنای معدل 
انجام می گيرد. اينها استعداد برتر نيستند. اين تفکيک خوب نيست و 
ــاس نمره و قرار  آفت اجتماعی دارد. با طبقه بندی دانش آموزان براس
دادن آنها در کالسهای متفاوت، حس رقابت و کمک کردن به يکديگر، 
ديگر ميدان خود را از دست می دهد. نه رفاقت اتفاق می افتد، نه حس 
تعاون و همکاری و تعامل شکل می گيرد. من در کتاب خودم، «روايت 
روزگار کودکی» که درواقع خاطرات دانش آموزی خودم است، چندين 

مورد آفات دسته بندی دانش آموز را به تنبل، متوسط و قوی آورده ام.
� در جايی از حضرت عالی مطلبی خواندم که در آن، به طرز جالبی 
کتاب درسـی را با کتاب غير درسـی مقايسـه کرده بوديد. لطفًا آن 

تعبير خودتان را برای خوانندگان مجلة ما شرح دهيد.
ــتند، اما وزن آنها يکی نيست. يک  � بعضی از چيزها مثل هم هس
ــش دانگ است.  ــند خانه های ما ش مثال عاميانه می زنم. معموًال س
ــش دانگ دارد، باغ ۲۰۰۰ متری  ــند ش يعنی يک خانة ۷۰ متری س
ــند شش دانگ دارد. اما اين شش دانگ با آن شش دانگ فرق  هم س
دارد. اين کتاب است، آن هم کتاب است. اما کدام کتاب را سطر به 
سطر می خوانند؟ کدام کتاب کلمه به کلمه مورد توجه قرار می گيرد؟ 
کدام کتاب نويسنده اش يک سطر را ۱۰۰ بار می نويسد تا در فرايند 
يادگيری، آسان ترين روش را به کار گرفته باشد؟ کتاب درسی است.

زمانی که طلبه بودم، کتابی را می خوانديم به نام «صمديه» که 
۲۰ صفحه دارد، ولی هر کلمه اش يک درس است. لذا شيخ بهايی 
ــکه  ادعا کرده بود، هرکس کلمه ای اضافی از اين کتاب دربياورد، س
جايزه می گيرد. گاهی همين کتابهای درسی که خودمان نوشته ايم، 
ــی کاستيها برمال می شود. يعنی مؤلفان کتابهای  در اجرای آزمايش
ــی ضروری است. کتاب  ــوند، اما نقد کتاب درس ــی نقد نمی ش درس

کمک آموزشی هم به نقد نياز دارد.
ــری دوزی که االن  به عقيدة من، کارهای تجاری ـ بازاری و س
ــه آنها را  ــران پول پيش در جامعة ما رواج پيدا کرده اند و برخی از ناش
ــتند که می گويند: بخوريد،  توليد می کنند، مثل داروهای تقويتی هس

پهلوان می شويد!
� جناب محمديان، به عنوان يکی از مديران آموزشـی کشـور آن 
هم در سطح عالی در يک سازمان آموزشی پژوهشی، نگاه شما به 

پژوهش بيشتر فلسفی است يا علمی يا قرآنی؟
� «پژوهش» نگاه متديک است؛ يعنی روشمند است. هر پژوهشی 
بايد روش خاص خودش را داشته باشد؛ همة پژوهشها از يک قاعده و 
روش پيروی نمی کنند. پژوهشهای بنيادی، کاربردی و کتاب خانه ای، 
هر کدام روش خاص خودشان را دارند. هر پژوهش به نتيجة خاص 
ــهای ما يا بايد گذشته را برای ما روشن  خودش می انجامد. پژوهش
کنند که چه کرديم و چه شد، يا بايد بگويد کاری که در حال حاضر 
انجام می دهيم، درست است يا نادرست، و يا آينده را برای ما شفاف 

کند و اين که ما در آينده به کجا می رسيم.

� در تدوين علوم اجتماعی، تا چه حد از عقايد بزرگان دينی ما، اعم 
از ائمة معصومين، شخصيتها و علمای دينی استفاده شده است؟

� کم ديده ام. اصوًال ما در حوزة دانش اجتماعی، به منابع خودی کم 
مراجعه می کنيم. لذا بايد طراحی جديدی در علوم انسانی داشته باشيم. 
ــتی متأثر از دانش و علوم  ــان از زاوية نگاه اومانيس ما تاکنون به انس
انسانی غربی توجه کرده ايم، درحالی که نگاه ما به انسان بايد از زاوية 

نگاه قرآن باشد و علوم انسانی هم با همين پيش فرض شکل بگيرد.
� کاربرد فناوری را در تهية کتب درسی علوم اجتماعی چگونه می بينيد؟

ــتيم. االن هم در توليد محتوا، به تعبيری  � ما نيازمند فناوری هس
نيازمند فناوری هستيم. در نقاشی، تصويرگری و چاپ کتاب، فناوری 
ــتفاده  ــات و مطالعات هم از فناوری اس ــه کجا می رود. در تحقيق ب

تدوين برنامة درسی مبتنی بر نيازسنجی است. نيازها 
را هـم از چنـد منبع تأميـن می کنيم: يکـی نيازهای 
اجتماعی اسـت کـه خود جامعه تأميـن می کند، يک 
بخـش را کارشناسـان طراحـی می کننـد، يک بخش 
را خـود مخاطـب اعـالم می کنـد، و بخشـی را هـم 

دستگاههای قانون گذار طراحی می کنند

ــتيم، ولی  می کنيم. ما در ابتدای انقالب بايد ورق ورق فيش می نوش
االن يک «Search» می کنيم، اطالعات را به دست می آوريم.

� يک مقدار برنامه ها را فرازمينی نمی بينيد؟
ــمانی را زمينی تحويل  ــی ملی، ايده ها و آرمانهای آس � برنامة درس
می دهد. پيامی را که از آسمان گرفته شده است، زمينی تحويل می دهد 
ــد، اما ما  و زمينی هم اجرا می کند. نمی دانم چه قدر موفق خواهند ش
ادعا می کنيم اين برنامة درسی پيوند وحيانی دارد. و به آن هم افتخار 
می کنيم. ما در برنامة درسی ملی می کوشيم، بر مبنای نظرية اسالمی 
تعليم و تربيت و شکوفايی فطرت عمل کنيم. هدف برنامة درسی ملی، 
ــت. حيات طيبه بخشی در اين عالم و  ــت يابی به حيات طيبه اس دس
ــی در عالم ديگر است. هدف برنامة درسی حيات طيبه است نه  بخش
تربيت شهروند که کف برنامة درسی است. حيات طيبه يکی از شئون 
انضباط اجتماعی است، اما اين مسير، مسير انحصاری در دنيا نيست.

� کتابهـای علـوم اجتماعی تا چه حـد با نيازهـای دانش آموزان 
انطباق دارند؟

� تدوين برنامة درسی مبتنی بر نيازسنجی است. نيازها را هم از چند 
منبع تأمين می کنيم: يکی نيازهای اجتماعی است که خود جامعه تأمين 
می کند، يک بخش را کارشناسان طراحی می کنند، يک بخش را خود 
مخاطب اعالم می کند، و بخشی را هم دستگاههای قانون گذار طراحی 
می کنند. مجموعة نيازهای اعالم شده توسط اين چهار منشأ را بايد به 
زبان درسی ترجمه کرد و در کتاب درسی برای آن محتوا آماده ساخت.
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فروغ پاشا
کارشناس آموزش منطقة فشاپويه

پژوهش

ء



  چکيده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ميزان تأثير آشنايی فراگير با مؤسسات و وظايف آنها در کسب مهارت اجتماعی 
و قبول مسئوليت و نوع اشتغال آنان در آينده، براساس «کتاب اجتماعی راهنمايی»، انجام گرفته است.

ــات و آموزش مهارتهای اجتماعی مورد نياز دانش آموزان به عنوان  ــی نحوة معرفی مؤسس به منظور بررس
شهروند جامعه، از نظرات آنها نيز استفاده شده است.

پژوهش حاضر از نوع زمينه يابی توصيفی است. جامعة آماری آن را تعدادی از دانش آموزان دختر و پسر پاية 
دوم راهنمايی تشکيل دادند. از آن جا که دست رسی به همة افراد جامعة آماری به لحاظ گستردگی امکان پذير نبود، 
نمونه ای شامل ۱۰۰ نفر از دانش آموزان (دختر و پسر) در دو گروه ۵۰ نفری به «روش تصادفی ساده» برگزيده 
شد. سپس با استفاده از پرسش نامة محقق ساخته، طبق مقياس درجه بندی ليکرت در پنج درجة عالی، خيلی خوب، 

خوب، متوسط، ضعيف تنظيم گرديد.
در اين پژوهش ۲۰ سؤال محقق ساخته از نوع سؤاالت بسته پاسخ (پنج گزينه ای) استفاده شد. بعد 
 ،«spss» از جمع آوری پرسش نامه ها، داده ها وارد رايانه گرديد و با استفاده از نرم افزار تحليل آماری
در دو سطح آمار توصيفی و استنباطی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. داده های به دست آمده، از 
طريق روشهای آماری توصيفی، شامل تهية جداول توزيع فراوانی، جداول توصيفی و نمودارها، 

آمار استنباطی از آزمون ضريب هم بستگی، آزمون تی (T) مستقل و هم چنين، برای بررسی و در 
فرضيه ها از «مجذور خی» و برای روايی پرسش نامه از «آلفای کرانباخ» استفاده شد.

خالصة نتايج با توجه به فرضيه های تحقيق عبارت اند از:
● بين نحوة معرفی مؤسسات و آموزش مهارتهای اجتماعی رابطة معنی داری وجود 
ــده اند و آموزش الزم به  ــات در حيطة دانش خوب معرفی ش دارد. يعنی مؤسس

دانش آموزان داده شده است.
● بين نحوة معرفی مؤسسات و انتخاب مشاغل آيندة دانش آموزان نيز ارتباط 
معنی داری وجود دارد. بدين معنا که با توجه به نوع کارکرد هر مؤسسه، ميزان 
ــتغال به آن کار نيز زياد بوده است. برای مثال، حرفة پليس راهنمايی و  اش

رانندگی بيشترين فراوانی را به خود اختصاص داده است.

کليدواژه ها: مؤسسات، مهارتهای اجتماعی، اشتغال.
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  مقدمه
تعليم و تربيت افراد جامعه به عنوان عاملی بنيادی، برعهدة نظام 
ــردی آموزش و پرورش تا  ــت. اهميت عملک آموزش و پرورش اس
آن جاست که روسو آن را کشتی نجات دهندة بشر اجتماعی [کوی، 
ــاختن [نقيب زاده،  ــان س ۱۳۷۸]، کانـت، آن را ابزاری برای انس
۱۳۷۶] و صاحب نظران ديگر آن را عاملی معنابخش برای زندگی 
ــکو، ۲۰۰۲ و صباغبان، ۱۳۷۵].  همة افراد جامعه می دانند [يونس
ــداف نهايی تعليم و تربيت را می توان در تحقيق دو هدف کلی  اه
خالصه کرد: پرورش شخصيت انسان و رفع نيازهای اجتماعی او 

[کاردان، ۱۳۸۳].
هر نظام آموزشی در تالش است، از طريق طراحی و تدوين برنامة 
ــی مشخص، انواع گوناگون دانش و مهارت را به دانش آموزان  درس
ــئوليت و ايفای نقش مناسب در  انتقال دهد و آنها را برای قبول مس
زندگی آينده آماده سازد [عليخانی، ۱۳۸۲]. برنامة آموزش «مهارت 
اجتماعی» موجب می شود، نوجوانان معلومات، گرايشها و مهارتهايی 
را که برای گذر سالم و موفقيت آميز به دوران بزرگ سالی نياز دارند، 
در خود پرورش دهند و آمادگيهای الزم را برای برقراری روابط سالم 

و رسيدن به زندگی موفق کسب کنند [پيری، ۱۳۸۳].
هدف اصلی درس های علوم اجتماعی جامعه پذير کردن افراد جامعه 
است. فرد جامعه پذير کسی است که بتواند با ايفای نقشهای اجتماعی، 
روابط اجتماعی سالمی را با ديگران برقرار کند. يکی از بخشهای مهم 
جامعه که نيازمند مهارت و تخصص افراد است، سازمانها و مؤسسات 
ــتند. اين مؤسسات با ارائة خدمات مطلوب و  اجتماعی گوناگون هس
ــازنده، نيازهای متفاوت افراد جامعه را براورده می سازند. از اين رو،  س
فردی که به تحصيل می پردازد، نه تنها بايد از آموزه های خود در کسب 
مهارتهای اجتماعی بهره مند شود، بلکه بايد به عنوان يک شهروند، از 
ــئوليت پذير شود و براساس آموخته هايش،  عهدة وظايفش برآيد و مس

مسير شغلی مناسبی را برای خود انتخاب کند.
برای اين که فرد آيندة خوبی پيش رو داشته باشد، بايد مهارتهايی 
را که در کتابهای درسی برايش در نظر گرفته اند، به خوبی فراگيرد تا 
در جامعه بتواند به فعاليتهای گوناگون بپردازد. آموزش و پرورش نيز 
ــتای  وظيفه دارد، با در نظر گرفتن محتوای مفيد و اثربخش در راس
ــد فناوری، برنامه های درسی را متناسب با نياز  ــرفت علم و رش پيش

جامعة امروزی تدوين و تنظيم کند.
ــده، اهداف مهارتی درس تعليمات  ــاره ش با توجه به موارد اش

اجتماعی عبارت اند از:
● تقويت مهارتهای اجتماعی؛

ــط اجتماعی با گروههای  ــب توانايی الزم برای ايجاد رواب ● کس
متفاوت؛

ــب توانايی الزم برای مشارکت در سرنوشت سياسی جامعه  ● کس
به عنوان شهروند؛

● کسب توانايی الزم برای ايجاد ارتباط مناسب و مؤثر با مؤسسات 
و سازمانهای مورد نياز.

ــی دارای رويکردها و اهدافی  بنابراين، کتاب تعليمات اجتماع
است که به واسطة آنها، مهارت زندگی اجتماعی را آموزش می دهد. 

حال بايد ديد تا چه اندازه در اين امر موفق بوده است.
ــخ اين  ــت يافتن به پاس ــا از اين پژوهش دس ــدف اصلی م ه
پرسشهاست که: محتوا و مفاهيم کتاب تعليمات اجتماعی سال دوم 
راهنمايی تا چه اندازه مهارتهای اجتماعی مورد نياز را به دانش آموزان 

آموزش می دهد؟
موضوعات درسی چه ميزان اطالعات در مورد مؤسسات متفاوت 

جامعه به آنها ارائه می دهد؟
ــد راهنمای خوبی برای زندگی  ــا محتوای اين کتاب می توان آي

اجتماعی و نوع اشتغال آنها در آينده باشد؟

  بيان مسئله
ــم آموزش و پرورش و نظام تعليم و تربيت،  يکی از اهداف مه
ــاختن افراد و نيز آموزش مهارتهای اجتماعی مورد نياز  اجتماعی س
ــت تا از اين طريق، آنها بتوانند در جامعه به راحتی روابط  به آنان اس
سالمی برقرار کنند. به عالوه، با کسب روحية مسئوليت پذيری به عنوان 
ــهروند، در تقويت مهارتهای فردی خود بکوشند و درنتيجه، آيندة  ش

شغلی مناسبی را برای خود پيش بينی کنند.
ــتن و حساب کردن  ــه خواندن، نوش وظيفة دانش آموز در مدرس
نيست. بلکه او عالوه بر اين موارد بايد خود را برای زندگی اجتماعی 
ــترين و بهترين  ــاده کند. از آن جا که دانش آموزان بيش ــده آم در آين
ــپری می کنند، مسئوالن بايد  ــه س لحظات زندگی خود را در مدرس
ــته باشند  ــدن توجه ويژه ای داش به اين نياز و ضرورت اجتماعی ش
[انصاری و ديگران، ۱۳۷۹]. بايد به دانش آموزان آموزش داده شود 
که چگونه در برخورد با مؤسسات، نياز خود را برطرف سازند. مثًال در 
درس بانک، اگر مهارت کافی را پيدا کرده باشند، به راحتی می توانند 
از عهدة کارهای بانکی خود برآيند و ديگر شاهد ناتوانی آنان در انجام 

امور مربوط به خودشان نخواهيم بود.
ــدف اصلی آموزش  ــب فوق می توان گفت ه ــا توجه به مطال ب
ــت که دانش آموزان  ــی در دورة راهنمايی اين اس تعليمات اجتماع
ــاد روابط جتماعی با گروههای گوناگون  ــی الزم را برای ايج تواناي
ــت آورند. هم چنين بتوانند با نهادها و مؤسساتی که افراد يک  به دس
ــات مراجعه می کنند،  جامعه برای تأمين نيازهای خود به آن مؤسس
ــا رعايت قوانين و مقررات، به  ــب برقرار کنند. ب ارتباط الزم و مناس
نيازهای روزمرة خود جامة عمل بپوشانند و به عنوان شهروند، بتوانند 
نقش خود را در سرنوشت جامعه ايفا کنند [دفتر تأليف و برنامه ريزی 

کتب درسی، ۱۳۷۷].
در اين پژوهش ما می خواهيم بدانيم که:
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۱. آيا کتاب تعليمات اجتماعی دوم راهنمايی براساس آموزش 
مهارتهای اجتماعی تهيه و تنظيم شده است؟

۲. آيا محتوای کتاب به گونه ای تدوين شده است که دانش آموز 
بتواند در برخورد با مؤسسات نياز خود را برطرف کند؟

۳. آيا با توجه به مفاهيم و مطالب کتاب، دانش آموزان می توانند 
شغل مناسبی را برای خود در آينده پيش بينی کنند؟

۴. آيا محتوای کتاب با توجه به پيشرفت دانش و فناوری امروز 
تدوين شده است؟

ــاز را به فراگيرندگان  ــا محتوای کتاب مهارتهای مورد ني ۵. آي
آموزش داده است؟

  اهميت و ضرورت تحقيق
از آن جا که محتوای کتاب درسی طی دوران اجتماعی شدن، سهم 
ــبت به مشاغل دارد و از  عمده ای در جهت گيريهای دانش آموزان نس
آن جا که شغل عالوه بر بلوغ اقتصادی، زمينه را برای بلوغ اجتماعی 
ــب مهارتهای اجتماعی با  ــز فراهم می آورد (در صورتی که در کس ني
احساس مسئوليت باال گام بردارد)، پرداختن به آن از اهميت و ضرورت 
خاصی برخوردار است. اگر در برنامه ريزی درسی به اين گونه مهارتها 
که نقش مهمی را در زندگی اجتماعی افراد دارند، به طور کامل و دقيق 
ــاد می گيرند، مهارت الزم را  ــود و دانش آموزان از آن چه ي پرداخته ش
کسب کنند و در جامعه نيز بتوانند از عهدة وظايف برآيند، ديگر شاهد 
خيل انبوه فارغ التحصيالن فاقد مهارت و تخصص نخواهيم بود. آن چه 
امروزه در جامعه مشهود است، عدم تناسب بين مهارت و اشتغال است. 

از اين رو ضرورت دارد که به طور کامل به آن پرداخته شود.

  اهداف کلی پژوهش
اين پژوهش در پی بررسی تأثير آشنايی دانش آموز با مؤسسات 
و وظايف آنها، در کسب مهارتهای اجتماعی و قبول مسئوليت توسط 
او و انتخاب نوع شغل خود در آينده است. از اين رو دو هدف کلی در 

نظر بوده است:
ــات و آموزش مهارتهای اجتماعی مورد  ۱. نحوة معرفی مؤسس

نياز به دانش آموزان؛
۲. کسب مهارت اجتماعی الزم و انتخاب شغل مناسب در آينده 

توسط دانش آموزان.

  فرضيه
ــوزش مهارتهای اجتماعی به  ــات و آم ● بين نحوة معرفی مؤسس

دانش آموزان رابطه وجود دارد.
● بين نحوة معرفی مؤسسات با انتخاب مشاغل رابطه وجود دارد.

● بين کسب مهارت اجتماعی و مسئوليت پذيری دانش آموزان رابطه 
وجود دارد.

  سؤال پژوهش
۱. در کتاب تعليمات اجتماعی سال دوم راهنمايی به چه ميزان 

بر آموزش مهارتهای اجتماعی تأکيد شده است؟
۲. آيا مطالب کتاب موجب می شود که روحية مسئوليت پذيری در 

دانش آموزان به عنوان شهروند باال برود؟
۳. با توجه به آموزش مهارتهای اجتماعی، آيا دانش آموزان قادر 

به انتخاب شغل مناسب در آينده هستند؟
ــغلهای  ــات و ش ــوای کتاب چه ميزان در مورد مؤسس ۴. محت

گوناگون به دانش آموزان اطالعات می دهد؟

  متغيرهای تحقيق
در اين پژوهش، مؤسسات، مهارتهای اجتماعی و مشاغل متغيرها 
ــتقل و مهارت اجتماعی و  ــوب می شوند. مؤسسات متغير مس محس

مشاغل متغير وابسته بودند.
ــتعدادی  از نظر کارتلج و ميلبرن (۱۳۷۲)،  مهارت اجتماعی اس
ــت که سبب بروز رفتارهايی می شود که به صورت مثبت يا منفی  اس

تقويت می شوند.
ــه در مورد مهارتهای  فيليپـس (۱۹۷۸) با مرور تحليلهای اولي
اجتماعی نتيجه می گيرد: کسی دارای مهارت اجتماعی است که در 
ــد به حقوق، الزامات، رضايت خاطر، و انجام  ارتباط با ديگران، بتوان
ــه حقوق، الزامات،  ــدی معقول نائل آيد؛ بی آن ک وظايف خود در ح
رضايت خاطر و انجام وظايف ديگران را ناديده بگيرد و در عين حال 

مبادله ای آزاد با ديگران داشته باشد.
کلی (۱۹۸۲) می گويد: مهارت اجتماعی عبارت است از رفتارهای 
معين و آموخته شده ای که افراد در روابط بين فردی خود برای کسب 

تقويتهای محيطی يا حفظ آنها انجام می دهند.
ــته از فعاليتهايی است که  به طور کلی، مهارت اجتماعی آن دس
ــطة آنها به گونه ای رفتار کند که ديگران او را با کفايت  فرد به واس
تلقی کنند. به عبارت ديگر، تواناييهای فردی برای انجام رفتارهای 

هدفمند و موفقيت آميز زندگی روزمره است.
ــت دائمی که برای ارائة خدمات در قبال  ــغل» فعاليتی اس «ش
ــينی بيرجندی، ۱۳۷۱: ۱۳].  ــتمزد گرفتن انجام می گيرد [حس دس
هم چنين در تعريف شغل می توان گفت: گروهی از وظايف که توسط 

فرد در يک مؤسسه انجام می شود.
مؤسسات نيز به مجموعه سازمانهايی گفته می شود که متشکل 
از افرادی برای ارائة خدمات مفيد و اثربخش به جامعه هستند. هدف 

همة مؤسسات برطرف کردن نيازهای مردم جامعه است.

  پيشينة پژوهش
ــه نهادهای اجتماعی، ازجمله  ــت ک موريش (۱۹۷۸) معتقد اس
ــرای اعضای خود در  ــرورش، بايد زمينه های الزم را ب ــوزش و پ آم
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ــراری ارتباط صحيح با محيط مهيا کند. اين امر ضرورت تربيت  برق
شهروندان را به منزلة کارکرد نظام آموزشی در فرايند جامعه پذيری 

افزون می کند.
اصول آموزش و پرورش در قرن بيست و يکم، بيش از همه بر 
ايجاد، پرورش و تقويت مهارتهای اجتماعی و ارتباطی در افراد تأکيد 
دارد که بايد در محتوای برنامة درسی، به ويژه دورة حساس راهنمايی 
وجود داشته باشد. اين اصول عبارت اند از يادگيری برای با هم دانستن، 
ــهروندی  با هم بودن، فعاليت کردن و به طور کلی، رعايت اصول ش
است که از يک سو فرد را در مقابل افراد جامعه مسئوليت پذير می کند 
و از سوی ديگر، سبب درک زمينه های اجتماعی، عاطفی و فرهنگی 

ديگران می شود [يونيسيف، ۲۰۰۰].
در پژوهشهای ديگر، محتوای کتابهای علوم اجتماعی به مسائل 
و نيازهای اجتماعی فراگيرندگان [عباسی، ۱۳۸۳] و در نظر نگرفتن 
ــی مطرح  انتظارات دانش آموزان [يعقوبی، ۱۳۷۶] در کتابهای درس

شده است.
ــود دريافت که محتوای کتب  داود حسنی نسـب در تحقيق خ
علوم اجتماعی در زمينة آموزش مهارتهای اجتماعی، اطالعات کم و 

متوسطی را به دانش آموزان ارائه می دهد.
ــيد که محتوای  خضرلـو (۱۳۷۴) در تحقيق خود به اين نکته رس
کتابها با مسائل و پديده های اجتماعی و نيازهای جامعه مطابقت ندارد و 

نمی تواند هماهنگی الزم را با مسائل و نيازهای اجتماعی برقرار کند.
المدرس (۱۳۷۹)، تون، شـری و سيرسـی (۱۹۹۷) به اين نکته 
ــه و کتابهای درسی به منزلة عواملی اساسی  ــت يافتند که مدرس دس
می توانند در اجتماعی شدن دانش آموزان نقش به سزايی داشته باشند.

ــط خانم مريم توکلی به اين نکته  ــده توس در پژوهش انجام ش
اشاره شده است که بين آموزش مهارتهای اجتماعی و مشاغل ارتباط 
وجود دارد. وی بيان کرده است که مشاغل معرفی شده در اين کتاب 

از نوع مشاغل فکری هستند.
بنابراين می توان نتيجه گرفت که اگر آموزشها مهارت مورد نياز را 
به افراد ارائه دهند و آنها را افرادی مسئوليت پذير بار بياورند، در زندگی 
اجتماعی واقعی دچار مشکل نمی شوند و در برخورد با مؤسسات می توانند 
نيازهای خود را برطرف سازند. هم چنين ضمن کسب مهارت، آيندة شغلی 

خود را نيز با توجه به استعداد و توانمندی شان پيش بينی کنند.

  طرح پژوهشی
انتخاب روش انجام تحقيق به هدفها و ماهيت موضوع پژوهش 
ــتگی دارد [نادری و سيف نراقی، ۱۳۷۲].  و امکانات اجرايی آن بس
در اين پژوهش، روش تحقيق از نوع زمينه يابی توصيفی بود. تحقيق 
زمينه يابی فرايندی مشخص و معين است و به منظور کشف داده ها 
يا اطالعاتی به کار برده می شود که از طريق آنها می توان روابط بين 

متغيرها را مورد بحث و بررسی قرار داد.

ــة آماری مورد نظر در اين پژوهش تعدادی از دانش آموزان  جامع
ــال دوم راهنمايی مناطق ری ۱، ری ۲ و «فشافويه»  دختر و پسر س
بوده اند. با توجه به جامعة آماری، از ۱۰۰ دانش آموز دختر و پسر به نسبت 

مساوی (هر گروه ۵۰ نفر) به عنوان نمونة آماری استفاده شد.
ــش نامة  ــيلة جمع آوری اطالعات با توجه به موضوع، پرس وس
ــخ بود که براساس مقياس  ــؤال بسته پاس ــاخته با ۲۰ س محقق س
درجه بندی ليکرت در پنج درجة عالی، خيلی خوب، خوب، متوسط و 

ضعيف، تنظيم شد.
شيوة نمونه گيری در اين پژوهش، «تصادفی ساده» بود.

ــش نامه است، توسط استاد محترم  ابزار تحقيق که همان پرس
سرکار خانم دکتر عظيمی بررسی شد و پس از رفع معايب آن، روايی 

آن مورد تأييد قرار گرفت.

  شيوة تجزيه و تحليل اطالعات
برای تجزيه و تحليل اطالعات، داده های جمع آوری شده توسط 
ــش نامه ها وارد رايانه شد و با استفاده از نرم افزار تحليل آماری،  پرس
ــتنباطی مورد تجزيه و تحليل  ــطح آمار توصيفی و آمار اس در دو س
قرار گرفت. از آمار توصيفی برای نشان دادن توزيع فراوانيها، درصد 
فراوانی، درصد تراکمی و شاخصهای گرايش مرکزی نظير ميانگين، 
ميانه، نما، واريانس و انحراف معيار استفاده شد. آمار استنباطی (مانند 
هم بستگی و مجذور خی) نيز برای اثبات فرضيه ها به کار گرفته شد.

  چگونگی پايايی ابزار پژوهش
ــاخته، برای تعيين پايايی سؤالها از  ــش نامة محقق س در پرس
ــتفاده شد و پس از عمليات آماری، معنی دار بودن  آلفای کرانباخ اس

پرسش نامه مورد تأييد قرار گرفت.

  نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماری
● بين نحوة معرفی مؤسسات و آموزش مهارتهای اجتماعی رابطة 
معنی داری وجود دارد. يعنی مؤسسات در حيطة دانش خوب معرفی 

شده اند و آموزش الزم را به دانش آموزان ارائه داده است.
ــتگی وجود دارد.  ــات و مشاغل هم بس ● بين نحوة معرفی مؤسس
ــارت الزم، عالوه بر  ــب مه ــا که دانش آموزان پس از کس بدين معن
برطرف کردن نياز خود به عنوان شهروند جامعه، درصدد انتخاب شغل 

مناسب با توجه به مهارت و عالقة فردی خود برمی آيد.

  يافته های پژوهش
ــخ گويی به سؤالهای پژوهشی، از پرسش نامة محقق  برای پاس
ــؤال را که مربوط به موضوع پژوهش بود انتخاب و  ــاخته، ۱۰ س س
ــه صورت جدول و نمودار  ــپس فراوانی و درصد فراوانی آنها را ب س

تنظيم کرديم و نتايج زير به دست آمد:
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درصد تراکمیدرصد معتبردرصد فراوانی فراوانیگزينه ها

۲۳۳۸۳۸۳۸عالی

۳۶۲۳۲۳۶۱خيلی خوب

۲۴۲۰۲۰۸۱خوب

۱۳۱۵۱۵۹۶متوسط

۴۴۴۱۰۰ضعيف

۱۰۰۱۰۰۱۰۰جمع

درصد تراکمیدرصد معتبردرصد فراوانی فراوانیگزينه ها

۴۰۴۰۴۰۴۰عالی

۲۷۲۷۲۷۶۷خيلی خوب

۲۰۲۰۲۰۸۷خوب

۹۹۹۹۶متوسط

۴۴۴۱۰۰ضعيف

۱۰۰۱۰۰۱۰۰جمع

درصد تراکمیدرصد معتبردرصد فراوانی فراوانیگزينه ها

۳۸۳۸۳۸۳۸عالی

۲۳۲۳۲۳۶۱خيلی خوب

۲۰۲۰۲۰۸۱خوب

۱۵۱۵۱۵۹۶متوسط

۴۴۴۱۰۰ضعيف

۱۰۰۱۰۰۱۰۰جمع

سؤال ۱   مفاهيم و موضوعات کتاب تا چه اندازه مهارتهای اجتماعی را به دانش آموزان آموزش می دهد؟

با توجه به فراوانی مشخص می شود که در حيطة دانش، آموزش مهارتها به طور کلی بيان شده است و دانش آموزان مفهوم آن را به طور 
کامل فراگرفته اند.

سؤال ۳  مطالب کتاب چه ميزان اطالعات در مورد مؤسسات گوناگون ارائه می دهد؟

همان گونه که مشخص است، ارائة اطالعات در مورد مؤسسات در حد خيلی خوب است، ولی ترجيح دارد محتوای مؤسسات معرفی شده با 
توجه به کارکرد واقعی آنان در جامعة کنونی، يعنی متناسب با فناوری روز در نظر گرفته شود.

سؤال ۴   مفاهيم کتاب چه ميزان دانش آموزان را با زندگی اجتماعی آشنا می سازد؟
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در اين سؤال نيز باالترين فراوانی را گزينة عالی دارد. يعنی دانش آموزان به عنوان شهروند با نحوة زندگی اجتماعی آشنا می شوند و آن را 
به کار می برند.

سؤال ۸   مطالب کتاب چه ميزان اطالعات در مورد مشاغل می دهد؟

در اين قسمت فراوانيها به هم نزديک است، ولی در يک نگاه می توان گفت: اطالعاتی که ارائه شده در حد متوسط است. بدين معنا که 
می شد بيشتر و مطلوب تر به مشاغل پرداخت و بقية مشاغل را نيز معرفی کرد.
سؤال ۹   آيا محتوای کتاب برای دانش آموزان راهنمايی مناسب است؟

در زمينة محتوايی نيز کتاب گويا و قابل فهم و فاقد نکات مبهم بوده است. يادگيری آن نيز آسان است.
سؤال ۱۰   مفاهيم درس بانک تا چه اندازه با نحوة کار بانکهای امروزه تناسب دارد؟

درصد تراکمیدرصد معتبردرصد فراوانی فراوانیگزينه ها

۳۵۳۵۳۵۳۵عالی

۲۱۲۱۲۱۵۶خيلی خوب

۱۹۱۹۱۹۷۵خوب

۱۹۱۹۱۹۹۴متوسط

۶۶۶۱۰۰ضعيف

۱۰۰۱۰۰۱۰۰جمع

درصد تراکمیدرصد معتبردرصد فراوانی فراوانیگزينه ها

۱۹۱۹۱۹۲۶عالی

۳۹۳۹۳۹۵۸خيلی خوب

۲۹۲۹۲۹۸۷خوب

۱۱۱۱۱۱۹۸متوسط

۲۲۲۱۰۰ضعيف

۱۰۰۱۰۰۱۰۰جمع

درصد تراکمیدرصد معتبردرصد فراوانی فراوانیگزينه ها

۲۶۲۶۲۶۲۶عالی

۲۵۲۵۲۵۵۱خيلی خوب

۲۶۲۶۲۶۷۷خوب

۱۹۱۹۱۹۹۶متوسط

۴۴۴۱۰۰ضعيف

۱۰۰۱۰۰۱۰۰جمع
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درصد تراکمیدرصد معتبردرصد فراوانی فراوانیگزينه ها

۱۵۱۵۱۵۱۵عالی

۲۴۲۴۲۴۳۹خيلی خوب

۱۹۱۹۱۹۵۸خوب

۲۰۲۰۲۰۷۸متوسط

۲۲۲۲۲۲۱۰۰ضعيف

۱۰۰۱۰۰۱۰۰جمع

با توجه به اين که فراوانيها در حد متوسط پايين هستند، مطالب ارائه شده در درس بانک با توجه به فناوری روز در نظر گرفته نشده و از 
خدمات جديد الکترونيکی نامی برده نشده است.

سؤال ۱۲    آيا محتوای درس بانک موجب می شود که دانش آموزان به کار در بانک به عنوان يک شغل فکر کنند؟

گرچه باالترين فراوانی را گزينة خيلی خوب دارد، ولی دانش آموزان دختر و پسر هيچ عالقه ای به کار در بانک از خود نشان ندادند. دومين 
فراوانی را گزينة ضعيف دارد که خود حاکی ازهمين مطلب است.

