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 به نظر شما به عنوان یك اقتصاددان، آموزش دوران 
ابتدایي چه نقشي مي تواند در توسعه و رشد كشور ایفا 

كند؟
داگالس نــورث، يكي از بــزرگان اقتصاد كه برنــده ي جايزه 
نوبل هم شــده اســت، مي گويد: »اگر بخواهید بدانید كشوري 
توســعه يافته است يا خیر و يا اينكه آينده ي آن كشور به لحاظ 
توسعه چیست، الزم نیست به صنعت و فناوري آن كشور نگاه 
كنید، بلكه بايد نظام آموزش ابتدايي آن كشور را بررسي كنید 
و ببینید كه چگونه است«. علت اصلي اين تفكر آن است كه در 
مسائل توســعه گفته مي شود، محرك اصلي تصمیم گیري هاي 
درســت در يك كشور، سازه هاي فكري آن كشور است و اينكه 

سازه هاي فكري و ذهني انسان ها چگونه شكل گرفته است.
سازه هاي ذهني ما براســاس باورهاي ما، انباشته از سنت هاي 
به ارث رســیده از طريق فرهنگ، نظام آموزش رسمي و طیف 
بسیار گسترده اي از آموزش هاي غیررسمي، مانند رفتار ديگران، 
الگوهاي رفتاري نظام ارزشي مسلط، آگهي ها، اخبار و فیلم هايي 
است كه مي بینیم. همه ي موارد فوق در شكل دهي ذهن ما مؤثر 
هستند و ما براساس اين ذهنیت ها تصمیم مي گیريم، الگوهاي 
آينده ي خود را مي سازيم، انتظاراتمان را از دنیا شكل مي دهیم 

و رفتار و عمل مي كنیم. 

اگر امروز ما شاهد نوعي اســتهالك شديد ارزش ها و باورهاي 
اخالقي و ديني در جامعــه، به خصوص بین نوجوانان و جوانان 
كشور هستیم، بايد علت را در نظام آموزشي كشور جست وجو 
كرد و نظام آموزشــي مورد نظر، فراتر از نظام آموزش رســمي 
است. بايد توجه داشت كه خمیرماية اصلي ذهنیت و سازه هاي 
فكري انســان در اليه هاي پايین تر سني شكل مي گیرد. بحث 
ذهنیت ها كه از آقاي داگالس نورث نقل قول كردم، در دوره ي 
شــكوفايي، پرسشــگري و كنجكاوي بچه ها كه همان دوره ي 

ابتدايي است، رخ مي دهد.
امروزه در كشــورهاي صنعتي، حتي به خیلي قبل تر از دوره ي 
ابتدايــي توجه مي كنند و بچه ها را از ســنین چهارســالگي و 
پیش دبستاني به مدرسه مي فرستند و اتفاقًا عمده ي آموزش هاي 
اجتماعي را در دوره ي چهارســالگي تا دبســتان به بچه ها ياد 
مي دهند. آن ها، آشــنا شدن با حقوق زندگي جمعي، چگونگي 
عبور از خیابان، چگونگي احترام به حقوق ســاير شــهروندان، 
چگونگي احترام به قوانین و مقررات و... را از ســن چهارسالگي 

به بچه ها مي آموزند.
چون تنها در اين صورت اســت كه حقــوق فردي و اجتماعي 
تأمین مي شــود. بنابراين تربیت بچه هــا در دوره هاي اولیه ي 
زندگي، پیش دبســتاني و دبستاني، تأثیري بســیار كلیدي و 

تعیین كننده در آينده ي جامعه دارد.
 بــا توجه به اهميتــي كه براي آمــوزش در دوران 
پيش دبستاني و دبستاني قائل هستيد، در نظام آموزشي 
این دوره ها چه اتفاقي باید رخ دهد كه بچه هاي امروز 
در آینده، عالوه بر اینكه در زندگي فردي خویش موفق 
شوند و بتوانند مستقل و ســر پاي خود باشند، نقش 

خوبي در رشد و توسعه ي كشور ایفا كنند؟
به نظر من، همان گونه كه در همه ي كشــورهاي صنعتي دنیا، 
از چهارســالگي به آموزش مهارت هاي بچه ها توجه مي كنند، 
ظرفیت هاي اقتصادي كشــور ما هم اين امكان را به ما مي دهد 
كه براي همه ي بچه هاي مملكت، از سن چهارسالگي، آموزش 
اجباري و رايگان را فراهم كنیم و با برنامه ريزي درست آموزشي 
و پرورشــي، آن ها را به گونه اي تربیــت كنیم كه وقتي ديپلم 
مي گیرند و از مدرسه خارج مي شــوند، انسان هايي در خدمت 

