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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
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� 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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