سؤال ۱۶   مطالب درس پست تا چه ميزان شما را به کار در پست تشويق کرده است؟

ــت، بيشتر دانش آموزان عالقه مندی خود را  ــت و چون تنوع کاری در اين حرفه زياد اس به عنوان يک کار، دارای فراوانی بااليی بوده اس
نسبت به آن ابراز کردند.

سؤال ۱۸   محتوای درس راهنمايی و رانندگی چه ميزان دانش آموزان را به داشتن اين حرفه ترغيب کرده است؟

درصد تراکمیدرصد معتبردرصد فراوانی فراوانیگزينه ها

۲۲۲۲۲۲۲۲عالی

۲۱۲۱۲۱۴۳خيلی خوب

۳۳۳۳۳۳۷۶خوب

۷۷۷۸۳متوسط

۱۷۱۷۱۷۱۰۰ضعيف

۱۰۰۱۰۰۱۰۰جمع

درصد تراکمیدرصد معتبردرصد فراوانی فراوانیگزينه ها

۳۶۳۶۳۶۳۶عالی

۲۴۲۴۲۴۶۰خيلی خوب

۲۰۲۰۲۰۸۰خوب

۱۲۱۲۱۲۹۲متوسط

۸۸۸۱۰۰ضعيف

۱۰۰۱۰۰۱۰۰جمع
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درصد تراکمیدرصد معتبردرصد فراوانی فراوانیگزينه ها

۳۵۳۵۳۵۳۵عالی

۱۹۱۹۱۹۵۴خيلی خوب

۱۸۱۸۱۸۷۲خوب

۱۶۱۶۱۶۸۸متوسط

۱۲۱۲۱۲۱۰۰ضعيف

۱۰۰۱۰۰۱۰۰جمع

دانش آموزان مفهوم مؤسسه را به طور کامل فراگرفته اند و می توانند آن را به طور کامل بيان کنند و با وظايف متقابل يکديگر نيز آشنايی 
کامل دارند.
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مفهوم شغل پليسکار در پستکار در بانکمفهوم بانکمحتوامشاغل
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----------آمار فراموش شده
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با توجه به فراوانی، تقريبًا بيشتر دانش آموزان عالقه مند به اين حرفه بودند؛ شايد به خاطر اعتباری که مأمورين نيروهای انتظامی و پليس 
در جامعه دارند؛ کاری پر خطر اما دوست داشتنی.

سؤال ۲۰   محتوای کتاب چه ميزان شما را با مفهوم مؤسسه آشنا کرده است؟

جدول آمار توصيفی با شاخص گرايش مرکزی (ميانگين، ميانه، انحراف معيار و واريانس)

  محدوديتهای پژوهش
۱. در مورد موضوع پژوهش منابع کافی وجود ندارد.

۲. به دليل شرايط سنی دانش آموزان راهنمايی، تصور آنان از تکميل پرسش نامه اين بود که مطالب کتاب افزوده خواهد شد. درنتيجه به 
دقت به آن پاسخ ندادند.

۳. پرسش نامه ها در دو مرحله به دانش آموزان ارائه شد. در مرحلة اول، چون به نتايج خوبی دست نيافتيم، به دليل نوع سؤاالت که مبهم 
بودند، مجددًا پرسش نامه طراحی و در اختيار دانش آموزان قرار داده شد. زمان زيادی برای اين کار صرف شد.
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طبق آمار به دست آمده، پايين ترين نما را مفهوم بانک داراست. بقية سؤاالت در حد مطلوب و خوب هستند.

ساير نمودار های اين مقاله در دفتر مجله محفوظ است.

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰ سؤال اول _ آموزش مهارت

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰ سؤال ۳ _ اطالعات. م

  پيشنهادها
۱. با توجه به رشد روزافزون فناوری، محتوای دروس نيز متناسب با آن تدوين و تنظيم شود.

۲. مؤسسات ديگری نيز در کتاب گنجانده شوند تا مهارت الزم توسط دانش آموزان کسب شود.
۳. در طراحی تصاوير دقت شود تا خود تصوير بتواند مفهوم درس را به دانش آموزان ياد دهد.

۴. اگر شيوة اين درس کاربردی تر باشد و تدريس آن نيز به شکل کارگاهی انجام گيرد، يادگيری مطلوب و مفيد خواهد بود.

۰/۰۰ ۱/۰۰ ۲/۰۰ ۳/۰۰ ۴/۰۰ ۵/۰۰ ۶/۰۰

۰/۰۰ ۱/۰۰ ۲/۰۰ ۳/۰۰ ۴/۰۰ ۵/۰۰ ۶/۰۰
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اشاره 
آيـا واقعًا جامعـه ي دانش آمـوزي و 
دانشـجويي به كتاب هاي كمك  آموزشي 
نياز دارد؟ بازار اين كتاب ها نشان مي دهد 
كـه مخاطبان خاصـي از آن ها اسـتقبال 
مي كنند و از طريق آن ها نيز، بسـياري از 
ناشران صاحب  مال هاي فراوان شده اند. 
آيا اين كتاب ها مورد تأييد مراجع علمي اند؟ 
يا آن كه برچسب ناچسبي هستند كه خود 
را به نظام آموزشـي چسبانده اند؟ قبل از 
هر چيز الزم اسـت كه تعريفي اجمالي از 

اين كتاب ها ارائه دهيم.
كتاب هاي كمك آموزشي كتاب هايي 
است كه براسـاس برنامه ي آموزشي 
خاصي نوشته مي شـوند و هدف اصلي 
آن هـا، كمـك بـه تحقـق اهـداف آن 

برنامه ي آموزشي است. 

گزارشي از علل وجودي 
كتاب هاي كمك آموزشي

 در ايران 

گزارش: محمود همدانی

گزارش
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برخي از معيارهاي كتاب هاي كمك آموزشي
 مكمل كتاب هاي درسي 

ــي يا كتاب درسي را به   اين كتاب ها نقش مكمل برنامة آموزش
عهده دارند و اين نقش را به شيوه هاي متنوعي ايفا مي كنند. در بيشتر 
ــي، مفاهيم به صورت حقايق علمي بيان مي شوند.  كتاب هاي درس
ــي، تحوالتي به سمت آموزش فرايند علم  در تمام نظام هاي آموزش
ــوم علمي رخ داده  ــت آمدن يك مفه ــكل گيري و به دس و نحوة ش
است. با وجود اين، كتاب هاي درسي به علت حجم  محدود و مفاهيم 
گوناگوني كه بايد به دانش آموز منتقل شوند، به تنهايي نمي توانند از 
ــي فرصتي را براي  عهدة اين هدف برآيند. كتاب هاي كمك آموزش

پوشش دادن به اين هدف هستند.

 جذابيت تصويري و سرگرمي 
شيوة پرداختن به مفاهيم علمي در كتاب هاي درسي بسيار رسمي 
است. كتاب هاي كمك آموزشي مي توانند با شيوه هاي جذاب تري به 
ــراي مثال، مي توانند برخي مفاهيم را به زبان  موضوع ها بپردازند. ب
طنز و كاريكاتور معرفي كنند. مجموعة راهنماي كارتوني انتشارات 
ــت  «ِپرنيال»۱ كه به مفاهيم پاية فيزيك، ژنتيك، آمار و محيط زيس

مي پردازد، از اين جمله است.
كتاب هاي كمك آموزشي مي توانند از تصويرسازي سرگرم كننده 
و صفحه آرايي جذاب نيز براي انتقال مفاهيم علمي و آموزشي كمك 

بگيرند. هر فردي، حتي اگر زبان خارجي هم نداند، با ورق زدن كتاب 
كمك آموزشي خارجي، مجذوب آن مي شود.

 ساختار فرامتني 
ساختارهاي فيزيكي و محتوايي كتاب هاي درسي شايد به دليل 
رسمي بودن آن ها از جذابيت الزم برخوردار نيست. طراحي كتاب هاي 
ــاختار فرامتني، مي تواند اين نقيصه را برطرف  ــي با س كمك آموزش
ــازد. توضيح آن كه در ساختار فرامتني صفحات اينترنتي، مفاهيم  س
ــوند و مخاطب امكان  ــوب يك متن اصلي متمركز نمي ش در چارچ
ــتري دارد (بين مقاالت، درون يك مقاله و حتي درون  انتخاب بيش
ــده است، ساختار غيرمتمركز مورد  يك پاراگراف). اين امر باعث ش
ــران كتاب هاي علمي و آموزشي قرار گيرد.  توجه نويسندگان و ناش
چنين ساختاري، كه مي توان از آن به عنوان تأثير اينترنت بر ساختار 
ــي هم تأثير گذاشته و ساختار  كتاب نام برد، حتي بر كتاب هاي درس

فرهنگ نامه را زيرورو كرده است.
ــارات  ــة كودك و نوجوان» انتش ــال، در «فرهنگ نام براي مث
«كينگ فيشر»۲، مقالة هر مدخل در قالب چند پاراگراف تنظيم شده 
ــت كه هر كدام در عين ارتباط با يكديگر، به صورت مستقل نيز  اس
قابل استفاده اند. به عالوه، بخش قابل مالحظه اي از مفاهيم به كمك 
تصويرهاي جذاب و كنارنويس آن ها انتقال داده مي شوند. البته، اين 
تصاوير، مانند بسياري از كتاب هايي كه هر روز مي بينيم، فقط براي 

عکس : طيبه رحيمی
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توضيح مفاهيم معرفي شده در پاراگراف ها عرضه نشده اند، بلكه خود 
به عنوان بخشي مجزا به فهم موضوع هر مدخل كمك مي كنند.

ــاختار غيرمتمركز، الزم نيست خواننده از اول تا آخر متن را  در س
بخواند تا با مفهوم مورد نظر خود بيشتر آشنا شود، بلكه به او حق انتخاب 

بيشتري داده مي شود تا با توجه به نياز و حوصله اش مطالعه كند.

نگرش هاي موجود دربارة كتاب هاي كمك آموزشي
الف) نگرش مثبت 

ــي  به طور كلي دو نگرش عمده دربارة كتاب هاي كمك آموزش
ــان و توليدكنندگان  ــا و متخصص ــي از خانواده ه ــود دارد. برخ وج
ــدگاه «آموزش فعال»  ــي، به اين امر از دي كتاب هاي كمك آموزش
مي نگرند و معتقدند كه به دليل پيشرفت مداوم علوم و مفاهيم جديد، 
الزم است دانش آموزان و دانشجويان از آخرين دستاوردهاي علمي 
ــند تا بتوانند خالقيت هاي  ــته باش و جديدترين روش ها اطالع داش
ــبب، كتاب هاي كمك آموزشي را  خود را افزايش دهند. به همين س
مكمل و تقويت كنندة مفاهيم علمي و آموزش هاي كتاب هاي درسي 
ــيب هاي محتمل،  ــده معتقدند با حذف آفات و آس ــد. اين ع مي دانن
مي توان از ظرفيت هاي بخش خصوصي در جهت آموزش فعال بهره 
ــاخص هاي دقيق علمي،  ــت. در عين حال، با ارائة معيارها و ش جس
مي توان از انتشار كتاب هاي به اصطالح «بازاري» جلوگيري كرد تا 
ــتانداردهاي داخلي و بين المللي كامًال به كار گرفته شوند. به اين  اس
منظور، آموزش وپرورش و هم چنين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
بايد برنامه هايي داشته باشند تا ضمن معرفي معيارها و استانداردها، 

به كيفيت بخشي كتاب هاي كمك آموزشي ياري رسانند. 

ب) نگرش منفي 
عدة ديگري بر اين باورند كه در آموزش وپرورش نوين، دانش آموز 
بايد پژوهش محور و خالق بار بيايد و پاسخ محور باشد تا بتواند از عهدة 
ــد و در نتيجه خالقيت هايش ظهور و بروز يابد. در  درك مفاهيم برآي

ادامه، استدالل اين افراد را از زبان مسئوالن مربوطه نقل كرده ايم: 
حجئ االسالم محي الدين بهرام محمديان، معاون پژوهشي وزير 
آموزش وپرورش، با اعالم خبر ممنوعيت تدريس كتاب هاي كمك درسي 
در مدارس مي گويد: «متأسفانه برخي معلمان براي كم و آسان كردن 
ــتفاده مي كنند كه  ــي اس كار خود در كالس، از كتاب هاي كمك درس
تخلف آشكار است. الزام دانش آموزان به خريد كتاب هاي كمك درسي 

و تدريس آن در ساعات رسمي مدارس، غيرقانوني است.»
براساس اين خبر و با تأييد «سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي»، 
۵۰ درصد از كتاب هاي كمك درسي موجود در بازار، غيراستاندارد هستند 
كه موجب رواج حفظ كردن به جاي يادگيري و ركود ذهن دانش آموزان 
مي شوند. تبليغات گستردة برخي كتاب هاي كمك آموزشي در رسانه هاي 

جمعي هم دليلي بر تأييد آن ها توسط وزارت آموزش وپرورش نيست.

فاطمه قربان، معاون آموزش ابتدايي و پيش دبستاني وزير آموزش وپرورش 
مي گويد: «استفاده از كتاب هاي كمك آموزشي و كتاب هاي كمك  درسي، 
دانش آموزان را «پاسخ محور» تربيت مي كند كه با اهداف آموزش وپرورش 
در حوزة تعليم و تربيت فاصله دارد و به هيچ وجه به نفع دانش آموزان نيست. 
در آموزش نوين تالش بر اين است كه دانش آموز پژوهش محور و خالق 
بار بيايد و براي هر سؤال به دنبال پاسخ هاي متفاوت باشد تا ذهنش خالق 
ــتفاده از كتاب هاي كمك درسي باعث  و پويا پرورش يابد. در حالي كه اس
ــي و خالقيت دانش آموزان مي شود. به همين  از بين رفتن روحية پژوهش
دليل، آموزش و پرورش بخش نامه اي را مبني بر ممنوعيت تدريس و توصية 

ــوزان براي  ــه دانش آم معلمان ب
استفاده از كتاب هاي كمك آموزشي، 
ــال كرده است.  ــتان ها ارس به اس
ــان دورة  ــان به ويژه معلم از معلم
ابتدايي مي خواهيم، از توصيه و الزام 
ــوزان به خريد كتاب هاي  دانش آم
كمك درسي خودداري كنند. مگر 
کتاب هايی که در کتابنامه های رشد 

معرفی شده است.»
ــي آموزش وپرورش نيز  رحيمـي، مدير كل دفتر آموزش ابتداي
ــد بر محور كتاب هاي  ــد: «اصل كار معلمان در كالس باي مي گوي
ــت.  ــد و فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه اختياري اس ــي باش درس

ــچ مدير و معلمي اجازه ندارد دانش آموزان را به خريد كتاب هاي  هي
كمك درسي وادار كند؛ به ويژه كتاب هايي كه فقط جنبة حفظي دارند 
و دانش آموزان را به سوي حافظه محوري سوق مي دهند. به همين 
ــتفاده از اين كتاب ها ممنوع  دليل اجبار دانش آموزان به خريد و اس
ــه اصل دوري از  ــت. رويكرد ارزش يابي توصيفي نيز با توجه ب اس
ــده است و اين كه دانش آموزان را به سمت  حافظه محوري اتخاذ ش
تحقيق، مطالعه و تفكرمحوري سوق دهيم. برخي مؤسسات آموزشي 
ــي بازاري منتشر  به خاطر منافع اقتصادي، كتاب هاي كمك آموزش
مي كنند، گفت: متأسفانه معلمان نيز براي اين كتاب ها بازار فروش 
ــي براي دانش آموزان،  ــاد كرده اند كه هيچ نفع علمي و آموزش ايج
معلمان و خانواده ها ندارد. پژوهش ها نشان مي دهد تفاوت معناداري 

شـيوه ي پرداختـن بـه مفاهيـم علمـي در 
اسـت.  رسـمي  بسـيار  درسـي  كتاب هـاي 
بـا  مي تواننـد  كمك آموزشـي  كتاب هـاي 
شيوه هاي جذاب تري به موضوع ها بپردازند. 
براي مثال، مي توانند برخي مفاهيم را به زبان 

طنز و كاريكاتور معرفي كنند
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ــي كه رويكرد آن ها آموزش  ميان يادگيري دانش آموزان در مدارس
مفهومي است، با مدارسي كه رويكرد آن ها حافظه محور است، وجود 
ــال مفهومي كردن آموزش  ــا ارزش يابي توصيفي به دنب دارد و ما ب

هستيم.» 
ــتان ها ارسال شده  وي افزود: «در اين باره بخش نامه اي به اس
مبني بر اين كه اجبار دانش آموزان و خانواده ها به تهيه و استفاده از 
كتاب هاي كمك درسي ممنوع است. معموًال معلمان، در درس هايي 
چون بخوانيم و بنويسيم، علوم، رياضي و حتي  گاه امال فهرستي از 
ــي و كمك درسي به دانش آموزان ارائه مي دهند  كتاب هاي آموزش
ــنده و انتشارات خاصي است. به همين دليل  كه هر كدام، از نويس
ــياري از خانواده ها در تهية اين كتاب ها دچار  ــال بس در ابتداي س
ــوند. چندي قبل وزير آموزش وپرورش گفته بود:  ــرگرداني مي ش س
ــن يادگيري دانش آموزان طراحي  كتاب هاي درسي متناسب با س
ــي نيازي نيست. كتاب هاي  ــده اند و به كتاب هاي كمك آموزش ش
ــوي آموزش وپرورش منتشر مي شوند،  كمك آموزشي هم كه از س
ــل متفاوت، از جمله  ــتند كه به دالي مخصوص دانش آموزاني هس
ــركالس حاضر شوند. در حال  ــافرت، نمي توانند س بيماري يا مس
ــئوالن  ــن موضوع و با پي گيري مس ــدن اي ــانه اي ش حاضر با رس
ــتفاده و  ــه اي مبني بر ممنوعيت اس ــرورش، بخش نام آموزش وپ
ــتان ها ابالغ شده است و  ــي به اس تدريس كتاب هاي كمك درس

اميدواريم اين مشكل برطرف شود.» 

ــد: «اين روزها  ــابان در اين باره مي گوي ز. شمسـايي، دبير حس
كتاب هاي كمك درسي حتي در مدارس ابتدايي هم نفوذ كرده اند. من 
هم مجبور شده ام براي فرزند ۱۰ ساله ام، چند كتاب كمك آموزشي 

تهيه كنم.» 
ــد،  اما عادت به آن ها را  ــد اين كتاب ها را مفيد مي دان وي خري
ــيب به نظام آموزش عنوان مي كند و مي گويد: «متأسفانه  باعث آس
ــي خيلي باالست. معلمان مجبور مي شوند از  حجم كتاب هاي درس
ــريع تر بگذرند، اما براي كمك به دانش آموزان به  برخي مفاهيم س
آن ها توصيه مي كنند، با استفاده از كتاب هاي كمك آموزشي مشكل 

خود را رفع كنند.
اما منتقدان اين گونه كتاب ها با تأكيد بر اين كه بسياري از متون 
ــتاندارد نيستند، توضيح مي دهند  ــي موجود در بازار، اس كمك آموزش
كه كتاب هاي مذكور تنها باعث نمره گيري دانش آموز مي شوند و از 
ــائل درسي به آن ها ناتوان اند. هر سال بخش عمده اي  ياددادن مس
ــور به كتاب هاي كمك درسي  ــمارگان كتاب  در بازار نشر كش از ش

اختصاص مي يابد. 
اين شمارگان هر چند معموًال به صورت هفتگي اعالم مي شود، 
اما نشانة افزايش ناشراني است كه با اخذ مجوز از «وزارت فرهنگ 
ــاد اسالمي» و بدون هماهنگي با «وزارت آموزش وپرورش»،  و ارش
ــي اختصاص  ــاي كمك درس ــر خود را به كتاب ه ــي از نش بخش

مي دهند.

عکس : رضا بهرامی



محمدعلي جمالي فر، قائم مقام «دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب 
ــازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي كشور، با توجه به  درسي» س
ــوم به «كار» در بازار نشر  ــار كتاب هاي آموزشي موس افزايش انتش
ــور توضيح مي دهد: «كتاب كار، مطالب را در قالب فعاليت هاي  كش
روزمره كه براي دانش آموزان قابل لمس است، ارائه مي دهد و از اين 

طريق يادگيري مطالب را براي آنان آسان تر مي كند.» 
ــي تحت عنوان كتاب  به گفتة او، ارائة كتاب هاي كمك آموزش
ــت، چرا كه اين نوع كتاب ها تك بعدي هستند،  كار نگران كننده اس
در حالي كه كتاب هاي كار بايد دانش، مهارت و خالقيت دانش آموز 

را تقويت كنند.
برخي كارشناسان معتقدند كه مؤلفان كتاب هاي كمك آموزشي 
ــي خارجي را منبع قرار  ــب سود بيشتر، كتاب هاي آموزش براي كس
ــوب  ــي محس ــد. يعني كتاب هايي كه در خارج كتاب درس مي دهن
مي شوند، در ايران عنوان «كمك درسي» مي گيرند. بخش عمده اي 
از اين كتاب ها به پرسش و پاسخ اختصاص دارد تا دانش آموز براي 
آزمون آماده شوند. بنابراين، كتاب  كمك آموزشي به يادگيري آن چه 
ــم در كالس تدريس مي كند، كمكي نمي كند، بلكه تنها عاملي  معل
ــي بگيرند و بهره وري معلم، هرچند  ــت تا دانش آموزان نمرة خوب اس

به طور كاذب، افزايش يابد.

ــرآن در  ــي ق ــناس مؤلف كتاب هاي درس رضـا نباتـي، كارش
ــياري از كتاب هاي  ــد: «بس ــاره مي گوي ــرورش در اين ب آموزش وپ
ــي به هيچ عنوان از نظر كارشناسي مفيد نيستند، زيرا در  كمك درس
ــي رويكردهاي نوين آموزشي مطرح مي شوند كه در  كتاب هاي درس
اين كتاب ها وجود ندارند. به عالوه، وقتي كتاب هاي كمك آموزشي 
ــائل ها در اختيار دانش آموزان قرار  ــتاندارد يا همان حل المس غيراس
ــرطي  ــاق نمي افتد و تنها دانش آموزان ش ــد، يادگيري اتف مي گيرن
ــئله عوض شود، آن ها  ــوند. يعني اگر در امتحان صورت مس مي ش

نمي توانند به سؤاالت پاسخ دهند.» 
در حال حاضر به گفتة معاون پژوهشي وزير آموزش وپرورش، 
ــتاندارد است و  ــي، آشفته و غيراس بازار كتاب هاي كمك  آموزش
نيازهاي كاذبي كه در معلمان و دانش آموزان به وجود آمده است. 
كه به طور مسلم به ضرر كتاب هاي درسي و آموزشي خواهد بود. 
ــاد و  ــو از نبود هماهنگي بين وزارت ارش ــفتگي از يك س اين آش
ــي، و از سوي ديگر،  آموزش وپرورش در توليد محصوالت آموزش
ــتفادة جديدي كه تاوان آن را والدين و دانش آموزان  ــو ء اس از س

مي دهند، حكايت مي كند. 
به نظر مي رسد كه دو نگرش مثبت و منفي به كتاب هاي كمك آموزشي، 

هر دو با نظارت علمي و منطقي بر كتاب هاي كمك آموزشي موافق اند. 

عکس : رضا بهرامی



سامان بخشي كتاب هاي كمك آموزشي
علي رضـا حاجيان زاده، با تأكيد بر اين نكته كه برخي كتاب هاي 
كمك آموزشي موجود در بازار در راستاي اهداف آموزش وپرورش تأليف 
نشده اند، تصريح كرد: «هم اكنون ظرفيتي در ناشران بخش خصوصي 
وجود دارد كه بايد از اين ظرفيت به نفع اهداف آموزش وپرورش استفاده 
كرد. اجراي طرح سامان بخشي به كتاب هاي كمك آموزشي موجود در 
بازار، به تحقق اين امر كمك مي كند. طبق مصوبة آموزش وپرورش، همة 
حمايت ها و خريدهاي اين وزارت خانه، از جمله تجهيز كتاب خانه هاي 
مدارس، بايد بر طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي متمركز شود و 
ــي برتر در  از طريق خريد كتاب هايي كه به عنوان كتاب  كمك آموزش

جشنواره هاي كتاب هاي آموزشي رشد شناخته شده اند.» 
وي يادگيري به روش خالق را از ضوابط اصلي انتشار كتاب هاي 
ــدت منفي استفاده از  ــي عنوان كرد و در مورد آثار به ش كمك آموزش
حل المسائل از سوي دانش آموزان يادآور شد: «كتاب هاي كمك آموزشي 
ــائل، دانش آموز را به تنبلي مي كشانند و خالقيت وي  داراي حل المس
را به طور جدي از بين مي برند. به طور كلي، اين نوع كتاب ها به عنوان 

كتاب هاي مخرب مورد تأييد آموزش وپرورش نيستند.» 
ــائل  ــود دربارة مس ــرد موج ــاد از رويك ــا انتق ــان زاده ب حاجي
كمك آموزشي اظهار داشت: «متأسفانه امروز در محافل ما كمتر به 

حجت االسالم علي ذوعلم، با بيان اين كه تبديل شدن كتاب هاي 
ــي، خودآموز يا كتاب علمي، جزو  درسي به كتاب هاي كمك آموزش
آفت هاي كتاب  درسي است. گفت: «با شاخص سازي براي كتاب هاي 
درس يمي توان از پديدآمدن اين گونه آفت ها جلوگيري كرد.»  ذوعلم 
روان بودن، صميمي بودن، استحكام واژ ه ها، جذاب بودن  متن، تأمل 
برانگيزي، شفاف بودن فصل بندي ها، طبقه بندي كتاب، رعايت تقدم و 
تأخر در ساختارها را از شاخص هاي مهم در تأليف كتاب هاي درسي 
ــت و افزود: «قطعًا كتاب فارسي كالس اول مناطق دوزبانه با  دانس
ــي زبان، بايد متفاوت باشد و براي مدارسي كه تواناتر  مناطق فارس
هستند، نگارش بايد به گونه اي باشد كه شاخص تأمل برانگيز بودن 
آن برجسته باشد يا در مدارس ديگر ممكن است شاخص روان بودن 

بيشتر مورد توجه قرار گيرد.» 
آقاي عليرضا حاجيان زاده در ادامة سخنانش در مورد كتاب هاي 
ــال اخير، از ميان ۱۸ هزار عنوان  ــي گفت: «در ۱۰ س كمك آموزش
ــران براي تأييد به ما تحويل داده  ــوي مؤلفان و ناش كتاب كه از س
شد، مجموعًا حدود ۸ هزار كتاب كمك آموزشي به عنوان كتاب هاي 
ــدند. يعني فقط حدود ۴۰ درصد از اين  مناسب انتخاب و معرفي ش
كتاب ها مورد تأييد ما بوده اند. مهم ترين كار ما كه در مرحلة جديد هم 
قرار دارد، پس از يك دهه فعاليت طرح سامان بخشي به كتاب هاي 
كمك آموزشي، آن است كتاب هاي كمك آموزشي را استاندارد سازيم 
ــتاندارد  ــه كتاب هاي مورد تأييد وزارت آموزش وپرورش مهر اس و ب
بدهيم تا دانش آموزان و اوليا با مشاهدة اين مهر، بر استاندارد بودن 
ــوند.»   ــواي كتب از نظر وزارت آموزش وپرورش نيز مطمئن ش محت
وي مي افزايد: «ما تاكنون صرفًا كتاب هاي كمك آموزشي و آموزشي 
مرتبط با دروس را مورد بررسي قرار داده ايم. اما اخيرًا به دنبال مصوبة 
شوراي عالي آموزش وپرورش و تأييد وزير، ساير كتاب هاي غيردرسي 
ــت بررسي داريم كه آن را  ــب براي دانش آموزان را هم در دس مناس
در قالب طرح توسعة موضوعي اجرا خواهيم كرد و به آن ها هم مهر 
ــتاندارد خواهيم داد.»  وي ويژگي هاي كتاب هاي كمك آموزشي  اس
ــد وزارت آموزش وپرورش را كتاب هاي خالق، فعال كننده  مورد تأيي
و دانش افزا دانست و افزود: «وزارت آموزش وپرورش صرفًا به تأييد 
و معرفي اين گونه كتاب هاي كمك آموزشي بسنده نمي كند، بلكه با 
صرف بودجه و با خريد كتاب هاي مفيد، كتاب خانه هاي مدارس را نيز 
ــران ما متوجه اين حركت هاي هدفمند در  تجهيز مي كند. وقتي ناش
وزارت آموزش وپرورش شوند، قطعًا تالش خواهند كرد كه كتاب هاي 

مناسب تري توليد كنند.»

پي نوشت 
1. Perennial
2. Kingfisher

ــي پرداخته مي شود و تأكيد مدارس و اوليا بيشتر  بحث كمك آموزش
روي موضوعات رسمي آموزش است. ذهن دانش آموزان به طور كامل 
در اختيار آموزش وپرورش نيست و يادگيري تركيبي از عناصر مختلف 
ــمي را  ــت. لذا معتقديم آموزش وپرورش بايد اين آموزش غيررس اس

مديريت كند.» 
وي در ادامه عنوان كرد: «عالوه بر در نظر گرفتن تفاوت هاي فرهنگي، 

ما بايد تفاوت هاي فردي خوانندگان خود را نيز در نظر بگيريم.» 

هيچ مدير و معلمي اجازه ندارد دانش آموزان 
را به خريـد كتاب هاي كمك درسـي وادار 
كنـد؛ به ويـژه كتاب هايـي كه فقـط جنبه ي 
حفظـي دارنـد و دانش آموزان را به سـوي 
حافظه محـوري سـوق مي دهنـد. به همين 
دليل اجبار دانش آموزان به خريد و استفاده 
از ايـن كتاب هـا ممنـوع اسـت. رويكـرد 
ارزش يابـي توصيفـي نيـز با توجـه به اصل 
دوري از حافظه محوري اتخاذ شـده است 
و اين كه دانش آموزان را به سـمت تحقيق، 

مطالعه و تفكرمحوري سوق دهيم

۲۵
رشد
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� سازمان دهی محتوا را براساس چه الگويی انجام می دهيد؟
ــورای برنامه ريزی  ــی، ش بحـری: برای تأليف کتابهای درس
جلسات متعددی در اين زمينه داشت. براساس نوعی نيازسنجی و 
مثًال اين که امروز نسل جوان ما ـ چه دختر و چه پسر ـ با چه مسائلی 
روبه رو هستند، و نيز براساس يک سلسله ضابطه هايی که شورای 
ــد. بعد سعی  برنامه ريزی مطرح کرد، چهل پنجاه مورد انتخاب ش
کرديم از ميان آنها ضروری ترها را در نظر بگيريم. برای مثال، اگر 
می خواهيم دربارة شغل، ازدواج و کنکور صحبت کنيم، در کدام يک 
از اين دوره ها مطرح کنيم که بازده بهتری داشته باشد. آيا ضرورت 
دارد که اين مسائل برای دانش آموز سال اول مطرح شود؟ معموًال 
انتخاب مباحث براساس چنين مالحظاتی صورت گرفته است. البته 
ما می دانيم که کارمان خالی از ايراد نيست، اما اگر هم اشکالی به 
نظر می آيد، در هر حال حاصل نظر شورای برنامه ريزی بوده است. 
ــائل به نوعی به اجماع رسيده اند و  ــورا در مورد اين مس اعضای ش

اکثريت توافق کرده اند.
خوب است يک نمونة عينی را خدمت شما عرض کنم. مثًال 
ــال اول نوشتيم، حاوی شش  کتابی که ما برای درس مطالعات س

ميزگردی با دو تن
از نويسندگان کتابهای درسی

اشاره
سازمان دهی محتوا، در انتقال هدفمند و ساختارمند مفاهيم 
علوم اجتماعی، به ويژه کتابهای درسی اين دانش فراگير، از 
اهميت بسزايی برخوردار است. اگر سازمان دهی محتوا دقيق 
و عالمانه صورت پذيرد، در ادراک مطالب اين حوزة آموزشی 
بسيار مؤثر خواهد بود به همين سبب با دو تن از مؤلفان کتابهای 
درسی که مستقيم با اين حوزه آشنايی دارند، به گفت وگو 
نشستيم تا چند و چون سازمان دهی محتوای کتابهای درسی 
علوم اجتماعی روشن شود. از آنان دربارة الگوهای سازمان دهی 
محتوا، نحوة ورود تغييرات اجتماعی به کتابهای درسی، 
سازمان دهی محتوای پديده های نوين اجتماعی، انديشه های 
اسالمی و روابط آن با پديده های جديد و... سؤالهايی پرسيديم 
که پاسخهای آنان را مالحظه می کنيد.
آقای بحری و سرکار خانم بيرقی ديدگاههای خود را 
به عنوان مؤلفان کتابهای درسی علوم اجتماعی به ميدان 
آورده اند و نکات تازه ای را مطرح کرده اند که مطالعة آنها برای 
عالقه مندان علوم اجتماعی جالب خواهد بود.

