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راه دیگری جز ترویج رقابت هست؟ / گروه بندی بهتر از کار فردی است به شرطی که همه نوع دانش آموزی در آن باشد / بین 
نسل جدید و قدیم فاصله افتاده است / عامل اصلی رقابت ما، معلمان بودند / از حسادت بچه های ضعیف تر به خودم لذت 
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همه، برای رقابت! / بازاندیشی مستمر برای اثربخشی بیشتر / زنگ مرمت مؤسسات آموزشی به صدا درآمده است / جامعه 

پالسکویی به افق گشایی نیاز دارد!



بخش سوم
بافتارهای فرهنگِی آموزش و یادگیری / 79

فرایند مهم تر اســت یا نتایج؟ /  کدام یک اثربخش است: کار گروهی یا معلم خصوصی؟ / ژاپنی ها فرآیندگرا و آمریکایی ها 
نتیجه گرا هستند / از دیروز شروع کنیم یا فردا؟ / یک دانشجوی ژاپنی: روزه گرفتم تا سنت مشترک برخی از ادیان را تجربه 
کنم / معلمی برای یادگیری یا کالس درسی برای تدریس! / در آینة دیگران چه می بینیم؟ / در ایران، خطابه میدان داری می کند! 
/ جامعة بدون کودکی! / معنامحوری فرهنگ ایرانی / تربیت کار جمعی در »جامعه« اســت نه در میان »جمعیت« / ماهی در 
آب به دشواری می  تواند آب را پیدا و معنا کند / از گفت وگو با دیگران استقبال کنیم! / مسائل چندوجهی را خیلی نمی توان به 
آسانی ساده سازی کرد / برای فرزندانمان ترمز نباشیم! / آمریکایی ها از دیدن تفنگ های اسباب بازی چینی ها شگفت زده می شوند 
/ ما می خواهیم سرنِخ حداکثری امور دست خودمان باشد! / ما در ایران خوشخبتی خود را در تربیت و تغییر دیگران می بینیم 
/ در مقابل اشتباه دانش آموز چه واکنشی نشان می دهیم؟ / معلم ژاپنی اشتباه یک دانش آموز را به فرصت یادگیری برای همه 
تبدیل می کند / اشتباه کودک و واکنش های معلم! / در ژاپن مسئول بروز اشتباه دانش آموز، معلم است! / آن ها برای کاری که 
خودشان می خواهند بکنند سرِ ما منت می گذارند! / هادیان، تا جایی که امکان دارد شنونده اند! /  ژاپنی ها دست کم در آموزش 
عمومی مانع رقابت های نفس گیر می شوند / در ژاپن هم بعضی از پدر و مادرها از دورة دبستان فشار مضاعفی بر فرزندان خود 
وارد می کنند / ساده سازی مسئله های پیچیده رهزن است! / چه کسی ما را مأمور یافتن راه های میان بُر، کرده است؟! / به سختی 
می توان احکام کّلی برای همه خانواده ها صادر کرد / به جای نفرین به تاریکی، شمعی روشن کنیم! / زندگی یعنی مسئله و 

سبک زندگی کردن یعنی سبک حل مسئله!

بخش چهارم
کودکان و سامانة آموزش رسمی / ۱۱5

چه کنیم تا فضای رسمی مدرسه دلپذیرتر و خوشایندتر شود؟ / »حق« کودکان است که آموزش ببینید و »تکلیف« دولت هاست 
که این حق را ادا کنند / نگاه نقادانه به ارزش و محتوای آموزش مدرسه ای الزم است / تفاوت های فرهنگی را فراموش نکنیم / 
تحوالت تاریخی ما را به پیش رانده است / جشن حق یا جشن تکلیف؟ / آموزش مدرسه ای را دل پذیرتر کنیم! / بعضی وقت ها 
سکوت و انجام ندادن کاری جرئت و شهامت بیشتری می خواهد / کودکان از دیده شدن لذت می برند! / آموزش صحنه پردازی 
یادگیری است / کودکان با صدای خودشان حرف می زنند! / پیام ضمنی این همه »دیکته« به ما این است که خودت نباش! / از 
شروع دوسالگی هر کودکی برای مدتی »نابغة زبان« می شود / هنر معلم، پیوند بازی و یادگیری است! / کودکان برای دیدار با 
دوستانشان به مدرسه می روند! / کالس درس جایی است که ایده هایی خارج از تصور بیان می شود / برگ و نور خورشید یا 
ریشه و خاک؟ / کار جمعی، لذت بخش است / ۴5 دقیقه درس 10 دقیقه بازی / چرا تصور می کنیم همین که داریم سخنرانی 
می کنیم یعنی داریم تدریس می کنیم؟! / صندلی بچه ها را به کف کالس پیچ نکنیم! / دانش آموزان ما متعلق به قرن بیست و 
یکم، اما معلمان قرن بیستمی و برنامه های درسی ما عموماً مربوط به قرن نوزدهم و پایین تر است! / چرا ارزیابی معلمی که در 
کالس را می بندد دشوار است؟ / در ژاپن خواندن و نوشتن جدی گرفته می شود / کارکرد اصلی زبان در زبان آموزی چیست؟ 
/ یادداشت می کنم پس فهمیدم! / در فرهنگ شفاهی، تدریس یعنی سخنرانی معلم! / منشأ اصلی یادگیری چیست؟ / مسئولیت 
ناتوانی در فهم مطلب، گوینده است یا شنونده؟ / دیکته یا انشا، مسئله این است! / حرکت از دانسته ها به نادانسته ها! / نوشتن 
جدای از خواندن و گفت وگو و شنیدن نیست / نمره و رتبه، برای مقایسه کودکان هرگز! / احساسات طبیعی خود را بنویسید / 
خوانندگان عزیز! سطرهای آخر داستان را خودتان بنویسید / ارزیابی آموزشی توصیفی است و تا پایة نهم چیزی به نام مردودی 

ندارند! / خانواده و مدرسه در خدمت پرورش کودک



بخش پنجم
نگرش های فکرِی آموزش مدرسه ای / ۱57

چرا مســائل تربیتی را از چشــم کودک دیدن اهمیت دارد؟ / بازاندیشی در روش های تربیت الزم است / از کودکان بپرسیم 
خودتان چه می خواهید؟ / روســو کودک را در صدر گفت وگوها نشــاند / بچه های کالس در درس کاوی هم حضور فعال 
دارند / نقش موقعیت جغرافیایی کشورها در کیفیت تعامالت آن ها / کار کارِ انگلیسی هاست! / رتبه بندی آزمون های بین المللی 
چقدر اهمیت دارد؟ / آموزش عمومی در جهان جزء حقوق اساسی کودک به شمار می رود / تأسیس دارالفنون نتیجة آگاهی از 
ناتوانی های ما بود / آموزش عمومی ما هنوز تا اثربخشی راه درازی در پیش دارد / ما به دارالفکر نیاز بیشتری داشتیم تا دارالفنون! 
/ سال هاست پیش از دبستان اولویت بیشتری دارد / بخش خصوصی و مؤسسات سنجش آموزش کمتر اجازه دارند در دورة 
آموزش عمومی دخالت کنند / آموزش مدرسه ای در اندیشة تربیت آدمی است / مهم ترین هدف این است: توانایی روی پای 
خود ایستادن! / کودکان خواهان محیط مدرسة با نشاط، دوستانه و شوق انگیز هستند / در صورت امکان، در سال های اول و 
دوم ابتدایی، معلم تغییر نمی کند / معلمان مدارس ابتدایی به طرق مختلف در برقراری روابط دوستانه میان دانش آموزان تالش 
می کنند / ارزش ها نه تنها در کالس درس که در همة فعالیت های روزانه متبلور است / معنای این همه نقاشی روی دیوار کالس 
چیســت؟ / »زبان آموزی« بیشترین ساعت کالس دورة ابتدایی را به خود اختصاص می دهد / عصر ما عصر شنیدن است! / 
شنیدن با تمنای یادگیری ارتباط نزدیکی دارد / عمل به بدیهیات آسان نیست! / مدرسه جایی است که به کودکان کمک می کند 
تا جهان خود را بسازند / کودک کار در آرزوی داشتن یک چرخ دستی است! / دوگانگی های عقل و قلب، عمل به بدیهیات 
را دشوارتر می کند / مسئولیت نظام تربیت رسمی در مواجهه با بحران معنویت و اخالق چیست؟ / اگر ما از خطای کودکی 
گذشــت کردیم، لذت گذشــت را در چشمان او می بینیم / ما به جای تربیت اخالقی بیشتر آموزش اخالقی می دهیم / برای 
چالش های پرورش اخالقی چه پاسخی داریم؟ / در ستایش سایه بودن، نه خواهش خورشید داشتن / اِ گوچی سان، این آقای 

کان کیست؟ / شنیدن دشوار، ولی اثربخش است! / هدایت از پشت سر نه جلوداری!

بخش ششم
سازماندهی محتوای آموزشی / ۱97

نگرش خود را دربارة کتاب درسی تغییر دهیم / با تولید یک کتاب درسی به نام »تفکر« نمی توان متفکر پرورش داد! / پیام رسانی 
مؤثر یعنی اینکه پیام موجب بازاندیشی و تغییر رفتار شود نه اینکه فقط به کار امتحان و نمره بیاید / در بحث محتوا »کم هم 
زیاد است« / در ژاپن کتاب های درسی چندتألیفی است / در مالزی همه بحث ها و پژوهش ها به نفع زبان مادری تمام شد / 
اگر کاری کنیم که بچه ها از زبان مادری خود منقطع نشوند در کتابخوانی و عالقه شان به مطالعه پیشرفت خواهند کرد / کتاب 
درسی تابلوی اعالنات حکومت نیست! / میان پیاژه و ویگوتسکی سرگردانیم! / پرورش هماهنگ قلب و دست و ذهن نیاز به 
طراحی اثربخش دارد / در ژاپن برای هر درس از هر پایة تحصیلی دست کم بین چهار تا هشت کتاب درسی منتشر می شود / 
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سخن ناشر

کتاب »در تمنای یادگیری 1« اولین کتاب از مجموعة »اندیشــه ورزان« است.
خوش بختانه ویراست سوم این کتاب به چاپ هفتم رسیده است. برای آگاهان 
حوزه کتاب و نشر، انتشار کتابی در حوزه تعلیم و تربیت که طی چهار سال به 

چاپ هفتم رسیده باشد خبری خوش و اتفاقی مبارک است.
طی این ســال ها، این کتاب توســط گروه های زیادی ازمعلمان و دانشجویان 
خوانده شــده و ده ها جلسة نقد و بررســی در تهران و سایر شهرهای ایران با 

حضور دکتر محمدرضاسرکار آرانی برگزار شده است.
در میان خوانندگان و اســتادان حوزه تعلیم و تربیت، دکتر اسداهلل مرادی، در 
نقد و بررســی این اثر کوشش قابل توجهی کرده است. او مباحث کتاب را با 
دانشــجویان در میان گذاشته و طی سال های گذشته، جلسات زیادی در نقد و 

بررسی آن داشته است.
دکتــر مرادی، ضمــن توصیه به خواندن این کتــاب، نقدهایی هم بر آن دارد. 
 ایشان در مقاله »معجزه تربیت« که در ویراست دوم کتاب در تمنای یادگیری1

چاپ شده است می نویسد:
»دربــارة کتاب در تمنای یادگیری، نشســت ها و گفت و گوها می توانســت به 
گونه ای دیگر سامان یابد. بدین معنا که در نشست ها کارشناسان رقیب و منتقد، 
مدیران مدارس، معلمان، والدیــن و حتی دانش آموزان نمایندگان واقعی خود 
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را داشته باشند و مسائل خود را به طور شفاف طرح کنند. در نتیجه، تصویری 
واقعی تر و ژرف تر از مســائل آموزش و پرورش و مدرسه وبه خصوص مسائل 

زیر پوست مدرسه و کالس درس ارائه می شد.«
ناشر با توجه به استقبال خوب مخاطبان از چاپ کتاب »در تمنای یادگیری1«، 
از آقایان دکتر اســداهلل مرادی و دکتر محمدرضا سرکار آرانی دعوت کرد که 

گفت و گوها را دست کم پیرامون سه محور مشخص زیر ادامه دهند:
1. مسئله های امروز و تجربه های جهانی آموزش و پرورش؛

۲. دریافت های پژوهشی و تجربه های سرکارآرانی از آموزش و پرورش ایران 
و جهان با تأکید بر مورد ژاپن؛

۳. دیدگاه های ســرکارآرانی نســبت به مســائل آموزش و پرورش ایران در 
جایگاه محققی بین فرهنگی، به ویژه از منظر کودکان. 

هنوز کتاب در مرحله آماده ســازی فنی بود که ویــروس همه گیر کرونا از 
راه رســید. با توجه به اهمیت مسئله ضروری دیدیم دیدگاه دکتر سرکارآرانی 
درباره درس ها و چالش های ویروس عالم گیر کرونا را از منظر بهسازی آموزش 

بپرسیم. بنابراین پرسش درس ها و چالش ها ویروس کرونا نیز اضافه شد.
امیدواریم این گفت وگو ها، حرف های تازه ای در بر داشته باشد؛ حرف هایی 
برای همة عالقه مندانی که در واکاوی مسائل آموزش و پرورش، به طور توأمان 

به »اندیشه« و »عمل« تربیتی می پردازند.
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
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مقدمه

قطار تمنای یادگیری به ایســتگاه دوم خود رسید. در چند سالی که از انتشار 
کتــاب »در تمنای یادگیری« گذشــت، بارها به اتفاق معلمان و دانشــجویان 
نشست ها  و گفت وگوهای نقادانه ای پیرامون آن با دکتر محمدرضا سرکارآرانی 
داشتیم. در آن نشست ها، چه بسا می شد که دامنة انتقادها و بحث و گفت وگوها 
بــاال می گرفت. محور اصلی یکی از بحــث و گفت وگوها همواره این بود که 
در کتــاب در تمنای یادگیری جای چه مباحث تربیتی خالی اســت. تا این که 
در یکی از نشست ها که ســرکارآرانی در ایران حضور داشت، ناشر مجموعة 
»اندیشه ورزان« پیشــنهاد دادند که گفت وگوها را ادامه دهیم. سرکارآرانی نیز 
با رویی گشــاده پذیرفتند و در نهایت اولین گفت وگو در آبان 98 انجام شــد؛ 
گفت وگویی نفس گیر و پرماجرا. بعد از پیاده ســازی نوار، متن آن چندین بار 
بین ما رفت و برگشــت و ویرایش و بازبینی و بازاندیشی شد. در این فرایند 
مباحث شرح و بسط یافت و با اینکه ظهور کرونا امکان سفر را از سرکارآرانی 

گرفت در عین حال فرصت بازاندیشی های بیشتری را فراهم آورد.
در نشســتی که با دوســتان داشــتیم تا هم شــنوندة نظرات انتقادی آن ها 
پیرامون متن آماده شــده باشیم و هم چاره اندیشی کنیم برای ادامة کار، یکی از 
موضوعاتــی که مورد بحث و گفت وگو واقع شــد این بود که آیا متن حاضر 
بــرای مخاطبان آن، به خصوص معلمان، روان و فهم پذیر اســت یا نه، و اگر 
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نیســت چه باید کرد؟ در آن نشست ســیّد محسن گلدانساز، ناشر و بنیانگذار 
مجموعة اندیشه ورزان، پیشنهاد اثربخشی مطرح کردند که روند کار را متحول 
کرد. پیشنهاد این بود که از پشــت این میز برای معلمان تصمیم نگیریم! بلکه 
متن مصاحبه را برای چند معلم و مدیر مدرســه ارســال کنیــم و فروتنانه از 
آن هــا بخواهیم نظرات و مالحظات انتقادی خود را صریح و شــفاف با ما در 
میان بگذارند. چرا که تاکنون، کارهایی از این دســت، فاصلة دوری با مدرسه 
داشــته  و چه بسا منشــأ اثر هم شده است. پس بهتر است این کار با مدرسه و 
مشکالت و مســائل آن پیوند ارگانیک برقرار کند. پیشنهاد پذیرفته و اجرایی 
شــد و حتی دامنة آن به معلمانی بیشــتر و کارشناسان ارشد آموزش و پرورش 
و اســاتید دانشگاه گســترش یافت و آرام آرام ضیافتی شــد بزرگ و باشکوه 
برای آموختن؛ ضیافتی اندیشــه ورزانه و معرفت بخش که بیش از پنجاه معلم 
و اســتاد و کارشــناس آموزش، کریمانه میزبان آن شدند و ما را بر خوان کرم 
خود مهمان کردند. همه دوســتان سخاوت مندانه وقت گذاشتند و نکته سنجانه 
و ژرف اندیشــانه، متن را مطالعه کردند و با نظرات موشکافانه و تحلیلی خود، 
متن خشــک و بی روح ما را به امواج دریای اندیشه های خویش سپردند و به 

آن جان بخشیدند.
من خود بر ســاحل به تماشا نشســتم، سرکارآرانی اما با اشــتیاق تمام به 
بازخوردها و نقدها دل داد و در رویارویی با امواج اندیشة دوستان دل به دریا 
ســپرد و همراه و هم سخن موج آفرینان شدند. کار دوستان را یک به یک و با 
دقت مطالعه نمود و مجّدانه و همدالنه به همة آن ها پاسخ دادند و تا آن جا که 
ممکن بود و متن اجازه می داد، بین نظر دوســتان و متن، گفت وگویی اثربخش 

برقرار کردند.
در فرایند این کار، من نیز شــاهد صحنه هــای دل انگیز آموختن و یادگیری 
بودم، چرا که پیام رســان سرکارآرانی و معلمان و اساتید فرهیخته بودم. از یک 
ســو، شاهد وقت گذاشتن معلمان و اســاتید و کارشناسان ارجمند از تهران و 
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یــزد و نجف آباد و... بودم که متن را با دقــت و صفحه به صفحه می خواندند 
و صمیمانه و دردمندانه و مشــفقانه و صریح و شفاف، نظرات نقادانة خود را 
می نوشتند یا در قالب فایل های صوتی می فرستادند، و از دیگر سو، نظاره گر آن 
بودم که ســرکارآرانی هر روز، مشتاقانه و بی صبرانه، منتظر رسیدن نقد تازه ای 
بود تا آن را با حوصله و دقت بخواند و بدون فوت وقت، دســت به قلم  ببرد 
و متناسب با همان نقد، و در فضایی آکنده از مهر و سپاس، پاسخ ناقد محترم 

را بدهند.
در این دیالوگ و دادوســتد اندیشــه ها، رمز و رازها و ارزش های تازه ای از 
تأکید ســرکار آرانی بر »آنچه نباید کــرد« فهم پذیر می نمود و خبرهای تازه ای 
از زیر پوســت اندیشــه و عمل تربیتی خانه، مدرســه، جامعه و دانشــگاه به 
همــراه می آورد. همة راهنمایی ها و آموزه هــا مغتنم و آگاهی بخش بودند و از 
الیه های گوناگون حوزه های نظــر و حوزه های متفاوت عمل تربیتی در نقاط 
مختلف کشور، بغل بغل روایت های تربیتی شنیدنی، امیدبخش و افق گشا هدیه 
می آوردند. به لطف همة دوســتان، اعــم از میزبان ها و میهمان ها، گفت وگوها 
به مثابه کارگاه آموزشــی خالقانه ای هدایت شد و ضیافتی ناب برای آموختن 
فراهم آورد؛ از این روی به پیشــنهاد مسعود طاهری عنوان جلد دوم کتاب در 

تمنای یادگیری شد »ضیافت آموختن«.
روشــن اســت که در این رفت و برگشــت ها و بازاندیشــی ها، متن اولیه 
گفت وگــو تا حــدی از هیئت مصاحبه و دیالوگ فاصلــه گرفت تا اکنون که 
به دســت شما رسیده اســت. اینک داوری نهایی را به خوانندگان نکته سنج و 

فرهیخته می سپاریم و امیدواریم کار ما را نقد کنند! 
در تولید این  اثر، راه تازه ای طی شد؛ سیل اندیشه ها، برکة ما را به دریا متصل 
نمود و مستمع تشــنه و جوینده، صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. چه بسا، 
دیالوگ هایی از این دســت، به دیالکتیکی منجر شود و از دل آن اندیشه ای نو 

و راهی تازه تر برون آید.

