گفتوگو
نصراهلل دادار/عکاس :غالمرضا بهرامي

دکتر حسین راغفر ،اقتصاددان
و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)

رشد اجتماعی بچهها را
در دورهی ابتدایی جدی بگیریم
دکتر حسین راغفر

حسین راغفر در سال  1332در تهران متولد شده است .وی
دارای مدرک دکترا در رشتهي اقتصاد از دانشگاه اسکس
انگلستان و در حال حاضر عضو هیئت علمی و دانشیار اقتصاد
دانشگاه الزهرا(س) است.
سوابق کاری
رئیس فدراسیون فوتبال در سالهای  1360و 1361
قائممقام سازمان تربیتبدنی ،از  1362تا 1364
سردبیر کیهان انگلیسی ،از  1365تا 1372
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) ،از  1364تاکنون
مدیرکل دفتر همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم
از  1368تا 1372
مشاور سازمان تأمین اجتماعی در سالهای  1381و 1382
معاونت اجتماعی سازمان مدیریت و برنامهریزی1382 ،
رئیس موسسهي عالي آموزشو پژوهش سازمان مديريت
و برنامهريزي ،در سالهاي  1382و 1383
مشاور وزارت رفاه و تأمين اجتماعي از  1383تا 1386
عضو شوراي پژوهشي دانشگاه الزهرا(س)
عضو هيئت مديرهي انجمن بهداشت ايران
عضو هيئت مديرهي جمعيت توسعهي علمي و فناوري ايران
فعاليتهاي علمي ،تحقيقاتي و آموزشي
راهنمايي و هدايت  97پاياننامهي كارشناسي ارشد و
دكترا.
چاپ  42مقاله در نشريههاي داخلي.
ارائهي  14مقاله در كنفرانسهاي داخلي.
نقد و ويرايش علمي چند كتاب.
تأليف و ترجمهي كتابهاي زير:
فلسفه و اقتصاد ،1375 ،چاپ شركت انتشارات علمي و
فرهنگي.
توسعه به مثابه آزادي ،1381 ،چاپ كوير؛
گفتاري در باب نابرابري اقتصادي ،1381 ،چاپ موسسهي
ش تأمين اجتماعي؛
عالي پژوه 
نظريهي اقتصاد خرد ،1386 ،چاپ نشر ني؛
گفتاري در باب نابرابري ،1386 ،چاپ مؤسسهي عالي
آموزشوپرورش مديريت و برنامهريزي؛
دولت ،فساد و فرصتهاي اجتماعي ،1388 ،چاپ نقشونگار؛
راهبردهاي توسعهي اقتصاد ،1387 ،چاپ نشر ني؛
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دکتر راغفر ،معتقد است اگر به وجوه اجتماعی شدن
دانشآموزان در فرایند آموزش ،بهخصوص در دورههای
پیشدبستانی و دبستانی توجه جدی شود ،میتوان
امیدوار بود که نسل کام ً
ال متفاوتی در کشور شکل بگیرد
که هم در زندگی فردی خویش موفق باشد و هم نقشی
اساسی در پیشرفت و توسعه و رشد کشور ایفا کند .وی
میگوید« :نظام آموزشی ما سالهاست که گالدیاتورهای
تستزن تربیت میکند که هیچ نوع آشنایی با اصول
رفتار اجتماعی ندارند .ما باید به بچهها یاد دهیم که
چگونه میتوان در محیط زندگی با همهی محدودیتهای
موجود ،بهتر زندگی کرد و این همان درس فناوری است
که جایش در نظام آموزشی ما خالی است .ما باید به
درسهایی مانند فناوری ،ورزش ،هنر ،ادبیات فارسی و
تاریخ بیشتر بها بدهیم .با درس ورزش میتوان همهی
آموزههای اجتماعی ،فرهنگی ،اخالقی ،فکری و ...را به
بچههای دورهی ابتدایی آموخت».