مجری ميزگرد: محمود اردوخانی

ميزگرد
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فصل بود. بعد دبيران اعالم کردند که حجم اين کتاب زياد است 
و ما نمی رسيم آن را تدريس کنيم. پس الزم شد ما يک فصل را 
حذف کنيم. اين جا ما رسيديم بر سر يک دوراهی و يکی از دو فصل 
«نظام سياسی» و «نظام فرهنگی» را بايد حذف می کرديم. شورای 
برنامه ريزی فرض را بر اين گذاشت که چون شاگرد دبيرستان در 
اين دوره از نظر سنی به حدی می رسد که اولين تجربه را در رأی 
دادن پيدا می کند، يعنی برای اولين بار می تواند در انتخابات شرکت 
کند، پس بهتر است که ما در کتاب نظام سياسی را بگذاريم و شرح 
ــی بايد رأی بدهد و برای  دهيم که چرا بايد رأی بدهد، به چه کس
رأی دادن چه نکته هايی را بايد در نظر بگيرد. بر اين اساس بود که 
فصل نظام فرهنگی حذف شد و فصل نظام سياسی ماند. اين يکی 

از ابزارهای نيازسنجی مورد نظر حضرت عالی است.
� آيا الگوهای قبلی را هم قبول داشتيد يا داريد؟

ــمتها شرايط زمان تغيير کرد.  بحری: البته در بعضی از قس
ــالمی ما به نتيجه  ــد، روزی که در اين مملکت انقالب اس ببيني
ــيد، ۲۱ سال از سابقة فرهنگی من گذشته بود. يعنی من ۲۱  رس
ــيده، درس داده و کار کرده بودم. در  ــال در آن فضا نفس کش س
ــرانه، و در همة دوره ها هم  ــه ای، دخترانه و پس همه نوع مدرس
ــؤال اين است که آيا ما  ــته ام و تدريس کرده ام. س حضور داش
آن چه را که در سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ در مورد مسائل اجتماعی 
و تاريخ معاصر می توانستيم در کالس برای شاگرد مطرح کنيم، 
ــون هنوز هم مثل آن زمان می توانيم مطرح کنيم؟ آن زمان  اکن
شرايطی که دانش آموز در بيرون مدرسه می ديد، با شرايطی که 
ــا می خواند، تفاوت يا تعارض  ــه حاکم بود يا در کتابه در مدرس
نداشت. هرچه در کتاب درسی می آورديم و به شاگرد می گفتيم، 
ــرايط تغيير کرده است، آن  ــد. اگر ش او خيلی راحت پذيرا می ش
مطالب هم ديگر در کتاب کاربرد ندارند. اگر شما همان مطالب 
را بگوييد، شاگرد به جای اين که به درس گوش کند، بلند می شود 
و با شما به معارضه می پردازد که آقا اين چيزهايی که می گوييد 

به اين شکل نيست!
پس نتيجه می گيريم که مطالب کتاب بايد با شرايط متناسب 
باشد تا ما خيلی با شاگرد کالس رودررو نشويم و متهم به اين هم 
ــما مدافع گروه خاصي هستيد.» اگر يک وقت در  نشويم که : «ش
ــی خدای ناکرده دانش آموز به اين باور برسد که شما مدافع  کالس
سرسخت جناح فكري سياسي خودتان هستيد و فقط يکطرفه به 
نفع آن قضاوت می کنيد، خب گاهی مشروعيت خودتان به عنوان 
ــؤال می رود و ممکن است ديگر به خيلی از حرفها  مدرس زير س

اصًال توجه نکنند!
� خانم بيرقی! می خواسـتم از شما بپرسم که با توجه به تغييرات 
اجتماعی و ثبات کتابهای درسی، اين تفاوت را چگونه حل می کنيد؟

بيرقی: ثبات کتاب درسی خيلی صددرصد نيست. يعنی االن 
ــر کرده اند و يک فصل  ــانی جامع ۱ تغيي ــال دوم انس کتابهای س
ــته شده است. کتاب جامعه شناسی ۲ نسبت به کتاب  کامًال برداش
فرهنگ که چند سال پيش کار می کرديم و برای پاية سوم انسانی 
و پيش دانشگاهی تدوين شده بود، تغيير کرده و يکی دو فصل آخر 
کتاب هم دچار تغيير و تحول شده است. يعنی اين طور نيست که 
جامعه تغيير کند و ثبات کتابها هميشگی باشد. کتابها به هر حال در 

طول زمان تا حدی دچار تغيير و تحول شده اند.
ــعی  ــور که آقای بحری هم فرمودند، به هر حال ما س همان ط
می کنيم بين تغييرات اجتماعی و مطالب کتاب درسی هماهنگی ايجاد 
ــی ۲، بحث «هويت» را مطرح  کنيم. مثًال ما در کتاب جامعه شناس
ــی بچه ها در پاية سوم  کرده ايم. هويت واقعًا يکی از نيازهای اساس
انسانی است. يعنی هميشه برای جوان موضوع هويت سؤال برانگيز 
است. اين موضوع با تغيير مکان خيلی دچار تغيير نمی شود و در همة 

مکانها و زمانها، هويت يک دغدغة اصلی جوان است.
� آيـا دانش آموزان و مربيان در انتقـال مفاهيم به يکديگر اين 

تغيير را حس کرده اند؟
ــی را ثابت و بدون تغيير نمی بينم.  بيرقـی: من کتابهای درس
ــتند؛ به خصوص اين چند  ــا واقعًا در حال تغيير و تحول هس کتابه
کتابی که با آنها کار کرده ايم. ولی اين که معلم احساس کند و بتواند 
خود را هماهنگ کند، موضوع ديگری است. هر دبير جامعه شناسی 
ــابقة طوالنی تدريس داشته باشد،  ــته که س متخصص در اين رش

صددرصد تغييرات کتاب درسی را احساس می کند.
� واکنش جامعة دختران نسبت به اين موضوعات چه طور بوده 

است؟
بيرقـی: دانش آموزان دختر خصوصيات خاص خود را دارند و 
ــتند. آنها با حساسيت خاص خود احساس  قدری جزئی نگرتر هس
می کنند، اين پاراگرافی که شما توضيح می دهيد، با وضعيت جامعه 
هم خوانی ندارد و می گويند ما نمی توانيم اين موضوع را در جامعه 
ببينيم. اين بستگی به تخصص دبير دارد که بتواند چنين مطالبی 
را با وضعيت جامعه هماهنگ کند تا به قول آقای بحری، معلم و 

شاگرد رودرروی هم و مقابل هم قرار نگيرند.
ــات، من وقتی بخش انتخاب کانديدا را  مثًال در بحث مطالع
تدريس می کنم، به بچه ها می گويم جلسة بعد پنج شعار از شعارهای 
ــال اولی هم  ــا را برای من بياوريد! بعد که می آورند ـ س کانديداه
هست که می خواهند رأی بدهند ـ دقيقًا می پرسند: خانم، کانديدا به 
اين شعار و تبليغ خود واقعًا عمل می کند؟ چه تضمينی دارد؟ اين 
بستگی به تخصص ما دارد و نمی توانيم بگوييم چون مطالب کتاب 

ثابت هستند، به تغيير جامعه کاری نداريم.
� به طور کلی چالشهای بين دبير و دختران چيست؟
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ــه خانم بيرقی  ــم، اين جزئی نگری ک بحـری: عذر می خواه
ــدارد. از لحاظ کلی  ــر اختصاص ن ــه دانش آموز دخت می گويند، ب
اعتقاد بر اين است که خانمها نسبت به آقايان جزءنگرترند و آقايان 
ــاعت هم با خانمی صحبت کنم، بعد از  کلی نگرند. من اگر يک س
من بپرسند که آن خانم چه لباسی پوشيده بود، گاهی می بينيد که 
من نمی دانم. منتها خانمها دو دقيقه با يکی صحبت می کنند، تمام 
اجزای ظاهری مخاطب را متوجه می شوند. اين به دانش آموز دختر 

اختصاص ندارد و خصوصيتی است که در اين جنس وجود دارد.
به طور کلی من متوجه شده ام که گاهی بازخورد دانش آموزان، 
ــتر ديده ام ـ از کتابهای  ــر ـ البته در دختران بيش چه دختر و چه پس
ــی برمی گردد به مشرب حاکم بر خانواده. مثًال دختری با من  درس
وارد بحث شد. به محض اين که ايشان شروع کرد به صحبت، من 
ــی ما نيست.  ديدم زيربنای فکری او اصًال مبتنی بر کتابهای درس
آبشخور افکارش ماهواره است. يعنی اين در خانواده ای بزرگ شده 
ــت که نسبت به انتخابات و مسائل اجتماعی ديد خاصی دارد.  اس
ــی کردند، ديدند دخترخالة اين خانم در سوئد مشغول  وقتی بررس
ــان با او ارتباط تلفنی و اينترنتی دارد.  ــت و ايش ادامة تحصيل اس
ــک دانش آموز در اين دوره  ــای آن دختر از اندازة دهان ي حرف ه
خيلی بزرگ تر است. چنين پديده هايی در ارتباط با کتابهای درسی 

ما نيست!
ــهای  ــال کارم، چالش بيرقـی: طبق تجربة من در اين ۱۸ س
دختران با معلمانشان به عوامل متعددی بستگی دارد. شايد به نظر 
ــد که در جامعة ما يک نظام کلی وجود دارد، اما من به تجربه  بياي
دريافته ام که اين چالشها منطقه به منطقه و محله به محله متفاوت 
است. دنيای ذهنی دختران دانش آموز سال دوم دبيرستان در رشتة 
ــای ۱، ۲، ۳ و ۴ تهران، با دنيای ذهنی  ــانی در منطقه ه علوم انس
همان دانش آموزان در منطقه های ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ تهران کامًال 

متفاوت است.
� محيط، بضاعت اقتصـادی، بضاعت فرهنگی و... تأثيرگذارند 

ولو در حد محله ای!

ــها را بررسی می کنيد، اين قدر متفاوت  بيرقی: بله. وقتی ارزش
ــويد که در يک نظام کلی هستيم،  است که گاهی متعجب می ش
ــطح  اما چه قدر بحث خرده نظام متفاوت می تواند عمل کند. گاه س
ــت، اما می بينيم که چه قدر برونداد  تحصيالت خانواده ها يکی اس
خانواده در محله های باالی شهر و محله های پايين شهر متفاوت 

است.
يعنی نمی توانيم به طور کلی بگوييم دغدغة يک دختر نوجوان 
ــت؛  ــهای اجتماعی و دينی اس ــا رعايت ارزش ــة م االن در جامع
به خصوص که ارزشهای دينی در منطقة ۲ تهران با ارزشهای دينی 

در مناطق ديگر تهران کامًال متفاوت است.
� با توجه به انديشه های اسالمی، کدام پديده های اجتماعی در 

کتابهای درسی بايد مطرح شوند؟
بحری: اصول که قابل تغيير نيستند؛ مثًال توحيد. توحيد مثل 
ــما در تاريک ترين فضا، يک شعلة  ــنايی در تاريکی است. ش روش
کبريت روشن کنيد، ديگر آن جا تاريکی حاکم نيست. چند سال قبل 
کتابی نوشته شده بود که شايد جناب عالی هم در جريانش باشيد و 
يکی از دست اندرکاران همين دفتر هم در تأليف آن دخالت داشت. 
ــم بردن نوعی تبليغ است، اسم آن را نمی برم. در  چون باالخره اس
ــالمی را  ــائل اس اين کتاب، مؤلف خيلی تالش کرده بود که مس
ــائل اجتماعی و سياسی مطرح کند. از  ــکلی در ارتباط با مس به ش
ــوی يک  جمله اين که «الاله اال اهللا» مثل تيری می ماند که از س
ــود به طرف فالن. يا مثًال اصول مذهب را در  موحد شليک می ش
ارتباط با مسائل اجتماعی تعريف می کرد و توضيح می داد. شايد با 
چنين روشهايی بتوان رابطة نزديکتری با دانش آموز برقرار کرد و به 

شکلی به او نشان داد که اين پديده ها هم هستند.
يک خاطره برايتان بگويم که شايد برای مجلة شما هم جالب 
ــال ۱۳۵۸ يا ۱۳۵۹ بود، شاگردی داشتم که  باشد: سالها پيش، س
ــيده شد، سر  مجالت يکی از گروه هايی را که بعدًا به انحراف کش
چهارراه می فروخت. يک روز از من پرسيد: آقا شنيده ام که آيت اهللا 
طالقانی که مفسر قرآن هم هست، گفته است، کشتن کسانی که 
ــط و عدل قيام می کنند، در حکم کشتن انبيا و  در راه برقراری قس

اولياست. آيا اين حرف درست است؟
من گفتم: «پسرم، من قرآن شناس نيستم و وارد حيطه ای که 
بلد نيستم نمی شوم. اگر ايشان چنين اظهارنظری با اين صراحت 
ــت، خب با توجه به اين که ايشان مفسر قرآن است، البد  کرده اس

چنين چيزی هم هست.
اين تعريف ضمنی را که از من گرفت، بالفاصله گفت: «پس 

زنده باد مارکسيسم!»
گفتم: «چرا زنده باد مارکسيست؟»

گفت: «اين را يکی از دوستان مارکسيست گفته.»

وقتی ارزشها را بررسی می کنيد، اين قدر متفاوت 
اسـت کـه گاهی متعجب می شـويد کـه در يک 
نظام کلی هسـتيم، اما چه قدر بحـث خرده نظام 
متفاوت می تواند عمل کند. گاه سطح تحصيالت 
خانواده هـا يکی اسـت، اما می بينيـم که چه قدر 
برونـداد خانـواده در محله هـای بـاالی شـهر و 

محله های پايين شهر متفاوت است



ــرجان تو بايد بگويی زنده باد اسالم! چون هزار و  گفتم: «پس
دويست سيصد سال زودتر از همة اين گروهها، اسالم چنين چيزی 

را گفته است.»
ــاه بياييم، افرادی که در  ــی اگر ما در بعضی زمينه ها کوت يعن
ــتند، بالفاصله برنامه های اسالمی را می گيرند و آن را  کمين هس
تغييرشکل می دهند و هرطور که می خواهند و به اسم هر کسی که 
ميل دارند، به خورد مردم می دهند. شما همين پديدة «شهادت» را 
خيلی راحت می توانيد در کالس توضيح بدهيد. در مورد جهاد، شاگرد 

را توجيه کنيد که اصًال جهاد به چه منظور و به چه معناست.
� اين کار شده يا نشده است؟

ــهايی شده است.  ــالها و کتابها، تالش بحری: در بعضی از س
ــده که به اعتقاد من، خيلی  ــی جاها قضيه تا حدی مطرح ش بعض
مورد پسند شاگرد نبوده است. تجربة معلمی من ثابت کرده است 
که بعضی از مسائل را نمی شود به طور صريح به شاگرد خوراند. بايد 

آن را به شکل يک کپسول دربياوريم.
ــمندان می گويد: شمشير تيز را در حريری نرم  يکی از انديش
ــا آن را بگيرد، او  ــی دراز می کنی ت ــچ که وقتی به طرف کس بپي
ــير را ببيند،  ــير را نبيند. چون اگر تيزی شمش از اول تيزی شمش
ــفانه در اين  ــت دراز نمی کند. متأس هيچ وقت برای گرفتن آن دس
ــه کم کاری داريم و اين کم کاری را در کتابهای خودمان هم  زمين
ــارز آن را عرض کنم، چون می خواهم  می بينيم. من يک نمونة ب

عينی صحبت کنم نه ذهنی!
من با آقای دکتر متقی زاده که کارشناس مسئول گروه عربی 
بود، بحثی داشتم دربارة قرائتهای عربی. روزگاری که جوان بودم 
ــتم، درس می دادم. آن زمان قرائتهای عربی حاوی  و حوصله داش
ــود که به دانش آموز تزريق می کرد!  پندها و نصيحتهای جامعی ب
مثًال فرض کنيد در داستانی آمده بود، دزدی پسر کوچکی داشت. 
يک روز به پسرش می گويد برويم از اين باغ مقداری ميوه بدزديم. 
ــرک می دانست که اين کار خالف است، ولی جرئت مخالفت  پس
با پدر را نداشت و به دنبال او به راه افتاد. دزد به پسرش می گويد: 
ــت و نگاه کن. هر وقت ديدی کسی دارد ما را  «تو همين جا بايس

می بيند، بگو.»
ــروع می کند به چيدن ميوه و بعد از زمان کوتاهی بچه  دزد ش

داد می زند: «يا ابا! يک نفر دارد ما را می بيند!»
ــد و از درخت پايين می آيد و می پرسد: «کجاست  پدر می ترس

و کيست؟»
پسرک می گويد: «آن خدايی است که همه کس را می بيند و 
همه چيز را می داند!» مرد به قدری از اين حرکت خجل می شود که 
دزدی را کنار می گذارد. درس بزرگ اخالقی را در قالب يک درس 

عربی می خوانديم.

ــما فرموديد، برای دانش آموزان دختر  بيرقی: همان طور که ش
ــتری کرد.  ــت و بايد به آن توجه بيش اين موضوع خيلی مهم اس
ــاس تری دارند و همان طور که گفتم، بيشتر روی  آنها روحية حس
مسائل دقيق می شوند. مباحث دينی بايد خيلی زيبا و آسان تر برای 
آنها بيان شود؛ حتی به شکل داستان و فيلم. امسال گروه دينی و 
قرآن در کتابهای پاية اول راهنمايی کار زيبايی انجام داده اند. يک 
ــی دی هم ضميمة آموزش قرآن کرده اند که برای بچه ها خيلی  س
ــی دی را می گذارند و قرائت را گوش می دهند. در  جالب است. س
بعضی از قسمتها هم با شعر آموزش داده شده است. ما می توانيم 
مباحث دينی را در درسهايمان به اين صورت برای بچه ها عنوان 

کنيم.
� بـا توجه به زيرسـاختهای علـوم اجتماعی کـه از غرب آمده 
اسـت و با اسـالم تضادهايی هم دارد، شـما برای بومی سـازی 
جامعه شناسـی اسـالمی، از چه منابع، متون و مفاهيمی استفاده 

کرده ايد و می کنيد؟
ــروع جامعه شناسی به معنای جديد، برمی گردد به  بحری: ش
بعد از انقالب صنعتی که در جامعة اروپا به وجود آمد. چون همة 
ــدند در فلسفه. وقتی می گفتيم  ــته ها خالصه می ش اين گونه رش
فالن کس فيلسوف است، يعنی همة اين علوم را می داند. به تدريج 
بعضی از انديشمندان به اين باور رسيدند که دامنة علوم گسترده تر 
ــت که مغز بتواند بر همة اينها تسلط پيدا کند. چه قدر  از اين اس
ما می توانيم افرادی مثل ابوعلی سينا، ابوريحان بيرونی، خواجه 
ــا در تاريخ جديدتر، برتر  نصيرالدين طوسـی و زکريای رازی ي
راسـل و... داشته باشيم؟ خب از اين جا علما و دانشمندانی مثل 
ــدند. او روان شناسی را از فلسفه جدا كرد و  ويل دورانت پيدا ش
ــی جزو فلسفه نيست و خود می تواند يک  اعالم کرد روان شناس
ــه هم جامعه شناسی را از فلسفه جدا  علم جديد باشد. در فرانس

کردند.
ــی و علوم  ــنايی ما با جامعه شناس ــوع، زيربنای آش در مجم
اجتماعی خارج از ايران بود. چون در کشورمان به صورت مطلق 
ــه امروز تالش می کنيم که  ــتيم. البت مطلبی در اين زمينه نداش
از نظرات عالمه طباطبايی، شيخ مرتضی مطهری، و... استفاده 
ــانی انتقاد  ــم. به همين دليل هم، خيليها امروز از علوم انس کني
می کنند و می گويند با فرهنگ ما هم خوانی ندارد. يکی از داليل 
عمدة اعتراض دبيران هم همين است. ليسانس و فوق ليسانس را 
از دانشگاه تهران گرفته اند، اما با کدام زيربنا اين مدرک را گرفته 
است؟ ناگهان با کتابهايی برخورد می کنند که با آن زيرساختهای 
فکری هماهنگی ندارد. نمی پذيرند که در خودشان اشکالی باشد، 

فرياد می زند: اين کتاب چيست؟ اين مطالب چيست؟
���
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                                                    چکيده
ــازمان پيشرو در  ــناخت ويژگی ها و ساختار يک س ش
انتشار کتاب های کمک آموزشی و بررسی نحوة تشکيالت و 
محصوالت آن ها، برای يادگيرندگان مخصوصًا دانش آموزان، 
بسيار مناسب و ضروری است. در اين مقاله سعی شده است 
ــار کتاب  ــرو در انتش ــازمان های پيش تا ضمن تعريفی از س
آموزشی و بيان ويژگی های آن ها، نحوة شکل گيری  اين گونه 
ــازمان ها نيز بيان شده است. اين که برای تهيه و خريد يک  س
ــی چه راهکارهای عملی بايد صورت گيرد نيز تا  منبع آموزش

حدودی مطرح شده است. 

ــرو، منبع  ــازمان پيش ــی، س کليد واژه هـا: کتاب آموزش
کمک آموزشی، آموزش و پرورش.

                                                              مقدمه
با شروع کار مدارس و حتی روزهای قبل از آن، روزانه صدها 
دانش آموز، عالوه بر دست رسی به متون درسی از پيش تعيين شده 
که توسط وزارت آموزش و پرورش در اختيار آن ها گذاشته می شود، 
برای دست يابی به متون علمی و کتاب های کمک آموزشی در راستای 
ــراه والدين يا به صورت انفرادی برای تهية  حوزة علمی خود، به هم
ــا از طريق منابع الکترونيکی  ــوند و ي اين گونه منابع روانه بازار می ش

آن ها را می خرند.
ــوزان با هدف  ــی از يادگيرندگان يا دانش آم ــن ميان، بعض در اي
مشخص و داشتن معيارهای از پيش تعيين شده، به نمايشگاه ها يا مراکز 
ــخص برای تهية منابع  ــياری نيز بدون هدف مش فروش می روند و بس
کمک آموزشی اقدام می ورزند. اما برای استفادة بهينه از زمانی که به تهيه 
و خريد يک کتاب کمک آموزشی اختصاص داده می شود، تا چه حد داشتن 
اطالعات در اين زمينه می تواند مفيد و کارامد باشد؟ برای خريد يک کتاب 
کمک آموزشی، چه نوع اطالعاتی مناسب و مفيد خواهد بود؟ در اين بررسی 

تالش شده است به اين گونه پرسش ها پاسخ داده شود.

حميد قاضی زاده

س دانشگاه عالمه طباطبايی
دانشجوی دکترا و مدر

مقاله
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امروزه سازمان هايی وجود دارند که هدف آن ها توليد و 
انتشار منابع کمک آموزشی برای دانش آموزان و دانشجويان 
ــازمان های منتشرکنندة کتاب های  ــت. از ميان انواع س اس
ــی موجود در بازار، برخی سازمان ها با هدف عملکرد  آموزش
بيشتر روی محتوای درسی فعاليت می کنند. برخی نيز نوآوری 
و خالقيت بيشتری در حوزة انتشار کتاب های کمک آموزشی 
ــوند که  ــوب می ش ــن نوع فعاليت محس ــه دار اي دارد و طالي

اصطالحًا به آن ها سازمان های پيشرو اطالق شده است.
در اين بررسی ضمن ارائة تعريفی از سازمان های پيشرو 
ــار کتاب های آموزشی و معرفی برخی از آن ها  در توليد و انتش
ــور، سعی شده است، ويژگی های اين گونه  در داخل و خارج کش
سازمان ها، و نيز روش و چگونگی فراهم آوری بهترين کتاب های 

آموزشی بيان شود.

تعريف سازمان پيشرو
سازمان های پيشرو سازمان هايی هستند که از محيط اطراف، 
نيازهای پنهان مشتريان را شناسايی کنند. اين موضوع خود مستلزم 
ــت. برای عملی کردن اين مهم، سازمان بايد  ــريع اس يادگيری س
توجه ويژه ای به ساختار داخلی خود داشته باشد؛ چرا که يک ساختار 
رقابتی منعطف می تواند قابليت سازمان را در برخورد با مسائل بالقوة 
محيطی که حامل منافعی برای سازمان است، افزايش دهد. به عبارت 
ــت که می تواند کارکرد خود را با  ديگر، سازمان پيشرو سازمانی اس
توجه به نيازهای روز جامعه و افراد تغيير دهد و آن را ارزيابی کند. در 
اين سازمان ها، دو نکتة عمده در نظر گرفته می شود: اول آموزش منابع 
انسانی با هدف برقراری تعامل بيشتر با نيازهای افراد، و دوم تجهيز و 
بهسازی دستگاه های انتشاراتی مجهز به پيشرفت های فناوری با هدف 

سرعت بيشتر و کيفيت مطلوب تر.
ــخص کردن نکات مهم و  ــی و مش هر چند هدف اين مقاله بررس
ارزشمند در انتخاب و گزينش سازمان های پيشرو در انتشار کتاب های 
آموزشی نيست، ولی غافل ماندن از برخی نکات حساس و مهم در تعريف 
ــبب ناقص ماندن جان کالم شود و ناگزير  سازمان های پيشرو، شايد س
ــازمان  می بايد اين نکات را در قالب ويژگی بيان کرد. به عبارت ديگر، س
منتشر کنندة کتاب آموزشی، هر چند ممکن است که قابليت های فراوانی 

ــد، ولی غفلت از اين ويژگی ها مانع رشد و  ــته باش ــارات داش در انتش
ارتقای آن خواهد شد.

ويژگی های سازمان پيشرو در انتشار کتاب های کمک آموزشی 
عبارت اند از:

ــخصيتی دانش آموزان در يک  ــه همة ابعاد وجودی و ش � توجه ب
مرکز؛

� هم گامی با تحوالت اجتماعی؛
ــازنده  با افراد  ــايش درهای خود به روی جامعه و تعامل س � گش

جامعه؛
� توانايی نوسازی و به روز کردن خود؛

ــوزان و هم گامی با دروس  ــای واقعی دانش آم ــناخت نيازه � ش
مدرسه؛

� معرفی محصوالت، کارکنان و توانمندی های خود به دو شکل 
چاپی و اينترنتی و روزامد نگه داشتن آن.

                                  ساختار سازمان پيشرو
ــکل گيری يک سازمان پيشرو در  شايد آشنايی با نحوة ش
ــی، بتواند در  ــار کتاب های کمک آموزش ــوزة کاری و يا انتش ح
تکميل اين نوشته مؤثر باشد و به شناخت هرچه بهتر اين گونه 
سازمان ها کمک کند. اولين معيار در زمينة شکل گيری و ساخت 
يک سازمان پيشرو در انتشار کتاب های کمک آموزشی، داشتن 
ــبت به برنامه های آموزشی است. تهيه  نگرش و نگاهی نو نس
ــی در کنار درس های رايج،  و تنظيم برنامه های کمک آموزش
ــتمل بر فعاليت های  به ويژه در دورة آموزش عمومی، بايد مش
ــوع فعاليت ها در  ــد. وجود اين ن ــازنده و خالق باش علمی س
ــود نوآوری و ابتکار هميشه  ــبب می ش ــاختار سازمان، س س
ــازی  ــد و برای مرتفع س ــته باش در رأس کار آنان قرار داش
ــوف دارند  ــتری را معط ــای خوانندگان، تالش بيش نيازه

.[Harris, Jamieson and Rass, 1996]
هم چنين در بدنة سازمان های پيشرو، متخصصان فن، 
هم در فعاليت های آموزشی و درسی مشارکت فعال دارند 
۳۱و هم در ادارة سازمان. حتی در رشد حرفه ای کارکنان نيز 
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شرکت می کنند و همواره بين متخصصان فن و 
کارکنان تعامل و ارتباط دوجانبه ای برقرار است. بنابراين، 
وجود افراد صاحب نظر و اهل دانش و کارکنانی مجرب، 
يکی از پايه های شکل گيری هر سازمان پيشروست که به 
ــازنده ميان آن ها می انجامد و در نهايت  برقراری تعامل س

سبب بهبود محصوالت و توليدات آن ها خواهد شد.
در مورد شناسايی ساختار سازمان های پيشرو، بايد اين 
ــازمان های پيشرو،  مطلب را نيز اضافه کرد که در برخی س
انتقال و يادگيری دانش هميشه از باال به پايين نيست، بلکه 
ارتباطی دوسويه حاکم است. به عبارت ديگر، يادگيری سيری 
ــر می گذارد. در زمينة ارتباط دوسويه ميان  دوطرفه را پشت س
ــنال  ــماره های مجلة «نش ياددهنده و يادگيرنده، در يکی از ش
ــال ۱۹۹۸، کودکی ۱۱  جئوگرافيک ورلد»۱ ويژة کودکان در س
ــؤال که: «به نظر شما بزرگ ساالن  ــخ به اين س ــاله در پاس س
ــد: «بزرگ ترها خيلی  ــد بياموزند؟» می گوي ــه مطالبی را باي چ
ــت که  چيزها را می دانند، اما يک چيز را نمی دانند و آن اين اس
ــد، خيلی چيزها از  ــای ما گوش دهن ــر به دقت به صحبت ه اگ
ــی چيزها ياد بدهيم»  ــد و ما می توانيم به آن ها خيل ما می آموزن

.[Millsap, 1998]
ــرو، تجزيه و تحليل  ــازمان پيش ــکيل س دومين نکته در تش
برنامه های آموزشی مربوط به مراکز آموزشی مانند مدارس و هم گام 
ــازمان با رويکرد نوين است. رويکرد سنتی به برنامه ريزی  شدن س
ــت و به دروندادها توجه دارد. مثًال  آموزشی، رويکردی سيستم گراس
وقتی از مسائل اساسی آموزش و پرورش سخن به ميان می آيد، کمبود 
ــانی، فضای آموزشی، وسايل کمک آموزشی،  منابع مالی، نيروی انس
جمعيت دانش آموزی و مسائلی از اين دست را حائز اهميت فوق العاده 
می داند و آن ها را در اولويت نخست قرار می دهد. هم چنين، کاستی های 
ــی در مقابل، رويکرد  ــی را نيز به آن ها مربوط می کند. ول نظام آموزش
نوين نتيجه گراست. به محصول و بروندادها توجه دارد و فرايند ياددهی ـ 
ــازمان  ــری را مدنظر قرار می دهد. در اين رويکرد، فعاليت های س يادگي
ــه و اين که حاصل همة اين  ــرو، برنامه های آموزشی، ساختار مدرس پيش
فعاليت ها چيست و چه انسانی از اين نظام بيرون می آيد، مورد نظر است. 

در اين رويکرد، کيفيت آموزش اهميت ويژه ای دارد.

به بيان ديگر، تنها اين نکته مهم نيست که منابع آموزشی به هر قالب و 
شکلی انتشار يابد؛ مثًال چاپی باشد يا الکترونيکی يا در قالب وب سايت های 
ــت که در آن صورت می گيرد،  اينترنتی. بلکه نکتة مهم فعاليت هايی اس
ــت که آن ها را می سازد، روش هايی است که به کار  تعامالت انسانی اس
ــوند و تأثيراتی است که به همراه دارد. در رويکرد نوين، به  گرفته می ش
ــود. به  ــت کتاب ها و ميزان کارايی و اثرگذاری آن ها توجه می ش کيفي
عبارت بهتر، مهم ترين دغدغة مسئوالن سازمان پيشرو همواره می بايد 
ــد که: آيا دانش آموزان از منابع منتشر  ــش ها باش ــخ به اين پرس پاس
ــط آن ها بهره گيری الزم را داشته اند؟ آيا کتاب های آن ها  ــده توس ش
رهنمودهايی درخصوص نحوة مشارکت دانش آموزان در فعاليت های 
تحقيقاتی گروهی در مدرسه، کالس و ارائة تمرين مهارت های فردی 
و اجتماعی به همراه دارند؟ و آيا ياددهی مهارت های زندگی هم گام 
ــی صورت پذيرفته است؟ از آن جا که امروزه، بيش از  با متون درس
ــی تأکيد می شود، همة  هر چيز بر محصول و کارکرد نظام آموزش
ــار کتاب های آموزشی، به  ــازمان های آموزشی پيشرو در انتش س
ــازی رويکردهای خود نسبت به کتاب های موجود در نظام  بازس
آموزشی نيازمندند تا از اين طريق، مسائل و توانايی های خود را 
ــازمان دهی کنند و از منظر نوينی به آن ها  بار ديگر تعريف و س
بنگرند. برای تغيير در ساختار، کارکردها و بهبود کيفيت انتشارات 
ــاد هرگونه تغييری،  ــرو، آن ها بايد قبل از ايج ــازمان پيش س
نگرش ها و رويکردهای خود را با نيازها و دشواری های آموزش 

و پرورش منطبق کنند و از نو بسازند.
در راستای تبيين سازمان های پيشرو در انتشار کتاب های 
کمک آموزشی، نمی توان نگاه خود را تنها به تعريف، ويژگی 
ــازمان معطوف کرد و از محصول و نتيجة کار  و ساختار س
ــد. به عبارت ديگر، حتی اگر سازمان پيشرو از  آن غافل ش
ساختار و ويژگی های مناسبی برخوردار باشد، زمانی تأثير 
آن برگيرنده دوصد چندان خواهد بود که محصول نهايی 
آن نيز مطلوب باشد. انتخاب محصول مطلوب که نتيجة 
ــيار اهميت دارد. در زمينة تدوين  ــازمان است بس کار س
ــتورالعمل های  ــی، دس و يا انتخاب کتاب کمک آموزش ۳۲
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ــاره  زيادی وجود دارند که در ادامه به برخی از آن ها اش
می شود.

چگونه بهترين کتاب
کمک آموزشی را تهيه کنيم؟

هنگام خريد يا تهية کتاب کمک آموزشی، به چه نکات 
ــی بايد توجه داشت؟ به عبارت ديگر، در  يا معيارهای اساس
ــبب  ــی، رعايت چه نکاتی س خريد يک منبع کمک آموزش
ــد؟ اقداماتی که  ــود خريد ما مطلوب تر و کارامدتر باش می ش
ــت قبل و هنگام خريد منابع کمک آموزشی از يک  الزم اس

نمايشگاه کتاب مد نظر قرار گيرند، عبارت اند از:
۱. ابتدا فهرستی از کتاب های مورد نيازتان تهيه کنيد که 
می توان براساس محتوا، آن ها را دسته بندی کرد؛ برای مثال، 
کتاب های کمک آموزشی، علمی و... سپس کتاب های مربوط به 

هر قسمت را فهرست کنيد.
ــا، می توانيد از معلمان،  ــنايی با کتاب ه ۲. در صورت ناآش

استادان و افراد باتجربه در هر زمينه کمک بگيريد.
ــندگان بخواهيد اطالعاتی در مورد  ۳. هنگام خريد از فروش

کتاب ها بدهند.
ــگاه، به سالن های مربوطه  ــهولت خريد در نمايش ۴. برای س
ــی، به سالن های  مراجعه کنيد. مثًال برای تهية کتاب کمک آموزش

ناشران آموزشی مراجعه کنيد.
هنگام خريد کتاب، ابتدا فهرست کتاب را مطالعه کنيد تا مطمئن 
شويد مباحث مورد نظر شما در آن آمده است. سپس نگاهی کلی به 
صفحات داخل کتاب بيندازيد. مطالب و تمرين ها را بررسی کنيد و حتی 
کمی از محتوای کتاب را بخوانيد. از فروشندگان و يا راهنمايی کننده ها 
کمک بخواهيد و نظرات آن ها را جويا شويد. ممکن است از نويسنده ای 

ناشناس کتابی را تهيه کنيد که دارای محتوای غنی باشد.
ــعی کنيد بی هدف کتاب نخريد. اگر مطمئن هستيد که مطالعه  س

خواهيد کرد، آن را تهيه کنيد.
ــاب داريد، حتمًا برای اوقات فراغت و  ــر، اگر قصد خريد کت و در آخ
ــرگرم کننده تهيه کنيد تا به  ــتانی خود، کتاب های علمی و س برنامة تابس

خالقيت در شما منجر شود و مهارت های ذهنی تان را تقويت کند.
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کتاب نامه های رشد، سلسلة نشريات ادواری 
اسـت کـه براسـاس برنامه ای مشـخص 
توسـط دفتر انتشـارات کمک آموزشی 
به صورت ساالنه در دوره های گوناگون 

تحصيلی منتشر می شود.
هـدف از انتشـار اين نشـريات معرفی 
کتاب های آموزشی (کمک آموزشی، 
کمک درسـی و علمـی...) مناسـب و 
مرتبط با برنامه های درسی است. اين 
کتاب ها که شـامل انواع کتاب های 
آموزشـی اسـت می تواند نيازهای 
مطالعاتی دانش آموزان را برطرف 

سازد.
<کتاب نامـه رشـد> منبعی مطمئن 
برای تجهيز کتاب خانه های کالسی 
و آموزشگاهی است و معلمان را 
در انتخاب کتاب و معرفی آن به 

دانش آموزان کمک می کند.
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منصور سليمانی
کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه تهران، عضو کميته ی پژوهشی آموزش و پرورش خدابنده

چکيده
با توجه به اهميت تعليم و تربيت کاربردی در 
زندگی روزانه ی دانش آموزان و به ويژه کودکان، 
مقاله ی حاضر به لزوم آموزش مهارت های اجتماعی 
به عنوان يکی از جنبه های يادگيری کاربردی       در 
مدارس پرداخته و ضمن آشنايی خواننده با مفهوم 
مهارت های اجتماعی، علل نقص در مهارت ها 
راتوضيح داده است. به عالوه، رويکردی نو و 
کاربردی در آموزش مهارت های اجتماعی 
ارائه می دهد.