مقدمه
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پدیــد آمدن این اثر، هرچه بود، برای ما سراســر آنات تربیتی بود؛ از جنس 
واقعه بود و آفرینش لحظات یادگیری مســتمر و عمیق. امیدوارم سخن تازه ای 
برای کاروان مربیان ایران داشــته باشد. به ویژه که درعلوم تربیتی، اختالف نظر 
و تقابل آرا و مکاتب بســیار اســت. نمی دانم در این تزاحم و تضارب آرا و 
اندیشــه ها و بویژه زمیِن لغزان اندیشــه های تربیتی، آیا می توان به جای پای 
محکمی دست یافت؟ در این اثر، در خصوص مسائل پیچیده و خطیری از این 
دست به گفت وشنود نشسته ایم. شاید در راه دشوار و اسرارآمیز تربیت، مقصد، 

همین در راه بودن و در مقام طلب بودن باشد. به قول موالنا:
در طلب زن دایمًا تو هر دو دست

که طلب در راه نیکو رهبرست
ما در راهیم و این راه را همراه با نگاه مشفقانه و نقاد شما ادامه خواهیم داد. 
از شما خوانندة گرامی و فرهیخته، صمیمانه  و فروتنانه، تقاضا داریم با نظرات 

تحلیلی و نّقادانه و روشنگرانة خود ما را در این راه یاری کنید.
چشم در راهیم.

اسداهلل مرادی

مرداد ۱399
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مقدمه ویراست دوم 

کتاب در تمنــاي یادگیري۲، با عنوان فرعی ضیافــت آموختن، آبان 1۳99 
به بازار آمد. این اثر با اســتقبال خوبي روبه رو شــد، پس از مدت کوتاهي به 
چاپ دوم رسید و در میان خانوادة بزرگ آموزش و پرورش مخاطبان خود را 
پیدا کرد . در تمناي یادگیري۲ نه تنها در میان معلمان، مدیران و کارشناســان 
آموزشي و پژوهشگران تربیتي و دانشگاهي بلکه در میان اولیاي دانش آموزان 
و دانشــجویان مؤسسات آموزش عالي نیز شناخته و ترویج شد. همه مشفقانه 
همراه شــدند و با نگاه سنجشــگرانة خود ما را یاری کردند تا نسبت به پاره 
ای از مســائل آموزش و پرورش بیشــتر گفت وگو و اندیشه کنیم. درکمتر از 
یک ســال گذشته گزارش های مکتوب بســیاری از نشست های نقد و بررسی 
آن به دست ما رســید که حاوي بازخوردهاي عمیق و پرسش ها و آموزه های 
راهگشای بسیاری، نه تنها براي دست اندکاران این اثر بلکه براي پروژة اندیشه 

ورزان است.
 در ویراست تازة کتاب ، برخی از پیشنهادهای اصالحی خوانندگان در متن 
اعمال  شــده و دو بخش تازه نیز به آن اضافه شــده است. دکتر سرکار آرانی 
در یکی از دو بخش، با عنوان »راه طی شــده«، به گزارشی مبسوط از روند و 
چرایی و چگونگی تدوین کتاب و روش جلب مشارکت خوانندگان در خلق 
این اثر پرداخته اســت. در بخش دیگر نیز، با عنوان »همراه با خواننده«، سعی  
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کرده اســت به برخی از پرسش ها و نقدها و پیشنهادهای خوانندگانی که خود 
در خلق اثر مشارکت فعال داشتند پاسخ دهد. 

امید می رود ویراست دوم این اثر همراه با بخش های تازه و اصالحات انجام 
شــده براي خوانندگان ویراست نخست، جذابیت و پرسش هایی تازه به همراه 
داشته باشــد و براي تازه واردان به بحث نیز انگیزه هایی براي اندیشه و گفت 

وگو با خود، با متن و با دیگران فراهم سازد. ان شاءاهلل. 

اسداهلل مرادی 
خرداد 1۴00
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 چه کارهایی نکنیم؟

 لطفاً کمی عقب بایستید!
 یادگیری از طریق اشتباه کردن!

 ایستادن کودک در آستانه در!
 یادگیری از رهگذر تجربه های تلخ و شیرین زندگی

 جهد بی توفیق جان کندن بود!
 فرزندان ما، فرزندان روزگار خودشان هستند!

 کودکان برای رتبه و نمره به مدرسه نمی روند!
 از برج عاج همه چیز دانی، پایین بیاییم!

 نمی خواهم مثل شما باشم!
 بزک کردن، اثربخش نیست!

 پیامدهای منطقی رفتار ما!
 هزار نهال گل رز بکارید!

 پیامدهای طبیعی رفتار را جدی بگیریم!

بخش اول
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 مرادی: 

آقای دکتر سرکارآرانی، شما طی این سال ها بارها هشدار داده اید که ما چه کارهایی را 

در حوزة تربیت و آموزش و پرورش نکنیم. حاال، در این گفت و گو، من می خواهم کمی 

جزئی تر به این موضوع بپردازم، و از شما بپرسم که به نظر شما مثاًل خانواده چه کارهایی 

نکند؟ مدرسه چه کارهایی نکند؟ معلمان چه کارهایی نکنند؟ ستاد آموزش و پرورش 

چه؟ ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی چه؟ استادان ما در دانشگاه ها در حوزة 

علوم تربیتی و همین طور، دولت، حکومت، رسانه ها و ... چه کارهایی نکنند؟

 سرکارآرانی: 

متشکرم از شما آقای مرادی. اوالً امیدوارم این گفت وگو که به دنبال گفت و گوهای 
من در کتاب »در تمنای یادگیری1« شکل می گیرد بتواند به مسائل آموزش و پرورش به 
صورت مشخص، جزئی، شدنی و تأثیرگذار بپردازد و مخاطبانی در میان خانواده ها، 
معلمان، پژوهشگران تربیتی، دانشجویان تربیت معلم، برنامه ریزان آموزشی و درسی، 

سیاستگذاران و مصلحان آموزشی و... پیدا کند. 
و اما پاسخ اینکه »چه کارهایی نکنیم؟« را باید در متن عمل، با توجه به بافتار 
فرهنگی و اجتماعی مدرسه و خانه و به صورت بالینی یافت. با وجود این من 
می کوشــم، بر اساس نتایج پژوهش های بین المللی یا گفتمان جهانی در حوزة 

آموزش، به برخی از آن ها اشاره کنم. فقط شما بگویید از کجا شروع کنیم.

 
چه کارهایی نکنیم؟
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 مرادی: 

به نظــر من از خانواده شــروع کنیم. چون به نظر بعضی از جامعه شناســان 

تعلیم و تربیت، که نظر خودم نیز هســت، هنوز خانواده نســبت به سایر نهادها 

مهم ترین و تأثیرگذارترین نهاد تربیتی است.

 سرکارآرانی: 

خوب! اجازه بدهید با مثالی شروع کنم. شما -البته در بعضی کشورها- وقتی 
به فروشگاه های لوْستْر یا چینی فروشی یا اشیای شکستنی می روید می بینید که 
نوشــته اند: »دست نزنید!« در برخی از فروشگاه ها حتی نوشته اند »اگر شکست 
به این معناســت که خریــداری کرده اید!«. حاال وقتی به حــوزة تربیت وارد 
می شــویم می بینیم که از این »دســت نزنیدها« بسیار بر ذهن و زبان ما جاری 
اســت. لذا می خواهم به خانواده ها توصیه کنم که لطفًا این تابلوها را از جای 
جــای خانة ذهن خودتان بردارید. به عبارت دیگر، این تابلوهای پیدا یا پنهان، 
با پیام های روشــن یا مبهم، را از مناسبات و ارتباطات پیدا و کالمی یا پنهان و 
کنایه و اشــارة خود با فرزندانتان کم کنید. بچه هایتان را آزادتر بگذارید. لطفًا 
کمی عقب بایستید و به فرزندانتان فرصت بیشتری برای تجربه کردن )مواجهه 
با مســئله( و زندگی کردن بدهید! در عین حال در جســت وجوی راهی برای 
توانمندسازی خود برای مشاهدة رشــد کودکان باشید. مشاهده رشد کودکان 

شگفت انگیز است؛ فرایندی که بعضًا در هجمة روزمرگی دیده نمی شود.
حتــی اگر در میانة ایــن فرصت های تجربه و زندگــی فرزندانتان، یکی از 
لوسترهای آرمان و آرزویتان و وهم شما دربارة آن ها شکست از کوره در نروید 
و آرام و خونســرد برخورد کنید، نه کاسبکارانه، مثل آن آقای لوسترفروش! و 
اگر هم روش برخورد را نمی دانید توصیه می کنم بهتر است کالمی نرانید و کار 
خاصی نکنید. در این شــرایط سکوت شکوهِ بیشتری دارد تا از کوره در رفتن 
و پرخاش کردن. در عین حال، ســعی کنید با اهل خانه گفت وگو و مشورت 
کنید و از انســان های حرفه ای هم در این زمینه کمک بگیرید. با بچه ها بیشتر 

 
لطفاً کمی عقب 

بایستید!
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بگویید و بشــنوید. همیشه از قدرت بزرگ ســالی خود برای حل مسائل میان 
خود و آن ها و یا فیصله دادن به مشــاجرات میان آن ها استفاده نکنید. اگر صبر 

و حوصله کنید خواهید دید که آن ها خودشان راه حل را پیدا خواهند کرد. 
روزی یک معلم ژاپنی را دیدم که با مشــاهدة دعوای میان دو کودک هنگام 
ســالم صبحگاهی، با خونســردی گفت: »ما، تا وقتی دعوای شما تمام شود، 
منتظر می مانیــم و بعد به صف صبحگاهی می رویم. به دعوایتان ادامه بدهید!« 
و بچه ها با شــنیدن این حرف به دعوایشــان خاتمه دادنــد و از هم و از همه 

عذرخواهی کردند و در صف مرتب سالم صبحگاهی حاضر شدند. 
پیشــنهاد می شود این تابلوهای بکن نکن را تا جای ممکن کم کنیم و اجازه 
بدهیم فرزندانمان آشکارا با مســئله های زندگی روزمره شان روبه رو شوند، و 
آزادشــان بگذاریم که در مسائل خودشان اندیشه کنند. بچه ها در مواجهه برای 
یافتن راه حل مســئله ای، دســت به دســت یا این پا و آن پا می کنند، چون به 
آرامش نیاز دارند. مشاهدة چشم ُغره رفتن های ما یا لب گزیدن های ما، و حتی 

بعضی وقت ها نگاه عاقل اندر سفیه به آن ها کردن، به آن ها آرامش نمی دهد!
بپذیریــم که بچه ها ذاتًا خوب اند. بنابراین در اینجا و آنجای خانه، تابلوهای 
بدون اجازة مامان و بابا دســت نزنید، حرف نزنید، نبینید، نچشــید، برندارید، 
ورق نزنیــد، گوش ندهید و ... را جمع کنید. ایــــن تابلوهــا بعضًا پیام های 
پوشیده و پنهانی در خود دارند؛ پیام هایی مثل نافرمانی کنید! لذت نبرید، عشق 
نورزید، محبت نکنید، کنجکاو نباشــید ... تکرار و استمرار این شرایط ما را به 
عجزجاافتاده ای می رســاند که من از آن به »امتناع از یادگیری« یاد می کنم؛ در 

مقابل »تمنای یادگیری«. 
به خاطر داشــته باشید که بچه ها برای رشــد و شکوفایی خود به آزادی، به 
امنیت و به فرصت »یادگیری از طریق اشــتباه کردن!« و برای تغییر رفتارشان 
بــه همدلی و دلیل قانع کننده نیاز دارند، نه به تحّکم و فرمان دادن بزرگ ترها! 
حتی بهتر است دســتورات انضباطی به آن ها را، با فعل اول شخص جمع، به 

 
یادگیری از طریق 
اشتباه کردن!
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خودمــان ارجاع دهیم. مثاًلً به جای »این ها را جمــع کنید!« یا »کنار رودخانه 
بازی نکنید!« بگوییم »اگر وســایل را به موقع جمع کنیم، چه قدر محیط تمیز 
و دلنشــین می شود!« یا »اگر در محل های تعیین شده بازی کنیم، همة ما آرامش 
بیشــتری خواهیم داشــت.«، و »اگر با هم همکاری کنیم کارها چه قدر زودتر 

تمام می شود.« این طور اثربخش تر است. 
یادگیری به زعم شــرقی ها )چینی ها و ژاپنی ها( ایســتادن کودک در آستانة 
َدر اســت. کودک از خانه و دامن امن مادر بی پروا بیرون نمی رود، ولی تالش 
می کند در آســتانة در به تماشــای جهان بیرون بنشــیند. اندکی لمس کند، با 
دیگــران گفت وگو کند، کمی بخندد یا دعوا کند، ذره ای بچشــد، گاهی ببیند، 
گاهی خود را به ندیدن بزند، در شرایطی قهر کند، وقتی دیگر دست به آشتی 
دراز کند، در صورت احســاس خطر به ســرعت به خانه برگردد و محکم در 
را پشــت سر خود ببندد و نفس راحتی بکشد. مراد از خانه در اینجا، هم خانة 
پدری و هم آغوش مادر است، و هم خودِ خود کودک )خویشتن خویش(؛ به 
تعبیری خــود درونی کودک! من در کتاب خودم فرهنگ آموزش و یادگیری1 

به این موضوع پرداخته ام.
روی دیگر سکة »چه کارهایی را نکنیم؟« تعامل است. در واقع »چه کارهایی 
را نکنیم؟« به این معنا نیست که فرزند یا دانش آموز را به حال خود رها کنیم، 
برعکس، به این معناســت که او را در عمل و رفتار با خود شریک کنیم. چرا؟ 
چون گســترش تعامل کودک با رویدادها و افراد بیرون خانه و درونی شــدن 
این تعامالت، آرام آرام توانایی پرواز را در او پدیدار می ســازد و با ممارســت 
مداوم و تجربه های مکرر این توانایی فربه می شــود. در مراحل بعدی کودک 
دیروز جوانکی پر شر و شــور می شود و بال در می آورد و توانایی پرواز پیدا 
می کنــد. دیگر در آســتانة َدر بودن را نمی پذیرد. هر لحظــه به دنبال فرصت 
اســت تا توانایی خود را برای بزرگ ترها اثبات کند و اعتماد آن ها را برای فرا 
رفتن از آســتانه َدر به دســت آورد. در پی آن، البته به تدریج، ابتدا در خانه، 

 
ایستادن کودک در 

آستانة در!
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با مادر، پدر و خویشــاوندان و در مراحل بعدی با مدرسه و معلمان و مربیان 
خود چالش می کند. با شوقی خاص راه خودش را جست و جو می کند. تالش 
می کند روی پای خود بایستد و تا جایی که بتواند از اتکای به دیگران بپرهیزد. 
در همین مسیر می تواند به آرامی آزادی و مسئولیت را تجربه کند و به تدریج 
که در زندگی اجتماعی جلوتر مــی رود آرام آرام پیامدهای آزادی، البته همراه 
با مســئولیت، را واکاوی و صورِت هزینه - فایدة رفتارهایش را مزمزه می کند. 
نیز کم کم با مربیان خداحافظی می کند و با کســب تجربه های تلخ و شــیرین 
می آموزد تا اســتقالل و خودبودگی۲ خود را جست و جو کند و اندیشه و عمل 
خود را بازبینی نماید و برای آن حوزة جغرافیایی تعریف کند و آن را در قالب 
کالم یا نقاشــی یا یکی از هنرهای رایج به اطرافیان نشان دهد. در همین مسیر 
است که یاد می گیرد اندیشة انتقادی چیست و استقالل یا خودبسندگی فکری 
در این زمینه چه وجهی دارد. او که در آغاز نمی توانســت به زبان بیاورد که به 
چه می اندیشــد یا قادر نبود اندیشه اش را در نوشته ای منسجم مکتوب سازد، 
بــه تدریج که پیش می رود، در ارتباط با دیگــران، مهارت بیان مقصود، و چه 
بسا بیان مکتوب، را در خود می پروراند و آرام آرام شواهدی از خالقیت را در 

خود بروز می دهد.
در ضمن همین تعامالت، یعنی لمس کردن ها، زمین خوردن ها، نشســتن ها، 
برخاســتن ها، گفتن ها، شــنیدن ها و دیگر تجربه های تلخ و شــیرین است که 
یادگیــری در زندگی روزمره نهادینه می شــود و در نهایت بــه تغییر رفتار و 

خلق وخو می انجامد. 
در واقع، پیامدهای رفتار فرد- و در اینجا کودک یا نوجوان- فرصت های بازبینی، 
بازسازی و بهسازی و پرورش را برایش فراهم می آورد. پس بهتر است خانواده ها 
اجازه بدهند فرزندانشــان با پیامدهای رفتار خود مواجهه داشته باشند و بر اساس 
تجربه ای که در این فرایند به دست می آورند، یادگیری های خود را تعمیق بخشند 

و با بازاندیشی به استمرار پرورش و تعالی خود یاری رسانند.