پنجمین گفتوگو پیرامون آموزش ابتدایی و توسعه را با
دکتر حسین راغفر پی میگیریم.

به نظر شما بهعنوان يك اقتصاددان ،آموزش دوران
ابتدايي چه نقشي ميتواند در توسعه و رشد كشور ايفا
كند؟
داگالس نــورث ،يكي از بــزرگان اقتصاد كه برنــدهي جايزه
نوبل هم شــده اســت ،ميگويد« :اگر بخواهيد بدانيد كشوري
توســعهيافته است يا خير و يا اينكه آيندهي آن كشور به لحاظ
توسعه چيست ،الزم نيست به صنعت و فناوري آن كشور نگاه
كنيد ،بلكه بايد نظام آموزش ابتدايي آن كشور را بررسي كنيد
و ببينيد كه چگونه است» .علت اصلي اين تفكر آن است كه در
مسائل توســعه گفته ميشود ،محرك اصلي تصميمگيريهاي
درســت در يك كشور ،سازههاي فكري آن كشور است و اينكه
سازههاي فكري و ذهني انسانها چگونه شكل گرفته است.
سازههاي ذهني ما براســاس باورهاي ما ،انباشته از سنتهاي
به ارث رســيده از طريق فرهنگ ،نظام آموزش رسمي و طيف
بسيار گستردهاي از آموزشهاي غيررسمي ،مانند رفتار ديگران،
الگوهاي رفتاري نظام ارزشي مسلط ،آگهيها ،اخبار و فيلمهايي
است كه ميبينيم .همهي موارد فوق در شكلدهي ذهن ما مؤثر
هستند و ما براساس اين ذهنيتها تصميم ميگيريم ،الگوهاي
آيندهي خود را ميسازيم ،انتظاراتمان را از دنيا شكل ميدهيم
و رفتار و عمل ميكنيم.

اگر امروز ما شاهد نوعي اســتهالك شديد ارزشها و باورهاي
اخالقي و ديني در جامعــه ،بهخصوص بين نوجوانان و جوانان
كشور هستيم ،بايد علت را در نظام آموزشي كشور جستوجو
كرد و نظام آموزشــي مورد نظر ،فراتر از نظام آموزش رســمي
است .بايد توجه داشت كه خميرماية اصلي ذهنيت و سازههاي
فكري انســان در اليههاي پايينتر سني شكل ميگيرد .بحث
ذهنيتها كه از آقاي داگالس نورث نقل قول كردم ،در دورهي
شــكوفايي ،پرسشــگري و كنجكاوي بچهها كه همان دورهي
ابتدايي است ،رخ ميدهد.
امروزه در كشــورهاي صنعتي ،حتي به خيلي قبلتر از دورهي
ابتدايــي توجه ميكنند و بچهها را از ســنين چهارســالگي و
پيشدبستاني به مدرسه ميفرستند و اتفاقاً عمدهي آموزشهاي
اجتماعي را در دورهي چهارســالگي تا دبســتان به بچهها ياد
ميدهند .آنها ،آشــنا شدن با حقوق زندگي جمعي ،چگونگي
عبور از خيابان ،چگونگي احترام به حقوق ســاير شــهروندان،
چگونگي احترام به قوانين و مقررات و ...را از ســن چهارسالگي
به بچهها ميآموزند.
چون تنها در اين صورت اســت كه حقــوق فردي و اجتماعي
تأمين ميشــود .بنابراين تربيت بچههــا در دورههاي اوليهي
زندگي ،پيشدبســتاني و دبستاني ،تأثيري بســيار كليدي و
تعيينكننده در آيندهي جامعه دارد.