توسعه و پیشرفت كشور باشند. 
بــا انجام اين كار آن ها افرادي مي شــوند كه به ارزش هاي ملي 
وفادار خواهند بود، از حقوق اجتماعي خودشان و ديگران آگاه 
خواهند بود و به آن حقوق احترام مي گذارند. به عالوه براساس 
همان ارزش ها رفتار خواهند كرد و ذهنشان مملو از آموزه هاي 
وفاداري به جامعه و ارزش ها مي شــود و به ســادگي فسادپذير 

نمي شوند.

دکتر راغفر،  معتقد است اگر به وجوه اجتماعی شدن 
دانش آموزان در فرایند آموزش، به خصوص در دوره های 

پيش دبستانی و دبستانی توجه جدی شود، می توان 
اميدوار بود که نسل کاماًل متفاوتی در کشور شکل بگيرد 

که هم در زندگی فردی خویش موفق باشد و هم نقشی 
اساسی در پيشرفت و توسعه و رشد کشور ایفا کند. وی 
می گوید: »نظام آموزشی ما سال هاست که گالدیاتورهای 

تست زن تربيت می کند که هيچ نوع آشنایی با اصول 
رفتار اجتماعی ندارند. ما باید به بچه ها یاد دهيم که 

چگونه می توان در محيط زندگی با همه ی محدودیت های 
موجود، بهتر زندگی کرد و این همان درس فناوری است 

که جایش در نظام آموزشی ما خالی است. ما باید به 
درس هایی مانند فناوری، ورزش، هنر، ادبيات فارسی و 
تاریخ بيشتر بها بدهيم. با درس ورزش می توان همه ی 
آموزه های اجتماعی، فرهنگی، اخالقی، فکری و... را به 

بچه های دوره ی ابتدایی آموخت«.
پنجمين گفت وگو پيرامون آموزش ابتدایی و توسعه را با 

دکتر حسين راغفر پی می گيریم. 
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 نظر شما درباره ي نظام آموزشي رسمي فعلي  كشور 
چيست؟

متأسفانه نظام آموزش رسمي ما سال هاست كه گالدياتورهاي 
تســت زني تربیت مي كند كه هیچ نوع آشــنايي با اصول رفتار 
اجتماعي ندارند. تصور بخشــي از نظام آموزشــي ما اين است 
كه بايد ذهن دانش آموزان را از يافته هاي علمي انباشــته كند. 
درس هاي مختلف را به آن ها مي آمــوزد و از آن ها انتظار دارد 
كه تمام درس ها را حفظ كنند. مدرســه ي موفق از نظر آن ها 
مدرســه اي اســت كه گالدياتورهايي تربیت كند كه بتوانند به 
خوبي از عهده ي زدن تســت هاي فیزيــك، رياضي و... برآيند، 
نمــرات و رتبه هاي بااليي را در دانشــگاه ها كســب كنند و به 
اين صورت مــورد توجه مردم قرار گیرند. متأســفانه اين نوع 
مدرسه ها شهريه هاي فوق العاده گزافي هم از دانش آموزان خود 
مي گیرند. اما آنچه در اين فرايند كاماًل مغفول مي ماند، مسئله ي 

آموزش هاي اجتماعي است.
بعد از مدتي اين نوع دانش آموزان از مدرسه هاي شناخته شده 
وارد دانشــگاه مي شــوند و از آنجا كه اين گروه از دانشجويان 
وارد دانشــگاه هاي برتر كشور هم مي شــوند، فرصت تحصیلي 
خارج از كشــور پیدا مي كنند و از كشور خارج مي شوند. يعني 
آموزش وپرورش ما به گونه اي نیــرو تربیت مي كند كه اگر آن 
نیرو خــوب و موفق از آب در بیايد، متعلق به نظام خلق ثروت 
در كشورهاي اروپايي و آمريكايي مي شود و كشور ما هیچ نفعي 

از او نمي برد.
 چرا بسياري از دانش آموزان و دانشجویان خوب ما 

پس از فارغ التحصيلي از كشور مي روند؟
با كمال تأسف بايد عرض كنم كه نظام آموزشي كشور ما، شايد 
از معدود كشورهايي باشد كه درس تاريخ در آن درسي مغفول 
اســت. يكي از داليلي كه در كشــورمان اين همه فرار مغزها 
صورت مي گیرد، اين است كه جواني كه وارد دانشگاه مي شود، 

اصاًل تاريخ ايران را نمي شناسد.
جوانان نسل ما در فرايند شكل گیري انقالب و مبارزات اجتماعي 
پیش از انقالب آموزش هايي ديده اند، اما امروز همین آموزش ها 

از نسل جوان كنوني دريغ شده است. گروهي از جوانان امروزي، 
مقاومت هاي جدي در مقابل يادگیري و خواندن تاريخ دارند.