کليدواژه ها:
 آموزش مهارت های اجتماعی، 
تقويت رفتار،
مشکالت رفتاری.

مقاله

تصويرساز : ميثم موسوی



مقدمه
ــال های اخير توجه زيادی به مبحث تعامل اجتماعی شده  در س
است. چرا که بررسی های متعدد نشان می دهند، کمبود مهارت های 

اجتماعی:
دارد  ــوزان  دانش آم ــی  تحصيل ــرد  کارک ــر  ب ــی  منف ــر  تأثي  �

[Ray & Elliott, 2006]؛
ــکل ايجاد  � در روابط بين فردی و حوزه های رفتاری ـ عاطفی مش

می کند [Randy & Michelle, 2008 ]؛
ــرفت  ــديد می کند، مانع پيش ــکالت يادگيری کودک را تش � مش
ــوب در دوران تحصيل او  ــرانجام به عواقب نامطل ــود و س او می ش

می انجامد.
� سازگاری دانش آموزان را کاهش می دهد و آن ها را با ناتوانی در 

تمامی امور مواجه می سازد [Hyatt & Filler, 2007]؛
ــی  ــته های کالس ــادر به انجام خواس ــه ق ــی ک � در دانش آموزان
ــراب، کاهش  ــی، اضط ــی از بی کفايت ــاس دردناک ــتند، احس نيس
ــی آورد  م ــود  وج ــه  ب ــاری  رفت ــازگاری های  ناس و  ــزش  انگي

.[Levine & Barringer, 2008]
ــی از دروس  ــفانه، رفتارهای اجتماعی به عنوان جزئ متأس
مدرسه ای، هميشه مورد بی توجهی قرار گرفته اند و فقط زمانی به 
اين مهم توجه می شود که دانش آموز از خود رفتاری نامناسب و 
مغاير با آن چه که مورد نظر اولياست، نشان دهد. احتماًال وجود 
چنين وضعيتی مربوط می شود به تأکيد بيش از اندازة آموزگاران بر 
آموزش معدود مهارت هايی که از ديدگاه آنان با ارزش هستند، و يا 
عدم احساس مسئوليت آموزگاران نسبت به آموزش مهارت های 
اجتماعی؛ گويی که جزئی از مسئوليت ايشان نيست. لذا با توجه 
به اجتماعی بودن انسان ها و احتياج آن ها به تعامل با ديگران، 
برای براوردن نيازهای عاطفی، اجتماعی و زيستی الزم است با 
شمار و پيچيدگی قواعدی که بايد برای تعامل با ديگران بدانيم، 

آشنا شويم و به طرز صحيحی آن ها را به کار بريم.
ــا توجه به اهداف اجتماعی به طور طبيعی  رفتار اجتماعی ب
به دست نمی آيد. کودک برای اجتماعی شدن به آموزش نياز دارد. 
ــن روند، اهميت و نقش  ــری مهارت های اجتماعی در اي فراگي

اساسی دارد. 
بدون کسب مهارت های اجتماعی، امکان ارتباط سالم ميسر 
نيست و سالمت زندگی فردی و اجتماعی تهديد و مختل خواهد 
شد. کسب مهارت های اجتماعی اساس اجتماعی شدن آدمی در 
تمامی فرهنگ ها بوده که در دو يا سه قرن اخير مورد توجه قرار 

گرفته است.
ــاختن والدين و  ــنا س ــة حاضر در نظر دارد، ضمن آش مقال
ــای اجتماعی، برای  ــرورت آموزش مهارت ه ــوزگاران با ض آم

آموزش مهارت های اجتماعی راهکارهايی عملی ارائه دهد.

مفهوم مهارت های اجتماعی
ــه مردم برای  ــتند که ب ــای اجتماعی رفتارهايی هس مهارت ه
ــه، کنش متقابل  ــش متقابل با ديگران کمک می کنند. در مدرس کن
ممکن است با هم کالسی ها، معلمان و ساير کارکنان مدرسه باشد. 
در مراحل بعدی زندگی، اين کنش متقابل با همکاران، سرپرستان، 
ــتان و افراد ديگری برقرار می شود که شخص مالقات می کند  دوس

.[Randy & Michelle, 2008]
ــده،  ــه تعاريف زيادی برای مهارت های اجتماعی ارائه ش اگرچ
ــه مهارت های اجتماعی هفت  ــب صاحب نظران عقيده دارند ک اغل

ويژگی دارند:
� ابتدا از طريق يادگيری (برای مثال، مشاهده، الگوسازی، تمرين 

و بازخورد) کسب می شوند.
� شامل رفتارهای غيرکالمی و کالمی مجزا و خاصی هستند.

� عاطفه و رفتار مناسب را نيز دربرمی گيرند.
� از طريق تقويت اجتماعی ارتقا می يابند.

� شامل تعامل با محيط و همراه با واکنش های مناسب می شوند.
� انجام آن ها از ويژگی های محيطی تأثير می پذيرد.

ــتند که آموخته  بنابراين، مهارت های اجتماعی رفتارهايی هس
ــاالن تأثير می گذارند.  ــوند و بر روابط با هم ساالن و بزرگ س می ش
معموًال مهارت های اجتماعی را به عنوان صفات شخصيتی عمومی 
ــای خاص موقعيتی و مجزايی  ــر نمی گيرند و آن ها را رفتاره در نظ
ــن، جنس، وضعيت اجتماعی و تعامل با ديگران، بر  می دانند که س

آن ها تأثير می گذارند.
آموزش مهارت های اجتماعی چهار هدف اوليه دارد:

الف) بهبود فراگيری مهارت های اجتماعی؛
ب) بهبود عملکرد مهارت های اجتماعی؛

ج) کاهش يا برطرف کردن مشکالت رفتاری؛
د) تسهيل تعميم دهی و نگه داری مهارت های اجتماعی.

هنگام برنامه ريزی يک برنامة آموزش مهارت اجتماعی، مسائل 
ــه قرار گيرند. مهم ترين  ــددی وجود دارند که بايد مورد مالحظ متع
ــايد موقعيت رشدی کودک باشد که همواره در حال تغيير  مسئله ش
است. رفتارهايی که برای سن خاصی مناسب هستند، ممکن است 
برای سن ديگر زود يا دير باشند. اين موضوع نيز در مورد روش های 
ــدی را به  ــداق دارد. ما همواره بايد اين مالحظات رش درمانی مص
ــی آن ها در نظر  ــای مداخله گرانه و ارزياب ــگام طراحی راهبرده هن

بگيريم [متسون و اولنديک، ۱۳۸۴].

علل نقص در مهارت های اجتماعی
ــص در مهارت های اجتماعی نظرات متعددی  در مورد علل نق
وجود دارد. برخی روان شناسان معتقدند، مشکالت اجتماعی ممکن 
است از فقدان انگيزش و توانايی های شناختی برای کاربرد رفتارهای 
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ــی شود. يک دليل ديگر برای نقص در اين مهارت ها  اجتماعی، ناش
ــات غيرکالمی را بد  ــوزان ارتباط ــد که دانش آم می تواند اين باش
تعبير می کند. گرشـام و اليوت۱ (۱۹۹۳) پنج علت را برای نقص در 
ــه عبارت اند از: فقدان دانش  ــای اجتماعی ذکر کرده اند ک مهارت ه
کافی؛ نداشتن تمرين و بازخورد کافی؛ عدم دريافت تقويت؛ مشکالت 
رفتاری؛ فقدان فرصت کافی. اين عوامل ممکن است همگی به نوعی 

به نقص در مهارت های اجتماعی منجر شوند.

رويکرد جديد در تدريس مهارت های اجتماعی
روش های تدريس مهارت های اجتماعی زير عنوان سه رويکرد 
نظری دسته بندی می شوند (شرطی سازی عامل، يادگيری اجتماعی، 
ــناختی ـ رفتاری) که از لحاظ تمرکز درمانی (برای مثال، تفکر  و ش
ــودکان) و فعاليت های  ــئله و رفتار ک کودکان، مهارت های حل مس
مربوط به شيوه های درمان (برای مثال، الگودهی و تقويت رفتارهای 
ــی زيربنای روش های  ــب) متفاوت هستند. چهار فرايند اساس مناس
ــن فرايندها  ــکيل می دهند. اي ــه در مهارت اجتماعی را تش مداخل

۶. آگاهی از شرايط خانوادة دانش آموز و شريک کردن آن ها در 
کار آموزش دارای اثرات مثبتی است.

ــه اندازة  ــه، ب ــاالن در مدرس ــی همکاری بزرگ س ۷. چگونگ
توانمندی های فردی آن ها مهم است.

ــياری از کودکان در ابتدای ورود به  چرنی (۱۹۹۲) می گويد: بس
ــه نمی دانند که چگونه به طور اجتماعی رفتار کنند. آن ها غالبًا  مدرس
برای آن که بتوانند انتظارات رفتاری را در کالس درس برآورده کنند، 
ــد. درنتيجة اين آموزش محيط يادگيری راحتی  به آموزش نياز دارن
برای دانش آموزان و معلم ايجاد می شود. او اعتقاد دارد که معلم نياز 
دارد که شش هفتة اول مدرسه، نه تنها بر مرور مواد درسی سال های 
ــته، بلکه بر تدريس به کودکان دربارة انتظارات کالس درس  گذش
ــدار برنامة تحصيلی در حال اجرا، تمرکز  بدون نگرانی، و دربارة مق

داشته باشد.
رويکرد کالس پذيرا (پاسخ ده)، نمونه ای از رويکرد کلی پيش گيری 
ــه و مداخله ای است که ساختار مهارت های اجتماعی،  جامع مدرس
توانمندسازی تحصيلی و حمايت اجتماعی را يکپارچه می کند. اين 
رويکرد آموزشی، تدريس مهارت های تحصيلی و اجتماعی را به عنوان 
قسمتی از زندگی روزانه در مدرسه و به صورت منسجم در نظر می گيرد 
و شامل شش بخش به اين شرح است: مالقات صبحگاهی؛ سازمان 
کالس؛ قوانين و نتايج منطقی؛ اکتشاف هدايت شده؛ فرصت انتخاب 
تحصيلی؛ ارزيابی؛ گزارش دهی. مؤلفه های رويکرد کالس  پذيرا، از 
طريق تمرين های معلمان و محققان آموزشی ـ رشدی تکامل يافته 

و اصالح گرديده اند.
مالقات روزانه: با تمرين احوال پرسی شروع می شود. دانش آموزان، 
پس از آن که اخبار و اطالعات تحصيلی و اجتماعی را تبادل کردند، 
در فعاليت های انگيزشی شرکت می کنند و بر قسمت های شناختی 
روزی که پيش رو دارند، متمرکز می شوند. آن ها با معلمشان دايره وار 
می نشينند و حس تعلق، اهميت و شادی را تجربه می کنند. مالقات 
روزانه آهنگ خود را در کل روزهای مدرسه حفظ می کند. اين آداب 
روزانه، حس اجتماعی و جو حمايتی پديد می آورد که موجب ورزيدگی 
در مهارت می شود. مالقات روزانه، به عنوان تمرينی آشنا در ساختار 

منطقی کودک، موجب افزايش مهارت های ارتباطی او می شود.
سازمان کالس: در اين شيوة آموزشی، معلمان به سطوح رشدی 
ــب مبلمان کالس، امور روزمرة کالس، موقعيت  دانش آموزان، تناس
ــب با آن، توجه  ــوزان و عامل های زمانی متناس ــری دانش آم قرارگي
ويژه ای دارند. به عالوه، تمرين ها نکتة اصلی در کالس های مقدماتی و 

ابتدايی هستند و به دوره های بعدی گسترش پيدا می کنند.
مؤلفه قوانين و نتايج منطقی: رويکردی انضباطی است که هدف 
ــا توانايی های آن ها  ــت ت آن ايجاد خودکنترلی در دانش آموزان اس
تقويت شود. در امور تحصيلی و انسانی استقامت پيدا کنند و راه های 
ــيوه،  ــاالن را ياد بگيرند. در اين ش ــاالن و بزرگ س مراقبت از هم س

«متغيرهای آموزشی» نام گذاری شده اند که شامل آموزش، تمرين، 
تقويت، بازخورد و فرايندهای کاهشی هستند.

رويکرد جديد يا رويکرد «کالس پذيرا»۲ برنامة مهارتی مجزايی 
ــت که مهارت های اجتماعی  ــت، بلکه در آن تالش بر اين اس نيس
در کارکردهای روزانة مدرسه گنجانده شود. اين مهارت های ضمنی 
ــطوح پيش گيری (اوليه، ثانويه و ثالث) را شامل می شوند و  همة س
ــه (راهروها و غذاخوری)، اتوبوس و زمين  می توان آن ها را در مدرس

بازی تمرين کرد.
هفت اصل راهنمای اين رويکرد عبارت اند از:

۱. برنامة اجتماعی به اندازة برنامة تحصيلی اهميت دارد.
۲. اين که کودکان چگونه ياد می گيرند، به اندازة چرايی يادگيری 

مهم است.
۳. بيشترين رشد شناختی از طريق تعامل اجتماعی اتفاق می افتد.

ــک مجموعه از  ــت تحصيلی و اجتماعی به ي ــرای موفقي ۴. ب
ــئوليت پذيری، همدردی و  ــت ورزی، مس ــا (همکاری، جرئ مهارت ه

خودکنترلی) نياز است.
ــدی به اندازة محتوای  ــه به ابعاد فردی، فرهنگی و رش ۵. توج

تدريس اهميت دارد.

رويکرد کالس پذيرا (پاسخ ده)، نمونه ای از رويکرد 
کلی پيش گيری جامع مدرسـه و مداخله ای اسـت 
که سـاختار مهارت های اجتماعی، توانمندسـازی 

تحصيلی و حمايت اجتماعی را يکپارچه می کند
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ــود قوانينی وضع کنند که برای همة  ــه دانش آموزان توصيه می ش ب
ــداف کالس را فراهم کنند. در  ــای کالس، امکان براوردن اه اعض
پيامدهای منطقی تأکيد می شود، مسئوليت رفتار نادرست با دانش آموز 
ــت و يادگيری از  ــت، ولی به دانش آموز، اجازة يافتن رفتار درس اس

اشتباهات داده می شود (ضمن حفظ شأن دانش آموز.)
فرصت انتخاب تحصيلـی: دادن حق انتخاب به دانش آموز، به 
رشد حس مالکيت او کمک می کند. به دانش آموزان به طور منظم در 
ــان فرصت انتخاب داده می شود (افزايش انگيزش  مورد يادگيری ش
ــی، تأکيد بر الگودهی، تمرين و  دانش آموزان). در چنين کالس درس

بازی نقش انتظارات رفتاری است.
ــيوه ای  روش اکتشـافی هدايت شـده: معرفی اطالعات به ش
ــد و مراحلی برای  ــويق کن ــئوليت پذيری را تش که خالقيت و مس
ــيعی از فعاليت های تحصيلی به وجود آورد. در اين روش،  دامنة وس
برنامه ريزی دقيقی برای استفاده از توانمندی های بالقوة دانش آموزان 
ــد، کالس هايی ايجاد کنند که  ــرد. معلمان اجازه دارن انجام می گي
ــده از جانب معلم و  دانش آموزان بتوانند تعادلی در کارهای محول ش
کارهايی که از طريق مجموعه توانمندی های خود انتخاب می کنند، 
پديد آورند. اين انتخاب به دانش آموزان فرصت می دهد، استقالل و 
همکاری، تحقيق و مطالعة مهارت ها، توليد کار مداوم و ارائة کارها 

به هم ساالنشان را تمرين کنند.
ــويق می کند، در مورد  ــرانجام، کالس پذيرا معلمان را تش و س
ــای دانش آموزان به  ــای جای گزين ارزيابی کاره مجموعه روش ه
کاوش بپردازد و اين ارزيابی ها را با اندازه گيری های استاندارد ترکيب 
کند. هم چنين، اين رويکرد از گزارش پيشرفت دانش آموز به والدين 
(در يک پيوستار در مقايسه با نمره های مجزا) حمايت می کند. در اين 
ــه والدين و دانش آموزان در اهدافی  رويکرد، معلمان انتظار دارند ک
که در ابتدای هر سال معين می کنند، درگير شوند. بنابراين، رابطه ای 
ــر آموزش و پرورش به وجود می آيد. ويژگی های  معنی دار با تمرکز ب
ساختاری کالس پاسخ ده عبارت اند از: ساختمان مدرسه، موقعيت و 
شرايط طبيعی که در حفظ مهارت های اجتماعی معرفی شده نقش 
ــا می کنند، و الگوها و روش های تدريس. به خاطر ماهيت فراگير  ايف
اين برنامه، تعميم دهی مهارت ها به محيط خارج از مدرسه نيز ميسر 

.[Elliot, et al, 2001] است

نتيجه گيری
رويکرد کالس پذيرا راهی برای تدريس با تأکيد بر رشد اجتماعی، 
عاطفی و تحصيلی در مدرسه است و شامل راهبردهای عملی برای 
توانمندسازی کودکان در حوزه های عاطفی و اجتماعی است. به اين 
ــازی محيط آموزشی صميمی و با عاطفه را توصيه  منظور فراهم س
ــوزش مهارت های  ــده در مقالة حاضر بر آم ــم. مدل ارائه ش می کني
ــی، خودکنترلی و  ــئوليت پذيری، همدل ــکاری، جرئت ورزی، مس هم

ــت. اين  ــان دادن اين مهارت ها از جانب دانش آموز متمرکز اس نش
ــوند (بيان کالمی،  ــوزان تدريس می ش ــا ابتدا به دانش آم مهارت ه
ــش و پاسخ و...) و  الگودهی، تدريس خصوصی، بحث گروهی، پرس
بعد دانش آموزان به تمرين مهارت های مذکور می پردازند. در ادامه نيز 
به دانش آموزان بازخورد ارائه می شود. هم چنين، عالوه بر رويکردهای 
ــی مهارت در طول روز،  ــنتی، از رويکردهای جديد مانند بازشناس س
سازمان دهی کالس درس متناسب با ويژگی های روانی و جسمانی، 
ــده، فراهم سازی  ــافی هدايت ش قوانين و نتايج منطقی، روش اکتش
ــاب، ارزيابی، گزارش دهی و پروژه های خاص به منظور  فرصت انتخ

تعميم دهی مهارت ها به محيط خارج از مدرسه استفاده می شود.
از فوايد اصلی آموزش مهارت های اجتماعی می توان به برقرار 
ساختن رابطة دوستانه و حفظ رابطة موجود اشاره کرد. فايده های ديگر 
ــت. درضمن، دانش آموزی  آن تأييد اجتماعی، دريافت تقويت و... اس
ــب کرده، توانايی مواجه شدن  که مهارت های اجتماعی الزم را کس
با رفتارهای غيرمنطقی ديگران را دارد و از ارائة پاسخ های منفی به 
ديگران اجتناب می کند. آموزش مهارت های اجتماعی جنبة مهمی از 
آموزش های مدرسة کارامد است و در تسهيل يادگيری افراد و ايجاد 
ــار از حمايت و انگيزش برای يادگيری در  محيطی صميمی و سرش
مدرسه، بسيار مؤثر است. به اين ترتيب، موفقيت اجتماعی و محيط 
ــت هم می دهند تا افراد در حوزة  آموزشی حمايت کننده دست به دس
ــتقيم و غيرمستقيم در  ــوند. بنابراين به طور مس تحصيلی توانمند ش

موفقيت های تحصيلی مؤثرند.
خالصة کالم، با آموزش مهارت های اجتماعی مناسب می توان 
ضمن آموزش مفاهيم تحصيلی، به بعد پرورشی نهاد آموزش و پرورش 

پرداخت و شهروندانی رشد يافته در ابعاد گوناگون تربيت کرد.
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چکيده
بسياری از مردم در تعريف بازاريابی آن را پيشبرد فروش و تبليغات می دانند. آن ها استدالل می کنند، شرکت ها 
همواره به دنبال فروش چيزی به مشتريان هستند. اما درواقع، حتی اگر هدف نهايی فروش باشد، وظايف ديگری 
نيز وجود دارند که موجب تحقق و توسعة فروش می شوند. بازاريابی اهدافی شامل باال بردن سطح مصرف، افزايش 

سطح رضايت مصرف کننده، باال بردن سطح انتخاب و باال بردن کيفيت زندگی را به دنبال دارد.
امروزه کانون اصلی انديشه و عمل بازاريابی نوين، به جای جست وجوی مشتری برای محصوالت توليدشده، 
تأمين رضايت و ايجاد ارزش برای مشتری است؛ تا به سمت محصول توليد شده يا خدمت قابل ارائه جلب شود. 
چنين رويکردی اولين بار در سال ۱۹۷۰ توسط فيليپ کاتلر، با عنوان « بازاريابی اجتماعی» مطرح شد. او با ترکيب 

مفاهيم مربوط به تغييرات اجتماعی و بازاريابی تجاری و فنون تبليغات، اصول اين بحث را پايه گذاری کرد.
در اين مقاله سعی کرده ايم خوانندگان را با مفهوم بازاريابی اجتماعی بيشتر آشنا کنيم و به بيان تفاوت های 
اين نوع از بازاريابی با بازاريابی تجاری بپردازيم. در پايان نيز ابعاد، ماهيت و مراحل اجرای برنامه های بازاريابی 
ــاهد افزايش روزافزون افراد و گروه های مشتاق در اين زمينه از بازاريابی  اجتماعی را بيان کرده ايم. اميدواريم ش

در کشور باشيم.

کليدواژه ها: بازاريابی تجاری، عدالت اجتماعی، بازاريابی اجتماعی، توسعه يافتگی، روابط تجاری.

مقاله

علی اصغر ميرک زاده، مجيد بهرامی
استاديار و دانشجوی کارشناسی ارشد ترويج و توسعه ی روستايی دانشگاه رازی کرمانشاه
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مقدمه
ــای روزمرة زندگی ما  ــياری از فعاليت ه امروزه بازاريابی بر بس
تأثيرگذار است و نقش بسزايی را ايفا می کند. پيوند دنيای فعاليت های 
توليدی و تجاری با مصرف کنندگان و بازارها، توسط اقدامات بازاريابی 
صورت می گيرد و عرضه و فروش محصوالت و خدمات و درنتيجه، 
ــته های گوناگون مشتريان را موجب می شود.  تأمين نيازها و خواس
ــکالت و چالش ها؛ توجه به جنبه های  امروزه، يکی از مهم ترين مش
گوناگون جذب، ارتباط و حفظ مشتری است. افزايش ظرفيت توليد و 
مازاد کاالها به واسطة پيشرفت فناوری و بهبود سيستم ها و روش ها، 
ــديد رقابت، باال رفتن سطح آگاهی مشتريان  تنوع محصوالت و تش
ــکل دامن زده اند و جذب  ــياری از عوامل ديگر نيز به اين مش و بس
مشتری و مهم تر از آن حفظ و نگه داری وی را سرلوحة دغدغه های 

مديران امروزی قرار داده اند [۱].
در دنيای کنونی، اهميت بازاريابی به قدری است که استرينگ فلو 
و همکارانش بيان می دارند: موفقيت مؤسسات، بيشتر مديون بازاريابی 
ــان [۹]. دو پژوهشگر به نام های تام  محصوالت است تا مديريتش
پيترز و رابرت واتمن، مطالعات گسترده ای را در شرکت های بسيار 
موفق، مانند هيلوت پاکارد، فريتولی، پروکتراند گمبل و... انجام دادند. 
ــه های موفقيت اين  هدف از اين مطالعات آن بود که داليل و ريش
ــدت رقابتی مشخص شود. نتيجة اين  ــرکت ها در بازارهای به ش ش

خدمت قابل ارائه جلب شود [۱۰]. چنين رويکردی اولين بار در سال 
۱۹۷۰ توسط فيليپ کاتلر با عنوان «بازاريابی اجتماعی» مطرح شد. 
او با ترکيب مفاهيم مربوط به تغييرات اجتماعی، بازاريابی تجاری و 

فنون تبليغات، اصول اين بحث را پايه گذاری کرد [۱۴].

بازاريابی چيست؟
ــبرد فروش و  ــردم در تعريف بازاريابی آن را پيش ــياری از م بس
ــرکت ها همواره  ــتدالل می کنند که ش ــات می دانند. آن ها اس تبليغ
به دنبال فروش چيزی به مشتريان هستند. اما درواقع، حتی اگر هدف 
نهايی فروش باشد، وظايف ديگری نيز وجود دارند که موجب تحقق 
ــوند. البته اين بدين معنا نيست که فروش و  ــعة فروش می ش و توس
تالش های پيشبردی فاقد اهميت و اعتبار هستند، بلکه مقصود آن 

است که اين دو بخش وظايف بازاريابی را تشکيل می دهند.
بازاريابی به عنوان فرايندی مديريتی ـ اجتماعی تعريف می شود 
که افراد و گروه های اجتماعی از طريق توليد و مبادلة کاال به تأمين 
ــته های خود اقدام می کنند [۳]. چنين است که وقتی  نيازها و خواس
شما درمی يابيد فروش فقط جز ء  کوچکی از مجموعة عظيم بازاريابی 
ــويد. پس فروش يکی از چندين و نه  ــت، بسيار حيرت زده می ش اس
مهم ترين وظايف بازاريابی به شمار می رود و اگر بازارياب در تشخيص 
نيازهای مشتری، توليد کاالی مطلوب، قيمت گذاری، توزيع و تبليغات 

مطالعات نشان می داد که اين شرکت ها همگی دارای مجموعه ای از 
اصول مشترک بازاريابی هستند. به عبارت ديگر، شرکت ها شناخت و 
آگاهی دقيقی از چگونگی ترغيب کارکنان خود برای افزايش کيفيت 

و ارج نهادن به مشتری دارند [۳].
در بازاريابی هدف اين است که مسئلة رضايت مشتری به صورت 
تار و پود شرکت درآيد. رضايت مشتری يک هوس نيست، بلکه بخشی 
از حيات شرکت هاست و همانند فرهنگ سازمانی، فناوری اطالعاتی 
و برنامه ريزی راهبردی، جز ء  جدا نشدنی شرکت محسوب می شوند 
[۶]. اما ديگر امروزه کانون اصلی انديشه و عمل بازاريابی نوين، به 
جای جست وجوی مشتری برای محصوالت توليدشده، تأمين رضايت 
و ايجاد ارزش برای مشتری است تا به سمت محصول توليدشده يا 

ــبردی حاصل کند، آن هنگام کاال به سهولت به فروش خواهد  پيش
رسيد [۱].

اهداف و ديدگاه بازاريابی
ــتم بازاريابی شناسايی  چهار هدف به عنوان اهداف اصلی سيس

شده اند که به قرار زير هستند[۱]:
۱. باال بردن سـطح مصرف: عده ای معتقدند که هدف بازاريابی 
بايد باال بردن سطح مصرف باشد. زيرا اين امر موجب افزايش توليد، 
ايجاد ثروت و درنتيجه کاهش سطح بی کاری می شود. فرضية ديگری 
ــردم را خوش حال تر  ــتر، م ــز بيان می دارد که مصرف و خريد بيش ني

می کند.
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روابط تجاری بين الملل

تخصصی شدن فعاليت ها

اکتساب، انتقال و استفاده از اطالعات

بازاريابی
توسعه يافتگی

نمودار ۱ـ  مأخذ: رمضانی، ۱۳۸۸.
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۲. افزايش سـطح رضايـت مصرف کننده: برخی ديگر معتقدند 
هدف بازاريابی بايد باال بردن ميزان رضايتمندی مصرف کننده باشد، 
ــتر کاالها زمانی مهم است و تحقق  نه مصرف بيشتر. مصرف بيش

می يابد که به رضايت مصرف کننده منجر شود.
۳. باال بردن سـطح انتخـاب: ايجاد تنوع در محصوالت و باال 
بردن سطح انتخاب مصرف کننده، از اهداف ديگر سيستم بازاريابی 
ــود که اين هدف موجب بهبود روند  ــت. اين گونه استدالل می ش اس
زندگی مصرف کننده و درنتيجه، افزايش رضايتمندی می شود. البته 
در اين مورد منتقدين معتقدند، باال بردن سطح مصرف کننده موجب 
ــتری برای انتخاب  ــود. هم چنين، زمان بيش افزايش هزينه ها می ش
ــتگی  ــتباه و خس ــود و تنوع زياد کاالها می تواند به اش صرف می ش

مصرف کننده بينجامد.
۴. باال بردن کيفيت زندگی: بسياری از بازاريابان معتقدند، هدف 
بازاريابی بايد افزايش و ارتقای سطح کيفيت زندگی مصرف کنندگان 

باشد. اين کيفيت جنبه های متفاوتی از محصول (مانند قيمت، نحوة 
عرضه و...)، محيط زيست و فرهنگ را شامل می شود.

ــت يابی به هدف های سازمان در گرو  طبق ديدگاه بازاريابی، دس
شناخت نيازها و خواسته های بازار مورد نظر و تحويل کاالی مورد پسند 
ــتريان به صورتی اثربخش و با بازدهی باالتر از شرکت های رقيب  مش

است. در نمودار ۲ اين ديدگاه به نمايش گذاشته شده است [۶].
ــش مفهوم اساسی روبه رو هستيم که شناخت  در بازاريابی با ش
اين مفاهيم به بازاريابان و تمامی فعاالن در اين عرصه کمک شايان 
توجهی می کند تا با آگاهی و دانش بيشتری وارد بازار رقابت شوند و 
بتوانند نظر عموم را به خود جلب کنند. اين موارد عبارت اند از: نياز، 

بازار، کاال، معامله، تقاضا و خواسته.
پايه های گرايش بازاريابی را چهار عامل تشکيل می دهند:

۱. خريدارگرايی: علت وجودی سازمان ارضا کردن خواسته های 
مشتريان هدف است.

سود از طريق رضايت مشتریبازار     نيازهای مشتريان     بازاريابی منسجمديدگاه بازاريابی

نمودار  ۲ـ  مأخذ: محمدی، بی تا

عکس : اعظم الريجانی
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ــه تصميم گيری با نظر  ــازمان بايد ب ۲. نگـرش سيسـتمی: س
سيستمی بنگرد.

۳. هدف گرايی: سازمان بايد در جست وجوی بازده رضايت بخش 
برای سرمايه گذاری های صاحبان شرکت باشد.

۴. بازارگرايی همگانی: سازمان بايد دارای بينش وسيع باشد [۶].

مفهوم بازاريابی اجتماعی
اين مفهوم آخرين و جديدترين مفهومی است که در فلسفه های 
ــمندان و  ــدادی از انديش ــود. تع ــی مطرح می ش ــة بازارياب پنج گان
صاحب نظران دانش بازاريابی عقيده دارند که تأکيد مفهوم بازاريابی 
تنها بر تأمين نيازها و خواسته های مشتريان است و سالمت اجتماعی 

شرکت ها هنگام اتخاذ تصميمات بازاريابی منافع جامعه را مورد توجه 
قرار می دهند [۱].

در بازاريابی اجتماعی، هدف آن است که با کمک اصول و فنون 
بازاريابی تجاری، به نيازها و خواسته های گروه مخاطب توجه شود و 
با کاهش موانع و ترغيب آنان برای انجام يک رفتار اجتماعی، رفتار 
ــاده تر، بازاريابی اجتماعی  مورد نظر بين آن ها رواج يابد. به عبارت س
ــائل اجتماعی است تا در افراد انگيزة  کاربرد فنون بازاريابی در مس
انجام عمل يا رفتاری را که درنهايت برايشان سودمند است، ايجاد 
ــان مرکز  ــاس مطالعات کارشناس کند [۸]. از طرف ديگر نيز براس
بهداشت استان خراسان رضوی در سال ۱۳۸۷، بازاريابی اجتماعی 

دو هدف عمده دارد:

و جامعه، جايگاهی در اين فلسفه ندارد. آن ها بر اين باورند که مديران 
سازمان ها موظف اند اهداف و مقاصد خود را گسترش دهند و ضمن 
ــته ها و منافع بازارهای هدف خود را  ــالش کنند، نيازها، خواس آن ت
تعيين کنند تا شرکتشان بتواند در مقايسه با شرکت های رقيب، اين 
ــته ها را به صورت کارامدتر و کاراتر تأمين سازند. اين  نيازها و خواس
اقدامات به نوبة خود موجب خواهد شد که رفاه و تندرستی مشتری و 

جامعه فراهم شود.
ــاس يافته های بازاريابی اجتماعی، انتقادی که از مفهوم  براس
ــود اين است که در مفهوم بازاريابی تضاد و  بازاريابی محض می ش
تناقض بين نيازها و خواسته های کوتاه مدت و بلندمدت در نظر گرفته 
نمی شود. اين تناقضات موجب می شوند که بازاريابی اجتماعی جايگاه 
و اعتبار بااليی نزد انديشمندان و صاحب نظران بيابد. براساس مفهوم 
بازاريابی اجتماعی، مديران بازاريابی سازمان ها و شرکت های بزرگ 
ناگزيرند در تعيين خط مشی های بازاريابی خود، عوامل مهمی نظير 
ــرکت، خواسته های مصرف کننده و منافع جامعه را مشترکًا  منافع ش
مدنظر قرار دهند. شرکت ها ابتدا معتقد بودند، هدف بازاريابی آن ها 
در کوتاه مدت عبارت است از کسب بازده بيشتر از سرماية صاحبان 
سهام. اما آن ها بعدًا دريافتند که تأمين نيازها و خواسته های مشتريان 
ــی دارد. اين امر به تولد  ــع جامعه در بلندمدت اهميت فراوان و مناف
ــياری از  ــد. در حال حاضر بس ــور بازاريابی اجتماعی منجر ش و ظه

شرکت (منافع)

جامعه (رفاه انسان)

مصرف کنندگان (تأمين خواسته)

مفهوم بازاريابی 
اجتماعی

اول، اين که بايد مشتريان کنونی، محصوالت و خدمات خود را 
حفظ کند.

ــتريان جديدی را به سوی اين محصوالت و خدمات  دوم، مش
جلب کند [۴].

ــاب می کند،  ــوم بازاريابی اجتماعی ايج ــودار ۳، مفه بنابر نم
ــت گذاری های بازاريابی بين مالحظات سه گانة  بازاريابان در سياس
منافع شرکت، خواسته های مصرف کننده و منافع جامعه، تعادل الزم 

را برقرار سازند [۶].

ماهيت بازاريابی اجتماعی
بسياری از مديران بازاريابی سازمان ها، بازاريابی اجتماعی را يکی 
از شاخه های دانش بازاريابی به شمار می آورند. آن ها بر اين عقيده اند 
که مبحث بازاريابی اجتماعی، مانند مباحث ديگر بازاريابی نظير رفتار 
ــد، قيمت گذاری، و  ــعة محصوالت جدي مصرف کننده، مديريت توس
ــويقی، بايد در حوزة بازاريابی تجاری مورد  فعاليت های ترفيعی و تش
بررسی و مطالعه قرار گيرد. بنابراين از نقطه نظر آنان، حوزة مستقلی 
تحت عنوان بازاريابی اجتماعی وجود خارجی ندارد. اين استدالل و 
نتيجه گيری شايد از آن جا ناشی می شود که بازاريابی اجتماعی کاربرد 
فنون بازاريابی تجاری برای تحقق اهداف و مقاصد اجتماعی است 
و بازاريابان اجتماعی در درجة نخست، اصول و مفروضات بازاريابی 
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ــة کافی در زمينة بازاريابی  ــاری را می پذيرند و از دانش و تجرب تج
تجاری برخوردارند.