 
یادگیری از رهگذر 
تجربه های تلخ و 
شیرین زندگی
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به همین جهت اســت که من می گویم تابلوهای »دست نزنید« را جمع کنیم. 
در ارتباط هــای غیر کالمی هم تابلوهــای حاوی »این کار را بکن«، »آن کار را 

نکن« را جمع کنیم. جهد بی توفیق جان کندن بود!
یک نکتة دیگر هم بگویم و برویم ســر سؤال دوم. آقای مرادی حتماً شما هم 
دیده اید پدرها و مادرهایی، به خصوص پدرهایی را که به صرف پدر یا مادر بودن 
انتظار دارند بچه ها حرف آن ها را بی چون و چرا بپذیرند. ولی من می خواهم بگویم 

مراقب باشیم که در دل و ذهن بچه ها این جمله ها نقش نبندد که:
»فقط به خاطر اینکه مادر/ پدر من هستید حق ندارید...!« 

یا »فقط به خاطر اینکه معلم من هستید حق ندارید...« و... .
نقش بســتن این جمله ها در ذهن بچه ها، کــه طبعًا به زبان هم خواهد آمد، 
گفت وگو با آن ها را دشوار می کند. در نتیجه ارتباط و پرورش کاری و تربیت 

دشوارتر می شود. 
بچه های ما هر روز در دل نجوا می کنند که:

»آقا معلم/خانم معلم! تنها به خاطر اینکه شما معلم من هستید حق ندارید مرا 
به خاطر اینکه به پرسش شما پاسخ درست نداده ام مسخره کنید!«،

»مریم/ محســن! تنها به خاطر اینکه خواهر/ برادر من هستی، حق نداری به 
خاطر اینکه نمرة ریاضی عالی نیاورده ام توبیخم کنی.«، 

»مادر! تنها به خاطر اینکه مادر من هســتی حق نداری سر زده وارد اتاق من 
شوی یا به دفترچة یادداشت هایم سرک بکشی!« 

تمرین کنیم که دســتور ندهیم، برچســب نزنیم، نصیحت و تهدید نکنیم، 
وعظ و ســخنرانی نکنیم، قضاوت نکنیم، اســتهزا و بازرسی نکنیم و ... چون 
این ها همگی مخّل تعامل و ارتباط و گفت وگو و تربیت است. به خاطر داشته 
باشــید که اینجا، آنجا و هر جا که بی مهابا »اطاعت محض« را آموزش بدهید 
یا بکارید، نافرمانی درو خواهید کرد. از آلفرد آدلر نقل شــده اســت که »اگر 

نافرمانی نمی خواهید، اطاعت آموزش ندهید.«

 
جهد بی توفیق جان 

کندن بود!
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حتمًا دقت کرده اید که انســان های بزرگ البته بــرای کارهای ارزنده ای که 
کرده انــد، بزرگ به نظــر می آیند، اما در عین حال چه بســا این بزرگی برای 
کارهایی هم که نکرده اند هست. مثاًلً مهاتما گاندی و نلسون ماندال و بزرگانی 
از این دســت، از یک جهت بــرای کارهایی که نکرده انــد، بزرگ و ماندگار 
شــده اند. مثاًلً از خودرأیی پرهیز کرده اند، زراندوزی نکرده اند، حکومتشان را 
موروثــی نکرده اند، تبعیض میــان مردم قائل نشــده اند و... در نتیجه فراتر از 
فرهنگ، جامعه، قوم، ســنت و اقلیم و مرزهای خود رفته اند و دل و دیده های 

بسیاری را به خود مشغول ساخته اند.

 مرادی: 

حال اگر مجموعة رفتارهای یادشده را انجام دادیم ولی این کار اثربخشی الزم 

را برای گفت وگو و تربیت نداشت چه کنیم؟ 

 سرکارآرانی: 

دوباره که پرســیدید چه کنیم! جواب روشن است: در فرمان ها و ضرورت 
صدور آن ها بازنگری کنیم. در هر صورت تعامل با آن ها را از دســت ندهیم. 
تعامل به هر نوع و روش: ســکوت، همدلی، هم عملی، شــنیدن فعال، ارتباط 
غیر کالمی. دعوت فرزند به گفتن و اعالم آمادگی برای شنیدن از او را با جان 

و دل تمرین کنیم. 
ایــن رفتارها موانع ارتباط را به صورت اثربخش تــری رفع می کند و زمینه 
الزم برای گفت و شنودِی راه گشا و ارائه پیشنهادهای سازنده برای تغییر، یعنی 

تربیت، را فراهم می آورد.
به خاطر داشته باشید که فرزندان ما، فرزندان روزگار خودشان هستند. تالش 
برای زندگی کردن در عصر و جهان خود )به روزبودگی( ویژگی آن هاســت. 
آن ها تا حدودی دندان روی جگر می گذارند، ولی بدانید که از ما و نســل قبل 
بــی طاقت ترند. بعضی وقت ها بیش از این نمی توانند صبر کنند تا ما به هوش 

 
فرزندان ما، 
فرزندان روزگار 
خودشان هستند!
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بیاییم و متوجه ویژگی های زمین و زمان آن ها شویم. 
نوجوانان وقت بیشتری می طلبند تا بیرون از خانه با همساالن خود باشند. در 
واقع آن ها برای این رتبه ها و نمره هایی که ما پدر و مادرها انتظارش را می کشیم 
به مدرسه نمی روند. اگر دوستی در مدرسه نداشته باشند که چشمشان به دیدن 

همدیگر روشن نشود، مدرسه خیلی دلچسبشان نخواهد بود. 
در کالس های درس ژاپنی ها، بعضی وقت ها طراحی هوشــیارانه و شگفت 
انگیز صورت یک مســئله، و میدان داری بچه ها و نقش تســهیل گری معلم در 
آن، طوری داغ می شــود که به چهارراه های پرچالشی می رسد. در عین حال، 
ناگهان بچه ای از یکی از گروه ها با صدای بلند فریاد می زند: »سنســه۳)معلم(! 

بسه دیگه. زودباش جواب نهایی را بگو...!« 
بــرای مثال روزی در درس جغرافیای پایــة هفتم یک کالس بودم. معلم از 
بچه ها خواســته بود در گروه های چهار نفره به این ســؤال بیندیشند که: »اگر 
ژاپن را به مثابه بدن انسان در نظر بگیریم، نقش توکیو به مثابه قلب آن است یا 
سر آن؟ و چرا؟« شما هم می توانید بپرسید: آیا تهران قلب ایران است یا سرآن؟

خالصه، بچه ها بر اســاس جست و جوها و مطالعات گروهی خود به بررسی 
ســفارتخانه ها، دفاتر مرکزی شرکت ها، مجلس شــورا، وزارتخانه ها، گردش 
مالــی بانک ها، نقش هیئــت دولت و راه های ارتباطی مســافری، کاال و بنادر 
و... پرداختند و ســرانجام هر گروه بر اســاس نظر خود در وصف »توکیو به 
عنوان سر یا قلب ژاپن« بیانیه ای شنیدنی داده و برای خود منطقی شنیدنی هم 

سازماندهی کرده بود. 
آن روز کالس درس جغرافیا پیرامون این پرســش به جلســة سوم رسیده 
بود، ولی هنوز بحث ها ادامه داشــت و جنبه های عمیق تری پیدا می کرد. نقش 
مالیــات، قوانین حقوقی، بورس و ســهام و نظامات مالی و اجتماعی، گردش 
نخبگان سیاســی، دموکراســی، شایسته ســاالری، فرمان جنگ و صلح، نقش 
بوروکراسی اداری و ... به بحث ها اضافه شد. در عین حال هنوز بیش از نیمی 

 
کودکان برای رتبه 
و نمره به مدرسه 

نمی روند!



28

در تمنّای یادگیری ۲

از دانش آموزان کالس، توکیو را ســر ژاپن و عده ای کمتر آن را به مثابه قلب 
ژاپن توصیف می کردند که خون کثیف سراسر کشور را می کشد و در نظامات 
اداری و سیاسی به خون تازه تبدیل و دوباره به سراسر کشور تزریق می کند. 

در هر بار ارائة گروهی، بعضی بچه ها از صف »سر« به صف »قلب« می رفتند 
و دوباره با استدالِل منطقی گروه مقابل به جای اول باز می گشتند. وقت کالس 
درس جغرافیا رو به پایان بــود که ناگهان بچه ای از یکی از گروه ها با صدای 

بلند فریاد زد: »سنسه )معلم(! بسه دیگه! زودباش جواب نهایی را بگو...!«
در نشست پس از کالس، یکی از معلمان از من پرسید در این شرایط چگونه 
به این بانگ کودک پاســخ دهیم؟ بی درنگ گفتم: پاســخ دهید: من نمی دانم! 

خودتان یه کاریش بکنید...!
معلمان یک به یک به هم نگاه کردند؛ یعنی چی؟ مگه میشه!؟ مگه داریم!؟ 
من ادامه دادم که بله، هم می شود و هم داریم! این یک سرمشق عملی است 
که در پداگوژی۴ ژاپنی ریشــه های عمیقی دارد. من به این سرمشــق فراموش 
شــده و بازاندیشــی آن در صحنة عمل معلم اشــاره کردم که چگونه معلم را 
از بــرج عاج همه چیز دانــی پایین می آورد، طوری که معلــم دیگر از اینکه 
بگوید »نمی دانم« شرمنده نیســت. در ادامه، معلم تمرین شنیدن را در کودک 
برمی انگیزد، و او را یادگیرنده و فعال می سازد تا رغبت کند بیندیشد و نظرش 

را بگوید.
هفته بعد در میان همین معلمان و در ادامة مشــاهده کالس درس جغرافیا، 

دوباره این صحنه تکرار شد. این بار معلم با دلواپسی پاسخ داد: نمی دانم!
دانش آموزان در مقابل نمی دانمی که معلم با اکراه گفت، پاسخ دادند: »سنسه!)معلم( 
واقعاً نمی دانی!؟...« و سر در گریبان بردند. ناگهان بچه ای گفت: »عجب!«؛ دیگری 

ادامه داد: »وه وه! مالل آور است که...پس چی؟...ادامه دهیم...!«
این »پس چی ...؟ ادامه دهیم«. به این معناســت که این دهاِن همیشه باز به 
دســت این و آن )مادر، پدر، معلم، مربی، مدیر، و...( را ببندیم و دهان دیگری 

 
از برج عاج همه 
چیزدانی، پایین 
بیاییم!
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)خوداتکایی، خودبســندگی، خودباوری، خوداندیشی و...( باز کنیم. چشم در 
چشم هم بدوزیم و دست در دست هم دهیم تا راهی بیابیم، در متن عمل، این 

جهانی و معطوف به واقعه و زندگی! 
در این شــرایط شوق یادگیری زنده می شود و مرزهای کلمه های کتاب های 
درســی، دکلمه های معلم و تدابیر مدرسه را در می نوردد، جهان کتاب تجربة 

کودک می شود و آموزه ها به جان تبدیل می شوند. برگردیم به ایران.
در خانه هــای ما نیز ایــن روزها فرزندان ما بیم ها و امیدها و پرســش ها یا 
اشــاره های نغزی دارند که بعضًا حتی شنیدن آن ها برایمان دشوار است؛ مثاًلً 
می گویند: »نمی خواهم وقتی به ســن شما برسم مثل شــما باشم!«، یا »دربارة 
این موضوع )مثاًلً شاهد، واقعه، داده یا خبری مشخص(، دوست ندارم با شما 

بیشتر صحبت کنم«. و...
این اشــاره ها نشانه های روشنی از وجود محیطی آرام و با امنیت خاطر نسبی 
در خانه اســت؛ چون بچه ها با آرامش خیال آنچه را در دل دارند بیان می کنند. 
اما اگر تعادل بچه ها به هر دلیلی به هم بخورد و آرامش از آن ها گرفته شــود 
واکنش های آن ها تندتر و هراس انگیزتر خواهد شد. شنیدن این جمله های زیر 

نشانة به هم خوردن تعادل روحی و روانی آن هاست:
- تا کی باید صبر کنم تا بتوانم از اینجا )خانه، کالس درس یا مدرسه( بروم؟

- دلم نمی خواهد شما والدین )معلم، یا مدیر مدرسه( من بودید!
- هر جا باشم بهتر از بودن با شماست! و... ؛

- شــما کی می خواهید برای یک بار هم که شده کاری را که من می خواهم 
برایم انجام دهید؟!

- این منت های شــما بر مــن، برای کارهایی که کرده ایــد پایانی ندارد، آیا 
می دانید از نظر من همة آن ها بی فایده بوده است!؟ 

در مقابــل، ما )پدر، مادر، معلم، مدیر و...( نیز، بعضًا درمانده از پاســخ، آه 
می کشیم و می گوییم:

 
نمی خواهم مثل 

شما باشم!
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- نگاه کن به پســر همســایه، دختر عمه ات، پسر المپیادی مدرسه...، دختر 
دوست خانوادگی...و.... 

او اما دست بردار نیست که نیست! رساتر از پیش ادامه می دهد: 
- اصاًل درس خواندن چه فایده ای دارد؟

- دلم نمی خواست شما والدین من بودید! و ... 
بحث ها که به اینجا می رســد فریادهای عجز والدین بلند می شود: »ای خدا، 

 ای فلک،  ای طبیعت!« 
و چه بســا رهگذران یا ناظران احتمالِی چنین صحنه هایی، اعم از همسایه و 
معلــم و مربی یا رئیس و...، کــه از خود ابراز رضایت می کنند و می گویند »ما 
شاکریم که این صحنه ها در خانه ما، کالس درس ما، مدرسه ما و... ما نیست!«. 
ولی به آن ها یادآوری کنیم که غفلت از این بیشتر نیست که خود را منّزه جلوه 
دهید! از آن ها می پرسم از دل های خود چه خبر دارید؟! از کجا معلوم که شما 
نیــز به قول خواجه حافظ، »چون به خلوت می روید آن کار دیگر« نمی کنید!؟ 
بیایید و به جای پنهان کاری و بزک های اجتماعی که مهارت جاافتاده ای است 

در میان ما، با این والدین و معلمان، همدلی کنید.
همة ما بزرگ ســاالن بهتر است تمرین کنیم و پیامدهای طبیعی و منطقی یا 
تدبیری رفتارهایمان نسبت به بچه ها را بپذیریم. پذیرش پیامدهای رفتار ما در 
قبــال بچه ها، به مراتب از بزک کردن واکنش ها یا کتمان راســتی ها یا فرار از 

درستی ها و نفرین و...اثر تربیتی اثربخش تری دارد.