بــا توجه به اهميتــي كه براي آمــوزش در دوران
پيشدبستاني و دبستاني قائل هستيد ،در نظام آموزشي
اين دورهها چه اتفاقي بايد رخ دهد كه بچههاي امروز
در آينده ،عالوه بر اينكه در زندگي فردي خويش موفق
شوند و بتوانند مستقل و ســر پاي خود باشند ،نقش
خوبي در رشد و توسعهي كشور ايفا كنند؟
به نظر من ،همانگونه كه در همهي كشــورهاي صنعتي دنيا،
از چهارســالگي به آموزش مهارتهاي بچهها توجه ميكنند،
ظرفيتهاي اقتصادي كشــور ما هم اين امكان را به ما ميدهد
كه براي همهي بچههاي مملكت ،از سن چهارسالگي ،آموزش
اجباري و رايگان را فراهم كنيم و با برنامهريزي درست آموزشي
و پرورشــي ،آنها را به گونهاي تربيــت كنيم كه وقتي ديپلم
ميگيرند و از مدرسه خارج ميشــوند ،انسانهايي در خدمت
توسعه و پيشرفت كشور باشند.
بــا انجام اين كار آنها افرادي ميشــوند كه به ارزشهاي ملي
وفادار خواهند بود ،از حقوق اجتماعي خودشان و ديگران آگاه
خواهند بود و به آن حقوق احترام ميگذارند .به عالوه براساس
همان ارزشها رفتار خواهند كرد و ذهنشان مملو از آموزههاي
وفاداري به جامعه و ارزشها ميشــود و به ســادگي فسادپذير
نميشوند.
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امروزه در کشورهای صنعتی ،حتی به خیلی
قبلتر از دورهی ابتدایی توجه میکنند و بچهها
را از سنین چهارسالگی و پیشدبستانی به
مدرسه میفرستند و اتفاق ًا عمدهی آموزشهای
اجتماعی را در دورهی چهارسالگی تا دبستان به
بچهها یاد میدهند
نظر شما دربارهي نظام آموزشي رسمي فعلي كشور
چيست؟
متأسفانه نظام آموزش رسمي ما سالهاست كه گالدياتورهاي
تســتزني تربيت ميكند كه هيچ نوع آشــنايي با اصول رفتار
اجتماعي ندارند .تصور بخشــي از نظام آموزشــي ما اين است
كه بايد ذهن دانشآموزان را از يافتههاي علمي انباشــته كند.
درسهاي مختلف را به آنها ميآمــوزد و از آنها انتظار دارد
كه تمام درسها را حفظ كنند .مدرســهي موفق از نظر آنها
مدرســهاي اســت كه گالدياتورهايي تربيت كند كه بتوانند به
خوبي از عهدهي زدن تســتهاي فيزيــك ،رياضي و ...برآيند،
نمــرات و رتبههاي بااليي را در دانشــگاهها كســب كنند و به
اين صورت مــورد توجه مردم قرار گيرند .متأســفانه اين نوع
مدرسهها شهريههاي فوقالعاده گزافي هم از دانشآموزان خود
ميگيرند .اما آنچه در اين فرايند كام ً
ال مغفول ميماند ،مسئلهي
آموزشهاي اجتماعي است.
بعد از مدتي اين نوع دانشآموزان از مدرسههاي شناخته شده
وارد دانشــگاه ميشــوند و از آنجا كه اين گروه از دانشجويان
وارد دانشــگاههاي برتر كشور هم ميشــوند ،فرصت تحصيلي
خارج از كشــور پيدا ميكنند و از كشور خارج ميشوند .يعني
آموزشوپرورش ما به گونهاي نيــرو تربيت ميكند كه اگر آن
نيرو خــوب و موفق از آب در بيايد ،متعلق به نظام خلق ثروت
در كشورهاي اروپايي و آمريكايي ميشود و كشور ما هيچ نفعي
از او نميبرد.
چرا بسياري از دانشآموزان و دانشجويان خوب ما
پس از فارغالتحصيلي از كشور ميروند؟
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 ميگيرد ،اين است كه جواني كه وارد دانشگاه ميشود،
اص ً
ال تاريخ ايران را نميشناسد.