ــت که مطالعة بازاريابی اجتماعی به عنوان  حقيقت امر اين اس
ــته به بازاريابی تجاری صحيح نيست، زيرا  يکی از حوزه های وابس
که بازاريابی اجتماعی حوزة مستقلی است که علی رغم شباهت های 
ــازمان دهی  ــيار با بازاريابی تجاری، از نظر اهداف، مقاصد و س بس
تفاوت های بارز و چشم گيری با آن دارد. اگر وظايف و مسئوليت های 

مفهوم بازاريابي اجتماعی

بازاريابی اجتماعی شامل موارد زير نمی شود:بازاريابی اجتماعی شامل موارد زير می شود:

فقط يک نظام اطالع رسانیيک راهبرد اجتماعی تغيير رفتار

يک شعار يا راهبرد پيام رسانیمؤثرترين روشی است که مردم را به فعاليت تحريک می کند

به صورت يکدفعه و آنینيازمند استفاده ی کارامد از منابع

يک تالش تبليغاتیتدريجی و دارای برنامه ريزی مشخص

اجتماعی از نظر اهداف، وظايف، کارکردها و روش های مورد استفاده 
با يکديگر تفاوت دارند، اما با اين حال آن ها مکمل يکديگرند. بنابراين 
می توان نتيجه گرفت که هدف ها، مقاصد، نيات، کارکردها، ابزارها 
ــی و مطالعة بازاريابی  و روش های بازاريابی اجتماعی، تنها با بررس
ــی موشکافانه و  ــت نمی آيند و بايد به مطالعه و بررس تجاری به دس
هوشمندانة بازاريابی اجتماعی و ارائة راهکارها و بديل های مناسب 

پرداخت [۳].

ــکافانه قرار دهيم،  بازاريابان اجتماعی را مورد مطالعة دقيق و موش
مشاهده می کنيم که بازاريابی اجتماعی ريشه در جای ديگری دارد. 
ــت است که ارتباط و وابستگی نزديکی بين بازاريابی تجاری و  درس
ــود دارد و بازاريابی اجتماعی درواقع کاربرد  ــی اجتماعی وج بازارياب
ــول و روش های بازاريابی تجاری در اهداف و مقاصد اجتماعی  اص
ــه بازاريابی تجاری و  ــا قاطعيت اعالم کرد ک ــت، اما می توان ب اس
اجتماعی تفاوت ماهوی و ذاتی با يکديگر دارند. در اين حوزة علمی 
جديد، کوشش می شود با استفاده از فنون بازاريابی تجاری، راهکارها 
ــبی برای حل مشکالت و مسائل اجتماعی، پيدا  و بديل های مناس
شود و اهداف و مقاصد اجتماعی نظير ارتقای سطح بهداشت و رفاه 
مشتری در جامعه ترويج يابد. به بيان ديگر، بازاريابی اجتماعی تنها 
ارضای نيازها و خواسته های افراد اجتماع را از طريق فرايند مبادله 
مورد تأکيد قرار نمی دهد، بلکه هدف و مقصد باالتری دارد. می کوشد 

بر رفتارهای فردی و اجتماعی تأثير بگذارد.
وظيفة بازاريابی اجتماعی اين است که به جای ترغيب مشتريان 
ــدی، اين نکته را بياموزند که  ــتر کاالها و خدمات تولي به خريد بيش
مردم چه کاالهايی را بايد بخرند و نيازها و خواسته های اصلی آن ها 
چيست. بازاريابی اجتماعی خدمت به عموم مردم و مبنايی برای ارائة 
ــت. تکيه و اتکای بازاريابی اجتماعی  خدمات و امکانات رفاهی اس
ــت. بنابراين، می توان  ــواهد موجود در اجتماع اس بر واقعيت ها و ش
ــه در واقعيت و منطق دارد و  ــا کرد که بازاريابی اجتماعی ريش ادع
ــده در آن، پشتوانة منطقی و  روش ها، مفروضات و مفاهيم مطرح ش
عقاليی دارند. از طرف ديگر، بايد گفت که هر چند بازاريابی تجاری و 

ابعاد بازاريابی اجتماعی
ــم اندازی بلندمدت در  آندرسـون (۱۹۹۵)، بازاريابی اجتماعی را چش
برنامه ريزی می خواند و دانشمندان ديگر مفاهيم ديگری مانند مشتری داری، 

يک فرايند مبادله (داد و ستد) و غيره به آن نسبت داده اند [۲].
الف) به عنوان فرايند مشتری محور: در بازاريابی اجتماعی، مشتری 
ــت. در رويکرد  ــرکت کنندة (جز ء ) فعال در فرايند تغيير رفتار اس يک ش
ــتری مدارانة بازاريابی اجتماعی، ما سؤال نمی کنيم: «اشتباه مردم  مش
چيست؟» و يا: «چرا آن ها نمی خواهند بفهمند؟» بلکه می پرسيم: «اشتباه 

ما چيست؟ چرا ما در مورد مخاطبين خود درک مناسبی نداريم؟»
ب) به عنوان فرايند مبادله (داد و سـتد): بازاريابی اجتماعی رخ 
نمی دهد، مگر اين که دو يا چند جز ء  وجود داشته باشند تا بتوانند با 
يکديگر ارتباط بگيرند و مبادله کنند. در اين جا منظور از مبادله، مبادلة 
ــت. البته در  منابع يا ارزش ها بين دو يا چند نفر با منابع متفاوت اس
ــت که مبادله می شود، بلکه  بازاريابی اجتماعی اين کاال يا پول نيس
ــت که مبادله می شود و درنهايت تغيير  نياز، فکر، ايده و يادگيری اس

رفتار حاصل می آيد.
ج) به عنوان برنامة بلندمدت (راهبردی): فرايند بازاريابی برنامه ای 
کامل و تدريجی است. با فرايند تحقيقات شروع می شود و با تحقيقات 
ــف و حل  ــد. در اين فرايند، برای کش (ارزش يابی) نيز به پايان می رس
مشکالت اجتماعی (مانند بيماری ها، رفتارهای پرخطر و...) از روش های 
ــود. لذا بازاريابی اجتماعی  ــتفاده می ش ــکل (SWOT) اس تحليل مش
برنامه ای راهبردی است. درنهايت می توان گفت بازاريابی اجتماعی تأثير 

رفتار را نه تنها در افراد، بلکه در گروه ها و سازمان ها دنبال می کند.
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ديدگاه بازاريابی اجتماعی بر مبنای مفاهيم کليدی 
زير شکل می گيرد[۸]:

۱. نظرية مبادله۱
ــاس اين نظريه، زمانی بين دو نفر يا دو گروه، مبادله (داد و  براس
ستد) صورت می گيرد که منافع حاصل از داشتن يک محصول يا کاال 
از ميزان هزينه هايی که برای به دست آوردن آن صرف می شود، بيشتر 
باشد. به عبارت ديگر، وقتی محصولی توسط مشتری خريده می شود که 

ارزش درک شدة داشتن آن، از هزينه های صرف شده بيشتر باشد.

۲. توجه به مشتری۲
ــته ها، نيازها و  ــی، اطالع از نظرات، خواس ــی اجتماع در بازارياب
ــتری و ارائة خدمت، ايده يا رفتار متناسب با آن، اصلی  ترجيحات مش
مهم به شمار می رود. در تمام فرايند بازاريابی اجتماعی، توجه به مشتری 

و حرکت در مسير براورده کردن نيازهای او به وضوح ديده می شود.

۳. توجه به رقابت۳
ــه به اصل رقابت و درک بازار رفتار مورد نظر، رمز موفقيت  توج
در استفاده از ديدگاه بازاريابی اجتماعی است. فهم درست از ايده ها و 
رفتارهای رقيب و باال بردن ميزان منافع رفتار مورد نظر و يا کاستن 
ــه آن، بازار رقابت را به نفع  ــت يابی ب از ميزان هزينه ها و موانع دس

محصول يا خدمت تغيير خواهد داد.

۴. تصميم گيری مبتنی بر داده ها۴
اساس هر برنامة بازاريابی اجتماعی مؤثر را پژوهش های درست 
ــتری در مورد بازار و  ــکيل می دهد. هرچه شناخت بيش و علمی تش
گروه مخاطب (مشتريان) وجود داشته باشد، برنامه ها دقيق تر و مؤثرتر 

طراحی و اجرا خواهد شد.

۵. آميزة بازاريابی۵
ــی اجتماعی آن را چنين  ــت که در بازارياب مفهومی کليدی اس
تعريف می کنند: «مجموعه ای از ابزارهای قابل کنترل که با ترکيب 
آن ها، امکان پاسخ گويی به بازار هدف و گروه مخاطب وجود دارد» 
ــزة بازاريابی دربرگيرندة تمامی اقداماتی  [۱۰]. به عبارت ديگر، آمي
است که توليدکنندة محصول يا ارائه دهندة خدمت انجام می دهد تا 
ــورت نظام مند بر بازار تقاضای محصول يا خدمت اثرگذارد. به  به ص
آميزة بازاريابی «چهار پی» (۴p) هم گفته می شود که از ابتدای معادل 
 (place) مکان ،(price) قيمت ،(product) انگليسی کلمات محصول
و ترويج (promotion) گرفته شده است. اجزای تشکيل دهندة آميزة 

بازاريابی عبارت اند از:
ــول»، کاالها (پديدة فيزيکی و قابل  � محصـول: منظور از «محص
لمس) يا خدماتی (فعاليت يا ايدة غيرقابل لمس) هستند که به بازار 

مورد نظر عرضه می شوند تا نياز يا خواسته هايی از مشتری را تأمين 
ــت که به  ــع، کاال مجموعه ای از منافع و امکانات اس ــد. درواق کنن
مشتری عرضه می شود. گروه مخاطب بايد ابتدا آگاه شود که مشکلی 
وجود دارد و کاال يا خدمت مورد نظر راه حل مناسبی برای آن مشکل 
ــت تا آن گاه برای اصالح رفتار خود در جهت استفاده از آن قدم  اس
بردارد. در بازاريابی اجتماعی، به برنامه ريزانی نياز است که بتوانند با 
ــب زمينة توليد کاالها و خدماتی را فراهم  انجام پژوهش های مناس

کنند که جامعة مورد نظر آن ها را بپذيرد [۱۴].
� قيمت: آن چه که مشتری پرداخت می کند تا کاالی مورد نظر خود 
را به دست آورد، «قيمت» نام دارد. قيمت ممکن است پول باشد و يا 
ــت  به صورت اتالف وقت و انرژی، بروز اضطراب و نگرانی و يا از دس
ــان دهد. برای اين که مشتری يک محصول يا  دادن لذتی خود را نش
خدمت را خريداری کند، الزم است قيمت محصول از منافع حاصل از 
ــد. در صورتی که قيمت محصول يا خدمت باال و سطح  آن کمتر باش
ــتری پايين باشد، تقاضای محصول پايين خواهد آمد [۱۳].  درامد مش
البته گاهی ممکن است پايين بودن قيمت (مانند ارائة رايگان بعضی از 
خدمات و محصوالت) در ذهن مشتری کيفيت پايين محصول را تداعی 

کند و به اين ترتيب، ميزان استقبال از آن را کاهش دهد [۸].
� مـکان: جاهايی که از طريق آن ها اطالعات و آموزش در زمينة 
ايده يا رفتار به مشتريان می رسد، «مکان» ناميده می شود [۱۵]. در 
مورد محصوالت قابل لمس، مکان همان سيستم توزيع کاالست، ولی 
ــت يابی به مشتريان  برای محصوالت غير قابل لمس، جايی که دس

برای دريافت محصول امکان پذير است، مکان تلقی می شود [۸].
� ترويج: استفاده از مجموعة تبليغات، روابط عمومی، حمايت های 
ــانه ای، ارتباطات فردی و فعاليت های مشابهی که محور آن ها،  رس
ــتقبال از محصول يا خدمت مورد نظر  خلق نياز و تداوم آن برای اس
ــامل می شود. به عبارت ديگر،  ــط مشتری است، «ترويج» را ش توس
فعاليت هايی هستند که ارائه دهندة خدمت يا توليدکنندة کاال انجام 
ــتری بدهد و  ــد تا بتواند در مورد آن اطالعات مفيدی به مش می ده
ــد [۱۶]. برای ترويج  ــويق کند تا آن کاال را بخرن ــتريان را تش مش

محصول بايد کانال های اطالع رسانی مناسبی انتخاب شوند [۱۲].
در اجرای هر برنامة بازاريابی اجتماعی پنج مرحله به شرح زير 

مدنظر هستند [۴]:
ــر بر مبنای  ــی اجتماعی مؤث ــرد بازارياب ۱. برنامه ريـزی: راهب
پژوهش های محکم بنا می شود. در مرحلة برنامه ريزی هدف پژوهش، 
آموختن بيشتر در مورد بازار و گروه مخاطب است. چند روش معمول 
مورد استفاده در اين مرحله عبارت اند از: پيمايش، گروه های متمرکز و 
مصاحبه. برای تأمين اطالعات در مورد ميزان درک مشتريان هم، از 
گروه های متمرکز، مطالعة سطح دانش، نگرش و عملکرد، اطالعات 
بازاريابی و تحليل رسانه ای می توان استفاده کرد. استفاده از گروه های 
متمرکز در تمامی فرايند بازاريابی اجتماعی، از برنامه ريزی گرفته تا 
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توليد مواد و پيام های آموزشی، می تواند عملی باشد. برای باال بردن 
شانس دست يابی به مخاطبين از طريق رسانه ها دو راه وجود دارد:

الف) تعيين و استفاده از رسانه های مناسب که بيشتر توسط گروه 
مخاطب مورد استقبال قرار می گيرند.

ــوا و جريان اطالعات را  ــه به دروازه بان هايی که محت ب) توج
کنترل می کنند.

ــواد و پيام ها توليد  ۲. توليـد مـواد و پيام هـا: در اين مرحله م
می شوند. اين کار با توجه به مفاهيم مکان يابی و تأکيد بر نقاط کليدی 
ــول، منافع حاصل از محصول،  ــازار، چون جذابيت يا ظاهر محص ب
ــته بندی مناسب  ــازی برای مصرف کننده، کاربرد آن و دس تصويرس
محصول صورت می گيرد. در اين مرحله، مهم آن است که چه گفته 
شود نه اين که چگونه گفته شود. انتخاب نام مناسب برای محصول 

يا خدمت هم در اين مرحله صورت می گيرد.
۳. پيش آزمون مواد و پيام: مواد و مفاهيم توليد شده با تعدادی 
از گروه مخاطب آزمون می شود تا مواردی چون ماندگاری در حافظه، 
سالمت محصول، برقراری ارتباط، درک مفهوم، باورپذيری، قابليت 
پذيرش محصول، تصوير و جذابيت خدمت يا محصول کنترل شود. به 
اين ترتيب، مکان يابی محصول يا خدمت مورد ارزيابی قرار می گيرد تا 

پس از رفع کاستی ها نهايی و آمادة عرضه به گروه مخاطب شود.
ــايی کانال های رسانه ای و توليد پيام های  ۴. مداخلـه: با شناس
استاندارد شده، برنامة بازاريابی اجتماعی آمادة اجراست. يک پوشش 
رسانه ای مناسب و مطلوب می تواند پيام های مورد نظر ما را به گروه 

مخاطب منتقل کند.

۵. ارزش يابی: در برنامة بازاريابی اجتماعی، معموًال ارزش يابی 
در سه بخش انجام می شوند:

۱. ارزش يابی فرايند۶ ۲. ارزش يابی اثر۷ ۳. ارزش يابی پيامد۸
ــا اجرای مراحل  ــود که آي ــوع اول ارزش يابی تعيين می ش در ن
متفاوت برنامه، براساس دستورالعمل تهيه شدة دست رسی به مخاطب 
صورت گرفته است يا نه. در نوع دوم مشخص می شود که آيا تغييری 
در مخاطبينی که در تماس با پيام ها و مواد ما بوده اند، مشاهده شده 
ــوم تعيين می کنيم که آيا انجام رفتار باعث  ــت يا نه. در نوع س اس

تغييرات مطلوب در سطح کالن جامعه شده است يا نه.

نتيجه گيری
بازاريابی اجتماعی بعد از بازاريابی تجاری متولد شده است، اما اگر 
جايگاه و محيط فعلی آن را با سابق مقايسه کنيم، مشاهده می شود که 
ــيار چشم گيری در دامنه و قلمرو آن صورت گرفته است و  تغييرات بس
ــيع و همه جانبه ای پيدا کرده است. به مرور زمان، ما  اکنون کاربرد وس
ــاهد تغييراتی در روش های به کار گرفته شده برای نشر و اشاعة آن  ش
در ميان جوامع بوده ايم اما از نظر اهداف و مقاصد آن هيچ گونه تغييری 
ــرايط کنونی و  حاصل نگرديده و اين تغيير در روش ها نيز ناگزير از ش
ــت. زيرا بازاريابان اجتماعی بايد در هر زمانی بين  هماهنگی با آن اس
منافع شرکت، نياز مشتريان و منافع جامعه تعادل الزم را برقرار سازند.

ــت که در  ــاره کرد اين اس نکته ای را که در پايان بايد به آن اش
بازاريابی اجتماعی، توجه به اخالق و معيارهای اخالقی بسيار اهميت 
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دارد و از همان شروع فعاليت بايد در نظر مديران و کارکنان قرار بگيرد. 
زيرا در صورت سودمند بودن فعاليتی، می توان مردم را مجبور به انجام 
ــرد. در ضمن بايد مطمئن بود که برنامة بازاريابی اجتماعی  آن کار ک
ارائه شده، در صورت نداشتن منافعی برای مخاطبين، هيچ گونه ضرری 
را نيز به همراه ندارد؛ تا به اين طريق، راه برای ورود افراد مشتاق در 
اين زمينه و سرمايه گذاری و فعاليت مستمر و دائمی در آن هموار شود. 
ــه ده نکتة کليدی وجود دارد که با رعايت آن ها می توان در حوزة  البت

بازاريابی اجتماعی به موفقيت دست پيدا کرد [۷]:
۱. با مشـتريان خود سـخن بگوييد. کليد موفقيت در بازاريابی 
ــت. درواقع پرسش از مشتری، راه  ــنيدن اس اجتماعی در گفتن و ش

اصلی پی بردن به خواسته های اوست.
۲. گروه مخاطب را بخش بندی کنيد. برای موفقيت در بازاريابی 
اجتماعی، بايد گروه مخاطب را به گروه های کوچک تری تقسيم کرد 
و برای هر گروه، برنامه ريزی خاصی انجام داد. معيارهايی چون سن، 
ــت.  ــژاد و موقعيت جغرافيايی در اين بخش بندی مؤثر اس جنس، ن

تقسيم بندی مخاطبين براساس رفتارهايشان هم ممکن است.
۳. بـرای محصول خود پايگاه ايجاد کند (مکان يابی). در حوزة 
بازاريابی اجتماعی، جا افتادن محصول در ميان مردم نتيجة دو عامل 
است: درک منافع و رفع موانع. توجه به اين دو عامل حاصل تعيين 

دقيق شاخص های مکان يابی کاالی مورد نظر ماست.
۴. عرصة رقابت مورد نظر را بشناسيد. بازاريابان اجتماعی بايد 
ــند که واکنش  از ديگر پيام های رقابتی که می توانند محصولی باش
منفی مخاطبين را به کاال يا خدمات ما باعث می شوند و روی گروه 
مخاطب تأثير می گذارند، اطالع کافی داشته باشند. محصول ما بايد 

جذاب تر از رقبای ديگر آن باشد تا بتواند مورد قبول واقع شود.
۵. به جاهايی برويد که مخاطب شما حضور دارد. برای موفقيت 
در بازاريابی اجتماعی، بايد پيام ها را در جايی ارائه کرد که مخاطب 
ــتفاده از روزنامه های محلی، فروشگاه های  ــته باشد. اس حضور داش
بزرگ، گروه های موسيقی و... از اين جمله به شمار می روند. پژوهش 
ــتفاده از رسانه های محلی  ــخصات مخاطبين و نحوة اس روی مش

اهميتی حياتی دارد.
۶. برای ارتباط با مخاطبين از مسيرهای متفاوتی استفاده کنيد. 
بازاريابی اجتماعی بسيار وسيع تر از تبليغات تلويزيونی است. استفاده 
ــات، گروه های کوچک و  ــانه های همگانی، اجتماع ــب رس از ترکي
فعاليت های فردی می تواند مؤثرتر باشد. وقتی يک پيام ساده و روشن 
در مکان های متعدد و در سراسر جامعه تکرار شود، احتمال ديده شدن 
ــدن آن بيشتر است. گستردگی مسيرهای مورد  و به خاطر سپرده ش
ــج پژوهش روی کانال های  ــتفاده به ميزان بودجة برنامه و نتاي اس

تأثيرگذار بر گروه مخاطب ما بستگی دارد.
۷. از مدل هايـی اسـتفاده کنيم که نتيجه می دهـد. بازاريابان 
ــترين فايده و  ــی را طراحی می کنند که بيش ــی برنامه هاي اجتماع

ــد. يکی از مدل های معروف که مراحل  ــته باش ــی را داش اثربخش
ــان می کند و از اصول آن  ــر رفتار را در يک گروه مخاطب بي تغيي
در بازاريابی اجتماعی استفادة زيادی می شود، «مدل مراحل تغيير 
پروچاسکا» است. اين مدل مراحل هفت گانة زير را برای تغيير رفتار 

بيان می کند:
� نا آگاه به آگاه۹ � دانش۱۰ � عالقه مند شده۱۱ � با انگيزه۱۲

� آماده برای امتحان کردن۱۳ � انجام رفتار۱۴ � عدم انجام رفتار۱۵
۸. آزمـودن، آزمودن و باز هم آزمودن. تمامی محصوالت، مواد 
ــتفاده  و خدماتی را که در برنامه های بازاريابی اجتماعی از آن ها اس
می شود، بايد با بخشی از گروه مخاطب آزمون کرد تا تأثيرات واقعی 
آن ها شناسايی شود. استفاده از روش هايی چون روش گروه متمرکز و 
يا انجام پيمايش برای تعيين سطح دانش، نگرش و عملکرد، می تواند 

مفيد باشد.
۹. شـراکت با گروه ها و افراد کليدی جامعه را فراموش نکنيد. 
ــی  ــود در جامعه در کنار هم قرار گيرند و تالش ــر گروه های موج اگ
ــتر ارائه خواهند  ــگ انجام دهند، پيام ها با قدرت و قوت بيش هماهن
ــد. ايجاد ارتباط با افراد و سازمان های کليدی بسيار مهم است.  ش
ــتراک دارند و يا  ــازمان ها گاه در موضوع مورد نظر با ما اش اين س
ــتند. گروه هايی چون رسانه ها، مدارس،  تحميل کنندة فعاليت ما هس
ــتة اخير قرار می گيرند که  بخش تجاری و آژانس های دولتی در دس

توجه به آن ها در برنامه های بازاريابی اجتماعی ضروری است.
۱۰. به اين نکته توجه کنيد که در آينده چه می توان کرد. سنگ 
بنای بازاريابی اجتماعی، ارزش يابی است که در تمام فرايند حضور 
دارد. برای آن که بفهميم اقدامات ما به ايجاد تغييرات مطلوب منجر 

شده است يا نه، دو راه در پيش داريم:
ــف) آيا گروه مخاطب رفتار مورد نظر ما را در پيش گرفته اند؟  ال
(پاسخ اين پرسش را با طراحی و انجام يک پژوهش کّمی می توان 

به دست آورد.)
ب) آيا تغييرات طوالنی و کلی در جامعه رخ داده اند؟ (پاسخ اين 

پرسش هم با طراحی و انجام پژوهشی آينده نگر به دست می آيد.)

پی نوشت
1. Exchange Theory
2. Consumer Orientation
3. Competition
4. Data-driven Decision-Making
5. Marketing Mix
6. Process Evaluation
7. Outcome Evaluation
8. Impact Evaluation
9. Unaware to aware
10. Knowledge
11. Interested
12. Motivated
13. Ready to try
14. User
15. Non-user
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اشاره 
ــا مطالعات اجتماعي  ــدام از كتابهاي علوم اجتماعي و ي هر ك
آموزش وپرورش را بررسي كنيم، در نخستين نگاه، نام ناهيد فالحيان 
به چشم مي خورد. فالحيان دانش آموختة علوم اجتماعي است و سالها 
به تدريس و تأليف اشتغال داشته است. با او به عنوان يكي از مؤلفان 

كتابهاي درسي آموزش وپرورش به گفت وگو نشسته ايم.

� با توجه به اين كه زيرسـاختهاي علوم اجتماعـي از غرب آمده و 
با اسـالم تضادهايي دارد، شما براي بومي سـازي جامعه شناسي و 
مطالعات اجتماعي اسالمي، از چه متون و مفاهيمي استفاده مي كنيد؟

� من مسئول گروه مطالعات اجتماعي هستم. منظور ما از مطالعات 
ــت كه از علوم متفاوت و نه الزامًا  اجتماعي يك حوزة يادگيري اس
ــي،  ــي، مثل اقتصاد، تاريخ، جامعه شناس ــوم خاص علوم اجتماع عل
جغرافيا، مطالعات زيست محيطي، مطالعات شهروندي، آموزش مدني 
و نظاير آن استفاده مي كند. هم چنين از حوزه هايي مثل دين، اخالق، 

فلسفه و... بهره مي گيرد.
هدف اصلي از آموزش مطالعات اجتماعي، تربيت شهروند مطلوب 
ــت. اين شهروند مطلوب در كشورهاي گوناگون تعاريف متفاوتي  اس
دارد. يعني آن چه كه ما در ايران اسالمي شهروند مطلوب مي شناسيم، 
ممكن است با شهروند مطلوب كشورهاي ديگر تفاوت هايي داشته 
ــورها يك سلسله نكات مشترك هم  ــد؛ اگرچه در تمام اين كش باش
ــهروند مطلوب كه هدف ما تربيت  وجود دارد. بنابراين، در تعريف ش
ــت، ما بايد برگرديم به همان مالكها و معيارهايي كه در جامعة  اوس
خودمان حاكم است. خب مسلمًا شهروند مطلوب از نظر ما شهروندي 
ــت. در يك جامعة ديني بر  ــت كه به ارزشهاي ديني پاي بند اس اس
ــن اصول عمدتًا در قانون  ــت كه اي عملكرد دولت اصولي حاكم اس

اساسي جمهوري اسالمي به رسميت شناخته شده اند؛ با اين كه خيلي 
از مباني اين علوم غربي هستند.

ــا، محصوالت و يا  ــياري از چيزه ــوًال در دنياي امروز، بس اص
دستاوردهاي غربي اعم از پديده هاي فيزيكي و اجتماعي هستند كه 
من فكر مي كنم، آنها را بايد دسته بندي كنيم. بخشي از آنها تضادي 
ــتند، ولي تضادي هم با  ــته از دين نيس با دين ندارند. اصوًال برخاس
ــايل حمل ونقل را براي يك شبكة  دين ندارند. مثًال اگر ما انواع وس
ــا اولويت بندي كنيم، اين تضادي با مباني ديني ندارد. يا مثًال  راهه
نحوة عملكرد بنگاه هاي كارآفريني، چگونگي كارايي هم بسياري از 
پديده هايي مثل حقوق بي كاري، همه از غرب آمده اند، ولي تضادي 
هم با ارزشهاي ديني ما ندارند و براي ما مشكلي هم ايجاد نمي كنند. 
اما در متون و مفاهيم اجتماعي كه ناظر بر اخالق فردي و اجتماعي 
است، ما از ارزشهاي خودمان تبعيت مي كنيم. براي مثال، ما كمك 
ــتي، بلكه از ديدگاه اسالمي مطرح  به هم نوع را نه از ديدگاه ُامانيس
مي كنيم. براي اين كه در دين ما، «انفاق» يك دستور الهي است و 

پشت آن يك پشتوانة ديني و مذهبي وجود دارد.
� من احسـاس مي كنم كه قدري كليشـه اي يا شـعاري صحبت 
مي كنيد. بومي سازي همين مفاهيم غربي كه ما با آنها تضاد نداريم، 
چگونه اسـت؟ از طرف ديگر، ممكن اسـت يك رفتار اجتماعي در 
غرب مثبت تلقي شود، اما با مفاهيم ديني ما تضادهاي بنيادي داشته 
باشـد؛ مثل خوردن ُمسكرات كه در آن جا آزادي است و آن را مثبت 
مي دانند، اما در اين جا مثبت تلقي نمي شـود. ما آزادي را در اين جا 

چگونه تعريف مي كنيم؟
� مثالي كه شما زديد، مثالي است كه در جامعة غربي وجود دارد من 
مي خواهم بگويم در جامعة خود ما، بسياري از هنجارها وجود دارند 

كه با دين ما در تضاد هستند. 

گفت وگو با دکتر ناهيد فالحيان،  عضو  گروه مطالعات اجتماعي برنامه ريزی و تأليف كتب درسي

گفت وگو: محمود همدانی مقاله
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براي مثال، فرض كنيد آداب و رسوم و تشريفاتي كه در رابطه با 
ازدواج وجود دارد. مگر مباني ازدواج در اسالم واقعًا همينهاست كه ما 
داريم و خودشان به موانع ازدواج تبديل شده اند؟! خيلي از رفتارهاي 
اجتماعي در جامعة ما هنجار شده اند كه با مباني ديني ما ناسازگاري 
ندارند. ما در راهنماي برنامة خودمان گفته ايم كه راه حل اين مسئله، 
ــالمي است. ما بايد به دانش آموزان  نقد هنجارها از طريق مباني اس
ــون ببينيد، وظيفة مطالعات اجتماعي در  ياد بدهيم كه نقد كنند. چ
همة كشورها عبارت است از انتقال ميراث فرهنگي، آموزش ميراث 
فرهنگي و نقد ميراث فرهنگي؛ يعني نقد هم وجود دارد. حاال اين نقد 

مي تواند در مورد هنجارهاي اجتماعي خود ما باشد. 
ــه تحول به وجود  ــد كه در جامع ــر هدف از آموزش اين باش اگ
بياوريم، آموزش بايد كمك كند كه تحوالت مثبت به وجود بياوريم، نه 
اين كه ايستا باشيم و آن چه را كه از گذشته مانده است، انتقال دهيم. 
دانش آموزان را بايد نقاد بار بياوريم. او بايد مالكهاي نقد را بشناسد. 
مثالي بزنم. ما در پاية سوم راهنمايي مبحثي به نام «جهاني شدن» 
يا «آمريكايي شدن»ـ  البته اين دو مفهوم متفاوت استـ  داريم. اين 
ــله اطالعات به او  ــوز ما بايد چه كار كند؟ ما بايد يك سلس دانش آم
بدهيم كه آن بد است و اين خوب؟! يا نه بايد دانش آموزان را نقاد بار 
بياوريم. يعني در كالس فضاي بحث و گفت وگو به وجود بياوريم و 

مالكها و معيارها را به او بدهيم تا بتواند نقد كند؟
� اشـارة خوبي كرديد به آن دسـته از مسـائل جامعة خودمان كه 
بـا مباني ديني اسـالم مغايرت دارند. مي خواهيـم ببينيم مطالعات 
اجتماعي ما در حوزة كتابهاي درسي چه تحولي ايجاد كرده است؟ 

نقش شما در اين قضيه چه بوده، چه هست و چه خواهد بود؟
ــم. كتابهايي كه در حوزة تاريخ،  ــن نمي توانم دربارة آينده بگوي � م
ــده اند، در مجموع دانش آموزان را  جغرافيا و علوم اجتماعي توليد ش

خيلي نقاد بار نياورده اند يا فضاي سازمان دهي محتوا به گونه اي نبوده 
ــت كه چالش برانگيز باشد و دانش آموز را به تفكر وادارد. بيشتر  اس
انتقال اطالعات انجام مي شود و بر همان مبنا، روش ها هم اين بوده 
ــوند و اطالعات را به  كه فقط دانش آموزان مخزني از اطالعات بش

ذهن بسپارند! 
ــي،  ــد، در توليداتمان اعم از كتاب درس ــة جدي ــاي برنام در راهنم
ــي و غيره، كوشيده ايم محتوا را براساس رويكرد  فيلم، بستة آموزش
كاوشگري سازمان بدهيم؛ به گونه اي كه اينها همه،  جنبة مواد اوليه 
ــي از  ــان بايد بتوانند ياد بگيرند. بخش پيدا كند. دانش آموزان خودش
فرايند كاوشگري هم شامل نقد، بررسي، اظهارنظر، قضاوت و غيره 
ــت كه دانش آموزان براي رسيدن به مهارت در آنها، بايد تمرين  اس

كنند.
� استنباط من اين است كه ديدگاههاي قبلي را قبول نداريد.

