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كتاب هاي درسي باید پویا باشند و متناسب با تحوالت علمي 
و اجتماعــي، مقتضیات زمان و نیازهاي مخاطبان تغییر كنند. 
به همین دلیل نیز بعد از انقالب اســالمي تقریبًا هر سه یا پنج 
سال یك بار كتاب هاي درسي دستخوش دگرگوني و تغییرات 
متفاوتي شــده اند. كتاب هاي درسي علوم  اجتماعي نیز از این 
قاعده مستثنا نیستند و طي چند دهة گذشته تغییرات متعددي 
را تجربه كرده اند. اصول مختلفي راهنماي چنین تغییراتي بوده 

است كه برخي از مهم ترین آن ها را مي توان چنین برشمرد:
 هم گامــي و همراهي با تحوالت و پیشــرفت هاي علمي در 
حوزه هــاي گوناگون دانش با هدف عقب  نماندن از قافلة علم و 

دانش روز؛
 پاســخ گویي به مقتضیات زمان و مكان و تغییر و تحوالت 

اجتماعي، سیاسي، فرهنگي و فناورانه؛
 انطباق با چارچوب هاي فرهنگي، برنامه هاي توسعه و اسناد 

باالدستي؛ 
 تناســب با نیازها، عالقه ها و نگرش هاي مخاطبان و تجارب 

زیستة آن ها.

عدم تعادل و تناسب در رعایت این اصول، بزرگ انگاري برخي 
و كوچك شماري و كم توجهي  یا بي توجهي به برخي اصول دیگر 
مي توانــد كتاب را از نظر قابلیــت درك و فهم، پذیرش، و نیز 
بهره مندي و استفاده با مشكالت و دشواري هاي متفاوتي مواجه 
سازد و واكنش هاي منفي معلمان، دانش آموزان، اصحاب علم و 

نیز سیاست گذاران كالن جامعه را برانگیزد.
چندی پیش ریاســت محتــرم جمهوري طي ســخناني از 
عقب ماندگي كتاب هاي درسي نســبت به تحوالت و نیازهاي 
اساسي جامعه و تناسب آن ها با مقتضیات زمان انتقاد و گالیه 
كرده و فرمودند: »وقتي امروز كتاب هاي درسي را باز مي كنیم، 
غیر از عوض  شدن جلد، فونت، عكس و تغییر بعضي عبارت ها 
نسبت به زماني كه ما درس مي خواندیم، تغییر چنداني نكرده 
اســت. درحالي كه ما باید دانش آموزان را حداقل براي 12 سال 

آینده تربیت كنیم.«
چنین نقدي از سوي ریاست محترم جمهوري نشان مي دهد، 
تغییرات معدودي از كتاب هاي درسي از جمله جامعه شناسي از 
نظر جهت گیري و رویكرد با انتظارات مسئوالن كالن دستگاه 

و پاسخ به 
مسائل امروز و فردا
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سیاست گذاري و اجرایي كشــور هماهنگ نیست. اما این تنها 
دستگاه اجرایي و سیاست گذاري كشور نیست كه به این دسته 
از كتاب هاي درســي نقد دارد، نخبگان علمي و فرهنگي كشور 
نیــز اخیراً طي مطالب و مقاالتي كتاب هاي درســي را، به ویژه 
در حــوزة علوم  اجتماعي، مورد نقد قــرار داده اند و معلمان  و 
دانش آموزان نیز در موارد متعددي بر مشكالت و دشواري هاي 

كتاب هاي جدید علوم  اجتماعي تأكید كرده اند.
با توجه بــه چنین نقد و نظرهایي نســبت بــه كتاب هاي 
جدیدالتألیف علوم  اجتماعي، به ویژه كتاب جامعه شناسي)2( 
كه به تازگي تألیف شده است، این شمارة مجلة »رشد آموزش 
علــوم  اجتماعي«، بــا هدف كمك به تصحیــح و تكمیل این 
كتاب ، بخشــي از مطالب و مقاالت خود را به نقد و بررسي آن 
اختصاص داده اســت. امیدواریم بتوانیم سایر كتاب هاي این 
حوزه را نیز در شــماره هاي آتي طي پرونده هایي مورد نقد و 

بررسي قرار دهیم.
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