اگر امروز ما بهترين دستاوردهاي انقالب و حتي دوران پرمرارت 
جنگ تحمیلي را كه مشــحون از آموزه هاي انساني و اخالقي 
است، بخواهیم آموزش بدهیم، با مقاومت هايي روبه رو مي شويم. 
در صورتي كه روايت منصفانه از تاريخ، نكته ي آموزشــي بسیار 
تعیین كننده اي اســت كه مي تواند سبب شود، افراد نسبت به 
خاك وطن و ارزش هاي ملي و ديني خودشــان وفادار بشوند و 
وفادار بمانند. جلب اين وفاداري نسبت به كشور و تأمین آن تنها 
از درس تاريخ برمي آيد و به همین دلیل مي بايد درس تاريخ در 
همه ي سطوح آموزشي متناسب با درك و فهم بچه ها ارائه شود. 
فقدان توجه كافي به درس تاريــخ يكي از داليل ناكامي نظام 
آموزشي عالي در كشور است كه موجب مي شود، تربیت شدگان 
نظام آموزشــي ايران به راحتي جذب ساير كشورهاي صنعتي 
شوند و كشــور خودمان از وجودشان محروم شود.  اين ها همه 
به اين علت اســت كه از يك  سو علقه هاي ملي، دلبستگي ها و 
وابستگي هايشان به كشــور به دلیل جهلي كه نسبت به تاريخ 
مملكت دارند، شــكل نگرفته اســت و هیچ نوع احساس ديني 
نســبت به جامعه و مملكت ندارند. اين ها عوامل فرار مغزها از 

كشور هستند.
 عالوه بر ضرورت آموزش تاریخ مملكت، چه درس هاي 
دیگري در دوره ي ابتدایي باید بــه بچه ها یاد داد كه 
آن ها هم در زندگي فردي به استقالل دست پيدا كنند 
و هم در رشد، توسعه و پيشرفت كشور نقش مناسبي 

ایفا كنند؟
به جــز تاريخ، ما بايد به بچه ها ياد دهیــم كه چگونه مي توان 
در محیط زندگي با همه ي محدوديت هاي موجود بهتر زندگي 
كرد. در حقیقت، اين همان درس فناوري اســت كه به شدت 
جايش در نظام آموزشــي كشــور ما خالي است. درس ديگري 
كه در نظام آموزشي ما مغفول مانده است، ادبیات فارسي است 
كه به اذعان بســیاري از كارشناسان خارجي يكي از  غني ترين 
ادبیات بشريت محسوب مي شــود. امروز دانشجوياني كه وارد 
دانشگاه مي شوند، نمي توانند چهار جملة صحیح را پشت سرهم 
بنويسند. علت اين امر آن است كه آموزش ادبیات در مدرسه ها 
كم و ناكافي اســت. دانش آموز ما از اثرگذاري ادبیات بر روح و 
جسم خويش غافل اســت، چون متأسفانه ذهن بچه هاي ما از 
اين ارزش ها تهي شــده است.  وقتي ما دانش آموز بوديم، همه 
مجبور بوديم براي آشنايي با سعدي، شعرهايش را حفظ كنیم. 
آن موقع درك نمي كرديم كه چرا بايد شــعرها را حفظ كنیم 
و عبارت هاي بوستان و گلســتان را روي ذهنمان حك كنیم. 
در حالي كه حفظ شــعرهاي سعدي و ســاير شعرا روحمان را 