 مرادی: 

داشتن درک درســتی از پیامدهای طبیعی، منطقی و تدبیری رفتارها نیاز مبرم 

خانواده ها و معلمان است. هم برای پذیرش پیامدهای رفتار خودشان و هم برای 

اجازه دادن به بچه ها برای مواجهه با پیامدهای رفتارشان. برای روشن تر شدن این 

پیامدها ممکن است مثال هایی بزنید؟

 
بزک کردن، 
اثربخش نیست!
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 سرکارآرانی: 

بله؛ ولی خوب اســت اول این سه نوع پیامد را با ذکر مثال روشن کنیم. اگر 
بچه ای از حمام کردن اکراه دارد، پیامد طبیعی رفتار او بوی ناخوشــایند بدنش 
و در نتیجــه کناره گیری بچه های دیگر از او خواهد بود؛ یا اگر راننده ای بدون 
تجهیزات الزم در یخبندان رانندگی کند، احتمال تصادفش خیلی زیاد است و 

این تصادف طبیعی است.5
پیامدهــای منطقی، اما، مبتنی بر قراردادهای اجتماعی هســتند و اثر وضعی 
 دارند. مثاًلً اگر دانش آموزی با همســاالن خود در کالس درس بدرفتاری کند، 
بر اساس قواعدی که بچه های کالس با نظارت معلم تنظیم کرده اند، دو روز از 
حضور در کلوپ های ورزشــی بعد از ظهرها محروم می شود. راننده ای که در 
یک ماه از حد مشخصی بیشتر تخلف کند بر اساس قواعد راهنمایی و رانندگی 

برای مدتی مشخص از رانندگی محروم می شود. این هم پیامد منطقی.
اما پیامدهای تدبیری بیشتر دست ساز خانواده ها، مربیان و معلمان و در واقع 
ناشی از سلیقه یا نظر افراد است و همیشه ارتباط عرفی منطقی رفتار هر پیامد 
آن را بازتاب نمی دهد. مثاًلً، وقتی معلم کودکی را که به موقع استحمام نمی کند 
و به مدرسه می آید، ملزم می سازد که ده بار از روی فالن صفحه کتاب فارسی 
پنجم بنویســد تا بلکه به صرافت بیفتد و استحمام کند! یا در خانه مادرش، به 
علتــی دیگر، او را از دیدن برنامه تلویزیونــی مورد عالقه اش محروم می کند، 

این ها پیامدهای تدبیری هستند. 
پس همان طور که گفتیم این نوع پیامدها بیش از اینکه قراردادی باشــند و به 
صورت منطقی یا نتیجة طبیعی رفتار فرد باشــند، ابداع والدین و مربیان و معلمان 
هستند. بدیهی است که کیفیت و میزان تأثیر این پیامدها می تواند از خانواده ای به 
خانواده ای، از معلمی به معلمی و از کالســی درســی به کالس درس دیگر، و از 
مدرسه ای به مدرسه ای دیگر متفاوت باشد؛ و اغلب با توجه به فرهنگ و زیست بوم 
مردم، از جامعه به جامعه ای متفاوت اســت. مثاًلً یک دادگاه محلی ممکن است، 

 
پیامدهای منطقی 

رفتار ما!
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کسی را به خاطر نادیده گرفتن مقررات عبور و مرور سواره به کاشتن هزار نهال گل 
ُرز در ماه اسفند در چهار نقطة مشخص پارک شهر ادب کند، یا او را ملزم کند سه 
ماه در غسال خانة شهر مرده شویی کند! یا همچنین ممکن است پلیس راهنمایی و 
رانندگی یک رانندة متخلف را مکلف کند به جابه جایی اجباری مسافران یک خط 

مشخص شهری برای یک هفته!
برای روشــن تر شدن پیامدهای طبیعی و منطقی و تدبیری در کالس درس، 

واقعه ای را از یک مدرسة ابتدایی در شهر آکسفورد انگلیس نقل می کنم. 
بر اساس رویة معمول مدرسه، معلم هر روز صبح، پیش از آغاز کار روزانه، 
مِنــوی ناهار آن روز را با تک تک بچه های کالس چک می کرد و بر اســاس 

انتخاب آن ها سفارش غذا می داد.
نوبت به دیوید رسید. دیوید ضمن اینکه چشمانش را می مالید، با بی میلی و 

بی حوصلگی از معلم پرسید: ناهار چی داریم؟!
معلم: )با اشــاره به منوی ناهار( انگشت اشاره اش را برد روی منوی غذاها؛ 

اسپاگتی، خوراک مرغ، همبرگر،...
دیوید: )با بی عالقگی(...اسپاگتی.

معلم: اسپاگتی؟ اوکی!
بی میلی صبحگاهی دیوید توجهم را جلب کرد. وقت ناهار به سراغش رفتم. 
دیدم به خوبی غذایش را نمی خورد. اظهار بی اشتهایی می کند و به سینی و غذا 
ورمی رود. در میانه وقت ناهار معلم به سراغش آمد و تذکر داد که وقت ناهار 
از نیمه گذشته است و رفت. دقایقی بعد دوباره سر رسید و تذکر اثرنکرده اش 
را تکرار کرد. حاال دیگر معلم نیز متوجه شــده بــود که بی میلی صبحگاهی 
دیوید مسئله ســاز خواهد شد. معلم آخرین بار، چند دقیقه پیش از پایان وقت 

ناهار دوباره ظاهر شد و رو به دیوید گفت:
دیوید! وقتی نمانده است. غذایت را بخور یا اجازه بده میز را تمیز کنند، ولی 
به خاطر داشته باش که اگر غذایت را نخوری من بر اساس مقررات کالس به 

 
هزار نهال گل رز 
بکارید!



33

خانه و مدرسه

مامانت اطالع می دهم که امــروز صبح دیوید بی حوصله بود، در انتخاب غذا 
بی میلی نشان داد و ناهارش را نخورد!

دیوید: اطالع دهید؟ برای چی!؟...
معلم: برای اینکه برایت شامی بهتر از ناهار آماده کند. چون تا آن وقت حتمًا 

گرسنه خواهی بود.
دیوید: نه نه! اطالع رسانی الزم نیست، لطفًا! خودم یه کاریش می کنم.

معلم: چی را؟ اطالع به مامان را یا ...؟
دیوید: نه نه! منظورم خوردن غذا در وقت باقی مانده است.

معلم تشکر کرد و رفت.
در ایــن واقعه، پیش بینی و اشــارة معلم به گرســنگی دیوید، پیش از وقت 
شــام خانوادگی، یــادآور پیام طبیعی؛ اطالع دادن به مامــان برای آماده کردن 
غذایی لذیذ برای ســرحال آوردن دیوید، »پیامد منطقی«؛ و اشــارة ضمنی به 
بــی حوصلگی صبحگاهی دیوید و احتماالً بی دقتــی در انتخاب غذا، »پیامد 

تدبیری« رفتار دیوید است.

 
پیامدهای طبیعی 

رفتار را جدی 
بگیریم!
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بخش دوم

مدرسه و کالس درس
 مدرسه بدون استرس!

 نهراسیدن از هرس!
 جای خالی گفت و گو

 از دادن اختیار به مدرسه نهراسیم!
 آموزش کمتر، یادگیری بیشتر!

 توجه به خالف قاعده ها
 چه آموزشی به ملکة نفس تبدیل می شود؟
 مدیر مدرسه دو نقشة جغرافیایی الزم دارد

 ساالنه ده ها کتاب می خوانم و فیلم های زیادی می بینم!
 معلمان و دانش آموزان یک نسل فاصله دارند
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 همکاری محوری ژاپن یا رقابت محوری آمریکا؟
 تربیت امری فرهنگی- اخالقی است

 دام سنجش آموزش همه جا گسترده شده است!
 کلیدواژه های جشنواره و رقابت در برنامه رسمی آموزش و پرورش

 رقابت به دوره های آموزش عمومی رسیده است
 مراقب باشید کودکی در مدرسه تنها نباشد!

 آیا بچه ها موفق شده اند با خاطرات خوشی از مدرسه به خانه بازگردند؟
 امتحانات فشردة دورة دوم متوسطه

 چرا ژاپنی ها با دیگران با مهربانی رفتار می کنند؟
 به صورت هق هق یا زار زار گریه کنیم؟

 باالخره رقابت هست یا نیست؟!
 صحنه گردان امر تربیت، معلم است
 شرایط بُرد- بُرِد یادگیری مشارکتی!

 مسئله پیچیده و چندوجهی رقابت در ایران
 در کودکی: پاداش یا تنبیه در بزرگ سالی: تشویق یا تهدید
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 چه کنیم تا معلم خوشش بیاید؟
 آیا راه دیگری جز ترویج رقابت هست؟

 گروه بندی بهتر از کار فردی است به شرطی که همه نوع دانش آموزی در آن باشد
 بین نسل جدید و قدیم فاصله افتاده است

 عامل اصلی رقابت ما، معلمان بودند
 از حسادت بچه های ضعیف تر به خودم لذت می بردم

 دو گوش، برای اینکه از یکی بشنوند و از دیگری در کنند!
 ترس در ساختارهای مکانیکی تنبیه و تشویق نمایان می  شود

 پس از هر بار زمین خوردنی دوباره برخیزیم!
 نظامات فکری- فرهنگی را خاموش- روشن نبینیم

 نقش آفرینی همه، برای رقابت!
 بازاندیشی مستمر برای اثربخشی بیشتر

 زنگ مرمت مؤسسات آموزشی به صدا درآمده است
 جامعه پالسکویی به افق گشایی نیاز دارد!
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 مرادی: 

در بخش قبل شما در مورد کارهایی که خانواده نباید- در ارتباط با فرزندان- 

انجام دهد توضیح دادید. اکنون در ادامة همان سؤال بفرمایید مدرسه و معلم چه 

کارهایی را نباید انجام دهند.

 سرکارآرانی: 

پاســخ کوتاه است: نهراســیدن از َهَرس! یعنی مدرسه، که معلم نیز جزء آن 
اســت، نترســد از اینکه انجام برخی فعالیت ها یا اجرای برخی مقررات را که 
باعث اضطراب بچه ها می شود تعدیل کند، تا اندکی از استرس آن ها بکاهد. به 

عبارت دیگر، مقررات زدایی از مدرسه نیازی روزآمد یا به روز است.
بحث از »مدرسة بدون استرس«، یکی از نکات ظریف در بحث های جهانی 
تعلیم و تربیت در عصر ماست. برای رسیدن به این هدف پیشنهاد می شود زمینة 
ارتباطات و گفت وگوهایی میان معلمان و مدیران و خانواده ها فراهم شــود تا 
در صورت امکان ترس از هرس کردن برنامه ها و فعالیت های آموزشی پریشان 
کنندة بچه ها کمی کاهش یابد. الزم است هرس کردن را تمرین کنیم و استقبال 
کنیم از تدریس کمتر، تســت کمتر، تکلیف خانه کمتر، کمتر ماندن در کالس 

درس، رقابت کمتر، کتاب های درسی کمتر، محتوای آموزشی کمتر و...!
امروزه، متأسفانه، مدارس در همه جا، از ایران گرفته تا ژاپن و تا جاهای دیگر، 

 
مدرسه بدون 
استرس!
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اینجا و آنجا، یا به دلیل خاص بودنشان یا به دلیل تقاضای والدین و یا دالیل دیگر، 
بعضاً ناخودآگاه بار فعالیت های بچه ها را سنگین تر می کنند! جامعه و خانواده ها هم 

بر این آتش، هیزم خشک و ترِ رتبه و نمره و مرتبه و... می ریزند. 
بهتر اســت مدرسه به سمتی برود که تا حدود زیادی این کارها را نکند و با 
خانواده برای هرس کردن رتبه و نمره و مرتبه و ... تعامل ســازنده تری داشته 
باشــد. گفت وگوی سازنده میان خانه و مدرســه و بچه ها می تواند دست کم 

سیاهه ای از کارهایی را که انجام آن ها اثربخش نیست ارائه دهد.
به عالوه مدرســه و معلم باید در تعاملی ســازنده با خانوادة کودک، یاری 
کنند که کودک نیز بتواند هراس از هرس را در خود کاهش دهد. از این تعامل 
میان خانه و مدرســه شرایطی فراهم می شود که بچه ها تفاوت های فردی میان 
خودشــان را طبیعی بدانند و به خاطر رتبه، نمره، و... یکدیگر را تحقیر نکنند. 
همچنین از یکسان سازی و همسان نگری خود با دیگران بپرهیزند و از اینکه 
می بینند متفاوتند هراسی نداشته باشند. جرئت دادن به کودکان برای اینکه زیر 
بار یکســان سازی های خانه و مدرســه نروند الزم است؛ به ویژه در شرایطی 
که انتظارات خانواده ها از مدرسه بیشــتر شده است. در گذشته عدم موفقیت 
دانش آموز بیشتر به کاهلی یا ناتوانی او نسبت داده می شد، اما امروزه بیشتر به 

کم کاری و ناتوانی حرفه ای معلم و مدرسه نسبت داده می شود.
البته مثلث مدرســه، خانواده و بچه ها برای هرس فعالیت ها در خودشــان، 
یا انتخاب فعالیت های جانشــینی و تعویض بعضــی با بعضی دیگر، به تعامل 
ســازنده با یکدیگر نیاز دارند. اگر یکی از این سه به هرس کردن باور نداشته 

باشد، نتیجة مطلوبی حاصل نمی شود. 
اگر مدرســه به طور ســرخود برنامه ها یا مقرراتش را تعدیل کند، چه بسا 
خانواده ای اعتراض کند، یا حتی بعضی خانواده های متوسط دست به کار شوند 
و از فرصت پیش آمده اســتفاده کنند و دست به جیب شوند و با فعالیت های 
جانشینی وقت بچه هایشان را پر کنند. نمونة رایج آن این است که دست فرزند 

 
نهراسیدن از 

هرس!
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خود را بگیرند و او را به یکی از این مؤسســات متولّی کالس های تقویتی یا 
حرفه ای موضوعات درســی و حل المسائل این درس یا آن درس، این کتاب 
کار یا آن بستة آموزشی بسپارند. این مؤسسات هم از خدا همین را می خواهند! 
بنابراین مراقبت کنیم در غیاب تعامل ســازندة خانه و مدرسه، قاعدة کاهش 
هراس از هرس در عمل به ضد خود تبدیل نشود و به افزایش هراس خانواده ها 
از یک سو و رونق کسب و کار مؤسسات آموزشی از سوی دیگر و در نهایت 

افزایش هراس کودک منجر نشود.

 مرادی: 

دست کم در کشور ما، با این نظام متمرکز، مدرسه که سرخود نمی تواند هرس 

کند. به نظر شما آیا می تواند؟ چگونه؟

 سرکارآرانی: 

بله، به خاطر ســلطه مناســبات فرهنگی، سیاســی و اجتماعــی خیلی از 
این هرس ها را مدرســه سـِرخـــود نمی تواند انجام دهد. ولــی می تواند در 
گفت وگوهــای اثربخش با خانواده ها و به صورت حرفه ای تصویری واقعی و 
نظام منــد از هدف ها و برنامه های خــود ارائه کند. می تواند با والدین از طریق 
گفت وگوهای سازنده به همگرایی اثربخش در اجرای برنامه های تربیتی برسد. 
شاید بفرمایید مدرسه این توانایی حرفه ای را ندارد، که حرف درستی است و 

این خودش مسئله ای است جدی!
در حال حاضر به نظر می رســد از یــک طرف جای گفت وگوهای حرفه ای 
خالی اســت و از طرف دیگر اعتماد خانواده ها به مدرسه خلل پذیر شده است. 
دفع الوقــت کردن ها و پــاس کاری وظیفه های تربیتی به یکدیگر و ســلب 
مسئولیت های آموزشــی از خود، خانه و مدرسه، نیز به این بی اعتمادی دامن 

می زند؛ در نتیجه امکان گفت وگو سلب می شود.
»جینی« یک مدیر پیش دبستانی در آمریکا، گفته است که وقتی ما برنامه های 

 
جای خالی گفت وگو
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تربیتــی تازه مان را که به روش »بازی محور« بود شــروع کردیم، با ســیلی از 
نگرانی ها و دل مشــغولی های والدین دربارة روش هــای آموزش مهارت های 
علمی رایج به بچه هایشان روبه رو شدیم. او می گوید: والدین می گفتند: »فرزند 
ما نیاز دارد بیشــتر کتاب بخواند. فرزند ما باید برای پذیرش در یک مدرســة 
خصوصی آماده شــود.« همکارش »لوئیس« هم می گوید: »والدین هر ســال 
چیزهای جدیــدی می خواهند، مثاًل اینکه چرا در کالس از بچه ها ســؤاالت 
بیشــتری نمی کنیم، یا چرا ذهن آن ها را به کار نمی گیریم تا خاّلق تر شــوند.« 

این ها همه حاکی از تقابلی است که بین خانواده ها و مدرسه وجود دارد.
حاال ببینیم جینی، به عنوان مربی یا مدیر آموزشی، چگونه به درخواست های 
والدین پاســخ داد. وقتی توان حرفه ای برای تعامــل و اعتماد برای گفت وگو 

وجود داشته باشد، پاسخی به این ترتیب فراهم می آید.
پاسخ »جینی« روشــن بود: »الزم است ما روش های خودمان را دنبال کنیم. 
ما نمی توانیم تابعی از متغیرهای خانواده ها باشیم...« و همکارش »لوئیس« هم 
گفت: »... در عین حال مجبوریــم در توضیح به والدین در مورد چگونگی و 
چرایــی آن چه انجام می دهیم حرفه ای تر برخــورد کنیم.« به این معنا که ما به 
مثابه مربی، الزم اســت دانش و مهارت گفت وگــوی بین فردی خود را برای 

تعامل اثربخش تر با والدین ارتقا دهیم.1

 مرادی: 

وظیفة ستاد در این هرس کردن چیست؟

 سرکارآرانی: 

منظور شــما از ستاد، ظاهراً ســتاد آموزش و پرورش یا حوزة وزارتی است، 
وگرنــه اداره کنندگان مدارس در حوزة صف اند. بــرای مثال در ایران امروز، 
وظیفه اش این اســت که در تولید و ابالغ دستورالعمل ها و بخش نامه ها کاماًل 
خّست به خرج دهد. وزارتخانه، ادارات کل مناطق آموزش و پرورش، ستادها و 

 
از دادن اختیار به 
مدرسه نهراسیم!
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شورای عالی، بهتر است بارها موضوعی را مزمزه کنند تا یک خط دستورالعمل 
بنویسند، یا بخشنامه صادر کنند و به مدارس بفرستند. 

البته متوجه هستم که این تحول سازمانی دفعتًا دشوار است. متأسفانه امروزه 
کــودک انگاری مدیران و ترس از دادن اختیــار به آن ها و نظارت قدم به قدم 
بر آن ها، با ابالغ انواع دســتورالعمل ها و بخشنامه ها همه گیر شده است؛ و این 
چیزی اســت که امکان رشد حرفه ای را، از ســتاد گرفته تا ادارات تابعه و از 

مدرسه تا کارشناسان و مدیران، می گیرد. 
من بارها عبارت مشهور »کم هم زیاد است« را، هم برای محتوای کتاب های درسی 
و هم برای دستورالعمل هایی که ستاد برای مدارس صادر می کند، بازگو کرده ام. باور 
دارم که هرس کردن تدریس و محتوای آموزش، شرط غنی سازی یادگیری است. 