� مسلمًا قبول ندارم. زيرا دانش آموزان ما مطالبي را طوطي وار ياد 
مي گرفتند. بيشتر از نظر اطالعاتي سعي مي كرديم آنها را فربه كنيم، 
ــه در باورها، اعتقادات و مهارتهاي اجتماعي آنها تحولي  ولي اين ك
ــتيم. در اين زمينه  به وجود بيايد موفق نبوديم و هنوز هم موفق نيس
ــتفاده از آنها مي توانيم موفق شويم.  تكنيكهايي وجود دارد كه با اس
يكي از آنها كم كردن فاصلة بين آموزش و زندگي واقعي است. يعني 
فضاي آموزشي بايد به زندگي واقعي بسيار نزديك شود. بنابراين، بايد 
ــواد جغرافيايي،  موضوعاتي را آموزش بدهيم كه در درجة اول به س

سواد تاريخي، و سواد اجتماعي دانش آموزان كمك كند.
ــدن و مسلط شدن  ــواد اجتماعي غير از آگاه ش تعبير من از س
ــت. يعني سواد از  دانش آموز به حيطه تخصصي علوم اجتماعي اس
نظر ما به معناي علم و به معناي تجربه است. براي مثال، يك موقع 
ــت  ــي اس ما از درس تاريخ صحبت مي كنيم و مي گوييم تاريخ درس
ــه آن را بخوانند و ياد بگيرند  ــوزان بايد در دورة مدرس ــه دانش آم ك
ــپارند. اما يك وقت  ــوم اجتماعي را به خاطر بس ــي از عل و جنبه هاي
ــد بتواند تصوري از  ــر زندگي خود باي مي گوييم هر فردي در سراس
گذشته و فهم آن و تحليل آن براي زندگي حال و آينده داشته باشد؛ 
يعني به يك سواد تاريخي يا سواد اجتماعي دست پيدا كند. نه اين كه 
صرفًا نظريه هاي جامعه شناسي را بداند. گرچه براي فهم مطلب گاهي 
ــت كه روي نظريه ها  به نظريه ها هم نياز داريم، ولي هدف اين نيس

مسلط بشويم.
� شما در اين راستا چه كرده ايد؟

ــاي برنامة جديدي تدوين كرده ايم. البته مي دانيد كه  � يك راهنم
ــت، به داليل متفاوت كه من نمي خواهم وارد  روندكار خيلي كند اس
ــوم. ديدگاه هاي جديد را در اين  مشكالت نظام آموزش وپرورش ش
ــي،  ــعي داريم در توليداتمان اعم از كتاب درس برنامه آورده ايم و س
كتاب معلم و غيره، در اين سازمان دهي تغيير كلي ايجاد كنيم تا اين 

مشكل حل شود.
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� اين سـازمان دهي محتوا براسـاس چه الگويي انجام شده و يا 
دارد انجام مي شود؟

ــائل متفاوتي وجود دارند. اوًال  ــازمان دهي محتوا، مس � در اين س
ــعي كنيم رويكرد فرهنگي و تربيتي حاكم شود و بعد رويكرد  بايد س
كاوشگري. بايد به حيطة مهارتها و ارزشها به اندازة كافي توجه كنيم. 
يعني بين اين دو حيطه با حيطة دانشـ  اطالعات و شناخت تعادل 
به وجود آوريم. هم چنين درج فعاليتهاي مناسب ياددهي و يادگيري 

در اين سازمان دهي محتوا ضرورت دارد.
� دورة زماني كه براي آن در نظر گرفته شده چه قدر است؟ براي 
رسـيدن به حد مطلوب با توجه به ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي 

گروه هاي مختلف.
� نمي توانم جواب بدهم. اين تضادي است كه در آموزش وپرورش 
دنيا وجود دارد و مختص كشور ما هم نيست. روند تحوالت اجتماعي 
روندي است كه خيلي سرعت گرفته. ما روزبه روز با پديده هاي اجتماعي 
متفاوت و نوظهوري روبه رو مي شويم كه ناشي از تحوالت اقتصادي 
ــتند. كشورها هر قدر بتوانند نظام آموزش وپرورش  و صنعتي و... هس
خود را قوي تر و مجهزتر كنند، سريع تر مي توانند به اين به اصطالح 
تغييرات پاسخ دهند. بعضي از پاسخها، پاسخهاي دير هنگام يا همان 

نوش داروي بعد از مرگ سهراب هستند.
ــورهاي غربي  ــي بعضي از كش االن در بعضي از كتابهاي درس
مثل استراليا يا كانادا، خيلي سعي كرده اند كه با پديده هاي جديد در 

سازمان دهي محتوا برخورد كنند.
ــئلة اصلی در اين زمينه، يکی به روز کردن معلم هاست  دو مس
ــرات مخرب بازيهای  ــازمان دهی محتوا. مثًال ما از اث و ديگری س
رايانه ای چه قدر در کتابهايمان چيزی نوشته ايم. خب اين يک پديدة 
جديد اجتماعی است که بچه ها گرفتار آن شده اند و ما هنوز به اين 
بحث وارد نشده ايم. ولی من در کتابهای درسی غرب ديده ام که اين 

پديده را بررسی کرده اند و به بحث گذاشته اند.
� شما تأثير کتابهای درسی را در تغييرات اجتماعی اين قدر کالن 

می بينيد؟
� به هر حال کتابهای درسی تأثير زيادی دارند.

� چرا؟
ــت، دانش آموزان ما حول  � به خاطر اين که نظام ما کتاب محور اس

مطالب يک کتاب درسی، ۱۲ سال از عمر خود را سپری می کنند.
� کدام يک از مبانی انديشـه های اسـالمی را در کتابهای درسی 

علوم اجتماعی مطرح کرده ايد؟
ــرف آرمانهای  ــورد توضيحی بدهم. ما از يک ط ــن در اين م � م
ــالمی را داريم و از طرف ديگر اهدافی داريم که ناشی از مبانی  اس
اعتقادی ماست. يعنی انسان مطلوب در دين ما، انسانی است که هم 
به سيمای كلي انسان مطلوب در قرآن توجه دارد و هم به مقتضيات 
زمان. يعنی در زمانهای متفاوت شرايط و مقتضيات مختلفی بر زندگی 

ما حاکم می شود. هر برنامة درسی بايد بتواند هم به مقتضيات زمان 
پاسخ بدهد و هم به معيارهای رسيدن به انسان مطلوب در ارزشهای 
ــالمی متناسب با مبانی اعتقادی. اصل زمان و مکان بايد در آن  اس

رعايت شود.
ــی حجم و ظرفيت محدودی  ــای امروز برنامه های درس در دني
ــوند. با  دارند. هرقدر پيش می رويم، حوزه های جديدی اضافه می ش
توجه به انفجار اطالعات و پيچيده تر شدن دنيايی که ما در آن زندگی 
ــود؛ در  می کنيم، مطالبی که دانش آموزان بايد بياموزند زيادتر می ش
ــتی، اجتماعی، اقتصادی و ساير حوزه ها، بنابراين  حوزه های بهداش

تعادل بخشيدن به اينها خود مسئله است.
� آن سطحی که مربوط به شما و سازمان شما می شود، مورد نظر 

ماست.
� اگر ما موفق شويم توليداتمان را طبق برنامه ای که گفتيم...

� مگر توليدات سـازمان شما به غير از يک متربی مطلوب است؟ 
توليد ديگری هم داريد؟

ــته باشيم  ــود و بعد توليداتی بايد داش ــة کار تهيه می ش � اول نقش
ــاس اين نقشه بعد هم معلمان ما بايد آموزش ببينند. منظور از  براس
توليدات کتاب درسی، کتاب معلم، فيلم، فرهنگ نامه، اساليد، سی دی 
و... است. آموزش معلمان هم بسيار مهم است. چون مهم ترين رسانه 
ــفانه ما هنوز در فضای کتاب به سر  ــتند. متأس و منبع، معلمان هس
ــة چاپ کتاب را صرف آموزش  ــايد اگر بودج می بريم، درحالی که ش
معلمان کنيم، معلمان هم ملزم به استفاده از يک کتاب خاص نباشند، 
ــته باشند، به  ــان را داش فقط برنامه را رعايت کنند و توليدات خودش

موفقيت بيشتری برسيم.
ــعی کرده ايم به اينها بپردازيم و در برنامة  ما در برنامة جديد س
جديد ما اين تحوالت ديده شده اند. حاال اگر ساختمانی ساخته شود 
متناسب با اين نقشه، ساختن آن ساختمان به عوامل مختلفی بستگی 

دارد ـ اعم از بودجه و برنامه و مديريت و...
� اگر برنامه را به مربی بدهيم و او را در استفاده از ابزارها و مواد 
آموزشی آزاد بگذاريم که فقط برنامه را اجرا کند، آيا در چنين حالتی 

يک آنارشيست تربيتی پيش نمی آيد؟
� اين هم يکی از تضادهای آموزش و پرورش در دنياست. در بعضی 
از کشورها، نظام آموزش و پرورش متمرکز است؛ مثل سيستم خود 
ــدارد. کتاب، برنامه، نوع  ــا که هيچ جايی برای مانور معلم وجود ن م
ارزش يابی و کارنامه همه چيز از باال مستقيمًا ديکته می شود. بعضی 
ــورها اين محدوديت را شکستند و دست مدارس و معلمان را  از کش
ــها و... خيلی بازگذاشتند. روشن است که در  در انتخاب محتوا، روش
ــه فرموديد، به وجود آيد.  ــتی ک اين وضعيت، هرج و مرج و آنارشيس
ــت کردند. بنابراين،  ــورها دوباره به حالت قبل بازگش اين گونه کش
بهترين راه می تواند شيوة نيمه متمرکز باشد. يعنی برنامه داشته باشيم، 
اما دارای انعطاف باشد و معلمها بتوانند نقش داشته باشند. در عين 
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حال، جنبه های نظارتی وجود داشته باشد. گروههای آموزشی تعليم 
ــيم که بتوانند نظارت کنند تا برنامه به انحراف  ــته باش ديده ای داش

کشيده نشود.
� روشهای سنجش برنامه را چگونه ارزيابی می کنيد؟ چه روشهايی 

را در ارزيابی و سنجش ميزان کارايی برنامه در نظر داريد؟
ــی که عبارت است از برنامه ريزی  � ما در فرايند برنامه ريزی درس
ــيم. برای مثال،  ــته باش و اجرای آن، بايد مرحلة ارزش يابی هم داش
ــد کرديم، آن را  ــة مطالعات اجتماعی را تولي ــی راهنمای برنام وقت
ــيديم ـ هم اعتباربخشی درون سازمانی هم اعتباربخشی  اعتبار بخش
ــر دادند و  ــف آن را ديدند و نظ ــازمانی ـ متخصصان مختل برون س
ــی به عمل آورديم. در اين راهنما، برای برنامه ها  روی آن اصالحات
فرايند ارزش يابی تعريف شده است. برخی از پژوهشگاههايی که در 
آموزش و پرورش وجود دارند، مثل مؤسسة پژوهشی همين سازمان، 
پژوهشکدة تعليم و تربيت و... يکی از کارهايشان، ارزيابی برنامه های 
درسی است. ولی متأسفانه اين کار بسيار کند صورت می گيرد. مثًال 
ــال در نظام وجود دارد تازه می خواهد  ــت س يک برنامه پنج تا هش
ــود و نتايج اين ارزش يابی و بازخوردهای آن، به قدری  ارزش يابی ش

دير بيرون می آيد که می بينيد ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته است.
� چرا اين قدر دير بيرون می آيد؟

ــتم. من فکر  � اين کندی برمی گردد به کندی موجود در کل سيس
ــانی وجود دارد. بايد يک  ــکالت مديريتی و نيروی انس می کنم مش
ــی اداری. می شود با يک گروه  بازتعريفی صورت بگيرد از بوروکراس

کمتری متخصص و ماهر، به سرعت کارها را پيش برد.
� ممکن است لطفًا يک بار ديگر آن منابع اسالمی را که بايد به آنها 

پرداخته شود و به آنها پرداخته ايد، توضيح دهيد؟
� در آموزش سه حيطه داريم که با يکديگر پيوند خورده اند، ولی ما 
ــناخت، حوزة مهارتها،  به لحاظ نظری آنها را جدا می کنيم: حوزة ش
ــها و باورها. در حوزه های شناخت و مهارت  ــها، نگرش و حوزة ارزش
ــالمی ندارد، استفاده  عرض کردم، از آن چه که تضادی با مبانی اس
می کنيم. اما در حوزه ی ارزشها و نگرشها، ما می خواهيم از پشتوانة 
همة ارزشها، نگرشها و باورهايی که در دينمان داريم، استفاده کنيم. 

مهم ترين منبع هم در دين ما، همان قرآن و عترت است.
� آيا در برنامه ريزی های انجام شده، از ديدگاههای شخصيتهای 
برجستة علمی ـ اسالمی چه در حوزه چه در دانشگاه ـ استفاده شده 

است؟
ــود استفاده کرد، چون بحثهای نظری  � در دبيرستان بيشتر می ش
ــتند. می دانيد که در دوره های ابتدايی و راهنمايی بحث نظری  هس
کمتر داريم. ولی اگر بخواهيم دانش آموزان را با ديدگاهها آشنا کنيم، 
ممکن است آنها را به طور غيرمستقيم مطرح کنيم. البته گاهی هم 
ديدگاهها را مستقيمًا و به عنوان يک نظريه مطرح کنيم. چون در اين 

دوره نمی رسيم، چيزی نمی گوييم و به طور پنهان استفاده کرده ايم.

� چرا به طور پنهان؟
ــتقيمًا ارتباط نداشته است. برای  � به خاطر اين که به بحث ما مس
مثال، بحث خانواده را مطرح می کنيم خب مهم ترين منبعی که به آن 
مراجعه می کنيم، قرآن است؛ آن چه را که قرآن در مورد پدر و مادر و 
نيکی به آنها مرطح می کند. گاهی هم به معرفی شخصيتها به عنوان 
ــال سوم ابتدايی ما  الگوهای رفتار با خانواده می پردازيم. اتفاقًا در س
اين کار را انجام داده ايم. مثًال به جای اين که به شخصيت سياسی 
ــا می توانند در دوران بلوغ  ــام بپردازيم ـ چون اين را بعدها بچه ه ام
سياسی پيدا می کنند ـ مثًال از نظمی که در خانواده داشتند، کمکی که 
به اعضای خانواده می کردند، اهميتی که به نماز و عبادت می دادند، 
ــان کارهايشان را انجام بدهند و ساير  اين که دوست داشتند خودش
خصلتهای ايشان، بنا به فراخور موضوعات، در کتاب جديد استفاده 

کرده ايم.
� نظر شما دربارة کارايی و ضرورت جشنواره های رونمايی کتاب 

که کتاب شما هم در آنها رونمايی شد چيست؟
ــه تن از  ــت. اثر بنده و س � البته اين کتاب کار من به تنهايی نيس
همکارانم است. و برای دورة کارشناسی ابتدايی و دانشجويان دبيری 
ــت. در آن فعاليتهايی هم طراحی شده است که به  ــته شده اس نوش
ــد، عمًال دبيری را تمرين کنند. اتفاقًا يکی از  معلمان امکان می ده
تمرينهايی که به معلمان داده ايم، اين است که طراحی کنند بچه ها 

چگونه هنجارها را نقد کنند.
در مورد جشنواره ها هم فکر می کنم نمی شود قدردان نباشد، اما 
ــمی را برگزار کرد.  ــاده تر از اين ها هم می توان چنين مراس خيلی س
ــنواره  از طرف ديگر، به نظر من ما بايد آثار برتر و خاص را در جش
معرفی کنيم، وگرنه يکی از وظايف دفتر ما اين است که کتاب درسی 
ــد کند. اتفاقًا، من فکر می کنم بين وضع مطلوب و وضع موجود  تولي

ما فاصله وجود دارد.
ــد می کنيم، هنوز از  ــة کتاب، فيلم و... تولي ــه که در عرص آن چ
ــت. بنابراين بهتر است آثاری را که  نظر کمی و کيفی مطلوب نيس
خالقيتهای خاص در آنها وجود دارد، معرفی کنيم. البته «نابغه محوری» 
نباشد، ولی برای باز کردن راه خالقيت،  از معرفی کارهای کليشه ای 

خودداری کنيم.
� و حرف آخر...

ــم و معتقدم که در  ــانی اهميت می ده � من به تربيت نيروی انس
ــان،  ــای رهبری آموزش و پرورش، اعم از مديران، کارشناس نهاده
ــد نيروهای  ــرا می کنند، باي ــه برنامه ها را اج ــران و معلمان ک دبي
آموزش ديده، متخصص، متعهد، عالقه مند به کار و دلسوز گزينش و 
ــوند تا آموزش و پرورش ما بتواند در کار خود موفق شود.  انتخاب ش
ــرمايه گذاری کرد. يعنی ما نمی توانيم  برای اين آموزش هم بايد س
ــتن بذر، محصول خوبی درو کنيم. ما بايد اين زمينه ها را  بدون کاش

به وجود بياوريم.
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احمد بهرامي، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي بروجن 
محمدرضا باباخانيان، كارشناس ارشد جامعه شناسي

چكيده
ــر را به خود جلب كرده است و مكاتب  ــعه مفهومي است كه همواره ذهن بش ــد و توس رش
ــري حل كنند. در اين ميان، آن چه بر  ــئلة مهم را براي جامعة بش ــيده اند اين مس گوناگون كوش

راه حل ها سايه افكنده، نوع جهان بيني است كه آن مكاتب در پرتو آن رشد كرده اند.
تحقيق حاضر سعي كرده است پارادايم ليبرال دموكراسي غرب را مورد بررسي قرار دهد. اين 
پارادايم بر جهان بيني مادي استوار است و در زمينة سياست بر دموكراسي، در زمينة دين برسكوالريزم 
و جدايي دين از سياست، و در زمينة اقتصاد بر نظام سرمايه داري و مالكيت خصوصي، بنا شده است 
و تالش مي كند خود را به عنوان يگانه انديشة غالب در قرون اخير به جهان معرفي كند كه تا حد 

زيادي موفقيت هايي نيز به دست آورده است.
ــت و واليت الهي، احترام به مالكيت  در پارادايم قرآن كه مبتني بر توحيد، آميختگي دين و سياس
خصوصي در عين توجه به منافع عمومي است، محور، هدف، جهت، ابعاد، قانون و مديريت توسعه، 
ماهيتي متمايز مي يابد. انسان و نيازهاي واقعي او مورد توجه قرار مي گيرد و با استدالالت 
محكم، ضمن توجه به حل مسائل و مشكالت مادي انسان، رشد و توسعة حقيقي را در 

بعد معنوي انسان معرفي مي كند و نگاه ابزاري به انسان ندارد.
روش تحقيق از نوع كتاب خانه اي و مراجعه به متون بوده، و چون موضوع بحث 

رشد و توسعه در قرآن است، مهم ترين متن آيات قرآن هستند.

كليدواژه ها: قرآن، پارادايم، ليبرال دموكراسي، توسعه، بعد معنوي انسان، نگاه ابزاري.

مقاله



طرح مسئله
ــه اي بوده  ــيدن به تكامل، انديش اعتقاد به فايده و ضرورت رس
كه هميشه بشر را به خود مشغول داشته است. چرا كه انسان فطرتًا 
كمال جوست و توسعه، تعريف جديدي از تكامل بشري است. ارزش ها 
و هنجارهاي فرهنگي، رفتار و نگرش آنان را نسبت به دستاوردهاي 
ــري شكل مي دهند. اديان جزو مهم ترين منابع تعيين كننده هاي  بش
ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي هستند. از اين رو  بر تمامي جنبه هاي 
ــعه تأثير مي گذارند و آن ها را شكل مي دهند. جامعة اسالمي در  توس
عصر طاليي خود، به بركت قرآن توسعه يافته ترين جامعة زمان خويش 
بود. بنابر نظر اهل تحقيق و مورخين، نقش قرآن در ساخت اين تمدن 
ــتناد به شواهد و ادلة محكم مي توان به  ــت. لذا با اس انكار ناپذير اس
ــازگاري قرآن  ــي مفهومي و نظريه اي كالن در ارتباط با س چارچوب
ــعه رسيد. اگرچه جهت گيري اصلي قرآن آخرت گرايانه است،  با توس
اما رستگاري اخروي را منوط به بهره مندي معقول و حساب شده از 
ــت تا مفهوم واقعي  ــب مادي مي داند. اين مقاله در تالش اس مواه
ــعه را از ديدگاه قرآن بررسي كند و تفاوت هاي ماهوي آن را با  توس

پارادايم ليبرال دموكراسي غرب برتابد.
چارچوب مفهومي موردنظر در اين مقاله دربرگيرندة محور، هدف، 
ــت و مقاله درصدد  ــعة قرآني اس جهت، ابعاد، قانون و مديريت توس

پاسخ گويي به اين سؤاالت است: 
� مفهوم واقعي توسعه چيست؟

� محور آن چه كسي يا چه چيزي است؟
� جهت و هدف آن كدام است؟
� توسعه چه ابعادي را برمي تابد؟

� چه كسي صالحيت قانون گذاري براي توسعه را دارد؟
� چه كسي يا چه نهادي شايستة مديريت توسعه است؟

بحث 
«پارادايم» در لغت به معناي الگو، سرمشق، نمونه و اصطالحًا، 
ــود كه جامعة علمي براي  به چارچوب فكري و نظري اطالق مي ش
مدت زماني به آن معتقد و پاي بند است. به لحاظ زماني، تا هنگامي 
ــكالت را  ــائل و مش ــخ گويي به مس كه پارادايم موجود توانايي پاس
داشته باشد، جامعة علمي به آن متعهدند و زماني كه از پاسخ دادن به 
سؤاالت ناتوان شد، به تدريج ارزش و اعتبار آن آسيب خواهد ديد؛ تا 
جايي كه با ظهور پارادايم جديد، اعتبار آن مورد ترديد واقع مي شود و 

جاي خود را به پارادايم جديد مي دهد [چالمرز، ۱۳۸۱: ۱۰۸].
ــت.  ــعه اس محور بحث در اين مقاله، مباني پارادايم قرآني توس
اگرچه معادِل مفهومي توسعه در قرآن بسيار فراتر از توسعه بوده و در 
ــت، اما ما براي بحث  قالب واژه هايي چون فالح، تعالي و... آمده اس
تطبيقي خود از همين واژة توسعه استفاده مي كنيم تا حقيقت  ترقي 
ــرفت را كه در فرهنگ اسالمي به فالح،  تعالي و... تعبير شده  و پيش

را برسانيم، و قبل از همه ما به پارادايم ليبرال دموكراسي غرب كه 
تأثير عميقي بر انديشة بشر در زمينه هاي متفاوت سياسي، اقتصادي و 
فرهنگي داشته، نگاهي اجمالي داشته است. اين پارادايم بر سه مبنا، 
در زمينة سياست بر دموكراسي، در زمينة دين بر سكوالريزم و جدايي 
ــت و در زمينة اقتصاد بر نظام سرمايه داري و مالكيت  دين از سياس
خصوصي، بنا شده است. مالكيت خصوصي قاعده اي كلي و عمومي 
است كه شامل همة زمينه ها و ثروت هاي متنوع مي شود و خروج از 
اين قاعده امكان ندارد، مگر در شرايطي استثنايي كه احيانًا باالجبار، 
ــده به مالكيت دولت درمي آيد. بر همين  بعضي از برنامه هاي ملي ش
ــت كه ليبرال دموكراسي غرب، به آزادي مالكيت معتقد  اساس اس
ــت و اجازه مي دهد كه جميع عناصر توليد به مالكيت خصوصي  اس
ــتيبان  ــر، قانون در چنين جوامعي حامي و پش ــد. از طرف ديگ درآي

مالكيت خصوصي است [صدر، ۱۳۶۷، ج ۱: ۲۷۴].
اين نظام همان گونه كه آزادي بهره كشي را ضمانت كرده، آزادي 
ــت. لذا هر فردي آزادي دارد، هرطور  مصرف را نيز تضمين كرده اس
ــته هاي خويش خرج كند  كه بخواهد براي رفع نيازمندي ها و خواس
ــي را كه مي خواهد مصرف كند، اختيار  ــت كه نوع كاالي و تنها اوس
مي كند [همان، ص ۲۷۴]. ضمن اين كه به انسان نگاه ابزاري دارد؛ 
نگاهي كه در آن به انسان نه از بعد انساني، بلكه به عنوان ابزار كار 
ــود  ــان در آن به كلي پايمال مي ش مي نگرند و كرامت و ارزش انس
ــت. تمامي حوزه هاي علوم در غرب را  و در فناوري تجلي يافته اس
ــت. حتي  ــمندان غربي انداخته اس فتح كرده و پنجه بر افكار انديش
ــلطة انسان بر طبيعت و ميزان  ادوار تاريخي را با معيار فناوري و س

بهره برداري او از نعمت هاي طبيعت مي سنجد.
ــنگ، عصر  ــيم ادوار تاريخي به عصر س ــارز آن، تقس ــة ب نمون
ــنگي، عصر مفرغ، عصر مس، عصر آهن، عصر بخار، عصر اتم  نوس
ــه موج را در  ــت. و يا امروزه، آلوين تافلر س و عصر الكترونيك اس
زندگي بشريت مطرح مي كند كه همان معيار مادي و فناوري را دارد. 
ــد: «در عصري كه زندگي مي كنيم، تمدن نويني در حال  او مي نويس
تكوين است. طليعة اين تمدن نوين تنها واقعيت تكان دهندة دوران 
ــت. اين رخداد مركزي، كليد درك وقايع سال هايي است كه در  ماس
پيش داريم. رخدادي است به عمق رخداد موج اول تحول كه ده ها 
ــاورزي برخاست. يا موج دوم،  ــال قبل به وسيلة اختراع كش هزار س
ــل انقالب صنعتي بود. ما فرزندان ديگر  تحول تكان دهنده اي حاص

ديسي بعدي، يعني موج سوم هستيم [تافلر، آلوين، ۱۳۶۶: ۱۰].
ــري را با  ــوم، جوامع بش او با طرح موج اول، موج دوم و موج س
ــلطه بر طبيعت تقسيم بندي مي كند كه در  معيار فناوري و ميزان س
ــيم بندي، آن چه جايگاهي ندارد، انسان است كه  اين نگرش و تقس
تشكيل دهندة جامعه محسوب مي شود. فناوري اينك تمامي حوزه ها 
را تصرف كرده و اوست كه مشخص كنندة بقية امور جامعه است؛ تا 
آن جا كه آلوين تافلر مي گويد: «بزرگ ترين مشكل ارتش آمريكا اين 
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است كه به فناوري اجازه مي دهد، راهبرد را پيش ببرد؛ به جاي آن كه 
بگذارد راهبرد دربارة فناوري تصميم بگيرد» [همان، ص ۱۵].

ــود،  ــت نظامي مي ش ــاوري تعيين كنندة سياس ــه فن زماني ك
ــان ها به فراموشي سپرده و  ــتمداران را رهبري مي كند، و انس سياس
ــوند، ديگر  ــارهاي فناوري غربي له مي ش زيرچرخ هاي صنعت و فش
ــعه براي بشريت صحبت كرد؟ همين محور  چگونه مي توان از توس
ــده در سال هاي اخير، تقريبًا ساالنه هزار  فناوري است كه سبب ش
ــان، در راه  ــيلة ابرقدرت ها و هم پيمانانش ميليون دالر، عمدتًا به وس

هدف هاي نظامي صرف شود [همان، ص ۳۵].
ــيم بندي تاريخ، اگر با معيار فناوري است،  لذا شاهديم كه تقس
تقسيم بندي جوامع توسعه يافته و غيرتوسعه يافته هم با معيار فناوري 
است. در تقسيم بندي كشورهاي امروزي جهان، چهار گروه كشورهاي 
زير قابل تقسيم بندي و شناخت هستند. هر كشوري را مي توانيم در 

يكي از چهار گروه كشورهاي جهان قرار دهيم: 
ــوم به گروه كشورهاي جهان  ــعه نيافته)كه موس � گروه اول (توس
ــوم هستند؛ گروهي از كشورها را تشكيل مي دهند كه فناوري در  س
روند تكاملي جوامع آن ها يا اصًال رشد نيافته و يا به عللي تاريخي و 

اجتماعي، رشد و توسعة آن متوقف شده است.
ــعه)، كشورهايي هستند كه  ــورهاي گروه دوم (در حال توس � كش
ــته اند با رشدي هماهنگ، فناوري را در خدمت امور اقتصادي  توانس
كشور درآورند؛ اگرچه به علل متفاوت، از جمله رويدادهاي تاريخي و 

سياسي، نتوانسته اند آن را در بعد نظامي و سياسي به كار گيرند.

� گروه سوم (توسعه يافته)، كشورهايي هستند كه همة توان فناوري 
ملت خود را در خدمت سياست گرفته اند و توانسته اند در اين رابطه از 

باالترين سطح فناوري و كارايي بهره مند شوند.
� باالخره گروه چهارم، كشورهاي معدودي هستند كه در همة ابعاد 
ــعه و كاربرد فناوري را به دست  ــي و اقتصادي، حداكثر توس سياس
ــده آمريكا به عنوان  ــور اياالت متح آورده اند و دنبال مي كنند. كش

سردستة اين گروه از كشورهاي جهان امروز قابل شناسايي است.
ــت كه كشورها را به جهان  معيار و ميزان، اقتصاد و فناوري اس
ــعه يافته، در حال توسعه و  ــوم، و يا توس اول، جهان دوم و جهان س
توسعه نيافته، و يا شمال و جنوب و يا سنتي، مدرن، پست مدرن و... 

تقسيم مي كند.
مهم ترين ركن پارادايم ها، تبيين مسائل در دستگاه هاي تحليلي 
ــتگاه ها، محقق حركت خود را  ــت و در اين دس و نظري مبرهن اس
مبتني بر تئوري يا تئوري هاي متقن آغاز مي كند. مباني اين تئوري ها 
ــوند: تئوري هايي كه مباني خود را از علم  ــاخه تقسيم مي ش به دو ش
ــري  الهي مي گيرند و تئوري هايي كه مباني آن ها متكي به عقل بش
است. از ديدگاه قرآن، هر نوع تحليل و ارائة قانوني كه از علم الهي 
ــده باشد، چون با فطرت بشر ناسازگار است، افترايي بيش  گرفته نش
ــعادت واقعي انسان را تضمين كند.  ــت. در حقيقت نمي تواند س نيس
از نگاه قرآن، انديشه هاي انسان مدارانه عمومًا و به خصوص انديشة 
ليبرال دموكراسي غرب، با غفلت از فطرت بشري و بي توجهي به نياز 
واقعي او، نمي تواند انسان را به سرمنزل مقصود برساند. اين مهم كه 
مبناي پارادايم قرآني توسعه  قرار گرفته، در آيات شريفة ۱۴۸ و ۱۴۹ 
سورة انعام به خوبي مشخص شده است. قرآن كريم با صراحت بيان 
ــد: «... ُقْل َهْل ِعنَدُكم مِّْن ِعْلٍم َفُتْخِرُجوُه َلَنا ِإن َتتَِّبُعوَن ِإالَّ  مي فرماي
ُئ اْلَبالَِغُئ...» [انعام/ ۱۴۸ و  نَّ َو ِإْن أنُتْم َإالَّ َتْخُرُصوَن ُقْل َفِلّلِه اْلُحجَّ الظَّ
۱۴۹]: بگو آيا نزد شما دانشي هست كه آن را نزد ما آشكار كنيد؟ شما 
صرفًا از پندار پيروي مي كنيد و جز اين نيست كه به گزاف و حدس 

سخن مي گوييد. بگو برهان روشن و رسا مخصوص خداست...
از اين ديدگاه، خلقت مردم براي اغراض الهي و اهداف كمالي 
است كه مردم برحسب ساختمان وجودي خود بدان متوجه هستند 
و براساس فطرت خود، به وسيلة اسباب و ادواتي كه مجهز به آن اند 
و با راه  همواري كه خداوند در برابرشان قرار داده است، به  طرف 
آن رهسپارند. پس تنها احكام و قوانيني براي انسان قطعيت دارد 
كه عالم آفرينش، آدمي را به سوي آن فرامي خواند. اين نگاه انسان 
را از موجودات ديگر متمايز و حتي آفرينش جهان را مقدمة كمال 
ــان مي داند. از اين رو، جايگاه انسان و كمال او بسي فراتر از  انس
ــت كه در انديشه هاي انسان مدارانه مورد توجه قرار گرفته  آن اس

است: 
ــِن َتْقِويٍم» [تين/ ۴]: انسان را در  ــاَن ِفي أْحَس � «َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِنَس

نيكوترين صورت بيافريديم.

مهم ترين ركن پارادايم ها، تبيين 
مسائل در دستگاه هاي تحليلي 
و نظري مبرهن است و 
در اين دستگاه ها، محقق 
حركت خود را مبتني بر 
تئوري يا تئوري هاي متقن 
آغاز مي كند. مباني اين 
تئوري ها به دو شاخه تقسيم 
مي شوند: تئوري هايي 
كه مباني خود را از 
علم الهي مي گيرند و 
تئوري هايي كه مباني 
آن ها متكي به عقل 
بشري است
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� «َو ِإْذ قاَل َربَُّك لِْلَمَالِئَكِئ إِنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرِض َخِلَيفًئ ...» [بقره/ 
ــتگان گفت: من در زمين  ــه يادآر آن گاه كه پروردگار بر فرش ۳۰]: ب

خليفه اي خواهم گذاشت.
َراٌت بِأْمِرِه  ْمَس َو اْلَقَمَر َو اْلنُُّجوُم ُمَسخَّ َر َلُكْم اللَّْيَل َو اْلنََّهاَر َو الشَّ � «َو َسخَّ
ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَياٍت لَِّقْوٍم َيْعِقُلوَن» [نحل/ ۱۲]: و شب و روز و خورشيد 
ــما رام گردانيد و ستارگان به فرمان او مسخر شده اند.  و ماه را براي ش

مسلمًا در اين [امور] براي مردمي كه تعقل مي كنند، نشانه هاست.
خداوند در اين آيات شريفه و ديگر آيات مشابه بيان مي فرمايد 
كه انسان را به بهترين صورت و با دقيق ترين نظم به حق بيافريد و او 
را خليفة خود روي زمين قرار داد. آن چه در آسمان و زمين و بين آن 
دوست را مسخر انسان قرار داد تا از آن ها بهره ببرد. انبياي الهي را 
نيز فرستاد تا انسان به هدايت آيد و جامعه اي عدالت پيشه برپا كند.

ــان را محور  ــي در اين قبيل آيات الهي، انس ــرت حق تعال حض
آفرينش معرفي كرده و همه چيز را در خدمت او قرار داده تا به توسعة 
ــت، نايل آيد. اما اين انساني كه  حقيقي كه همان كمال خويش اس
محور توسعه در پارادايم قرآن است و همه چيز در خدمت اوست، بايد 
ــد؛ چرا كه خداوند مي فرمايد: «َو َما  خود در خدمت حضرت حق باش
ــُت اْلِجنَّ َو اْإلِنَس ِإالَّ لَِيْعُبُدوِن» [الذاريات/ ۵۶]: جن و انس را  َخَلْق

جز براي پرستش خودم نيافريدم.

انسان محور توسعه 
ــده  ــان در قرآن به عنوان خليفة خدا روي زمين معرفي ش انس
است. در هيچ مكتبي، انسان به اين اندازه مورد تكريم قرار نگرفته 
است، قرآن مي فرمايد: «لقد كرمنا بني آدم»: ما آدميزاده را كرامت 
ــه با خليفئ اللهي  ــتگان ك ــورة بقره هم در جواب فرش داديم. در س
انسان مخالفت مي كنند، مي فرمايد: «من چيزي را مي دانم كه شما 

نمي دانيد.»
انسان داراي اميال گوناگوني مانند ميل به غذا، تمايل جنسي، 
ــكاوي، دانش طلبي  ــزة قدرت طلبي، زيبايي خواهي، حس كنج غري
ــه غذا موجب بقاي نفس  ــت. ميل ب و باالخره فطرت خداجويي اس
ــت. اين گونه اميال براي بقاي  و ميل جنسي موجب بقاي نسل اس
ــت، به گونه اي كه اگر هر يك  ــان در او نهاده شده اس ــم انس جس
ــد، موجوديت وي به خطر مي افتد. اما اميالي هم چون  از آن ها نباش
ــت كه منحصرًا  حقيقت جويي و خداجويي، متوجه كمال خاصي اس
ــان است. در قرآن كريم به هر يك از اين اميال بها  مخصوص انس

داده شده و در مورد آن ها راهنمايي هاي الزم ارائه گرديده است.
ــت، چرا كه پرورش بدن انسان و  اسالم به جسم بي توجه نيس
سالمتي وي عامل مهمي براي رشد ديگر ابعاد انسان است. مطهرات 
ــده، در همين راستاست كه  كه در قرآن روي آن ها تأكيد فراوان ش
ــالمتي بدنش  ــان به نظافت بدنش اهميت بدهد و در جهت س انس
بكوشد. پيامبر اكرم فرمود «اّن لبدنك عليك حقا»: براي بدن تو بر تو 

حقي است. و يا مؤمن نيرومند از يك مؤمن ضعيف  بهتر و محبوب تر 
است [نصري، ۱۳۶۱: ۱۰۷].