امروزه در كشورهای صنعتی، حتی به خیلی 
قبل تر از دوره ی ابتدایی توجه می كنند و بچه ها 
را از سنین چهارسالگی و پیش دبستانی به 
مدرسه می فرستند و اتفاقاً عمده ی آموزش های 
اجتماعی را در دوره ی چهارسالگی تا دبستان به 
بچه ها یاد می دهند
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جال مي داد و آموزه هاي اخالقي زيادي داشــت. آثار آنان براي 
اثرگذاري بیشــتر و انتقال درست به نســل بعد، از درجه اي از 
فصاحت و بالغت برخوردار بودند. امروز هم براي انتقال درست 
و صحیح مطالب و تجربیات به نسل بعد، به درجه اي از فصاحت 
و بالغت در زبان نیازمنديم و اين تنها از طريق آموزه هاي زبان 
فارسي مي تواند شــكل بگیرد. اين آموزه ها در طول زندگي به 
كمك فرد مي آيند و فرد مي تواند با اســتفاده از آن ها زندگي را 
بهتر بفهمد و درك كند و با ارزش هاي الهي بهتر آشنا شود. ما 
در درس تاريخ با سیاست، در ادبیات با اخالق، و در درس هايي 
مثل فناوري با چگونه زيســتن و اســتفاده ي بهینه از مواهب 

موجود در اطرافمان آشنا مي شويم.
يكي از مواد درســي ديگري كه ضروري اســت در مدرسه هاي 
ابتدايي ما مورد توجه جدي قرار گیرد، درس ورزش اســت. اگر 
زنــگ ورزش مطلوب ترين زنگ دوره ي زندگــي دانش آموزان 
نباشــد، قطعًا يكي از خواســتني ترين زنگ هاســت. در زنگ 
ورزش فقط مســئله ي رشد فیزيكي و جسماني كودك مدنظر 
نیست. متأسفانه ورزش و نقش تربیتي آن، در سطوح متفاوت 
دستگاه هاي اصلي و مسئول كشور مغفول است. در صورتي كه 
با ورزش مي توانیم همه ي آموزه هــاي اخالقي، ايدئولوژيكي و 
فكــري را به فرزندانمان بیاموزيم. زندگي جمعي و اجتماعي را 
مي توان از طريق ورزش هاي جمعي به بچه ها آموخت. مي توان 

صبر و مقابله با مشقات زندگي را از طريق ورزش آموزش داد.
ما از طريق ورزش، ارزش هاي فتــوت، جوانمردي، همكاري و 
نوع دوستي را مي توانیم ترويج كنیم.  درس ديگري كه در نظام 
آموزشــي دوره ي ابتدايي بايد به آن به صورت جدي پرداخت، 
درس هنر اســت. هنر تلطیف كننده روح انســان است. يكي از 
درس هايي كه من خیلي به آن عالقه داشتم، خطاطي بود. خط 
و درس خــط، درس معرفت هم هســت. ما در خطاطي نه تنها 

به چگونگي نوشــتن توجه داشتیم، سرمشق هايمان نیز مسیر 
آموزش فرهنگي و ديني هم بود. چون سرمشــق هايمان عمدتًا 
گزاره هاي اخالقي بزرگان بود. درس كاردستي به ما مي آموخت، 
چگونه يك كار هنري را از شــیئي بي جان تولید كنیم. شــايد 
امروز بتوان به جاي كاردســتي هاي ســنتي قبلي، شكل هاي 
ديگري از كاردســتي ها را تولید و ترويج كرد. مي خواهم بر اين 
نكته تأكیــد كنم كه آنچه امروز در نظام آموزشــي ما مغفول 
مانده، عمدتًا وجوه اجتماعي و اجتماعي شــدن فرد است. من 
معتقدم، اگر به وجوه اجتماعي شــدن در فرايند تربیت بچه ها 
توجه كنیم، مي توانیم امیدوار باشــیم كه نسل كاماًل متفاوتي 
پرورش يابد كه هم در زندگي فردي خويش موفق باشــد و هم 
نقشي اساسي در پیشرفت و توسعه ي كشور ايفا كند. صحبت را 
با اين جمله كه فكر مي كنم از شوپنهاور است، به پايان می برم 
که هیچ درد و رنجی بزرگ تر از ديده نشــدن آدم ها نیست. اگر 
بخواهید کسی را نابود کنید، او را ناديده بگیريد. ما بايد در نظام 
آموزشی مان به گونه ای عمل کنیم که همه ی بچه ها ديده شوند؛ 

نه اينکه فقط عده ی معدودی از بچه ها ديده شوند.
 آقای دکتر! از اینکه محبت فرمودید و وقتتان را در 

اختيار مجله ی ما قرار دادید، سپاس گزاریم.

داگالس نورث، اقتصاددان و برنده ی 
جایزه ی نوبل: اگر می خواهید بدانید كشوری 

توسعه یافته است یا خیر، الزم نیست به 
صنعت و فناوری آن نگاه كنید، بلکه باید 
نظام آموزش ابتدایی آن كشور را بررسی 

كنید