شعار دولت سنگاپور این است: »آموزش )تدریس( کمتر، یادگیری بیشتر«.۲ 
تجربه های جهانی در حال حاضر به این سمت و سو در حرکت است. اساسًا 
شــما می بینید که، مثاًل در ســازمان همکاری های اقتصادی و توسعه۳ یا دفتر 
بین المللی تعلیم و تربیت۴، با مشــقت زیاد، داده هــای کّمی و کیفی آزمون های 
بین المللی را تجزیه و تحلیل می کنند تا تصویر روشــنی از اعتبار ســنجش و 
ســنجه های ارزیابی آموزش ارائه دهند. نمونــة آن در آزمون های بین المللی 
تیمز5، پیزا6 و پرلز7 قابل مشــاهده است. کشورهایی که در سایة توان حرفه ای 
معلمان خود و اعتماد و گفت وگوهای مســتمر و مؤثر خانه و مدرســه هرس 
بیشتری کرده اند )مانند فنالند، سنگاپور، ژاپن( بچه هایشان، در یادگیری حتی با 
سنجه های آزمون های بین المللی، از دانش آموزان دیگر کشور ها پیشی گرفته اند.
تجربه های جهانی همه جا در دســترس اســت، ولی توانایی بهره گیری از 
آن ها خودش نیازمند مهارتی اســت که بهتر است بیشتر به آن بیندیشیم. چرا 
که جامعه یا ســازمانی که در شرایط امتناع از یادگیری است، حتی در استفاده 
از تجربه های گذشــتة خود نیز عاجز است چه رسد به آموختن از تجربه های 
دیگران! تأکید می کنم که توان جذب ما و مهم تر از آن امکان هضم یافته هایمان 

 
آموزش کمتر، 
یادگیری بیشتر!
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از دیگران نیاز به واکاوی، بازبینی و بازاندیشی دارد.
توجه به »خالف قاعده ها« نیز نکته قابل تأملی است. برای مثال فنالند از بسیاری 
از کشــورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، کمتر تکلیف خانه 
دارد، کمتر ساعت تدریس، روزهای مدرسه و ساعت تدریس در کالس دارد، کمتر 
کتاب درسی پرحجم دارد، هزینة سرانة آموزشی اش هم اقتصادی است، اما در عین 
حال بچه های فنالندی از بیشتر بچه های کشورهای دیگر عضو این سازمان که در 
آزمون های بین المللی شرکت کرده اند، در توانایی حل مسائل ریاضی، فهم علمی و 

خواندن و درک مطلب و... جلوتر و موفق ترند.
پاسی سالبرگ8 یکی از مدیران برجســتة نوسازی سامانه برنامه های درسی 
فنالند در دهه های گذشته، در ویراست دوم کتاب خود »درس های فنالندی«9 
به روشنی به این خالف قاعده ها اشاره دارد. او می گوید در حالی که روندهای 
جهانی رقابت بین مدارس، اســتاندارد ســازی آموزش و یادگیری، تمرکز بر 
ســواد خواندن، نوشتن، حساب و علوم تجربی، پاســخ گویی آزمون-محور 
مدارس، برنامه های درســی تجویزی، ایده های اصالحــی بازاری، گوناگونی 
و انتخاب مــدارس و... را ترویج می کردند؛ فنالند راهبردها و سیاســت های 
متفاوتی را، برای تغییر معطوف به بهبودی مبتنی بر بازاندیشی گذشته و بازبینی 

سامانه آموزش خود، طراحی و اجرا کرد. 
سالبرگ به روشنی تبیین می کند که، در زمینه آموزش، فنالندی ها چگونه در 
چهار دهة گذشته به جای رقابت، همکاری؛ به جای استانداردسازی آموزش، 
شــخصی سازِی یادگیری؛ به جای تمرکز بر سواد پایه، توجه به کل شخصیت 
یادگیرنــده؛ به جای پاســخ گویی مبتنی بر آزمون و ســنجش مدام، تمرکز بر 
مســئولیت پذیری مبتنی بر اعتماد مشترک مستمر؛ به جای گسترش گوناگونی 
مدارس، مســاوات و برابری فرصت های آموزشــی و پرورشی؛ و به جای به 
عاریت گرفتن ایده های اصالحی از بازار جهانی آموزش، به بازاندیشی گذشتة 
آموزش فنالند و نوآوری پیش برنده اهتمام نموده اند و سیاســت های یکپارچه 

 
توجه به خالف 

قاعده ها
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و اثربخشــی را در تعامل با سایر بخش های اقتصاد و جامعة رو به تحول خود 
طراحی و اجرا کرده اند.10

به نظر من آن ها به خوبی دریافته اند که آن بخشی از آموزش که به ملکة نفس 
تبدیل می شود، یعنی وجودی می شود و در رفتار تجلی می یابد، پرورش است! 
و این حرف ژاپنی هــا را به گوش گرفته اند که »اگر دانش آموزان یادنگرفته اند 
)رشد و تغییر نکرده اند( به این معناست که معلم تدریس)آموزش( نکرده یعنی 

پرورش نداده است.«11 
بنابراین واضح است که اگر آموزش به ملکة نفس تبدیل نشود سرمـــایه و 
وقت به هدر رفته است. این هم که می گویند آموزش در کشور ما گـران اداره 
یا تمام می شود، یا فقیر اداره می شود، در حالی که فقیر نیست، به این معناست. 
من به همة دوســتان و همکاران اندیشــیدن دربارة این پرســش را که »چه 
آموزشی به ملکة نفس تبدیل می شود؟« توصیه می کنم. این گـــران تمام شدن 
آموزش، بعضًا به خاطر این است که تا دلتــان بخواهد ما آموزش هایی داریم 
کــه به جان تبدیل نمی شــوند و نتیجه ای جز اتالف نیــرو و هدر رفتن وقت 
و ســرمایه و ... به همــراه ندارند. بعضی از تالش های معلمــان و بچه ها در 
کالس های بعضی درس هــا نه تنها به هدر می رود، بلکه می تواند اثر معکوس 
هــم در دل و دیدة بچه ها بگذارد. از این منظــر به ویژه پاره ای از کالس های 
درس اخــالق یا تعلیمات دینی و ... بــه واکاوی و احتیاط و مهارت حرفه ای 

بیشتری نیاز دارد. 
به این ها باید اضافه کنیم طبقاتی شــدن آموزش و گوناگونی سردرگم کنندة 
مــدارس را، که این صــرف نظر از بحث عدالت آموزشــی، به ویژه در دورة 
آموزش عمومی، برای اشــاعة یادگیری و تربیت در ســایر دوره های آموزشی 

نیز آفت زاست. 
در بازدید از هر مدرســه ای، معموالً اولین سؤالی که من در دفتر مدرسه در 
هر جای جهان و از آن جمله در ایران، می پرســم این است که: آیا شما نقشة 

 
چه آموزشی به 
ملکة نفس تبدیل 
می شود؟



45

مدرسه و کالس درس

جغرافیایی موقعیت مدرســه تان را دارید؟ و اگر دارند می گویم به من نشــان 
دهید تا ببینم بچه های مدرسة شما اوالً از چه مناطق جغرافیایی )نواحی شهری، 
محله یا روســتا، شهر و شهرک های همجوار( به مدرسه می آیند و ثانیًا چگونه 
می آیند: با سرویس شخصی، با والدین، با اتوبوس مدرسه، با اتوبوس شهری یا 
قطار، پیاده یا....؟ . پرسش دومم هم این است که معلمان شما از کجای منطقه 
می آیند و با چه وسیله ای )وسیله شخصی، با ماشین همسر، با اتوبوس شهری، 

یا قطار، پیاده و...( خود را به مدرسه می رسانند؟
در ژاپن، پاســخ پرسش اول، دســت کم برای مدارس دولتی در دوره های 
ابتدایی و متوســطة اول روشن است، زیرا از نظر مقررات بچه ها تنها می توانند 
به مدارسی بروند که بر اساس توزیع جغرافیای محله، محل سکونت دانش آموز 
)بر اســاس آدرس منزل( توسط شهرداری تعیین شده است. بنابر این، بچه ها، 
چون راهشان نزدیک است. معموالً پیاده و در دسته های معین با هم به مدرسه 
می آیند و در صف های منظمی به خانه برمی گردند. درست مثل مدرسه های ما 

در شهرستان آران و بیدگل، زمانی که من به مدرسه می رفتم.
در عین حال، ســؤال دوم حتی در ژاپن نیز جلب توجه می کند و پرسیدنی 
اســت. زیرا معلمان از نقاط دور و نزدیک جغرافیایی با وسایل ایاب و ذهاب 
متفاوتــی به مدرســه می آیند. هر یک از آن ها از خــرده فرهنگی می آیند و تا 
رسیدن به مدرسه تجربه ها و مشــاهدات گوناگونی از زندگی صبحگاهی هر 

روزه کسب می کنند.
بنابر این، مدیر مدرســه در دفترش دو نقشــه الزم دارد، نقشه ای که توزیع 
جغرافیایی محل ســکونت بچه ها را نشان دهد و نقشه ای هم برای اینکه بتوان 
ســرویس های حمل و نقل بچه ها را در آن مشخص کرد؛ مثاًل مترو، اتوبوس، 
خودروی شخصی، سرویس مدرسه و... : هر معلمی نیز بهتر است از این نقشه 

در ارتباط با مثاًل سی نفر دانش آموز کالس درس خودش آگاه باشد. 
این پرسش ها مهم است، زیرا مثاًل اطالع مدرسه و معلم از سطوح اجتماعی 

 
مدیر مدرسه دو 

نقشة جغرافیایی 
الزم دارد
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دانش آموزان، زیســت بــوم آن ها، خرده فرهنگ هایشــان، لهجه، دوزبانگی و 
فاصلــه طبقاتی و وضعیت اقتصادی خانواده های بچه ها و معلمان نســبت به 
هــم می تواند در نگاه تربیتی به بچه ها، و نیز به آموزش و یادگیری آن ها مؤثر 

واقع شود. 
شناخت این گوناگونی ها، زمینه های الزم را برای درک همکاری و همیاری 
و پرهیز از کشمکش های خانوادگی، قبیله ای، طبقاتی و ... فراهم می آورد. مدیر 
و معلمان با اســتفاده از این دو نقشه می توانند زمینه های درک متقابل بهتری را 

برای هم و برای دانش آموزان و خانه و مدرسه فراهم سازند.
کّمیت و کیفیّت خزانة لغات معلمان و دانش آموزان، نقاط جغرافیایی زندگی 
آن هــا و نیز بافتار فرهنگی و اجتماعی شــان در نحوة تعامل حرفه ای آن ها در 
مدرسه، با یکدیگر و با دانش آموزان، تأثیر دارد و موضوعی قابل مطالعه است. 
همــان طور که در روســتاهای ده باال و ده پایین یا ُعلیا و ُســفلی در جوامع 
 محلی این ویژگی ها قابل توجه و بررســی آن ها برای پژوهشــگران اجتماعی

شوق انگیز است. 
من خودم ایــن گوناگونی ها را به خوبی در روزهایی که در حاشــیة کویر 
نصرآباد کاشــان مربی بودم حس کرده ام. به خوبی می دیدم آن معلمانی که از 
شهرســتان کاشان می آمدند با آن ها که از شهرستان آران و بیدگل یا روستاهای 
اطراف نصرآباد می آمدند، با هم تفاوت های محسوسی، چه در گویش زبانی و 
چه در نگاه به مســایل سیاسی و اجتماعی داشتند. بنابراین حاال وقتی در ژاپن 
می بینیم که در کارگاه آموزشــی در یک دبیرستان، مدیر مدرسه برمی خیزد تا 
پیش از شروع جلسه، چند دقیقه ای خیر مقدم بگوید و مرا به حاضران معرفی 
کند و می گوید: »من ســاالنه ده ها کتاب می خوانم و فیلم های زیادی می بینم تا 
خزانة لغات و نحوة گفت و گوی من با شما)معلمان( و بچه ها اثربخش باشد و 
از شــما و آن ها عقب نمانم.« به خوبی درک می کنم که چه می گوید. آن روز، 
پس از کارگاه آموزشــی در دفتر مدیر از او پرسیدم: این حرف شما در ابتدای 

 
ساالنه ده ها 
کتاب می خوانم و 
فیلم های زیادی 
می بینم!
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جلسة امروز برای من تازگی و شگفتی داشت! از کجا به این نتیجه رسیده اید؟ 
مدیر با اشاره به دو نقشة یاد شده پاسخ داد:

»من با دقت در این نقشه ها می گردم و تحلیل درستی از تفاوت موقعیت های 
بچه ها و معلمان برای خودم ترسیم می کنم. همزمان، با تماشای فیلم و خواندن 
کتاب، راهی برای نزدیک شدن به خزانة لغات بچه ها و واژگان کلیدی برجسته 
شــده در ارتباطات کالمی این نسل تازه پیدا می کنم. اگر شما در جلسه امروز 
دقت کرده باشــید، البد احســاس کرده اید که فاصله من با معلمانم یک نسل 
است، و معلمان هم با دانش آموزانشان به طور میانگین یک نسل فاصله دارند.« 
من تند تند ســر تکان می دادم و به دقت گوش می کردم و او بیشتر سر ذوق 
می آمد، و در حالی که کشوی میز کارش را باز می کرد ادامه داد: این سیاهه ای 

که می بینید تفاوت سنی من و همکارانم را نشان می دهد. 
بی درنگ سیاهه را در جای خود گذاشت و کشوی میزش را بست و گفت: 
ببخشــید! البته این ســیاهه را نمی توانم روی دیوار نصب کنم! ســیاهه شامل 
اسامی معلمان و سال تولد هر یک بود. تاریخ، فرهنگ، جغرافیا و محیط زیست 
بافتارهای بنیادی هســتند که در بر ســاختن منطق، زبان و کیفیت رفتار آدمی 
تأثیر دارند. تأثیر آتش در اســترالیا، یخ در فنالند، نفت در ایران و آب در ژاپن 
را دســت کم نگیرید. سبک زندگی برنج کاران، دام پروران، بازرگانان و... منش 
و کنش متفاوتشــان موجب می شود و آن را متجلی می سازد. فهم و اندیشه در 

سنخ روانی و جهان بینی آن ها توصیه می شود.

 مرادی: 

در پشــت جلد کتاب »آموزش به مثابه فرهنگ«۱2 که شما و همکارانتان ترجمه 

کرده اید آمده است که: »فرهنگ آموزش و یادگیری در ژاپن بیشتر بر همکـــاری، 

مشـارکت و فعالیت گروهـی تأکید دارد؛ حال آن که در آموزش آمریکایی رقابت و 

توانایی فردی بیشتر جلوه می کند. ژاپنی ها کمتر دست به جداسازی دانش آموزان بر 

 
معلمان و 

دانش آموزان یک 
نسل فاصله دارند
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اساس آزمون های هـوش و پیشـرفت تحصیلی می زنند؛ ولی در آمریکا گروه بندی 

دانش آموزان براساس آزمون های مختلف تحصیلی، فرهنگ رایج آموزش و یادگیری 

است. در ژاپن به فراینـدها بیشتر از نتایج و پیامدها اهمیت داده می شود و پرسش های 

کتاب درسی و معلمان، بیشتر، از چگونگـی رویدادهاست تا چرایی آن ها؛ در حالی 

که در مدارس آمریکا نتایج و پیامدها وزن سنگینی دارند، و سؤاالت کتاب های درسی 

و معلمان بیشتر از چرایی رویدادهاست تا چگونگی آن ها.« 

این مسئله ای است که شاید بتواند نخ تسبیح ادامة این گفت و گوها باشد، چون 

مســئله پارادایمی است و روشــنگری پیرامون آن می تواند برای دست اندکاران 

تعلیم و تربیت افق گشــا باشد. برای مثال من در کارگاه هایی که با معلمان دارم، 

اولین پرسشم این است که نظرتان دربارة رقابت چیست؟ اکثر معلمان به سرعت 

پاسخ می دهند ما با رقابت سازنده موافقیم؛ یعنی رقابت را با پسوند سازنده بودن، 

موّجه و مثبت و مطلوب جلوه می دهند. می خواهم بگویم به نظر می رســد هنوز 

هم نهادهای درگیر امر تربیت و آموزش ما، مثل خانواده و مدرســه و معلمان و 

مربیان، تصور دقیق و روشــنی از رقابت و آسیب های آن در تربیت ندارند. البته 

منظورم از آسیب های آن در اینجا، بیشتر 9 سال اول مدرسه و به خصوص دورة 

ابتدایی اســت. چرا که بچه ها در این سنین خیلی حساس و شکننده اند و رقابت 

بین آن ها به مقایسه های گوناگون، و تشویق و ستایش بعضی و سرزنش و تحقیر 

بعضی دیگر منجر می شود و در نهایت چند نفر می شوند دانش آموز درس خوان 

و نورچشــمی معلم و بقیه درس نخوان. چه بســا معلم خوب ما از آسیب های 

دیرپای این رقابت ها و مقایسه ها و استرس های فراوان آن بر روح و روان بچه ها 

خبر ندارد، بلکه برعکس باور دارد رقابت در کالس درسش برای بچه ها مثبت و 

سازنده است. می خواستم ببینیم شما به استلزامات این دو الگو و پارادایم تربیتی، 

یعنی همکاری محوری و رقابت محوری، چه نگاهی دارید.

 سرکارآرانی: 

در فرایند تجــدد، به ویژه پس از جنگ جهانــی دوم، در جهان تعلیم و تربیت 

 
همکاری محوری 
ژاپن یا رقابت 
محوری آمریکا؟
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ســوءتفاهمی پیش آمد، به این معنا که عده ای فکر کردند که تربیت همانند علوم 
تجربی، مثل فیزیک، شیمی و ...، امری صرفاً علمی است و می توان فارغ از فرهنگ 
و تاریخ و جغرافیا و سرزمین، با نگاه اثبات گرایانه )پوزیتیویستی( مثاًل شیوه های 
تعلیم و تربیت آمریکایی را در هر سرزمینی به کار گرفت و نتیجة مطلوب هم گرفت.