ــاير  ــالم و س ــائل مهمي كه تفاوت بين نظر اس ــي از مس يك
مكتب ها را دربارة انسان آشكار مي كند، مسئلة ارزش واالي انسان و 
منحط بودن مقام او در ساير مكتب هاست. اگر بسياري از مكتب هاي 
اقتصادي مطرح در جهان، مانند نظام سرمايه داري غرب، نگاه ابزاري 
ــالم او را موجودي با كرامت معرفي مي كند. در  به انسان دارند، اس
سورة رعد مي فرمايد: «َو َلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر 
ْن َخَلْقَنا َتْفِضيًال»: و  ْلَناُهْم َعَلي َكِثيٍر مِّمَّ يَِّباِت َو َفضَّ َو َرَزْقَناُهم مَِّن الطَّ
به راستي ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم و آنان را در خشكي و دريا 
[بر مركب ها] برنشانديم و از چيزهاي پاكيزه به ايشان روزي داديم و 
آن ها را بر بسياري از آفريده هاي خود برتري آشكار داديم. يا اين كه 

در سورة بقره از او به عنوان خليفة خدا نام برد.
از ديدگاه اسالم، انسان محور آفرينش قرار دارد و ساير موجودات 
به نفع او مسخر گشته اند. قرآن همواره نعمت هاي الهي را برشمرده و 

اعالم مي كند كه همة آن ها به نفع انسان آفريده شده اند: 
� «ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا ِفي األْرِض َجمِيًعا...» [بقره/ ۲۹]: او كسي 

است كه همة آن چه را كه در زمين مي باشد، براي شما آفريد.
َماَواِت َو َما ِفي اْألْرِض...»  َر َلُكم مَّا ِفي السَّ � «أََلْم َتَرْوا أنَّ اَهللا َسخِّ
[لقمان/ ۲۰]: آيا نمي بينيد كه خداوند آن چه در آسمان و زمين است 

را براي شما مسخر كرد؟
قرآن مانند بسياري از مكاتب انساني، مالكيت خصوصي را محترم 
ــالم اقتصاد را ابزاري براي تكامل معنوي انسان تلقي  ــمارد. اس مي ش
مي كند. تكامل معنوي او تنها با افعال اختياري حاصل مي شود. بنابراين، 
مي بايد براي انسان زمينة اختيار فراهم باشد. اگر انسان در زمينة اقتصاد، 
فعاليت اختياري نداشته باشد، باب عظيمي از تكامل انساني بر روي او 
ــود؛ يعني باب ايثار، فداكاری، كمك به ديگران، احسان  ــدود مي ش مس
ــاية عمل به آن ها، تكامل  به پدر و مادر، و صدها تكليف ديگر كه در س
معنوي انسان امكان پذير مي شود. بايد اين راه باز باشد. بايد انسان بتواند 
ــته باشد تا از طريق صدقه دادن و انفاق، خمس  مالي را در تملك داش
ــعادت و تكامل گام بردارد.  و زكات، و مواردي از اين قبيل، در جادة س
ــتر انسان  مي شود. از اين  مالكيت موجب خالقيت، ابتكار و حركت بيش
طريق است كه او نتيجة تالش خود را متعلق به خويش مي داند و براي 

به دست آوردن و نگه داشتن آن كوشش بيشتري مي كند.

هدف توسعه 
ــعة حقيقي و پايدار، بايد تصوير روشني از  براي تحّقق يك توس
اهداف توسعه داشته باشيم. اگر ندانيم كه مقصد كجاست و نهايت 
حركت و تالش به كدام سوست، دست يابي به مقصود هيچ گاه تحقق 
نخواهد يافت. در حقيقت، سكوالريزم، انديشه اي است كه پارادايم 
ليبرال دموكراسي غرب بر آن بنا شده و به نوعي بر تمام جنبه هاي 
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آن سايه افكنده است، هدف توسعه را رفاه، تسلط بر طبيعت، كسب 
ــت. سايمون  حداكثر لذت و بهره مندي از جهان مادي قرار داده اس
ــال  ــهور و برندة جايزة نوبل اقتصاد در س كوزنتس، اقتصاددان مش
ــكوالر را چنين تبيين مي كند: «منظور ما از  ۱۹۷۱، هدف جوامع س
سكوالريزم، تمركز و توجه به زندگي روي همين زمين با تأكيد عمده 
ــادي در چارچوب نهادهاي اجتماعي قابل  بر بهره مندي هاي اقتص

قبول است [افقه، ۱۳۸۲: ۹۰].
ــدي از طبيعت كه بخش  ــرآن، رفاه و بهره من ــة ق اما در انديش
كوچكي از هدف بزرگ آفرينش انسان است، خود مقدمة دست يابي 
ــان محسوب مي شود و با هدف خلقت آفرينش  به كمال متعالي انس
به طور كلي پيوندي ناگسستني مي يابد. خداوند در آيات متعددي اين 

مهم را مطرح كرده است و مي فرمايد: 
َماَواِت َو اْألْرَض َو َما َبْيَنُهَما َالِعِبيَن» [دخان/ ۳۸]:  � «َو َما َخَلْقَنا السَّ
ما اين آسمان و زمين و آن چه را ميان آن هاست به بازيچه نيافريديم.

َماَواِت َو اْألَْرَض بِاْلَحقِّ َو َصوََّرُكْم َفْأْحَسَن ُصَوَرُكْم َو إَِلْيِه  � «َخَلَق السَّ
اْلَمِصيٌر» [تغابن/ ۳۱]: آسمان و زمين را به حق آفريد و شما را تصوير 

كرد و نيكو تصوير كرد و سرانجام همه به سوي اوست.
ــبد  ــتي و از  جمله گل سرس حضرت حق تعالي خلقت عالم هس
هستي، يعني انسان را، با هدف و برنامه خلق كرده است. از ديدگاه 
قرآن مجيد، عالم هستي به بازيچه و بيهوده و بدون هدف خلق نشده 
است. قرآن مجيد در آياتي ديگر مشخصًا به انسان كه محور توسعه 

است، اشاره دارد و خلقت او را با هدف و مقصد معرفي مي كند: 
ــًدي» [قيامت/ ۳۶]: آيا انسان  ــُب اْإلِنَساُن أن ُيْتَرَك ُس � «أَيْحَس

مي پندارد كه او را به حال خود واگذاشته اند؟ 
� «أَفَحِسْبُتْم أَنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َو أَنَُّكْم إَِلْيَنا َال ُتْرَجُعوَن» [مؤمنون/ 
ــما به نزد ما  ــما را بيهوده آفريد ه ايم و ش ــا پنداريد كه ش ۱۱۵]: آي

بازگردانده نمي شويد؟
نَس ِإالَّ لَِيْعُبُدوِن» [ذاريات/ ۵۶]: جن و  ــا َخَلْقُت اْلِجنَّ َو اإلِْ � «َو َم

انس را جز براي پرستش خود نيافريديم.
ــِر ِفْتَنًئ َو إَِلْيَنا  ــرِّ َو اْلَخْي ــٍس َذاِئَقُئ اْلَمْوِت َو َنْبُلوُكم بِالشَّ � «ُكلُّ َنْف
ــد و شما را به  ُتْرَجُعوَن» [انبياء/ ۳۵]: هر كس طعم مرگ را مي چش

خير و شر مي آزمايم و همه به نزد ما باز مي گرديد.
ــريفه به هدف داري هستي  خداوند تبارك تعالي در اين آيات ش
بشر متذكر مي شود و مي فرمايد: «شما را بيهوده نيافريديم، بلكه شما 

را آفريده ايم كه عبادت مرا انجام دهيد.
 و شما را به خير و شر مي آزماييم و سپس به نزد من باز مي گرديد.»

ــاُن إِنََّك َكاِدٌح إَِلي َربَِّك  حضرت حق مي فرمايد: «َيا أيَُّها اْإلِنَس
َكْدًحا َفُمَالِقيِه»  [انشقاق/ ۶]: اي انسان، حقا كه تو به سوي پروردگار 

خود به سختي در تالشي و او را مالقات خواهي كرد.
ــان، «لقا ء اهللا» و  ــعه، با توجه به محوريت انس يعني هدف توس
بازگشت پيروزمندانة بشر به سوي اصل و مبدأ خويش، يعني حضرت 

ــت. انساني كه در اين دنيا به دليل داشتن روح الهي از مبدأ  حق اس
ــد كه با عمل و نيكو و  ــت، بايد در تالش باش خود فاصله گرفته اس
ايمان به حضرت حق، انسانيتش را شكوفا سازد و عبادت او را انجام 

دهد تا به حضرت حق واصل شود.

جهت توسعه 
ــير و جهتي نياز دارد. اصوًال  هر حركت، تحول و تغييري به مس
ــتي معني و مفهوم ندارد. مسير و  ــير در عالم هس حركت بدون مس
جهتي كه براي توسعه پيش بيني شده، روي صراط مستقيم است. در 
قرآن مجيد مي خوانيم: «... إِنَّا ِهللاِ َو إِنَّا إَِلْيِه َراِجعوَن» [بقره/ ۱۵۶]: ما 

از خدا هستيم و به سوي او باز مي گرديم.
ــير از اويي و به سوي اويي، در صورتي به سعادت بشر  اين مس
ختم مي شود كه در صراط مستقيم قرار گيرد. انبياي الهي، پيامبر اكرم 
و ائمة معصومين(عليه السالم)، به عنوان انسان هاي نمونه، همگي بر 
صراط مستقيم هستند. و لذا ظهور انسانيت و شكوفايي فطرت كه در 
توسعه بايد به آن رسيد، در اين جهت تحقق مي يابد. كتاب الهي قرآن 

مجيد در آياتي مي فرمايد:
� «ِإنَّ َربِّي َعَلي ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم» [هود/ ۵۶]: هر آينه پروردگار من 

بر صراط مستقيم است.
ــَتِقيٍم»  ــَي إَِلْيَك إِنََّك َعَلي ِصَراٍط مُّْس ــُك بِالَِّذي ُأوِح � «َفاْسَتْمِس
[زخرف/ ۴۳]: اي پيامبر، پس در آن چه به تو وحي شده است چنگ 

بزن كه تو به راه مستقيم هستي.
بنابراين، جهت توسعه كه در صراط مستقيم است، همان صراط 
ــن(ع) به عنوان  ــرم و ائمة معصومي ــق، و راه پيامبر اك ــرت ح حض
ــانيت است. توسعه در فرايند خود بايد  نمونه هاي جامع و كامل انس
قبل از هر چيز، جهت را انتخاب و بر مسيري استوار و محكم حركت 
كند تا به مطلوب و هدف خود نايل آيد. اگر جهت را در مسير صراط 
مستقيم كه همان صراط فطرت است، انتخاب كنيم، قطعًا به هدف 

اصلي كه «اهللا» است، مي رسيم.
در توسعة مبتني بر انسان مداري كه بر محور فناوري و سلطه بر 
ــت و ماديات قرار دارد، جهت را هم دنيا و هم ماديات آن قرار  طبيع
ــيطان» تعبير كرد؛ زيرا اين  داده اند كه مي توان از آن به «طريق ش
شيطان است كه بشر را اغوا مي كند و او را به دنياپرستي و دنياخواهي 
مي كشاند. توسعه اي كه مسير و جهتش فقط دنيا، امور مادي و رفاه 

اقتصادي باشد، قطعًا در مسير شيطان قرار دارد.

ابعاد توسعه 
ــود كه  ــات و روايات معتبر، اين امر محرز مي ش ــا تأمل در آي ب
ــان موجودي چند بعدي است. نيازهايي نيز كه در وي به وديعه  انس
ــته اند، حاكي از همين امر است. نيازهاي مادي بخش اعظم  گذاش
نيازهاي انسان را تشكيل مي دهند؛ نيازهايي كه از بدو تولد و حتي 

۵۴
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ــان مي دهند. خداوند حكيم پاسخ دادن به آن ها  قبل از آن خود را نش
را از ضروريات شمرده است و ضمن توجه به آن ها، بهترين راه هاي 
ــالل و حرام هايي كه در قرآن  ــازد. ح ــاي آن ها را مطرح مي س ارض
ــن امور دارند. حتي  ــان از توجه زياد قرآن به اي ــده اند، نش مطرح ش
ــي  ــالم پيش آن هايي را كه در احكام به تصور خود مي خواهند از اس

گيرند، به شدت توبيخ فرموده است: 
� «َيا أيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َالُتَحرُِّموا َطيَِّباِت َما أَحلَّ اُهللا َلُكْم َو َالَتْعَتُدوْا 
ا َرَزَقُكُم اُهللا َحَالًال َطيًِّبا َواتَُّقوْا  ِإنَّ اَهللا َالُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن * َو ُكُلوْا ِممَّ
ــاني كه ايمان  اَهللا الِِّذَي أنُتم ِبِه ُمْؤِمُنوَن» [مائده/ ۸۸-۸۷]: اي كس
آورده ايد، چيزهاي پاكيزه اي را كه خدا براي [استفاده ي] شما حالل 
ــه خدا از حد گذرندگان را  ــماريد و از حد مگذريد ك كرده، حرام مش
ــما گردانيده، حالل و  ــت نمي دارد. و از آن چه خداوند روزي ش دوس

پاكيزه را بخوريد و از آن خدايي كه بدو ايمان داريد، پروا كنيد.
حتي به صراحت اعالم مي كند كه مواهب دنيوي از آن مؤمنان 
است و آن ها شايسته ترين افرادي هستند كه لياقت بهره مندي از اين 
ــورة اعراف به خوبي نشان  نعمت ها را دارند. اين نكته در آية ۳۲ س
يَِّباِت  داده شده است: «ُقْل َمْن َحرََّم ِزيَنَئ اِهللا الَِّتَي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َو اْلطَّ
ْنَيا َخاِلَصًئ َيْوَم اْلِقَياَمِئ  ــرِّْزِق ُقْل ِهي لِلَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِئ الدُّ ِمَن ال
ُل اآلَياِت لَِقْوٍم َيْعَلُموَن»: [اي پيامبر] بگو زيورهايي را كه  َكَذِلَك ُنَفصِّ
خدا براي بندگانش پديد آورده و [نيز] روزي هاي پاكيزه را چه كسي 
حرام گردانيده. بگو اين [نعمت ها] در زندگي دنيا براي كساني است 
كه ايمان آورده اند و روز قيامت [نيز] خاص آنان است. اين گونه آيات 

[خود] را بر گروهي كه مي دانند، به روشني بيان مي كنيم.
ــاي دنيايي كه قرآن در رابطه با  ــا در عين حال، اين نعمت ه ام
ْوا ِنْعَمَئ اِهللا َال ُتْحُصوَها...» [نحل/ ۱۸]  ــا مي فرمايد: «َو ِإن َتُعدُّ آن ه
ــماره كنيد، آن را نمي توانيد بشماريد...)،  (اگر نعمت[هاي] خدا را ش
مقدمه و وسيله اي براي پرداختن به ابعاد ديگر است؛ ابعادي كه حيات 

واقعي انسان به آن ها بستگي دارد و مرهون فطرت الهي اوست.
ــعه مي توان به چهار نوع ارتباط  با تأمل در پارادايم قرآني توس
ــري به آن ها بازگشت پيدا  ــاره كرد كه ابعاد توسعة بش زيربنايي اش

مي كند: 
۱. خلقت يا ارتباط با طبيعت 

۲. خود يا ارتباط با خود 
۳. خلق يا ارتباط با هم نوع خود (روابط اجتماعي)

۴. خدا يا ارتباط با خداوند 
ــة نظام مند به كنش متقابل  ــن چهار ارتباط در يك مجموع اي
مي پردازند و لذا نقص هر كدام از اين ارتباطات در بقيه خلل ايجاد 
مي كند و كل نظام به هم مي خورد. در نتيجه رسيدن به هدف و مقصد 
ميسر نمي شود. اما نبايد اين ارتباطات اساسي بشر را كه ابعاد توسعه 
را تشكيل مي دهند، تجزيه و تنها به يك يا چند مورد از آن ها تكيه 
ــكل يك مجموعه نگريست كه  كرد. بايد اين نظام ارتباطي را به ش

برايند آن، توسعه را بروز و تجلي مي دهد. عالمه محمدتقي جعفري 
در اين مورد مي فرمايد: 

«به طور كلي نه تنها سياست، بلكه حقوق، اقتصاد، هنر، اخالق و 
ديگر عناصر فرهنگي نيز اجزاي تشكيل دهندة دين اسالم در گذرگاه 
ــول) بوده و با اخالل در هر يكي از امور  زندگي تكاملي (حيات معق
ــلمين به وجود مي آيد. اگر  مزبور، اخالل و نقص در حيات ديني مس
ــئلة فوق العاده با اهميت را مورد  ــفة زيربنايي اين مس بخواهيد فلس
توجه قرار بدهيم، بايد در مورد وحدت انساني درست بينديشيم. جاي 
هيچ گونه ترديد نيست كه حيات انساني (نه اجزا و قواي تشكيل دهندة 
ــيط غيرقابل تجزيه است. اگر كسي يا مكتبي  آن) يك حقيقت بس
ــد اين وحدت را تجزيه كند، قطعًا آن وحدت كيفي را از بين  بخواه
ــتن و تجزية اين وحدت، اگرچه خود حيات از  ــت. با شكس برده اس
ــد اقتصادي نقص حياتي دارد،  ــاني كه از بع بين نمي رود، يعني انس
ممكن است نميرد، اما آن كيفيت حقيقي حيات كه با داشتن آن بعد 
مي تواند دريافت نمايد، وجود نخواهد داشت. انساني كه حيات او از 
بعد فرهنگي شايسته، مختلف است، اگرچه ممكن است حتي زندگي 
رضايت بخشي را براي خود داشته باشد،  اما همه ما مي دانيم زندگي 
ــاني نبوده و از جمله زندگي مشكل  بي فرهنگ داراي مختصات انس

محسوب مي گردد» [جعفري، ۱۳۷۳: ۴۵۰].
ــته و  ــدن طي چندين قرن گذش ــعه و تم ــه غرب در توس آن چ
به خصوص از نيمة قرن بيستم به اين طرف مدنظر قرار داده، همان 

«پارادايم» در لغت به 
معناي الگو، سرمشق، نمونه و 

اصطالحًا، به چارچوب فكري 
و نظري اطالق مي شود كه 

جامعة علمي براي مدت زماني 
به آن معتقد و پاي بند است. 

به لحاظ زماني، تا 
هنگامي كه پارادايم 

موجود توانايي 
پاسخ گويي به 

مسائل و مشكالت 
را داشته باشد، 

جامعة علمي به آن 
متعهدند و زماني كه از 
پاسخ دادن به سؤاالت 

ناتوان شد، به تدريج ارزش و 
اعتبار آن آسيب خواهد ديد



ارتباط با طبيعت است كه به شكل سرطاني رشد كرده است. چيرگي 
بر طبيعت براي بهره برداري از آن، همت و هدف غرب در برنامه هاي 
ــده است و در اثر توجه بيش از حد به يك بعد و غفلت از  ــعه ش توس
ديگر ابعاد، شاهد عوارض و نتايج ضدفرهنگي و اجتماعي هستيم كه 

توسعه به سبك غربي را زير سؤال برده است.
امـام خمينـي (ره) مي فرمايد: «مكتب هاي مادي از بعد مجرد 
ــان و عالم غافل اند و او را حيوان تصور كرده، تنها به فكر رشد  انس
ــتند. در حالي كه مكتب هاي توحيدي و در رأس  ــاد مادي او هس ابع
آن ها مكتب اسالم، به فكر رشد انسان در همة ابعاد مادي و معنوي 
ــتند [ميرمعزي، ۱۳۸۲:  ــوي بر ابعاد مادي) هس ــا تقدم ابعاد معن (ب

.[۲۱۶

قانون توسعه 
ــت. هيچ پديده اي  ــه از ضروريات پارادايم قرآني اس نفي صدف
ــة عللي كه از نظمي خاص  ــور و بروز پيدا نمي كند، مگر بر پاي ظه
ــط ثابت علت و معلولي  ــروي مي كنند. همواره بين پديده ها رواب پي
ــود. در  ــت كه از آن به عنوان «قوانين تكويني» ياد مي ش برقرار اس
ــالمي، «قوانين تشريعي» نيز به قوانين  ــة اس يك تحليل در انديش
تكويني بازگشت دارند. آن چه مهم است و انسان را در توسعة مادي و 
معنوي خود ياري مي كند، قدرت شناخت اين قوانين است. در مكتب 
اسالم، خداوند جهان را مي آفريند و قوانيني را بر آن قرار مي دهد، و 
ــت، زير چتر اين قوانين  آفرينندگي كه امري دائمي و وقفه ناپذير اس

انجام مي پذيرد.
توسعه نيز فرايندي است كه از اين قاعده مستثنا نيست. حركتي 
است كه هر لحظه اش قانونمند است. آن چه به عنوان توسعة حقيقي 
مطرح است، چيزي جز كمال و تقرب به خدا و خداگونه شدن نيست و 
يك مسير علت و معلولي بيشتر براي آن تعريف نشده است؛ مسيري 
كه مبتني بر فطرت انساني است و نيازهاي واقعي را به خوبي پاسخ 
ــير به بهترين شكل در كتب آسماني و به خصوص  مي دهد. اين مس
قرآن براي انسان تشريع شده است. بنابراين جوامع بشري به توسعه 
دست نخواهند يافت، مگر با گردن نهادن به قوانين الهي. اين مهم 
ــت كه هر آن چه غير از  ــده اس در قرآن كريم به صراحت مطرح ش
قوانين الهي باشد، افترايي بيش نخواهد بود و نتيجه اش جز دوري از 

هدف و خسران ابدي نيست: 
� «ُقْل أَرأْيُتم مَّا أنَزَل اُهللا َلُكم مِّن رِّْزٍق َفَجَعْلُتم مِّْنُه َحَراًما َو َحَالًال 
ُقْل آُهللا أِذَن َلُكْم أْم َعَلي اِهللا َتْفَتُروَن * َو َما َظنُّ الَِّذيَن َيْفَتروَن َعَلي 
اِهللا اْلَكِذَب َيْوَم اْلِقَياَمئ ِإنَّ اَهللا َلُذو َفْضٍل َعَلي النَّاِس َو َلِكنَّ أْكَثَرُهْم 
َالَيْشُكُروَن» [يونس/ ۶۰-۵۹]: بگو به من خبر دهيد آن چه از روزي 
كه خدا براي شما فرود آورده [چرا] بخشي از آن را حرام و [بخشي 
را] حالل گردانيده ايد؟ بگو آيا خدا به شما اجازه داده يا بر خدا دروغ 
مي بنديد؟ و كساني كه بر خدا دروغ مي بندد، روز رستاخيز چه گمان 

دارند؟ در حقيقت خدا بر مردم داراي بخشش است، ولي بيشترشان 
سپاس گزاري نمي كنند.

ــير اين آيه مي فرمايد: «خدا در جملة  عالمـه طباطبايي در تفس
ُقْل آُهللا أِذَن َلُكْم أْم َعَلي اِهللا َتْفَتُروَن، علت تقسيم روزي را به حالل 
ــد و چون روشن است كه اين كار ناشي از اذن خدا  و حرام مي پرس
نبوده، زيرا اينان به واسطة وحي و پيغمبري به خدا ارتباط نداشته اند، 
ــته اند و بنابراين اين  ــد كه به خدا بس پس تنها مي تواند دروغي باش
استفهامي كه در آيه است، در سياق ترديد است و كنايه از آن است 

كه افترا را براي آن ها ثابت و توبيخ و مذمتشان كند.»
ــت و احدي از  ــت كه حكم منحصرًا حق خداس قرآن معتقد اس
ــاني را ندارد. خدا  ــريع و قانون گذاري در اجتماع انس خلق، حق تش
ــف/ ۴۰] و در آية ديگر اشاره  مي فرمايد: «ان الحكم اال هللا» [يوس
يِن َحِنيفًا  به ِلم اين مطلب كرده است و مي فرمايد: «َفأِقْم َوْجَهك لِلدِّ
يُن  ــاس َعَليَها ال َتْبِديَل ِلَخْلِق اِهللا َذِلك الدِّ ِفطَرت اِهللا الَّتي َفطَر النَّ
اْلَقيُِّم َو َلِكنَّ أكثَر النَّاِس ال َيْعَلُموَن» [روم/ ۳۰]: پس تو اي رسول، 
مستقيم رو به جانب آيين پاك اسالم  آور و پيوسته از طريق دين خدا 
كه فطرت خلق را بر آن آفريده است، پيروي كن كه هيچ تغييري در 
خلقت خدا صورت نمي گيرد. اين است آيين استوار حق، ليكن اكثر 

مردم از حقيقت آن آگاه نيستند.
ــان قطعيت دارند كه عالم  پس تنها احكام و قوانيني براي انس
آفرينش، آدمي را به سوي آن ها فرامي خواند. چه آن كه انسان جزئي 
كوچك از اين عالم است و دستگاه خلقت، وجودش را به وسيله اي 
ــوق دهد. پس اين  ــه او را به مرحلة كمال س ــت ك مجهز كرده اس
آفرينش گسترده و فراگير كه اجزاي آن به هم پيوسته و مركب ارادة 
خداي حق تعالي است، حامل قانون فطري انساني و دعوت كننده به 

دين حنيف خداست.
ــت از حكم خدا كه حكم تنها حق اوست  «دين حق عبارت اس
و حكم خدا منطبق است بر خلقت او. همة احكام ديگر كه ماوراي 
ــان را جز به هالكت و بدبختي  ــت و انس ــت، باطل اس حكم خداس
ــه جاي ديگر رهبريش نمي كند.  ــاند و جز به عذاب دوزخ ب نمي كش
ــت هر حكم ديگري كه بين مردم رواج  حكم چون تنها حق خداس
ــت و به وسيلة وحي و رسالت از ناحية او  دارد يا حقيقتًا حكم خداس
ــت و يا حكمي است كه بر خدا بسته اند» [طباطبايي،  اخذ شده اس

۱۳۶۸، ج ۱۰: ۱۳۹].

مديريت و حكومت توسعه 
توسعه در ابعاد متفاوت خود، هيچ گاه تحقق نمي يابد، مگر با وجود 
مدير و حكومتي كه ارادة جامعه و ضامن اجراي توسعه را در اختيار 
داشته باشد. اين ضرورت مورد اتفاق همة مكاتب الهي و مادي است. 
اما اين كه مدير و حاكم چه كسي بايد باشد، به جهان بيني آن  جامعه 
بستگي دارد. براساس مكاتب الهي و به خصوص اسالم، حاكميت از 
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ــت كه به عنوان امانت به بهترين انسان ها كه همان  آن خداوند اس
پيامبران و ائمه هستند، سپرده مي شود.

ــت، حضـرت  ــه حكوم ــه ب ــاز جامع ــرورت و ني ــل ض در اص
علي(عليه اسالم) مي فرمايند: «... و انه البد للناس من امير برِّ او فاجٍر 
... اما االمرئ البر فيعمل فيها التقي، و ما االمرئ الفاجره فيتمتع فيها 
ــه» [نهج البالغه، ۱۳۶۸:  ــقي، الي ان تنقطع مدته و تدركه منين الش
۵۵]: ... هر ملتي بايد زمام دار داشته باشد، خواه خوب باشد، خواه بد... 
در زمام داري نيكوكار، پرهيزگاران آزادند و اما در زمام داري ستمگر، 

ناپاكان بهره مي برند تا مدتش سرآيد و مرگش فرا رسد.
ــان مدار و به خصوص ليبرال  ــة دانشمندان انس با تدبر در انديش
دموكراسي غربي درمي يابيم كه آن ها حق حاكميت را از آن اكثريت 
ــي حكومتي  ــود. دموكراس مردم مي دانند كه به حاكم تفويض مي ش
ــياري لحاظ، اعضاي اجتماع، به طور  ــت كه در آن، از بس جمعي اس
ــتقيم، در گرفتن تصميم هايي كه به همة آن ها  ــتقيم يا غيرمس مس
ــركت داشته باشند  ــركت دارند، يا مي توانند ش ــود، ش مربوط مي ش

[كوهن، ۱۳۷۳: ۲۷].
ــت؟» اعتقاد دارند  ــي چيس بيتهام و كويل در كتاب «دموكراس
ــتلزم دو اصل كلي «نظارت همگاني بر  ــي مس كه وجود دموكراس
ــتن حق برابر در اعمال اين نظارت»  تصميم گيري جمعي» و «داش

است [بيتهام، ۱۳۸۴: ۱۷].
ــب دست يابي انسان ها  به اعتقاد روسـو، دموكراسي ابزار كس
ــان ها تنها  ــت. مطابق اين رويكرد، انس به آزادي و خودمختاري اس
وقتي آزاد خواهند بود كه از قوانيني كه خود در وضع آن ها مشاركت 

داشته اند، پيروي كنند [هيوود، ۱۳۸۳].
در اين انديشه ها، نظر اكثريت افراد جامعه به عنوان اصلي قابل 
قبول و مرجع كه مي تواند مبناي حقوق جامعه و مشروعيت بخش به 
اعمال و رفتار حاكمان باشد، پذيرفته شده است. اما در انديشة قرآني، 
نظر اكثريت در مرحلة اثبات حاكميت است، نه مرحلة ثبوت. از آن جا 
كه حكومت از هر نوعي كه باشد، مستلزم نوعي سلطه بر مال و جان 
مردم است، بايد مبتني بر حق باشد و اين ميسور نيست، مگر به اذن 

خدا و الزمة اين امر، پذيرفتن واليت مطلقة اهللا است.
حضرت حق تعالي،  در آيات بسياري به مقولة سياست و حكومت 
ــت؛  ــتور داده اس پرداخته و مردم را به اطاعت از واليت الهي دس
ــوَل َو ُأْوِلي  از جمله: «َيا أيَُّها الَّذِيَن آَمُنوا أِطيُعوْا اَهللا َو أِطيُعوْا الرَُّس
ــوِل ِإن  ــْيٍ ء َفُردُّوُه إَِلي اِهللا َو الرَُّس ــِر ِمنُكْم َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َش األْم
ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِاِهللا َو اْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َو أْحَسُن َتأِويًال» [نسا ء/ 
۵۹]: اي كساني كه ايمان آورده ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و 
اولياي امر خود را [نيز] اطاعت كنيد. پس هرگاه در امري [ديني] 
ــين ايمان داريد، آن را  اختالف نظر يافتيد، اگر به خدا و روز بازپس
ــر [او] عرضه بداريد. اين بهتر و  ــنت] پيامب به [كتاب] خدا و [س

نيك فرجام تر است.

ــالم  ــهيد مرتضي مطهري، در مورد مفهوم «واليت» در اس ش
ــورد زعامت و رهبري جامعه مي گويد: «واليت  و معني واليت در م
زعامت، يعني حق رهبري اجتماعي و سياسي. اجتماع نيازمند به رهبر 
ــت. آن كس كه بايد زمام امور اجتماع را به دست گيرد و شئون  اس
اجتماعي مردم را اداره كند و مسلط بر مقررات مردم است، ولي امر 
مسلمين است. پيغمبر اكرم در زمان حيات خودشان ولي امر مسلمين 
بودند و اين مقام را خداوند به ايشان عطا فرموده بود و پس از ايشان، 
طبق داليل زيادي كه غيرقابل انكار است، به اهل بيت رسيده است. 
آية كريمة اطيعوا اهللا و اطيعو الرسول و اولي االمر منكم و هم چنين 
آيات اول سورة «مائده» و حديث شريف غدير و عموم آية انما وليكم 
اهللا و عمـوم آيـه النبي اولي بالمؤمنين من انفسـهم، ناظر به چنين 

واليتي است [مطهري، ۱۳۷۶: ۵۱].
ــاس انديشة كالمي شيعه، واليت الهي  در پارادايم قرآن و براس
به عنوان وديعه اي براي رشد و تعالي جامعة بشري به انبيا و امامان 
ــه نيابت از معصوم،  ــت و در عصر غيبت ب ــده اس معصوم واگذار ش
علما جامع الشرايط عهده دار مديريت جامعه هستند. امام  خميني(ره) 
ــد: «قضيه غدير، قضية جعل  ــورد «قضية غديرخم» مي فرماين در م
حكومت است... واليتي كه در حديث غدير است، به معناي حكومت 
است، نه به معناي مقام معنوي ايشان كه پيامبر(ص) و حضرت علي 
عليه السالم و ديگر امامان را حاكمان جامعة اسالمي مي دانستند.» 

ايشان در تبيين حكومت براي جامعه مي فرمايند: «مجموعة قانون 
براي اصالح كافي نيست. براي اين كه قانون ماية اصالح و سعادت 
بشر شود، به قوة اجراييه و مجري احتياج دارد. به همين جهت خداوند 
متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون، يعني احكام شرع، يك 
حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است. رسول اكرم(ص) در 

رأس تشكيالت اجرايي و اداري جامعة مسلمانان قرار داشت.
ــت، بلكه در  ــن حكومت مخصوص زمان ائمة اطهار(ع) نيس اي
ــعه بدون حكومت اسالمي كه  ــت. توس تمامي اعصار به آن نياز اس
قوانين اسالمي را پياده كند، هرگز تحقق نخواهد يافت. بديهي است 
ضرورت اجراي احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم(ص) را الزم 
آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست و پس از رحلت 
رسول اكرم(ص) نيز ادامه دارد. طبق آية شريفه، احكام اسالم محدود 
ــت و تا ابد باقي و الزم االجراست. تنها براي  به زمان و مكاني نيس
زمان رسول اكرم نيامده، تا پس از آن متروك شود، و ديگر حدود و 
قصاص، يعني قانون جزايي اسالم، اجرا نشود، يا انواع ماليات هاي 
ــود، يا دفاع از سرزمين و امت اسالم تعطيل گردد...  مقرر گرفته نش
بنابراين، چون اجراي احكام پس از رسول اكرم(ص) و تا ابد ضرورت 
دارد، تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره ضرورت مي يابد. 
ــكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، فساد اجتماعي  بدون تش
ــادي و اخالقي پديد مي آيد. پس، براي اين كه هرج و مرج و  و اعتق
عنان گسيختگي پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چاره اي نيست 
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جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همة اموري كه در كشور 
ــل، آن چه در دورة  ــرع و عق جريان مي يابد. بنابراين، به ضرورت ش
حيات رسول اكرم(ص) و زمان اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب (ع) 
ــتگاه اجرا و اداره، پس از ايشان و در  الزم بود، يعني حكومت و دس

زمان ما الزم است» [خميني، ۱۳۷۸: ۱۷].

