
نظام تعلیم وتربیت ما مبتني بر نگرشــي از توسعه 
شــكل گرفته اســت كه روي آموزش بیشتر تأكید 
مي كند. اما تعریف آموزش در این نگرش به آموزش 
علوم تجربي محض منحصر و محدود اســت و علوم 
انساني و اجتماعي در آن جایي ندارد یا حداكثر درجة 
دو و كم اهمیــت تلقي مي شــود. از چنین منظري، 
ریشــة اصلي توســعه نیافتگي جامعة ما در فقدان 
دانــش و مهارت هاي الزم براي تســلط بر طبیعت 
و بهره برداري از منابع آن، رشــدنیافتگي فناوري و 
صنعت براي تولید كاال و خدمات، و یا فقدان دانش 
الزم براي غلبه بر بیماري هاست. به همین دلیل نیز 
در این نظام آموزشــي رشته هاي ریاضي ـ فیزیك ، 

علوم تجربــي و درس هایــي چون زیست شناســي، 
فیزیك، شیمي، ریاضي و زمین شناسي از اهمیت و 
منزلت بســیار باالیي برخوردارند. مدرسه و خانواده 
هردو بر این رشــته ها و درس هــا تأكید مي كنند. 
آموزشــگاه هاي خصوصي و منابع كمك درسي نیز 
بیشــتر حول چنین رشــته ها و درس هایي شكل 

گرفته اند.
براســاس چنین نگرشي به توســعه، برنامه ریزان 
اقتصاديـ  اجتماعي نیز بازار كار را به شكلي سامان 
داده انــد كه تقاضــا و نیاز براي جذب و اســتخدام 
فارغ التحصیالن چنین رشــته هایي حــرف اول را 
مي زنــد. نگاهي به تركیب، تخصــص و تحصیالت 
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مســئوالن رده هاي متفاوت اجرایي و قانون گذاري، 
شــوراهاي شــهر و حتي مســئوالن دســتگاه ها و 
نهادهاي آموزشــي، چون آموزش وپرورش و آموزش 
عالي طي سال هاي متمادي نشان مي دهد، اكثریت 
قریب به اتفــاق آن هــا فارغ التحصیالن رشــته هاي 
ریاضي، فني، مهندسي و علوم تجربي بوده و هستند. 
اكنون و پس از گذشت چند دهه از در پیش گرفتن 
این رویكرد تك بعدي و یكسویه در نظام آموزشي و 
اجتماعي، جا دارد به ارزیابي دستاوردها و پیامد هاي 
آن بنشینیم تا چنانچه درستي این رویكرد مشخص 
و معلوم شــد با قوت و قدرت بیشــتري به آن ادامه 
دهیم و چنانچه دریافتیم دســتاوردي نداشته و به 
خطا رفته ایم، صادقانه اشتباه خود را بپذیریم و تغییر 
و تعــادل در رویكرد نظام آموزشــي و اجتماعي را 

به طور جدي در دستور كار قرار دهیم. 
واقعیت این اســت طي همة این سال ها كه تأكید 
اصلي را بر آموزش علوم محض گذاشــته ایم، نه تنها 
پیشــرفت قابل توجه و چشمگیري نداشته ایم، بلكه 
با تخریب محیط زیســت، اســتخراج بي رویة منابع، 
آلودگي هوا و كمبود آب، بر مشــكالت و مسائل در 

این زمینه ها نیز افزوده ایم.
 از ســوي دیگــر، ایــن تأكید و توجــه افراطي و 
یكســویه به آموزش علوم محض موجب شده است، 
دانش آموختــه گان و فارغ التحصیالن و به تبع آن ها 
جامعه از نظر اخالق اجتماعي ســقوط كنند و حتي 
گرفتار نوعي بحــران اخالقي شــوند، به طوري كه 
احساس مسئولیت و تعهد اجتماعي فارغ التحصیالن و 
نیز شهروندان به شدت تنزل یافته است. قانون شكني 
و قانون گریزي سكة رایج شــده است. افزایش آمار 
پرونده هــاي محاكم قضایي به حــدود 15 میلیون 
)هرخانــواده 4 نفره بیش از یــك پرونده(، افزایش 
آمــار زندانیان، نزاع ها و قتل ها، افزایش آمار طالق و 
از  هم گســیختگي خانوادگي، كودكان كار و خیابان، 

مهاجرت نخبگان و فارغ التحصیالن المپیادي، رشد 
آمار ســرقت و اختالس به ویژه فساد و جرایم مالي 
برخي از كارمندان عالي رتبه افزایش نابرابري، شكاف 
طبقاتي، تبعیض، نفع طلبي، سودجویي، تظاهر، ریا، 
نفــاق، دروغ، بي اعتمــادي، خودخواهي و... همگي 
پیامدهاي آسیب زا، زیانبار، و بیگانه ساز این رویكرد 

آموزشي یكسویه اند.
رویكرد آموزشــي یكســویه و تك بعدي موجب 
شده اســت، خروجي هاي نظام آموزشي ما افرادي 
ناامیدتر، بي انگیزه تر، مادي تر،  ناراضي تر، فردگراتر، 
بي هویت تر و به طور كلي بي اخالق تر باشند. به همین 
دلیل ضرورت دارد، نظام آموزشي از رویكرد یكسویة 
تأكید بر آموزش  علوم محض دست  بردارد و آموزش 
اخالق اجتماعي و مهارت هاي زندگي را هدف اصلي 
و اولیة خود قرار دهد. چرا كه نسل امروز و فرداي ما 
پیش و بیش  از یادگیري خواندن و نوشــتن، جدول 
ضرب و چهار عمل اصلي یا شناخت فتوسنتز، رشد 
گیاهــان، تبخیر و جوش آمــدن آب و... به آموزش 
راست گویي و صداقت، وفاداري، اعتماد، امانت داري، 
انصاف، كمك و هم یاري، دگرخواهي، مدارا، تحمل 
و بردباري، پرهیز از خشونت، گذشت، صبر،  تظاهر 
نكردن، گفت وگو، پذیرش خطا و اشتباه، نقدپذیري، 
استقبال از تغییر، پیشداوري نكردن، شادي و نشاط، 

و دوستي و عشق نیاز دارد.
»رشــد آموزش علوم اجتماعي« بــا چنین درك 
و دریافتي از مســئلة آمــوزش، به ویــژه در حوزة 
علوم انساني و اجتماعي، در این شماره  طي چندین 
مقالــه، مطلب و یادداشــت، بــا عنوان هایي نظیر 
»مســائل آموزش وپرورش امروز ایران«، »مشــكل 
توسعه نیافتگي ما كجاست؟«، »بحران در راه است«، 
»عالقة اجتماعي، سازة بنیادي امید اجتماعي« و نیز 
»مهارت هاي اجتماعي زندگي آینده« این بحث را به 

تفصیل پي  گرفته است.

3  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و یکم |  شمارة 2 |  زمستان 1397 |