ولی بــه زعم من، تربیت و تدریس، بیش و پیش از هر چیز، امری فرهنگی 
و اجتماعی اســت، و بیماری های آن بعضًا بــه داروهایی با اقتضائات کّمی و 
اثبات گرایانه و آزمون گیری های استانداردســاز تن نداده و نمی دهد. چه بسا 
هم سرکنگبین صفرا فزاید؛ یعنی در خاستگاه خودش آمریکا هم، این شیوه ها، 

نتیجة عکس دهد. 
تربیت امری فرهنگی- اخالقــی، و تدریس و آموزش امری نظری- عملی 
است. البته تدریس و آموزش سیاسی هم هست. سیاسی به این معنا که عاملی 
چون منبع مشــروعیت و ســامانة توزیع قدرت و اعمال حاکمیت، و در یک 
کلمه، سیاست در هدف گذاری، تولید محتوا، سازماندهی فرایندهای یادگیری، 
گزینــش معلم و روش تربیت آن، روش عمل و ارزیابی و میزان کارآمدی آن 

مؤثر است و حضوری پیدا و پنهان دارد. 
تدریس نه تنها به توانایــی عمل حرفه ای طراحان و معلمان در حوزة عمل 
وابسته اســت، بلکه به تاریخ و آداب و فرایند های معناساز یک جامعه )مانند 
فرهنگ و زیســت بوم(، و کیفیت زیست اخالقی در آن نیز بستگی دارد. حتی 
اثربخشی آن به نظام سیاسی و شیوة حفظ و توزیع قدرت و منشأ مشروعیت و 
شبکة سخت و نرم اقتدار، و امکان زایش اندیشه و فزایندگی فرهنگ و شاکلة 

زیست اجتماعی آن نیز باز می گردد. 
با توجه به این دیدگاه اســت که به نظر من اندیشیدن دربارة فلسفة سیاسی 
و چگونگی ارتباط آن با تربیت و تدریس همان قدر مهم اســت که اندیشیدن 
و گفت و گو کردن دربارة فلسفة تعلیم و تربیت یا روش های بهسازی آموزش. 

به تعبیر من، بدون سعی صفا و مروة این دو، یعنی مرور و باز هم مرور پیوستة 

 
تربیت امری 

فرهنگی- اخالقی 
است
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آن ها، در یافتن راهی به رهایی از دشــواری ها یا رونمایی و طرح پرســش دقیق 
در تنگنا خواهیم بود. البته اگر جایی برای ظهور مســئله ای باقی مانده باشــد، یا 
واقعاً پرسشی در سپهر اجتماع دربارة آموزش وجود داشته باشد و دست کم توان 
ظهور بیابد. بدون پرداختن به فلسفه سیاسی، هرگونه نگاه ظاهری به امور و طرح 
دغدغه های گذرا بالی جان گفت وگو خواهد شــد، به ویژه وقتی پای بهســازی 

آموزش و غنی سازی یادگیری در میان باشد؛ برای مثال همین بحث رقابت.
اگر شما پذیرفتید که تربیت صرفاً علمی و جهان شمول است، ناچار باید به دنبال 
مکانیزم های گسترش و ادارة علمی آن هم بروید. در این صورت گزاره های فردریک 
تیلور، کریس آرجریس، پیتر دراکر و پیتر ســنگه یا الگوی بهبود مستمر )کایزن( 
ژاپنی برای بهسازی را ، یکی پس از دیگری، آن هم با تأخیر دست کم یک دهه، از 
مدیریت صنعتی می گیرید و وارد سامانة آموزش مدرسه ای می کنید. روند دهه های 

گذشته نشان می دهد که چنین نیز شده است. 
در این فرایند مدرســه هم می شود به مثابه کارخانة سازندة نیروی کار برای 
تولید و نه محلی برای تربیت انســان یا آدم های خاّلق. دیگر شــما در تربیت 
آدمیان هم شبیه کارخانه تولید و عالئم همه جایِی راهنمایی و رانندگی به دنبال 
یکسان سازی و شبیه سازی و عمومی سازی و در نهایت جهانی سازی خواهید 
رفت. در نتیجه اداره مدرســه هم چه بسا پیروی کند از شیوه ادارة جایی مثل 
کارخانة تولید و تبلیغ کوکــاکــوال! به کلیدواژه های رایج کسب وکار آموزش 
در بازار و صدا و سیما و شبکه های مجازی نگاهی دوباره بیندازید! چه خاطره 

یا انگاره هایی را در مخیلة شما زنده می کند؟

 مرادی: 

به چه معنی؟!

سرکارآرانی:   

به این معنا که سنجه های استانداردِ هم گون و کّمی همه جا رایج می شود. دامِ 

 
دام سنجش 
آموزش همه جا 
گسترده شده است!
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ســنجش آموزش همه جا پهن، و ارزشیابی می شود هدف آموزش و یادگیری؛ 
نــه در خدمــت آن. در این صورت به فرد- به مثابه انســان- به نیروی کار یا 
سرمایة انسانی که باید در خدمت شاخص های اقتصادی باشد نگاه می کنند؛ در 
نتیجــه نظریه های مدیریت و آموزش صنعتی یکی پس از دیگری در فضاهای 
آموزشــی ترویج می شود. در چنین فرایندی آموزش مدرسه ای فقط به تربیت 
انســان دانا1۳ بسنده می کند، و بر اســاس تقسیم بندی آدلر1۴ از آدمی، که مبتنی 
بر فلسفة ارسطوســت، تربیت دو بعد دیگر یعنی انسان عمل کننده15 و انسان 

سازنده16 به فراموشی سپرده می شود.
در این شــرایط شانه های معلمان زیر بار شاخص های کّمی و جشنواره های 
رنگارنگ و لوح های تقدیر بی محتوا و بی اثر و ...خسته می شود. از همة این ها 
حیــرت آورتر، و البته تأســف بارتر، اینکه ناخــودآگاه، همة این همهمه های 
آزاردهنده به عنوان امری علمی )شــناخته شده، نتیجه پس داده یا آزموده شده 

و قابل تعمیم و همه جایی( تبلیغ می شوند. 
اگر شما برنامة وزارت آموزش و پرورش خودمان برای سال 1۳99 را مرور 
کنید،17 می بینید که 11۳ بار کلیدواژة جشنواره و 17 بار کلمة رقابت در سیاهة 
برنامه ها آمده است. مثاًل از رقابت پذیر کردن مدارس و رقابت منطقی و علمی 
میان آن ها ســخن رفته است. تازه این برنامه های دولتی است؛ دیگر وضعیت 
بخش غیر دولتی روشــن است. به استناد همین برنامه است که انواع کسب و 
کارهای آموزشــی، مکانیزم های تولید انبوه مواد آموزشی، آزمون های سنجش 
و فعالیت ها و برنامه های دیگری هم رونق می گیرد و ســنجه های آموزشــی 
مشــتری محور تولید وترویج می شــود. از پیامدهای دیگر این وضعیت این 
اســت که نظریه ها و رویکردهای مدیریت های عمومی یا صنعتی و تولیدی و 
کســب وکار برای ادارة آموزشگاه ها تولید و توصیه می شود و به »رقابت« به 
عنوان شــالودة بهبودی و کیفیت بخشــی و رضایت شغلی و عمومی رسمیّت 
می بخشــند. نگاه کنیــد به بســیاری از کتاب های مدیریت آموزشــگاهی یا 

 
کلیدواژه های 

جشنواره و رقابت 
در برنامه رسمی 
آموزش و پرورش
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تربیتی به زبان فارســی، که عمومًا ترجمه شــده و بر بنیــاد مدیریت صنعتی 
استوارند. مؤسسات سنجش آموزش )اعم از مؤسسه های آموزشی و فرهنگی 
آماده ســازی و تمرین داوطلبان کنکور سراسری، سنجش آموزش دوره های 
تحصیلی، تولید کنندگان کتاب های کار موضوعات درســی و...( هم در ادامه 

همین فرایند ظهور کرده اند. 
برای مثال، کتاب »پنجمین فرمان«18 پیتر ســنگه در سال 1990 منتشر شد. کتاب 
»مدارس یادگیرنده«19 او و همکارانش هم، بر اســاس این نظریه، در سال ۲000 به 
زبان اصلی به بازار کتاب عرضه شــد. اولی سال هاســت در ایران ترجمه و منتشر 
شده۲0 است و بخشی از کتاب دوم را نیز انتشارات منظومة خرد منتشر کرده است. ۲1
بنابراین در این سال ها مدرسه داری و آموزشگاه گردانی با نگاه علمی اثبات 
گرایانــه، و آگاهانه یا ناآگاهانه، زمینــه جوالن دادن رقابت را بیش از پیش در 
فرایند آموزش و یادگیری فراهم آورده و به تدریج از سطوح عالی به دوره های 

آموزش عمومی نیز رسیده است. 
البته تالش هــای فرهیختگانی مانند پائولو فریــره، مایکل اَپل، هنری جیرو 
و... که منتقد این وضعیت هســتند، به صورت بندی مسئله یاری رسانده ولی 
نتوانســته است از سنجش های آســیب زا و کّمی و رتبه بندی های مالل آور و 
جداسازهای مبتنی بر مرتبه، مانند آنچه در مدیریت کیفیت تولید کاال که شعار 
اصلی اش این است که »کاالی کیفی کاالی بی کیفیت را از بازار به َدر می کند« 

برهاند یا دست کم مهار کند.

 مرادی: 

برگردیم به نوشــتة پشت جلد کتاب »آموزش به مثابه فرهنگ« که خواندم! از 

منطق همکاری و مشارکت ژاپنی بفرمایید.

سرکارآرانی:   

اساســًا در ژاپن فرد در میان گروهی که بــه آن تعلق دارد معنا پیدا می کند. 

 
رقابت به دوره های 
آموزش عمومی 
رسیده است
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بــه عبارت دیگــر فرد هویت و معنای خود را از گروه کســب می کند، و این 
بر خالف غرب اســت که با تجمع افراد جدای از هم، گروهی ســازمان دهی 
می شــود. در غرب فرد محور است و در شرق گروه؛ و نه تنها محور که معنا 
بخش هم هســت. منطق مشترک و بنیادی هردو فرهنگ برای ترویج گروه از 
انرژی پیش برندة نهفته در آن است؛ به عبارت دیگر هر دو فرهنگ از آن جهت 
به گروه بها می دهند که گــروه انرژی پیش برنده دارد. می دانیم که کل چیزی 
بیش از جمع اجزاســت، و توانایی فراروندگی آن بــا جمع جبری اجزا قابل 

مقایسه نیست.
در ژاپن اولین واژه ها و مفاهیمی که بچه ها می ســازند، خانه و خانواده و گروه 
است. زیرا در خانه و خانواده و گروه است که جایی هم برای فرد )خودشان( در 
نظر گرفته می شــود. بنابراین در شــرق گروه و فعالیت گروهی و مراقبت از دور 
نیفتادن از گروه، بنیاد فرهنگ آموزش و یادگیری است. پس بچه در مدرسه، اساسًا 
نمی تواند بدون حضور در گروه زیست موفق داشته باشد. گروه نیز ماهیتی خاص 

و متفاوت از سایر گروه ها دارد یا به تدریج این ماهیت را پیدا می کند. 
بیشترین عبارتی که در سال اولی ها و حتی در سال های بعد به گوش می رسد 
این اســت: مراقب باشید کودکی در مدرســه تنها نباشد! چرا؟ چون مدرسه، 
اجتماعــی کوچک از جامعه ای بزرگ تر اســت. بچه ها هر روز صبح از داخل 

خانه ها به کوچه می آیند و به طرف مدرسه راه می افتند. 
معلمان به آن ها مداوم توصیه می کنند که »مراقب باشید کسی از دوستان شما 
)کودکی( تنها نباشد!«، در آنجا تنها بودن یک معضل تلقی می شود! فرد، خود و 
استقالل او در متن گروه ترویج می شود اما در غرب به راحتی از بچه ها، حتی 
پیش از مدرسه، می شنوید که مامان من را تنها بگذار! یعنی تربیت خانوادگی به 
گونه ای است که »خود« و استقالل فردی را از همان کودکی محترم می شمارد.
 ژاپنی ها پیرو مناسبات فرهنگی »شرمساری« اند؛ به این معنا که حیثیت و آبروی 
اجتماعی »به مثابه عامل تأثیرگذار بیرونی« بر ارتباطات و کیفیت رفتار آن ها تأثیر 

 
مراقب باشید 

کودکی در مدرسه 
تنها نباشد!



54

در تمنّای یادگیری ۲

زیادی دارد؛ در حالی که غربی ها و به ویژه آمریکایی ها بیشتر فردگرا هستند و رفتار 
اجتماعی آن ها در قالب مناسبات فرهنگی »گناه« دقیق تر تحلیل و فهم می شود؛ به 
این معنا که احساس گناه، به مثابه عامل تأثیرگذار درونی )رابطه دو سویة انسان با 

خدا و خلق(، بر ارتباطات و کیفیت رفتار آن ها تأثیر دارد.۲۲
به نظر می رســد فرهنگ ایرانیان در میانة »فردیت مبتنی بر خودبســندگی« 
و »جمع گرایی خودمانی شــرقی« در نوسان است، و لذا رفتار مردم در قالب 
مناسبات فرهنگی »آبروداری« بهتر فهم می شود. جایی که »من« غربی و »ما«ی 
شرقی غایب است و بزک های اجتماعی امکان جوالن پیدا می کنند، لغزش، به 
جای بازبینی و بازاندیشی شدن، در محاق آبروداری پوشیده می ماند و چه بسا 

با لغزشی دیگر جا به جا می شود.
به هر حال، در ژاپن هماهنگی و همدلی و یگانگی از طریق حس احترام و ادب 
و تمکین و رعایت سلســله مراتب متقابل میان اعضای گروه ترویج می شود. اما 
در آمریکا تفاوت و گوناگونی و چون و چرا کردن و گفتن و شــنیدن به رسمیت 
شناخته می شود. مالحظه می فرمایید که در یکی »خود« یا استقالل فردی به معنای 
مستقل بودن و به چالش کشیدن و کشیده شدن است، و در دیگری »خود« در واقع 
همان »خودمان« است. بنابراین ژاپنی ها، به این معنا، از رقابت و چالش می پرهیزند. 
این ها را گفتم تا به این نتیجه برسم آقای مرادی، که دقت کنید که در پشت 
واژه واژه های پاراگرافی که قرائت کردید بنیادهای فرهنگی آموزش و یادگیری 
عمیقی نهفته اســت که بدون توجه به آن ها فهم کلیدواژه ها و دشــوارتر از آن 
مقایسه و تحلیل و توصیف و تفسیر آن ها رهزن است. بسیار مراقبه الزم است 

و البته مطالعه و دقت.
بر این اساس اســتاندارد موفقیت معلمان، در آموزش مدرسة آمریکایی این 
است که »کالس ساکت است« و »دانش آموزان بیشتری نمرة خوب می گیرند«؛ 
در حالی که معلمان ژاپنی بعضًا به این می اندیشند که »آیا بچه ها موفق شده اند 

با خاطرات خوشی از مدرسه به خانه بازگردند؟«

 
آیا بچه ها موفق 
شده اند با خاطرات 
خوشی از مدرسه 
به خانه بازگردند؟
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 مرادی: 

آیا دورة متوسطه دوم در ژاپن هم تابع همین منطق فرهنگی است؟

 سرکارآرانی: 

آنچه من گفتم، بیشتر دربارة آموزش عمومی )شش ساله ابتدایی و سه ساله 
اول متوسطه( بود. در ژاپن پس از دورة آموزش عمومی شرایط خیلی متفاوت 
می شــود. بنابراین مضمون عبارت پشت جلد کتاب »آموزش به مثابه فرهنگ« 
که شــما خواندید بــه تدریج از یادها و نمادها و راهبردهای آموزشــی رنگ 
می بازد! پس به خاطر داشته باشید که هر جا عرض می کنم آموزش، مرادم دورة 

آموزش عمومی نه ساله است.

در دورة دوم متوســطه اتفاقــًا در ژاپن هم رقابت زیادی داریم که ســال ها 
پیش من در کتاب »اصالحات آموزشــی و مدرن سازی«۲۳ به امتحانات فشرده 
ورودی برای دوره دوم متوســطه و آموزش عالی پرداخته ام. نوع این رقابت ها 
نظر پژوهشــگران بین المللی را نیز به خود جلب کرده است.۲۴  این دورة سه 
ســاله تا آغاز دانشگاه و آزمون گیری های دانشگاهی خودش کورانی است که 
بعضًا با آنچه بچه های ما در ایران طی می کنند، پر چالش تر و پرهزینه تر است.۲5
جهت گیری دولت ژاپن این اســت که مواظب باشــد که این آتش سوزان 
امتحانات و ارزیابی ها و غربالگری ها در دوره متوسطة دوم به باال، به دوره های 
آموزش ابتدایی و متوســطه اول سرایت نکند. سیاســت های اصلی آموزشی 
دولت این اســت که دوره های نه سالة آموزش عمومِی کیفی و رایگان و قابل 
دســترس را برای آحاد مردم فراهم آورد. این سیاســت باعث شده است که 
هم اکنون بخش خصوصی در اداره مدارس دوره های ابتدایی و متوســطه اول 
حضــور پررنگی ندارد. مثاًل در ســال ۲019 تنها حــدود یک درصد مدارس 
ابتدایی و هفت درصد مدارس متوســطة اول را بخش خصوصی اداره می کرده 
است در حالی که بیش از بیست و هفت درصد مدارس متوسطه دوم و هشتاد 
درصد آموزش عالی را بخش خصوصی اداره می کند. این به معنی آن اســت 

 
امتحانات فشردة 

دورة دوم متوسطه



56

در تمنّای یادگیری ۲

که دولت چسبیده است به آموزش عمومی و اداره دوره های باالتر آموزشی را 
هوشمندانه واگذار کرده است و تنها بر آن ها نظارت می کند. 