جوانان نسل ما در فرايند شكلگيري انقالب و مبارزات اجتماعي
پيش از انقالب آموزشهايي ديدهاند ،اما امروز همين آموزشها
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از نسل جوان كنوني دريغ شده است .گروهي از جوانان امروزي،
مقاومتهاي جدي در مقابل يادگيري و خواندن تاريخ دارند.
اگر امروز ما بهترين دستاوردهاي انقالب و حتي دوران پرمرارت
جنگ تحميلي را كه مشــحون از آموزههاي انساني و اخالقي
است ،بخواهيم آموزش بدهيم ،با مقاومتهايي روبهرو ميشويم.
در صورتي كه روايت منصفانه از تاريخ ،نكتهي آموزشــي بسيار
تعيينكنندهاي اســت كه ميتواند سبب شود ،افراد نسبت به
خاك وطن و ارزشهاي ملي و ديني خودشــان وفادار بشوند و
وفادار بمانند .جلب اين وفاداري نسبت به كشور و تأمين آن تنها
از درس تاريخ برميآيد و به همين دليل ميبايد درس تاريخ در
همهي سطوح آموزشي متناسب با درك و فهم بچهها ارائه شود.
فقدان توجه كافي به درس تاريــخ يكي از داليل ناكامي نظام
آموزشي عالي در كشور است كه موجب ميشود ،تربيتشدگان
نظام آموزشــي ايران به راحتي جذب ساير كشورهاي صنعتي
شوند و كشــور خودمان از وجودشان محروم شود .اينها همه
به اين علت اســت كه از يكسو علقههاي ملي ،دلبستگيها و
وابستگيهايشان به كشــور به دليل جهلي كه نسبت به تاريخ
مملكت دارند ،شــكل نگرفته اســت و هيچ نوع احساس ديني
نســبت به جامعه و مملكت ندارند .اينها عوامل فرار مغزها از
كشور هستند.
عالوه بر ضرورت آموزش تاريخ مملكت ،چه درسهاي
ديگري در دورهي ابتدايي بايد بــه بچهها ياد داد كه
آنها هم در زندگي فردي به استقالل دست پيدا كنند
و هم در رشد ،توسعه و پيشرفت كشور نقش مناسبي
ايفا كنند؟
به جــز تاريخ ،ما بايد به بچهها ياد دهيــم كه چگونه ميتوان
در محيط زندگي با همهي محدوديتهاي موجود بهتر زندگي
كرد .در حقيقت ،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 ،ادبيات فارسي است
كه به اذعان بســياري از كارشناسان خارجي يكي از غنيترين
ادبيات بشريت محسوب ميشــود .امروز دانشجوياني كه وارد
دانشگاه ميشوند ،نميتوانند چهار جملة صحيح را پشتسرهم
بنويسند .علت اين امر آن است كه آموزش ادبيات در مدرسهها
كم و ناكافي اســت .دانشآموز ما از اثرگذاري ادبيات بر روح و
جسم خويش غافل اســت ،چون متأسفانه ذهن بچههاي ما از
اين ارزشها تهي شــده است .وقتي ما دانشآموز بوديم ،همه
مجبور بوديم براي آشنايي با سعدي ،شعرهايش را حفظ كنيم.
آن موقع درك نميكرديم كه چرا بايد شــعرها را حفظ كنيم
و عبارتهاي بوستان و گلســتان را روي ذهنمان حك كنيم.
در حاليكه حفظ شــعرهاي سعدي و ســاير شعرا روحمان را

جال ميداد و آموزههاي اخالقي زيادي داشــت .آثار آنان براي
اثرگذاري بيشــتر و انتقال درست به نســل بعد ،از درجهاي از
فصاحت و بالغت برخوردار بودند .امروز هم براي انتقال درست
و صحيح مطالب و تجربيات به نسل بعد ،به درجهاي از فصاحت
و بالغت در زبان نيازمنديم و اين تنها از طريق آموزههاي زبان
فارسي ميتواند شــكل بگيرد .اين آموزهها در طول زندگي به
كمك فرد ميآيند و فرد ميتواند با اســتفاده از آنها زندگي را
بهتر بفهمد و درك كند و با ارزشهاي الهي بهتر آشنا شود .ما
در درس تاريخ با سياست ،در ادبيات با اخالق ،و در درسهايي
مثل فناوري با چگونه زيســتن و اســتفادهي بهينه از مواهب
موجود در اطرافمان آشنا ميشويم.