نتيجه گيري 
بعد از رنسانس، اومانيسم و دنيامحوري، روح حاكم بر پارادايمي 
ــمندان اجتماعي در آن فضا به ارائة تئوري ها و  قرار گرفت كه انديش
ــان و نيازهاي مادي وي اصل و اساس و  نظرات خود پرداختند. انس
ــي غرب حركت خود را به  ــدف عمده قرار گرفت. ليبرال دموكراس ه
ــترش يافت. گويا  عنوان يك پديدة نوظهور آغاز كرد و روزبه روز گس
اين نظام با داشتن تئوري پردازان بي بديل در زمينة مسائل اقتصادي و 
اجتماعي توانسته بود، به مهم ترين نياز انسان كه دست يابي به توسعه 
است، پاسخي مناسب بدهد. آمال و آرزوهاي ديرينة انسان دست يافتني 
شده بود و راه روشني در پيشاروي وي قرار داشت و آن الگوگيري از 
ــلم شده بود كه انديشمندان تكامل گرا،  غرب بود. اين امر آن قدر مس
ــه بودند و مي ديدند كه جوامع  ــا پيامبرگونه در قلة علم قرار گرفت گوي
بشري بايد مراحل تكامل را كه حتمًا پايان آن نظام سرمايه داري غرب 

است، طي كنند و به بهشت وعده داده شده دست يابند.
ــران اقتصادي غرب  ــال هاي اخير و به خصوص بح اتفاقات س
نشان مي دهد كه پارادايم ليبرال دموكراسي در پاسخ گويي به نيازهاي 
جهان با مشكالت جدي روبه روست. از طرف ديگر، پارادايم اسالم 
با محوريت قرآن مي رود كه با طرح مسائل جديد و بيان راه حل هاي 
ــعه و  بديع، توجه افكار جهاني را به خود جلب كند. از آن جا كه توس
راه هاي دست يابي به آن بزرگ ترين دغدغة بشر محسوب مي شود و 
از آن جا كه در اين راستا، قرآن به عنوان كتابي آسماني كه با داليل 
عقلي و نقلي فراوان جاي برنامه اي جامع و كامل، قادر به پاسخ گويي 
به نيازهاي اصلي بشر است، محقق در اين مقاله سعي كرده است تا 
حد ممكن با نگاهي هر چند گذرا، به مباني توسعه از قبيل اهداف، 
ــعه پارادايم قرآن بپردازد.  محور، جهت، ابعاد، قانون و مديريت توس

نتيجة بررسي نشان مي دهد: 
از ديدگاه قرآن، تنها مرجع علم خداوند است و هر قانوني بايد منسوب 

به او باشد؛ وگرنه افترا محسوب مي شود. قرآن مجيد مي فرمايد: 
نَّ َو  «... ُقْل َهْل ِعنَدُكم مِّْن ِعْلٍم َفُتْخِرُجوُه َلَنا ِإن َتتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّ
ُئ اْلَبالَِغُئ...» [انعام/ ۱۴۸ و ۱۴۹]:  ِإن أنُتْم َإالَّ َتْخُرُصوَن ُقْل َفِلّلِه اْلُحجَّ
بگو آيا نزد شما دانشي هست كه آن را نزد ما آشكار كنيد؟ شما صرفًا 
از پندار پيروي مي كنيد و جز اين نيست كه به گزاف و حدس سخن 

مي گوييد. بگو برهان روشن و رسا مخصوص خداست ...
در پارادايم توسعة قرآن، انسان محور آفرينش قرار گرفته است 
و ساير موجودات به نفع او مسخر گشته اند. قرآن همواره نعمت هاي 

ــان  ــمارد و اعالم مي كند كه همة آن ها به نفع انس الهي را برمي ش
َماَواِت َو َما  َر َلُكم مَّا ِفي السَّ ــخَّ ــده اند: «أََلْم َتَرْوا َأنَّ اَهللا َس آفريده  ش
ــته ايد كه خدا آن چه را كه در  ِفی اْألَْرِض...» [لقمان/ ۲۰]: آيا ندانس

آسمان ها و آن چه را كه در زمين است، مسخر شما ساخته است.
در اين ديدگاه، خداوند عالم هستي و خصوصًا انسان را با هدف 
ــت و اين هدف را جز عبادت خود قرار نداده  و برنامه خلق كرده اس
است: «َو َما َخَلْقُت اْلِجنَّ َو اْإلِنَس ِإالَّ لَِيْعُبُدوِن» [ذاريات/ ۵۶]: جن 

و انس را جز براي پرستش خود نيافريديم.
جهت توسعه به سعادت بشر ختم مي شود؛ سعادتي كه در صراط 
مستقيم قرار دارد. خداوند تبارك تعالي و انبياي الهي، پيامبر اكرم و 
ائمة معصومين (عليه السالم)، به عنوان انسان هاي نمونه، همگي بر 
صراط مستقيم و لذا ظهور انسانيت و شكوفايي فطرت كه در توسعه 

بايد به آن برسيم، در اين جهت تحقق مي يابد: 
� «ِإنَّ َربِّي َعَلي ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم» [هود/ ۵۶]: هر آينه پروردگار من 

بر صراط مستقيم است.
ــَتِقيٍم»  ــَي إَِلْيَك إِنََّك َعَلي ِصَراٍط مُّْس ــْك بِالَِّذي أوِح � «َفاْسَتْمِس
[زخرف/ ۴۳]: اي پيامبر، پس در آن چه به تو وحي شده است، چنگ 

بزن كه تو به راه مستقيم هستي.
اين حركت ابعاد گوناگون بشر را در بعد جسماني و روحاني برمي تابد. 
و ضمن تأكيد فراوان بر بعد معنوي، جسم را نيز فراموش نكرده است: 
يَِّباِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِهي  «ُقْل َمْن َحرََّم ِزيَنَئ اِهللا ألَِّتَي أْخَرَج لِِعَباِدِه َو اْلطَّ
ُل اآلَياِت  ْنَيا َخاِلَصًئ َيْوَم اْلِقَياَمِئ َكَذِلَك ُنَفصِّ لِلَِّذيَن آَمُنوْا ِفي اْلَحَياِئ الدُّ
ــْوٍم َيْعَلُمون» [اعراف/ ۳۲]: [اي پيامبر] بگو زيورهايي را كه خدا  لَِق
براي بندگانش پديد آورده و [نيز] روزي هاي پاكيزه را چه كسي حرام 
گردانيده است؟ بگو اين [نعمت ها] در زندگي دنيا براي كساني است 
كه ايمان آورده اند و روز قيامت [نيز] خاص آنان باشد. اين گونه آيات 

[خود] را براي گروهي كه مي دانند، به روشني بيان مي كنيم.
ــتقيم مبتني بر قانوني است كه بر فطرت  حركت در صراط مس
بشر استوار و خداوند آن را وضع كرده است و راههاي ديگر هرگز به 
سعادت ختم نمي شوند. قرآن كريم مي فرمايد: «َو َمن لَّْم َيْحُكم ِبَما 
اِلُموَن» [مائده/ ۴۵]: و كساني كه بدان چه  أنَزَل اُهللا َفُأْوَلِئَك ُهُم الظَّ

خداوند نازل فرموده، حكم ننمايند، ستمگر هستند.
ــر با اذن  اين قانون براي اجرا نيازمند مديريتي از جنس خود بش
ــت. در انديشة كالمي شيعه، واليت الهي به عنوان وديعه اي  الهي اس
براي رشد و تعالي جامعة بشري، به انبيا و امامان معصوم واگذار شده 
است و در عصر غيبت به نيابت از معصوم، علماي جامع الشرايط عهده دار 
مديريت جامعه هستند: «َيا َأيَُّها الَّذِيَن آَمُنوا أِطيُعوا اَهللا َو أِطيُعوْا الرَُّسوَل 
َو أْوِلي األْمِر َمْنُكْم» [نسا ء/ ۵۹]: اي كساني كه ايمان آورده ايد، خدا را 

اطاعت كنيد و پيامبر و اولياي امر خود را [نيز] اطاعت كنيد.
در يك مقايسة اجمالي و عيني مي توان دو ديدگاه پارادايم قرآني 

توسعه و ليبرال دموكراسي غرب را اين گونه ترسيم كرد: 
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� جنـاب دكتـر اكرمـي، لطفـًا در مـورد ضـرورت ارائـة دروس 
علوم اجتماعي در دوره هاي گوناگون تحصيلي نظرتان را بفرماييد؟

ــالمي و هم به لحاظ ماهيت زندگي  � ما، هم به لحاظ فرهنگ اس
ــته  ــاز داريم كه از نوع اجتماع و درون آن اطالع داش ــي، ني اجتماع
ــيم. در مورد نكتة اول، يعني فرهنگ اسالمي، ما براساس قرآن  باش
ــرد مخاطب، بلكه براي جامعه هم،  ــم، عالوه بر اين كه براي ف كري
ــهيد مطهـري ارائه داده است، واقعيت قائل  براساس تحليلي كه ش
ــد. وقتي دقت  ــورد توضيح خوبي داده ان ــان در اين م ــتيم. ايش هس
مي كنيم، مي بينيم كه در قرآن واژة «امت» به كار رفته كه گاهي اين 
امت با ضمير مفرد و گاهي با ضمير جمع آمده است. يعني عالوه بر 
اين كه تك تك افراد انساني واقعيت دارند، جامعه هم واقعيتي دارد. با 

تفسيري كه ايشان ارائه داده، جامعه يك واقعيت است.
در قرآن هم تقريبًا همه جا صحبت از «يا ايها الذين آمنوا» است؛ 
ــاني كه ايمان آورده ايد، نه كسي كه ايمان آورده است.  يعني اي كس
ــت كه پيغمبر(ص)  در تعابير روايي هم، مي بينيم كه اين ديدگاه اس
ــته اند. اگر كسي  ــتي نشس فرمود: تصور كنيد كه جمعي در يك كش
بخواهد كشتي را سوراخ كند، كم كم همة آن جمع غرق خواهند شد. 
ــلمان بودن، تفكر اجتماعي است. مي بينيم  بنابراين اصًال الزمة مس
ــلمان اهتمام  كه در حديث مي فرمايد: هر كه صبح كند و به كار مس
ــت. يعني اين كه بايد اجتماعي فكر كند و نبايد  نكند، مسلمان نيس
فقط به منافع خود و خانوادة خود بينديشيم. البته اگر به اينها هم فكر 
كنيم، اشكالي ندارد. اما بايد به مردم محله، شهر، وطن و همة جامعة 
مسلمين در سراسر جهان فكر كنيم و در قبال همة آنها وظيفه داريم. 
از طرف ديگر، الزمة زندگي اجتماعي اين است كه بدانيم هر عملي 

انجام مي دهيم، تأثير اجتماعي دارد.
ــاس نگاه قرآني و  ــن ما با مردم زندگي مي كنيم و براس بنابراي
تفكرات فلسفي ، دنياي امروز ما را موظف مي كند كه در سراسر برنامة 
درسي، از ابتدايي تا دانشگاه، بحث علوم اجتماعي را پي گيري كنيم. 

اشاره 
دكتر كاظم اكرمي از دل 
كالس درس، آموزش، مدرسه 
و دانشگاه برخاسته است. او 
در اين مدت، نگاه روشني در 
حوزة مسائل آموزش وپرورش 
ارائه داده است. شايد يكي 
از دالئلي كه او را به وزارت 
آموزش وپرورش رساند، همين 
ديدگاه منسجم و اسالمي 
ايشان بود كه در اين زمينه نيز 
تالشهايي را در طول وزارت 
خود به اجرا گذاشت. به عنوان 
كسي كه روزي مسئوليت 
آموزش وپرورش كشور را 
به عهده داشته و با كتابهاي 
درسي نيز آشنايي كافي و 
ممتازي دارد، با او به گفت وگو 
نشستيم و نظرات او را در 
مواردي هم چون ضرورت ارائة 
علوم  اجتماعي در مدارس، 
توسعه به مفهوم اسالمي در 
كتابهاي درسي، نگاه زميني 
به توسعه، تحوالت اجتماعي 
در كتابها، نخبه گرايي، برنامة 
درسی ملي و... جويا شديم. او 
با صبر و حوصله اي علمي به ما 
پاسخ داده است.

گفت و گوگفت وگو: مسعود رجبلو
در گفت وگو با دكتر كاظم اكرمي وزير پيشين آموزش وپرورش
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ــي از نكات تربيتي كه در جامعة ما بايد بيش از پيش مورد توجه  يك
قرار گيرد، همين تربيت اجتماعي است.

� آيا شـما محتواي كتابهاي درسي را در حوزة علوم اجتماعي در 
اين راستا مي بينيد يا نه؟ چه ضعفهايي دارد؟

� بنده نمي توانم در مورد همة ابعاد كتابهاي درسي اظهارنظر كنم 
ــه روي آن كار تحقيقي انجام  ــن نكته اي را بايد عرض كنم ك ليك
ــكل اجتماعي ۱۵۰ سالة اخير ما، مسئلة  داده ام. اين كه گفته اند مش
توسعه است، درست گفته اند؛  توسعه با همة ابعاد آن. توسعه به معني 
غربي هم نه، بلكه به معني اسالمي كلمه؛ يعني هم ابعاد مادي هم 
ابعاد فرهنگي، سياسي، اجتماعي و معنوي را دربرگيرد. ما مي خواهيم 
ــد و توسعه داشته  فردي را تربيت كنيم كه از جهت معنوي هم رش

باشد. برنامة درسي ما از اين جهت خيلي ضعف دارد.
مرحوم دكتر حسين عظيمي، در كتابي كه در ارتباط با فرهنگ 
و توسعه نوشته، يك سلسله معيارهايي را مطرح كرده است. من آن 
معيارها را كنار هم قرار دادم و با توجه به آنها، كتابهاي دبيرستاني را 
مطالعه كردم، ديدم متأسفانه بسيار كم به توسعه توجه شده است. فقط 
ــعه داريم. جاهايي  در يك درس علوم اجتماعي، بحثي در مورد توس
هم به صورت پراكنده، مطالب، عبارت و پاراگرافهايي آمده است. ولي 

به هر حال به اين مسئله چندان توجه نشده است.
نكتة ديگر اين كه مسائل اجتماعي دو وجه دارند: اول، مسائلي 
ــائلي كه مسئولين مي خواهند  كه در جامعه واقعيت دارند، و دوم مس
ــتر در جهت دوم  واقعيت پيدا كند. كتابهاي آموزش  وپرورش ما بيش
حركت مي كنند. يعني توصيه مي كنند و به تقويت بايدها و آرمانهاي 
فرهنگ اسالمي مي پردازند. اما اين كه به دانش آموزان ديدگاه و روش 
ــا اطراف خود را به لحاظ اجتماعي، اقتصادي،  تحليل بدهند، تا آنه
سياسي، فرهنگي تحليل كنند، وجود ندارد. چرا جامعة ما با توجه به 
گذشت ۳۰ سال از انقالب، اين همه مشكل اجتماعي دارد؟ چه علتي 
باعث شده است كه با توجه به عدم پاسخ وزير آموزش وپرورش، سن 

اعتياد، به دوره هاي پايين تحصيلي كشيده شود؟ اين مشكالتي است 
كه در زمينه هاي گوناگون داريم. من نديدم كه در كتابهاي دبيرستاني 
ــيوة تحليل مسائل آمده باشد. ما بايد آنها را آموزش  و راهنمايي، ش

دهيم و اين تمامًا به عهده دولتها نيست.
ژاپنيها معتقدند، توسعه دو ركن دارد: هم توجه خاص به ملتها و 
ــتاني  هم توجه خاص به دولتها. گمان نمي كنم در يك كتاب دبيرس
يا راهنمايي ما، بحثي در اين مورد شده باشد كه سهم من به عنوان 
دانش آموزي كه فردا مرد يا زني در اين جامعه مي شوم، چيست؟ چه 
سهمي دارم؟ چه تأثيري در توسعه داشته و دارم يا بايد داشته باشم؟ 
ــكالت اجتماعي ما حاصل عملكرد  البته نه اين كه بگوييم همة مش
ــت. خير، تا حدي حاصل عملكرد ما مردم است. اين جاست  دولتهاس
ــود و تحليل و روش تحليل بدهد تا  كه آموزش وپرورش بايد وارد ش
مخاطب سهم خود، خانواده و مردم را در اين زمينه پيدا كند و وقتي 

وارد جامعه شد، تالش كند اين مشكالت كمتر شوند.
� به نظر شما، ما قدري از واقعيتهاي زميني دور نشده ايم و بيش 

از حد فراتر از آن فكر نمي كنيم؟
� بله، اصوًال نگاهي كه در جامعة ما ترويج مي شود، نگاه به مسائل 
زميني و روابطي نيست كه پديده ها در سطح مادي دارند. درست است 
ــلمان هستيم و دائمًا بايد به مبدأ توجه دهيم ولي مرحوم  كه ما مس
ــير الميزان» گفته است كه قرآن قانون  عالمه طباطبايي، در «تفس
عليت عمومي را قبول دارد. اين كالم را هم از  امام صادق(ع) داريم 

كه خدا هر چيزي را با اسبابش به وجود مي آورد.
ــت.  ــباب و علل، مادي اس خب وقتي به زمين مي آييم، اين اس
ــت خداوند است.  ــباب و علل مادي به دس به طور كلي، همة اين اس
ــما را سبز  ــت كه درخت ش در قرآن كريم آمده كه اين آب باران اس
مي كند و مزرعة شما را مي روياند. يعني با تحليل قرآن، يك سلسله 
ــت. قرآن مي گويد  ــته به همين علل و عوامل مادي اس موارد وابس
ــه ها و بينش و نگرش شماست.  تحوالت اجتماعي مربوط به انديش

ژاپنيها معتقدند، توسعه دو 
ركن دارد: هم توجه خاص 
به ملتها و هم توجه خاص به 

دولتها. گمان نمي كنم در يك 
كتاب دبيرستاني يا راهنمايي 
ما، بحثي در اين مورد شده 

باشد كه سهم من به عنوان 
دانش آموزي كه فردا مرد يا 
زني در اين جامعه مي شوم، 

چيست؟ چه سهمي دارم؟ 
چه تأثيري در توسعه داشته و 
دارم يا بايد داشته باشم؟ البته 
نه اين كه بگوييم همة مشكالت 

اجتماعي ما حاصل عملكرد 
دولتهاست
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ــما در همين بحث توسعه، بينش، نگرش و گرايش توسعه اي  اگر ش
ــته باشيد، همة مردم و جامعه روبه توسعه مي روند و در غير اين  داش

صورت نمي روند.
� براي تبيين تحوالت اجتماعي كتابهاي درسي را كافي مي دانيد؟

ــاعت مدرسه و كالس اكتفا نمي كند. نكتة مهم تر،   � خير، مقدار س
فعاليتهاي فوق برنامه و پرورشي و معلماني است كه خود به توسعة 
ــد كه نويسنده و دانشمند  ــور عالقه مند باشند. بايد يادشان باش كش
ــان خوب زياد داريم  ــائل ايران توجه كنند. معلم ايراني بايد به مس
ــكالت كار كرده اند، ولي بيش از اين مي توانند كار  كه علي رغم مش
كنند. اين جانب در دورة دبيرستان معلمي داشتم كه در ايجاد نگرش 
مسلماني من تأثير زيادي داشت. معلمين خيلي مؤثرند. آنها با گفتن 
يك جمله، يك عبارت، يك داستان، يك حكايت يا دو مصرع شعر، 
مي توانند بسيار اثرگذار باشند و تفكرات دانش آموزان را باال ببرند كه 

دريابند، مسائل اجتماعي، معلول علل و عوامل درون جامعه است.
� جناب دكتر اكرمي، آيا اين درست است كه ما دانش آموزاني را 
به عنوان تيزهوش، نخبه و... معرفي كنيم؟ آيا وجود اين تعداد افراد 

كم را مي توان تحول ناميد؟
ــات اجتماعي و  ــوي مطالع ــان و نخبه ها را به س ــر تيزهوش � اگ
ــاني سوق دهيم و بعد، زمينة آزادي انديشه و بيان، و نقد و  علوم انس
انتقاد را فراهم سازيمـ  نه اين كه در سخن رانيها بگوييم مي شود نقد 
ــي ما از لحاظ نقدكردن در وضع خوبي  ــرد، نه، االن وضع اجتماع ك
ــد خدمتهاي بزرگي انجام دهند.  ــرار نداردـ  اين نخبگان مي توانن ق
شما ببينيد، در كنار پيشرفتهاي علوم تجربي محض و فناوري، يكي 
از عوامل عمدة پيشرفت صنعتي غرب، تمدن غرب و توسعه اش به 
همان معني كه گاهي هم مورد انتقاد قرار مي گيرد، چيست؟ طوفان 
انديشه هاي متفكران اجتماعي. اينها بارها گفته اند و نقد كرده اند و باز 

گفته و نقد كرده اند و جلو رفته اند.
ما خيلي از خودمان تعريف مي كنيم كه البته حق هم هست. ما 
به آزادي سياسي و اجتماعي تنها اعتقاد نداريم، به آزادي معنوي هم 
اعتقاد داريم. مرحوم شهيد مطهري كتابي در مورد آزادي معنوي دارد. 
دكتر شريعتي و ديگران نيز در اين مورد مطالبي نوشته اند. قرآن در 
ــت. حاال مي بينيم كه در غرب كه ما آن  مورد تقوا حرفهايي زده اس
ــال اخير، كسي مي آيد به نام  را هيچ قبول نداريم، ظرف ۲۰-۱۰ س
برلين كه مي گويد: ما دو نوع آزادي داريم: منفي و مثبت. منفي يعني  
اين كه كسي مانع آزادي من شود. اما آزادي مثبت يعني اين كه من 
بر اميال و هوسهاي خود سوار باشم و خودسروري كنم كه اين همان 
ــت. غربيها با نقد و انتقاد در زمينة مسائل اجتماعي و زندگي،  تقواس
ــگاه را به زندگي پيوند داده اند. متفكران در اواخر قرن  درس و دانش
نوزدهم و اوايل قرن بيستم گفته اند كه آموزش وپرورش بايد به زندگي 
مربوط شود. يعني درس بايد با زندگي در ارتباط باشد. آنها اين كار را 

كرده اند و قدم به قدم پيش آمده اند. 

ــد توجه خاص  ــتعدادهاي خاص باي ــا قبول داريم كه به اس م
ــود. اين موضوع در تربيت اسالمي وجود دارد. مي بينيم كه رسول  ش
اكرم(ص)، به حضرت علي(ع) چيزهايي آموخت كه به كس ديگري 
ــم دربارة حضرت علي فرمود:  ــت و در همان روزهاي آخر ه نياموخ
«من شهر علم هستم و علي در آن.» به سلمان و ابوذر هم چيزهايي 
آموخت كه به بقيه نفرمود. بنابراين، پيامبر(ص) و ائمه، به استعدادهاي 
خاص توجه كرده اند. اما به عموم مردم همه توجه كرده اند. اين عموم 
را هم بايد باال كشيد. تاريخ تمدن ما نشان مي دهد كه مردم باهوشي 
ــت كه جمع زيادي از فرزندان اين مملكت  هستيم و به اين معناس
در شهر و روستا، باهوش هستند. بنابراين، اگر نظام آموزشي به اين 
صورت باشد كه همه را باال بياوريم، پيدا كردن نخبه سخت خواهد 
شد. در حالي كه در شرايط كنوني، ما بسيار كم به بقيه مي رسيم و فقط 

آنهايي كه كمي باهوش هستند، شناسايي مي شوند.
البته بايد اضافه كنم كه تعريف نخبه را تغيير داده اند. االن هر 
ــاب  ــگاهي با يكي دو تا مقاله و رابطه هايي جزو نخبه ها حس دانش
مي شود كه مقاصد سياسي هم دنبال آن است و تنها مقاصد پرورشي 

و تربيتي نيست. 
� جناب دكتر اكرمي، آيا نظام آماري موجود در آموزش وپرورش ما 

مي تواند نشان دهندة تحول بر اثر كتابهاي درسي باشد؟
� خير نقطه  ضعفهايي وجود دارد. از ۱۵-۱۰ سال اخير من از معلمان 
نيز شنيده ام مردودي در دورة راهنمايي و دبيرستان كمتر شده است. 
ــفاهي يا كتبي، تشويق كرده ايم كه سخت گيري در مورد  باالخره ش
ــتري بدهند. اين كار باعث مي شود كه  ــود و نمرة بيش نمره كمتر ش
ارزش يابي خوبي نداشته باشيم. بايد با توجه به مطالعات تطبيقي كه 
در دنيا انجام مي شود، و به بررسي ويژگيهاي جامعة خودمان بپردازيم 
و در زمينة سنجش، تحوالتي ايجاد كنيم تا بتوانيم به خوبي سنجش و 
بررسي كنيم، نه اين كه براي پوشاندن ضعفها، صورت مسئله را پاك 

كنيم. اين راه درستي نيست.
� نظرتان در مورد درس ملي چيست؟

� به نظر من اگر بخواهيم درس ويژه اي بگذاريم، نتيجه اي نخواهيم 
ــاير دروس اضافه كرده ايم. بچه ها هم  گرفت. تنها يك درس بر س
حفظ مي كنند و نمره اي مي گيرند. درس ملي بايد حاصل همان درس 
علوم  اجتماعي باشد. يعني اگر ما شيوه و هدف گذاريمان در طول دورة 
ــتان به نحوي ارائه شود كه در كنار آن،  ابتدايي، راهنمايي و دبيرس
سيستم اجتماعي، سياسي و اقتصادي كه دولت دارد، به سويي برود 
ــه توجه ملي را ايجاب بكند، اين تفكر به وجود خواهد آمد. اما اگر  ك
درسي به نام برنامة درس ملي بنويسيم، ولي در كردستان و سيستان و 
بلوچستان هرگز به مردم اطمينان نكنيم و آنها را مسئول قرار ندهيم، 
ــاس مي كنند كه به آنها اطمينان نمي شود. اين باعث بروز  آنها احس
برخي معضالت اجتماعي مانند ظهور افرادي به نام ريگي مي شود. در 

چنين شرايطي، خودبه خود ملي بودن و تفكر ملي بودن از بين برود.
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دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي مجله هاي دانش آموزي 
  ( ( به صورت ماهنامه و به صورت ماهنامه و 88 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند  شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) ) ::

مجله هاي بزرگسال عمومي 
 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومــي و اختصاصي بــراي آموزگاران، معلمــان، مديران و 
كاركنــان اجرايــي مــدارس، دانش جويان مراكــز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

ــمارة4  ش ــاختمان  شمالي،س ــهر  ايرانش ــان  خياب ــران،  ته نشـاني:   
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشـد توسـط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهـش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيـه و منتشـر مي شـوند:

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آـم
آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشـد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي)  
رشـد برهان متوسـطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دورة متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسالمي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشـد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي  
 رشد آموزش زمين شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پيش دبستاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پايه ي اول دورة دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دورة متوسطه و پيش دانشگاهي)

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي اختصاصي

ــي را كه در حد  ــيحيان كس االن ما در اين مملكت، از بين مس
يك مديركل يا معاون وزير باشد، نداريم كه به اين مملكت خدمت 
كند و ما بتوانيم به دنيا اعالم كنيم كه گرچه شيعه هستيم، اما طبق 
ــالم به مسيحي، يهودي، زرتشتي و مذاهب، عمًال احترام  قانون اس
مي گذاريم. نه اين كه در كتابهايمان عمًال آنها را نفي كنيم. بنابراين 
ــًال مورد توجه قرار  ــة درس ملي ايجاد كنيم و آنها را عم ــر برنام اگ

ندهيم، اثري نخواهد داشت.
� كاربرد فناوري آموزشي را در علوم اجتماعي چگونه مي بينيد؟

ــت و هم نقاط  ــيله، هم مفيد اس � امروز فناوري به عنوان يك وس
ــاي خوب به دانش آموزان  ــف خاص خود را دارد. ما بايد ايده ه ضع
ــند و بعد به  ــلماني بينديش بدهيم، به اين نحو كه اول به گونة مس
ايران توجه كنند. آنها را راهنمايي كنيم كه از طريق فناوري، مسائل 
ــد اجتماعي آنها را باال  اجتماعي را تحليل كنند و از اين طريق رش
ــؤال را مطرح كنيم كه چرا ژاپن فقط با دو درصد  ببريم مثًال اين س
ــرفت كرده  منابع طبيعي، به لحاظ علم، فن و تكنيك اين همه پيش
ــت؟ اگر دانش آموز تحقيق كرد و حاصل كارش را به معلم داد،  اس
ــت. اين خيلي مي تواند  ــعه اي آنها را درك كرده اس يعني تفكر توس

مؤثر باشد. 
ــي از لحاظ نظام اجتماعي و قانوني  ــرا در دنياي غرب، زندگ چ
ــبتًا قابل قبول است؟ ما بايد از بچه ها بخواهيم، پاسخ اين قبيل  نس
ــي و اينترنت به دست بياورند.  ــؤاالت را از طريق فناوري آموزش س
به عالوه تأكيد كنيم كه پاسخ دهند، سهم مردم و سهم دولتها در اين 
زمينه چه قدر است. حاال دانش آموزي كه در كالس درس نشسته، بنا 
به قول امام(ره) كه به معلمان فرمود: بچه هاي دبستان را بچه حساب 
نكنيد، فكر كنيد كه اينها ۲۰ سال بعد مسئولي هستند، دانش آموزان 
را طوري تربيت كنيم كه وقتي فردا مسئول شدند، خوب عمل كنند.

ــكل اساسي ما قبيله گرايي و  بايد ملي نگاه كنيم، نه قومي. مش
ــت. ما االن قبيله گراييهاي ۳۰۰-۲۰۰ سال پيش  قوميت گرايي اس
قاجاريه و يا زنديه را آورده ايم و به صورت گروهها و باندها درآورده ايم. 
معلمين بايد به ضعفهايي كه در استفاده از فناوري به وجود مي آيند، 

توجه داشته باشند و نگذارند فرزندان كشور به آنها گرفتار شوند.
� جناب دكتر اكرمي، نقش كتابهاي درسي را در كيفيت تحوالت 

اجتماعي چگونه مي بينيد؟
� كتابهاي درسي كه براساس دانش برنامة درسي و نيازهاي جامعه 
ــوند كه زحمات زيادي هم در اين راستا در سالهاي  خوب تدوين ش
اخير كشيده شده است. ديگر اين كه اگر مسائل اجتماعي در برنامة 
ــود، برنامة درسي عبارت مي شود از بحث فلسفة  درسي گنجانده ش
تعليم و تربيت كه بايد مثل چتري باالي سر همة دروس باشد، بعد 

الزم است به نيازهاي يادگيرندگان و نيازهاي اجتماعي بپردازيم. 
� يك سـؤال صريح از شـما دارم، چون احتماًال در ذهن مخاطب 
ايجاد خواهد شد. حضرت عالي دوره هايي را به عنوان مدير ارشد يا 
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يادآوري: 

 هزينه ي برگشت مجله در صورت خوانا و كامل نبودن نشاني و عدم حضور 
گيرنده، برعهده ي مشترك است.

 مبناي شروع اشتراك مجله از زمان دريافت برگ اشتراك خواهد بود.

  صنـدوق پستي مركز بررسي آثار:                                                  15875/6567
  صنـدوق پستي  امور مشتركين:                                           16595/111
www.roshdmag.ir                                                      :نشاني اينترنتي  
  امور مشتركين:                             77335110 ـ 77336656ـ021
021   پيام گير مجله هاي رشد:                                           88301482ـ 

 نام مجله هاي در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تولد:. تاريخ   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحصيالت:  ميزان   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.
 نشاني كامل پستي: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة پستي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: .
   در صورتي  كه قبًال مشترك مجله بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسيد:

                  
       امضا:

شرايط:
1. پرداخت مبلغ 70/000 ريال به ازاي يك دوره يك ساله مجلة درخواستي، 
به صورت علي الحساب به حساب شمارة 39662000 بانك تجارت شعبة سه 

راه آزمايش (سرخه حصار) كد 395 در وجه شركت افست.
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شدة اشتراك 

باپست سفارشي. (كپي فيش را نزد خود نگه داريد.)

برگ اشتراك مجله هاي رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كداشتراك:

از وزراي كارامد نظام در آموزش وپرورش بوديد. اگر از شما بپرسيم، 
در دوره اي كه مسئوليتها را برعهده داشتيد، در اين راستا چه كرديد، 

چه پاسخي داريد؟
� من فقط يك پاسخ مي دهم. مي گويم بنده در آن چهارسال تمام 
ــم را به اين معطوف كردم كه مباني تغيير و تحولي را كه امام  تالش
مي فرمود در آموزش وپرورش ايجاد شود،  تهيه كنم. سهم من در تهية 
طرح تحول بنيادي نظام، سهم زيادي نيست. من فقط نقش محرك 
و راه انداز را داشته ام. حضرت آقاي دكتر احمد احمدي، آقاي مهندس 
نفيسي، آقاي مرحوم مهندس جعفر عالقه مندان و آقاي دكتر حداد 
عادل نشستند و يك دور «الميزان» را مطالعه كردند تا ببينند ديدگاه 
آيات قرآن، انسان چه موجودي است و چه ويژگيهايي دارد. بعد اينها 
ژاپن را مطالعه كردند؛ حاال چه  مقدار؟ به طور دقيق خاطرم نيست. به 
هند، روسيه و آلمان هم رفتند. يعني ما هم اسالم را مطالعه كرديم 
ــرقي و غربي را. طرح تحول  و هم تعليم و تربيت دنياي امروز را؛ ش
بنيادي را نوشتيم؛ طرحي كه اگر امروز من خودم بخواهم آن را نقد 
ــيار ناقص است و اصًال فلسفة  ــفي آن بس كنم، مي گويم بحث فلس
تعليم و تربيت ندارد. روي بخش انسان شناسي آن تا حدود زيادي كار 
شده است، اما بحث ارزشها و بحث شناخت را ندارد. االن در فلسفة 
ــتانش، ۲۰-۱۰ اصل دربارة  تعليم و تربيت، آقاي دكتر باقري و دوس

تربيت معلم و معلم نوشته اند، ولي افسوس كه پياده نمي شود. 
بنده قبل از اين كه وارد مسئوليت وزارت خانه شوم، روان شناسي و 
مشاوره خوانده بودم. قبل از دورة كارشناسي ارشد، يك دورة مديريت 
ديده بودم. به عالوه، قبل از انقالب، من يك دورة مديريت ديده بودم. 
پله پله آمدم باال و مدتي معاون دانش سراي راهنمايي بودم. بعد رييس 
دانش سراي راهنمايي و بعد هم مديركل آموزش وپرورش شدم. سپس 
به كميسيون آموزش وپرورش آمدم. تمام هم و غم من هميشه اين بود 

كه مسئوالن آموزش وپرورش جناحي و باندي فكر نكنند.
ــاس، كهكيلويه و بويراحمد و چند  ــا در تهران، زنجان، بندرعب م
استان ديگر نتوانستم نيروي آموزش وپرورشي با اخالق كامل و مدير 
پيدا كنيم. پس آمديم طرحي را شروع كرديم تا مدير تربيت كنيم كه 
مسائل جنگ فرصت نداد. االن هم معتقد هستم كه آموزش وپرورش 
ــتة  ــتة آن؛ بايد دارودس ــد و نه دارودس ــن بايد باش ــتة اي نه دارودس

آموزش وپرورش باشد. 
متأسفانه موفق نبوديم كه االن هي مي گويند تعطيلش كنيد نه! 
واقعًا علوم اجتماعي اگر قبول داريم كه دنياي غرب با تفكرات فلسفي 
خود تالش به القا ء افکارش دارد.ما بايد اين تفکرات را بشناسيم ولي ما 
چيز زيادي در اين زمينه نداريم كه آنها را بخوانيم و تالش كنيم تئوري 
بسازيمـ  نظريه درست كنيم من با آقاي جوادي آملي صحبت مي كردم به 
ايشان گفتم: قرآن [بدون سّنت و سيره و تفسير] نمي تواند اين مسائل را 
يكي يكي حل كند. حاوي كليات است. ما بايد ديدگاهها و گرايشهايمان را 

عوض كنيم كه اگر عوض شد، جامعة ما هم عوض مي شود.

۶۴
رشد

دورة      ۱۴ 
شـمارة   ۴
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