در دوره آموزش عمومی )شــش ساله آموزش ابتدایی و سه ساله دوره اول 
متوسطه(، سیاســت ژاپنی ها مبتنی بر رقابت گریزی است. بیش از هر چیز بر 
راهنمایی و حمایت از بچه ها برای تمرین و تالش بیشــتر در زندگی روزمره 
و خســتگی ناپذیری تأکید می شــود. زیرا در ژاپن موفقیت در گروی تالش و 
خســتگی ناپذیری است و پیشرفت تحصیلی تنها بخشــی از زندگی آموزش 
مدرسه ای محسوب می شود. در این کشور سنجه های کّمی پیشرفت تحصیلی 
نمی تواننــد تار و پود روابط اجتماعی و زندگی مدرســه ای را در چنبرة خود 

بگیرند.
از منظــر اقتصــادی هم وقتی تحلیــل می کنید می بینید کــه ژاپن در گروه 
اقتصادهای کاپیتالیســتی غیر لیبرال۲6 قــرار دارد و از این منظر با آلمان ها قابل 
مقایســه و قابل مطالعه اســت.۲7 در ژاپن، برعکس آمریکا، شــاغالن حرفه و 
صنعت خیلی زود جایگاهشان را تغییر نمی دهند. کارفرمایان نیز به بهانه اینکه 
زیر دستانشان استعداد ندارند کار آن ها را عوض نمی کنند، بلکه به آن ها اعتماد 

می کنند و فقط می خواهند تا بیشتر تالش کنند.
نکته دیگری که ترجیح همکاری بر رقابت را در ژاپن برجسته و قابل مطالعه 
می سازد جنبه های روان شناسی اجتماعی این انگاره است. تاکه او دوای، یکی 
از چهار نویســنده ای کــه من و همکارانم کتاب آن هــا را ترجمه کرده ایم، بر 
این باور اســت که ژاپنی ها دوســت ندارند دیگران از آن ها نفرت پیدا کنند؛ 
به ویژه در کســب وکار. بنابراین با دیگران به تندی و سختی رفتار نمی کنند، 
چون دوســت ندارند نتایج رفتارهای منفی یا گفتار گزنده شان دوباره برایشان 

دردسرساز شود.۲8
از منظر سیاســی هم اگر بخواهــم مثالی بزنم معنی دموکراســی را عرض 
می کنم. در آمریکا شما وقتی از دموکراســی صحبت می کنید، یعنی می توانید 

 
چرا ژاپنی ها با 
دیگران با مهربانی 
رفتار می کنند؟
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با ابزار دموکراتیک صاحب قدرت )تعیین کننده سیاســت ها( را از قدرت پایین 
بیاورید و کیفیت و ماهیت سیاست ها و برنامه های راهبردی را تغییر دهید. ولی 
در کشــورهای نوظهور دموکرات، وقتی می گویند دموکراسی، به این معناست 

که کسی را می توانید ببرید بنشانید پشت میز حکمرانی! 
به همین دلیل شــما می بینید در آمریکا همیشه بحث انتخابات داغ است. 
چرا این قدر مهم است دموکراســی به معنی آمریکایی آن؟ چرا در فرانسه 
این اتفــاق نمی افتد؟ چــرا در انگلیس این همه فضــای اجتماعی هیجان 
انتخابات را ندارد؟ چرا در آلمان همیشــه ایــن همه خبر در باره انتخابات 
نیســت؟ در ژاپن هم عرض شــد که نیست. چون تفســیر و تبیین مفهوم 
دموکراســی در این جوامع منشأ فکری و فرهنگی متفاوتی دارد. برای مثال 
در ژاپن مفاهیم مساوات و برابری در همه چیز و همه جا، و رفع تبعیض و 
شــیوه های قانونِی عملیاتی ساختن آن در متن جامعه و از طریق دموکراسی 

معنی فرهنگی اجتماعی خاص خود را دارد.
آن دموکراســی کــه جان دیویی صد ســال پیــش گفتــه و ارتباطش را با 
تعلیم و تربیت تبیین کرده اســت، چیزی است غیر از رأی دادن به مثابه تکلیف 
شرعی! که ما در ایران داریم. اشتراک در لفظ هایی مثل صندوق، رأی، مشارکت 
و بسیاری دیگر از واژه ها، از جمله رقابت، همکاری، آزادی، اقتدار و... بعضی 
وقت ها ما را در گفت وگو به اشــتباه می اندازد. بنابر این در هر نشســتی ابتدا 
بهتر اســت از واژه های کلیدی گفت و گو رونمایی کنیم. در غیر این صورت، 
دچار لکنت در زبان و اندیشــه و در نهایــت بدفهمی و از آن بدتر، بدرفتاری 

خواهیم شد.
رقابت هم ماهیتًا در آموزش عمومی و شرایط کسب و کار و تولید جلوه ها و 
تجلیات متفاوتی دارد. پس توجه داشته باشید که اشتراک در لفظ ما را به خطا 
نیندازد. بر این اســاس عرض کردم که تدریس امری سیاسی است و تعریف 
واژگان و برداشت ها و تعیین منظرگاه های فرهنگی، اجتماعی و روان شناختی 

 
به صورت هق هق 

یا زار زار گریه 
کنیم؟
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مهم است. غفلت ما از فلسفة سیاسی، مردم شناسی و ارتباط آن با آموزش نیز 
زیان بار است.

بــرای تبیین این نکتــه، مثال دیگری هم از روان شناســی می آورم از تجربة 
زیستة تاکه او دوای۲9. ایشان با سال ها تجربه در شغل روان پزشکی در ژاپن و 
آمریکا، می گوید: نوع گریســتن بیماران )هم آقایان و هم خانم ها( در آمریکا و 
ژاپن متفاوت است. بیماران ژاپنی به صورت هق هق و با صدای ریز می گریند؛ 
اما بیماران غربی زار زار گریه می کنند. بیمار ژاپنی ...اشــک روی گونه هایش 
جاری می شود؛ ولی بیمار غربی که گریه می کند، انگار حالت تشنج به او دست 

داده است.
مالحظه می کنید؟ حتی نحوة گریه کردن بین ژاپنی ها و آمریکایی ها متفاوت 
است. ژاپنی ها انگار از گریه کردن لذت می برند و آمریکایی ها مثل ابر بهاری، 
ناگهان گریه می کنند و خیلی زود هم به گریه کردن خاتمه می دهند. از این رو 
معلمان ژاپنی از گریة دانش آموز تعجب نمی کنند و آن را به معنی زنگ خطری 
بــرای تقاضای کمک نمی داننــد. در حالی که در فرهنــگ غربی گریه کردن 
وضعیتی غیر عادی و عجیب است. بنابر این معلمان غربی احساس می کنند به 

کسی که مثل ابر بهاری گریه می کند باید فوراً کمک کرد.
با اشــاره هایی که عرض شد پیشنهاد می کنم پرسش از معلمان دربارة رقابت 

دقیق تر طرح شود. 
رقابت هست یا نیست؟ الزم است یا الزم نیست؟ مخرب است یا سازنده؟ 
به سالم و غیر سالم، و منطقی و غیرمنطقی تقسیم پذیر است یا نه؟ در چه بافتار 

فرهنگی و اجتماعی حسادت برانگیز است و در کجاها نیست؟
خوف این می رود که این شیوه طرِح پرسش، هم پرسشگر و هم پاسخ دهنده 
را به ســوی خطا در فکر و بیان سوق دهد. طرح اصل های متناقض یا متضاد 
در آموزش و پرورش و تکیه بر درســتی این برای نشــان دادن نادرستی آن، یا 
نادرســتی این برای درستی آن گاهی رهزن است. البته رویاروی هم نهادن فرد 

 
باالخره رقابت 
هست یا نیست؟!
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و اجتماع، حریّت و ســندیّت، آزادی و امنیت، ثبــات و تغییر، جبر و اختیار، 
برنامــه و عالقه، رقابت و همکاری، نظر و عمل، فرهنگ و فلســفه، حقوق و 
هنر، طبیعت و تمدن، فعالیت و کمال، محیط و وراثت، واقعیت و تمثیل، تخیل 
و فهم، و... بعضًا برای صورت بندی و فهم دشــواری مسئلة تربیت و اصول و 
روش های حاکم بر آن راهگشاســت، ولی برای حل آن ها بهتر است از چنبرة 
این نوع دوگانه ســازی های »مکانیکی« فراتر رویم و بــه صورت یکپارچه و 

تلفیقی و »ارگانیکی« در آن ها اندیشه کنیم. 
بــه عالوه به تفــاوت کلیدواژه ها و مبدأ و مقصد آن هــا نیز توجه کنیم. 
رقابتی کــه منتهی به پیروزی، حضور و ســرافرازِی تنها یکی از دو طرف 
می شــود و از دل نزاع و تزاحم بیرون می آید، با مســابقه ای که برای بروز 
دادن توانایی ها و از طریــق حضور همه و با همکاری هم صورت می گیرد 
متفاوت اســت. گفت و گوهای میان ژاپن شــناس امریکایی، کاترین لوئیس 
و امریکاشــناس ژاپنی، تاکه او دوای در کتاب »آمــوزش به مثابه فرهنگ« 
زوایای پنهان فرهنگی این پدیده را در متن مناســبات پرورشــی دو جامعه 
نشــان می دهد. در جامعة رفتارگــرای آمریکایی »هر جایگاهــی مبتنی بر 
استعداد تعریف می شود و رقابت حرف اول را می زند«،... »معلم نیز رقابت 
بین دانش آموزان را تشــدید می کند«، و »...اصــوالً چنین توجیه می کنند که 
این بچه اســتعداد عالی دارد چون اساســًا کسی که اســتعداد نداشته باشد 
شخص موفّقی نخواهد بود و موفقیت در گرو استعداد است.«۳0 این رقابت 
که بر بنیاد رفتارگرایی و نتیجه گرایی اســت، دســت کم نیروی پیش برنده، 
جّذاب و انگیزشــی کوتــاه مدتی در خود نهفته دارد. بــرای بهبود کیفیت 
رفتار ســازمان ها، و کاهش قیمت تمام شــدة محصوالت تولیدی و تنظیم 
بازار مصرف اثربخش اســت، ولی برای یکسان ســازی مدارس و ترویج 
رقابــت میان آن ها و بچه ها و ترویج رفتار مکانیکی در آموزش مدرســه ای 

مخرب و آفت زاست و یادگیری را قربانی می کند.

 
صحنه گردان امر 
تربیت، معلم است
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توجه داشته باشید که صحنه گردان امر تربیت، معلم است؛ از این رو طراحی 
فرایند تربیت بر بنیاد شخصیت و توانایی های حرفه ای او، در بافتاری فرهنگی 
و اجتماعی، شــکل می گیرد. در غیبِت عالقــه، انگیزة درونی، توجه و توانایی 
حرفه ای معلم از یک سو، و حجم زیاد کتاب های درسی و ناکارآمدی مدیریت 
آموزشــی و انگاره های ناهمساز خانواده برای ادارة کالس درس و رسیدن به 
حداقل های غیرقابل اجتناب از ســوی دیگر، که من از آن به تمام کردن کتاب 
درســی یاد می کنم، یک ابزار بیشتر نمی ماند و آن هم رقابت است! بچه ها در 
این رقابت، دست کم عامل سرپوشی بر ناتوانایی های حرفه ای سازمان دهندگان 
محتوا، اداره کنندگان کالس های درس، کهنگی برنامه های درســی، بی نشاطی 

محیط و دغدغه های ناهمگون خانواده می شوند. 
تجربة تاریخی ملت ها و گفت وگو های متفکران بســیاری )برای نمونه ژان 
ژاک روســو، یوهان فریدریش هربارت، هربرت اسپنسر، کرشن شتاینر، فاول 
واســر، اریکا هوفمان، امیل دورکهایم، حسین کاظم زاده ایرانشهر، محمد باقر 
هوشیار، غالمحسین شــکوهی و...( در این زمینه می تواند به تبیین کیفیت دو 

حالت تنازع و تناقض مقتضی در این اصول و روش ها یاری رساند.
در ایــن زمینه به یکی از گزارش های پژوهشــی اشــاره می کنم که از نظر 
تاریخی و جغرافیایی به ما نزدیک اســت. پژوهــش میدانی جین وال۳1 دربارة 
چگونگی تشــکیل گروه های یادگیری و تکالیف یادگیری گروهی، که شرایط 
برد-برد را برای همه فراهم می آورد، پیشــنهادهای اثربخشی به همراه دارد. بر 
اســاس تجربة او و همکارانش، روش های آموزش و یادگیری، مانند یادگیری 
مشارکتی که در سال های اخیر ترویج می شود، تا حدود زیادی انرژی نهفته در 
رقابت را آزاد می کند. در عین حال موقعیت را از شــرایط یک سر برد خارج 

می کند و آن را برای گروه های یادگیری گوناگون خوشایند می سازد.
جین وال با تحلیل لغوی واژة »رقابت۳۲« به زبان انگلیسی، و توجه به پیامدهای 
مخرب آن، نوعی فرصت و خوشــایندی را نیز در آن جســت و جو می کند. او 

 
شرایط بُرد- بُرِد 
یادگیری مشارکتی!
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می نویســد: »کام۳۳« به معنای »با« است و »پتیشن۳۴« به معنای »پرسیدن« است؛ 
»ما با هم می پرسیم«۳5.

اینجــا مایلم آنچه را که تــا اینجا گفتم، با توجه به تــوان حرفه ای معلم و 
روش طراحی آموزش او، بر اساس شواهدی عینی از موردکاوی کالس درس 
ریاضیات پایه دهم در مالزی، از گزارش پژوهشی بین المللی خود تبیین کنم.۳6

در ایــن پداگوژی، معلم دانش آمــوزان را در گروه های یادگیری چهار نفره 
تقســیم بندی و کار را شــروع می کند. او در دقایق پایانی برای ارزیابی میزان 
اثربخشــی تدریس خود یــک آزمون انفرادی هم برگــزار می کند و به بچه ها 
می گوید که به پنج نفر اول جایزه خواهد داد. ســرانجام پس از آزمون با دادن 
پنج بســته شکالت به پنج نفر اول به وعدة خود عمل می کند و بچه ها پس از 
دریافت شــکالت ها به گروه خود باز می گردند ولی وقتی بسته شکالت را باز 
می کنند می بینند که معلــم با مهارت حرفه ای خود برای همه اعضای گروه به 
طوری مساوی شکالت گذاشته اســت. با این گونه تمهیدهای فرهنگی معلم، 
هم »انرژی ســازندة رقابت« به زعم »جین وال« آزاد و به کار گرفته می شود و 
هم شــادمانی ناشی از آن باعث می گردد که در گروه بودن و مشارکت تقویت 

شود و سرخوردگی یا اثر زیان باری به همراه نداشته باشد. 

 مرادی: 

نظر و تحلیل شما در بارة رقابت در ایران چیست؟

 سرکارآرانی: 

در بارة موردکاوی ایران پیشــنهاد می شود اول معلوم شود که رقابت چی با 
چی، کی با کی، و کجا با کجا؟ به عبارت دیگر الزم است صورت بندی فکری 
مســئله به روشنی تبیین شود. من متوجه هســتم که صورت بندی رسانه ای یا 
دغدغه های اجتماعی این روزها دربارة رقابت و گســترش تله های سنجش و 
تست و آموزه های تســت زنی و همه گیر شدن آزمون های تعیین کنندة رتبه و 

 
مسئله پیچیده و 

چندوجهی رقابت 
در ایران
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استانداردســازی های گمراه کننده تا چه حد به ســطوح پایین آموزش عمومی 
تسّری پیدا کرده که طبعًا آسیب های تربیتی غیرقابل انکاری هم به خانواده ها و 

مدارس و به ویژه رشد و شکوفایی بچه ها وارد کرده است.
به نظر من در ایران، مسئله پیچیده تر و چندوجهی تر از آن است که بشود 
آن را به صورت مکانیکی و دوگانه سازی شدة رقابت و همکاری، بر اساس 
ذهنیت غربی یا شــرقی، به تصویر کشــید. برای مثال در روابط انسانی، به 
ویژه تعامل اجتماعی میان بچه ها و بزرگ ساالن در خانه و مدرسه، کیفیت، 
تعادل و پیامدهای میان روابط تــار )یعنی روابط از باال به پایین-عمودی( 
و روابط پود )روابط هم ســطح و هم وزن-افقی( میان اعضا اهمیت زیادی 
دارد. مســئله فراتر از شبکة توزیع قدرت و کیفیت و مشروعیت و منشأ آن 
است. به نظر می رســد بحث »آزادی و تربیت«، پرسشی فراتر، پیچیده تر و 

عمیق تر از شــکل نظام های سیاسی و کیفیت حکمرانی آن هاست.
در ایران، کســی که اساسًا تا چشم باز کرده تابلوهای بکن نکن )روابط تار( 
پیرامونش را پر کرده است و بیشترین محرک های رفتارش در کودکی پاداش یا 
تنبیه و در بزرگ سالی تشویق یا تهدید بوده است! آیا به شکل دیگری )روابط 
پود( اجازه داشته که مســائل را ببیند یا واکاوی و تحلیل یا وارسی کند؟ و یا 
اینکه، در تحلیل آن ها مشــارکت کند و خوانش خود را بیان کند و...؟ اگر به 
صدها سال نظام اقتـــدار سیاسی خودمان نگاهی دوباره بیفکنیم، به روش های 
تربیتی خانواده ها، حتی شــکل عمل به مناســک و احکام پیدا و پنهان آن در 
مراسم رســمی و غیر رسمی در خانواده و مدرســه و جامعه و... می بینیم که 
این همه، در همه حال، مبتنی بر روش های همه جا در دسترس تنبیه و پاداش 
استوار است بوده، و تقریبًا هنوز هم دارد خود را بدون لکنت و مکث ترویــج 