يكي از مواد درســي ديگري كه ضروري اســت در مدرسههاي
ابتدايي ما مورد توجه جدي قرار گيرد ،درس ورزش اســت .اگر
زنــگ ورزش مطلوبترين زنگ دورهي زندگــي دانشآموزان
نباشــد ،قطعاً يكي از خواســتنيترين زنگهاســت .در زنگ
ورزش فقط مســئلهي رشد فيزيكي و جسماني كودك مدنظر
نيست .متأسفانه ورزش و نقش تربيتي آن ،در سطوح متفاوت
دستگاههاي اصلي و مسئول كشور مغفول است .در صورتي كه
با ورزش ميتوانيم همهي آموزههــاي اخالقي ،ايدئولوژيكي و
فكــري را به فرزندانمان بياموزيم .زندگي جمعي و اجتماعي را
ميتوان از طريق ورزشهاي جمعي به بچهها آموخت .ميتوان
صبر و مقابله با مشقات زندگي را از طريق ورزش آموزش داد.
ما از طريق ورزش ،ارزشهاي فتــوت ،جوانمردي ،همكاري و
نوعدوستي را ميتوانيم ترويج كنيم .درس ديگري كه در نظام
آموزشــي دورهي ابتدايي بايد به آن بهصورت جدي پرداخت،
درس هنر اســت .هنر تلطيفكننده روح انســان است .يكي از
درسهايي كه من خيلي به آن عالقه داشتم ،خطاطي بود .خط
و درس خــط ،درس معرفت هم هســت .ما در خطاطي نهتنها

به چگونگي نوشــتن توجه داشتيم ،سرمشقهايمان نيز مسير
آموزش فرهنگي و ديني هم بود .چون سرمشــقهايمان عمدتاً
گزارههاي اخالقي بزرگان بود .درس كاردستي به ما ميآموخت،
چگونه يك كار هنري را از شــيئي بيجان توليد كنيم .شــايد
امروز بتوان به جاي كاردســتيهاي ســنتي قبلي ،شكلهاي
ديگري از كاردســتيها را توليد و ترويج كرد .ميخواهم بر اين
نكته تأكيــد كنم كه آنچه امروز در نظام آموزشــي ما مغفول
مانده ،عمدتاً وجوه اجتماعي و اجتماعي شــدن فرد است .من
معتقدم ،اگر به وجوه اجتماعي شــدن در فرايند تربيت بچهها
توجه كنيم ،ميتوانيم اميدوار باشــيم كه نسل كام ً
ال متفاوتي
پرورش يابد كه هم در زندگي فردي خويش موفق باشــد و هم
نقشي اساسي در پيشرفت و توسعهي كشور ايفا كند .صحبت را
با اين جمله كه فكر ميكنم از شوپنهاور است ،به پایان میبرم
که هیچ درد و رنجی بزرگتر از دیده نشــدن آدمها نیست .اگر
بخواهید کسی را نابود کنید ،او را نادیده بگیرید .ما باید در نظام
آموزشیمان به گونهای عمل کنیم که همهی بچهها دیده شوند؛
نه اینکه فقط عدهی معدودی از بچهها دیده شوند.
آقای دکتر! از اینکه محبت فرمودید و وقتتان را در
اختیار مجلهی ما قرار دادید ،سپاسگزاریم.

داگالس نورث ،اقتصاددان و برندهی
جایزهی نوبل :اگر میخواهید بدانید کشوری
توسعهیافته است یا خیر ،الزم نیست به
صنعت و فناوری آن نگاه کنید ،بلکه باید
نظام آموزش ابتدایی آن کشور را بررسی
کنید
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