و تحمیل می کند. 
در چنین شرایطی محرک های بیرونی برای برانگیختن فرد به انجام عملی و 
یا نهی او از کاری، موضوعیت تام می یابد و جا را بر نیروهای درونی انگیزش 

 
در کودکی: پاداش 
یا تنبیه 
در بزرگ سالی: 
تشویق یا تهدید
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تنگ می کند، تا آنجا که فرد بعضًا از چرایی رویدادها و پدیده ها چشم می پوشد 
و اندیشــه در آن ها را به وقت دیگری موکول می کند. حاال نقد یا نســیه! این 
روزها دیگر نســیه هم برای جوان تر ها چاره ســاز نیســت، پاداش را نقد نقد 
می پسندند! که این امر به بروز جلوه هایی از رفتارگرایی اثبات گرایانه و نتیجه 

گرایی مکانیکی در لحظه منجر می شود.
بــه عــالوه در غیاب عالقه و انگیــزة درونی دانش آمــوز و عدم توجه و 
توانایی حرفه ای معلم و همین حجم زیاد کتاب های درســی، تنها چیزی که 
باقی می ماند ابزار رقابت اســت، آن هم برای رسیدن به حداقل های غیرقابل 
اجتناب و نه بیشــتر! از این بدتر اینکه همین موضوع در برنامه های رســمی 
انعکاس می یابــد. برای مثال، در ردیف ۴ جدول عناوین برنامه های )ابالغي 
بخشــنامه 1۳0811( معاونت آموزش ابتدایی و ردیــف 17 جدول عناوین 
برنامه های آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش در سال 1۳99 )مستند 
به برنامه اجرائی سند تحول بنیادین در طول برنامه ششم توسعه( می خوانید: 
»تدوین و اجرای نظام رتبه بندی مدارس و ارتقای مستمر کیفیت در راستای 
رقابت پذیر کردن مدارس تا پایان برنامة ششم توسعه«؛ مبتنی بر راهکار سند 
تحول »ایجاد نظام رتبه بندی مدارس و مؤسسات آموزش وپرورش به منظور 
شفاف ســازی عملکرد و ارتقای کیفیت و تقویت انگیزه های رقابت منطقی و 

علمی بین آنان«.۳7
صرف نظر از آموزش مدرســه ای، در نظام تربیتی خانوادگی هم مدام به ما 
یادآوری می کنند که چه بکنیم تا بابا خوشــش بیاید! تا معلم خوشش بیاید! تا 

اعضای خانواده دل خور نشوند، تا مهمانان نرنجند و ...!
اگر بخواهم شواهد روشنی برای آنچه بیان شد بیاورم، به برخی از دیدگاه های 
دانش آموزان که در پژوهش روایی محمود رضائی اُترآباد، به راهنمایی دکتر بهروز 
مهرام و مشــاورة دکتراحمدرضا حیدریان شهری، در زمینه واکاوی برنامه درسی 
اجراشــده به منظور کشــف عوامل اثرگذار بر فرهنگ رقابت دانش آموزان، آمده 

 
چه کنیم تا معلم 

خوشش بیاید؟
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است )دانشگاه فردوسی مشهد، 1۳99( اشاره می کنم. این پژوهش روایی از جمله 
دربردارندة نظر پژوهشگر و مصاحبه های میدانی او با دانش آموزان دوره های اول 
و دوم متوسطه و هنرجویان هنرستان است. گفته های دانش آموزان شواهدی عینی 
اســت که ابعاد پیچیــدة رقابت در الیه الیة بافتار فرهنگ آمــوزش ایران، اعم از 
خانواده، مدرسه، مدیریت، معلم و خود دانش آموزان را نشان می دهد. اینجا برای 
واکاوی موضــوع به نمونه هایی از نظرات دانش آمــوزان، به ویژه از منظر توانایی 

حرفه ای معلم، آموزش)فعالیت گروهی(، خانواده و دانش آموزان اشاره می کنم.۳8 

یکم: رقابت از منظر توانایی حرفه ای معلم، به ویژه وقتی راهی جز ترویج 
رقابت برای رسیدن به حداقل های ممکن ندارد.

دانش آموز ۱: »بهتره معلم از روشــی استفاده کنه که بچه ها درگیرش بشن؛ 
مثل حل مســئله. اما وقتی بیاد درسشــو بده و بره مثل این می مونه که به آدم 
اهمیت نداده. کالس نباید خشــک و سرد باشــه. اگه با تشویق و نمره همراه 
باشــه انگیزه بیشتر می شه، گروه بندی هم به طوری که تلفیقی از دانش آموزای 

قوی و ضعیف باشه مفیده.
دانش آموز 2: »تشویق همیشه جواب می ده، برعکسش تهدید مقاومت ایجاد 
می کنه. معلمی که خشک و بی روح باشه نهایتًا درسش هم همون طور خشک 
می مونــه و تا آخر بچه ها بهش گوش نمی دن، ولی اگر کمی صمیمی باشــه و 
گاهی با دانش آموزا ارتباط بگیره درس رو بیشتر می فهمن. معلم ما این طوره. با 
بچه ها همراهی می کنه و باعث انگیزِش  شــون می شه. همه منتظریم تا سه شنبه 

بشه و کالس ایشون برسه.«
دانش آموز 3: »یک دبیری داریم که چون می داند از تدریسش خوشمون نمیاد و 
چیزی نمی فهمیم خیلی سخت می گیره و مدام با امتحان گرفتن برای ما اضطراب 
ایجاد می کنه. کار عملی که فردی باشه بیشترین انگیزه را به دانش آموز قوی می ده 

تا رقابت کنه. کارگروهی در عوض باعث حرکت کسی می شه که ضعیف تره.«

 
آیا راه دیگری 
جز ترویج رقابت 
هست؟
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دانش آموز 4: »چون نمی دونم چی می خوام، انگیزه ای برای درس و رقابت 
نــدارم. یک معلم خــوب رفتارش با دانش آموزانش گرم و صمیمی اســت و 
تکلیف زیادی برای خانه نمی دهد و زیاد ســخت نمی گیرد، کالسش خشک 
نیســت جوری که بچه ها از ترس بخوانند؛ ســعی می کند به خوبی با بچه ها 
ارتباط برقرار کند. گروه بندی بهتر از کار فردی اســت، به شرطی که همه نوع 

دانش آموز، از قوی تا ضعیف در آن باشد.«
دانش آمــوز 5: »دبیری داریم که از بس خوش اخالقه و دائم شــوق ایجاد 
می کنه بچه ها توی کالســش با عالقه درس می خونن، برعکسش یه دبیر دیگه 
داریم که با تحت فشــار قرار دادن بچه ها سعی می کنه همون کار رو بکنه ولی 
خب، یه مشــت برنج خام رو فشار بدی ازش بیشــتر ریزش می کنه! توانایی 
معلم در تدریس و انتخاب روش مناســب خیلی تاثیر رو انگیزة بچه ها و جّو 

رقابتی شون داره.«
دانش آموز 6: »البته دبیر خوب خیلی تأثیر داره. امســال با اعتراض بچه ها 
یکی رو عوض کردن، و معلِم تازه با روش تدریس خوبش، االن دوباره بچه ها 
دارن می فهمن درس رو و عالقه نشون می دن. دبیری که رشوه می گیره تا نمره 
بــده کجا و دبیری که زودتر از بچه ها میــاد و تا نفهمن درس رو ول نمی کنه 
کجا؟ دبیرا نباید مغرور باشــن، چون بچه ها هم خیلی غرور دارن و این طوری 
نمی شه کنار بیان با هم. معلم باید ارتباط بگیرد و بچه ها برای جلب توجه اش 

به آب و آتیش بزنن.«
دانش آمــوز 7: »معلم ادبیاتم، در ســال هفتم، به خاطر نــوع نگاهم به 
موضوعات بهم خیلی توجه می کرد. همین باعث شــد توی رشــتة انشا تو 
کشــور مقام اول بیارم و حس کنم خیلی توی ادبیات اســتعداد دارم. ولی 
ســال بعدش دبیر علوممــون بازم دقیقًا به خاطر همون طــرز فکر متفاوتم 
مســخره ام کرد و همین باعث شــد کــه درون گرا بشــم و از جمع فاصله 

بگیرم.«

 
گروه بندی بهتر از 
کار فردی است به 

شرطی که همه نوع 
دانش آموزی در آن 

باشد
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دوم: از منظر فرهنگ آموزش در مدرســه، به ویــژه وقتی گروه کانون 
رقابت می شود.

دانش آموز 8: »بچه ها توی گروه هایی که گذاشــته شــده بــه هوای هم درس 
می خونن و سعی می کنن از هم عقب نمونن که به ضرر گروه بشه. جوری شده که 
توی ِگیم هم رقابت داریم. ما سه نفر با هم در رقابتیم. من ضعیف تر از اون هام، ولی 
سعی می کنم توی رشته ورزشی از اون ها جلو بزنم. واسه همین ساعت های زیادی 
رو به تمرین می گذرونم. وقتی از یکی از اون ها، تو درس عقب میفتم و ناامید میشم 
میادپیشم و میگه چرا نمی خونی؟ پاشو! تنبل نباش! او منو تحریک می کنه تا توی 

رقابت بمونم، تا بعد که از من جلو می زنه مسخره ام کنه.«
دانش آموز 9: »برای من مهمه کســی که باهــاش رقابت می کنم از من بهتر 
باشه. فضایی که معلم بین تدریس برای ایجاد رابطه بین خودش و بچه ها قرار 
می ده شــوق بچه ها را برای یادگیری بیشتر می کنه و فضای کالس را هم برای 
ایجاد رقابت آماده تر می کنه. معلم به واســطة رفاقت باعث می شــه دانش آموز 
اگــر به گروه کنترل، یعنی رفقایش، قول شــلوغ کاری و بر هم زدن کالس را 
داده بود به واسطه رفاقت با معلم به خودش اجازة این کار را نده و برای جلب 
نظر معلم هر کاری بکنه. بهترین راه برای گرم کردن تنور رقابت به نظرم گروه 
بندیه. دانش آموزا برای اینکه تحقیر نشن سعی می کنن توی سطح مناسبی باقی 
بمونن. من دوســت ندارم رقابت منو به سمتی ببره که رفاقتم با بچه ها از بین 

بره. واسه همین تالش می کنم بقیه هم درس رو بفهمن حتی رقیبام.«

سوم: از منظر خانواده، به ویژه وقتی به رقابت دامن می زنند.
دانش آموز ۱۰: »والدین خیلی ما را با بچه های دیگة فامیل مقایســه می کنن. 
بین نســل جدید و قدیم فاصله افتاده. میل به تجربه کردن باعث می شه فرد به 
تنهایی پیش بره و از تجربة بقیه صرف نظر کنه و این از عواملیه که افراد وارد 
رقابت بشن. چون یک میدوِن فردیه، مثل کنکور که خیلیا می خوان در سطحی 

 
بین نسل جدید و 
قدیم فاصله افتاده 
است
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باشــن که بتونن توی کنکور موفق بشــن. بچه ها توی این سن خیلی پذیرندة 
نصیحت نیستن؛ چون خیلی غرور دارن.«

دانش آموز ۱۱: »در کالس ما رقابت وجود نداره، ولی قباًل بود. معلم ها دچار 
تغییر رفتار شــدن و احتماالً به خاطر کم کاری بچه هاســت که انگیزة الزم رو 
ندارن. سال اول که رقابت زیاد بود برای این بود که بعضی از بچه ها از مدارس 
تیزهوشان و شــاهد منتقل شده بودن مدرســه و کالس ما، و دوست داشتیم 
خودمون رو باهاشــون بســنجیم، یه جورایی جّو درسی بود. دبیرا با بچه های 
درســخون کم و بیش رفتار متفاوتی داشتن و بهتر برخورد می کردن. گاهی هم 
باشــوخی سعی می کردن ارتباط بیشتری با بچه ها بگیرن. به نظرم اینکه عده ای 
در رقابت شرکت نمی کنن به خاطر عدم توانایی است و ممکنه در جای دیگر 
که توانایی دارن وارد رقابت شن. مثاًل در ورزش. بعضیا هم به خاطر مقایسه با 
اقوام دست به رقابت می زنن، مثاًل همش بابام منو با پسر عموم مقایسه می کنه 

که برای هر دومون باعث رقابت شده.«
دانش آموز ۱2: »پارســال رقابت بود ولی امســال اصاًل دیگه نیس. بچه ها 
درگیر کار و دوســت دخترشدن و اصاًل درس براشون در درجة اهمیت باالیی 
نیس. منم دیدم همه شــل کردن منم شــل کردم. هر ســال یه مسئله جدیدی 
دانش آموز و جامعه رو درگیر خودش می کنه؛ گوشی و اعتیاد و رفیق بازی یه 

بخشی شه. به نظرم بچه هایی که میو فتن توی بحث رقابت سالم ترینن.«

چهارم: از منظر دانش آموزان، بــه ویژه وقتی به رفتارگرایی عادت داده 
می شوند.

دانش آموز ۱3: »معلمایی که تو مدرسه قبلی داشتم با نمره دادن و زیاد اهمیت 
دادن به امتحــان و درس ایجاد انگیزه می کردن. مدرســمون به دانش آموزای 
باالی 19 طی یک جشــن هدیه می داد و لوح تقدیر؛ که برای ورودی مدرسه 
نمونه هم امتیاز خوبی داشــت. واسه این بچه ها خیلی با هم رقابت می کردن، 

 
عامل اصلی رقابت 

ما، معلمان بودند
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جوری بود به جای اینکه تــوی دفتر نمره، نمرة خودمونو ببینیم نمرة رقیبمون 
رو می دیدیم و سعی می کردیم رقیبمون به ما نرسه. اونجا معلم ها دربارة آینده 
شــغلی و رشته ای خیلی راهنمایی می کردن، ســؤاالتی که در امتحان می دادن 
هدفدار و بیشتر عملکردی بود و همه عوامل مدرسه یکدست بودن و همه رو 

سعی می کردن در رقابت نگه دارن.«
دانش آموز ۱4: »...من به کسایی که باهاشون رقیب بودم ولی صمیمی نبودم 
دروغ می گفتم، ولی االن بعد سه سال به هم حقیقت رو می گیم و تالش می کنیم 
به هم برســیم؛ حتی توی بعضی امتحانا به هم تقلب می رسونیم. تشویق حتی 
اگه به صورت احترام باشــه تأثیر زیادی داره. به خصوص روی ضعیف ترها، 
ولی اعالم نمرات بین دوســتان تفرقه می اندازه. بعضی معلم ها به بچه هایی که 

می دونن با هم رقابت می کنن بیشتر ارفاق می کنن تا از هم جا نمونن.«
دانش آموز ۱5: »...بیشتر دوســت دارم توجه معلم رو به خودم جلب کنم. 
بچه هایی که درس نمی خونن هم ســعی می کنن با تقلب هم شده توی رقابت 
باشن تا سری تو سرا دربیارن یا الاقل آخرین نفرا نباشن. دبیرا با اخالق خوش 
و تشــویق می تونن بچه ها رو به درس جذب کنن. من بیشــتر سعی می کنم با 

خودم رقابت کنم تا با بقیه، ولی نظر بقیه هم برام مهمه.«
دانش آموز ۱6: »...یکی از دبیرامــون اصاًل به خود درس اهمیت نمی داد و 
تکالیف و حتی درس و ســؤال طرح کردن رو هم به خودمون می سپرد، همین 
باعث شــد ما هم به اون درس رغبتی نشون ندیم. تشویق خیلی روی بچه ها 
تاثیــر داره، حتی اگه با یه چیز کوچک مثل ســتاره جمع کردن باشــه. خودم 
توی رقابت نیســتم دلم می خواد همه رشد کنن حتی شده با تقلب رسوندن به 

اون ها.«
دانش آموز ۱7: »من همیشه جزو سه نفر اول کالس بودم و رقابت می کردم 
و بچه های ضعیف تر به من حسادت می کردن و من خیلی ازین موضوع لذت 
می بردم. نظر دیگران برای من خیلی مهم اســت؛ اینکه فکر کنند درســخون 

 
از حسادت بچه های 
ضعیف تر به خودم 
لذت می بردم
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هستم. معلم ها معموالً به بچه هایی که در رقابت هستن بیشتر ارفاق می کنن.«
دانش آموز ۱8: »توی کالس باید رقابت باشه تا حرکت اکثریت بچه ها بقیه 
رو هم به حرکت دربیاره. من با دوسه نفری که در رقابت هستم خیلی صمیمی 
هم هستیم و قراره با هم خونه بگیریم. من سعی می کنم چیزایی که یاد دارم رو 
به اون ها نگم ولی اونا این طور نیستن. وقتی کمک می کنم بهشون که بدونم از 

من جلو نمی زنن، یعنی تهدید برای جایگاهم به حساب نیان.«

شــاید گفته های این دانش آموزان شما را به فکر فرو برده است. گفت و گو با 
سرپرســت ایرانی آزمون های بین المللی تیمز و پرلز هم خواندنی است. او از 
یک طرف شــواهدی شــفاف و به روز از زیرکی دانش آموزان ایرانی را نشان 
می دهد و از طرف دیگر نشــان می دهد که این شواهد ناشی از آموزِش بدون 
تربیــت، مکتب رفتارگرایی و جریان تربیِت مبتنی بــر ترس و پاداش و تنبیه 

است. 
در ایــن گفت وگو، عبدالعظیم کریمی می گوید: »مــا در تیمز ۲015 و پرلز 
۲016 شــاهد افت شــدید در درس های خواندن، علوم و ریاضیات نسبت به 
دوره های قبل هســتیم....و در اغلب دروس و پایه ها سقوط آزاد داشته ایم...« و 
ادامه می دهد: »شــاید یکی از دالیل افت عملکرد ما تغییر ساختار و کتاب های 

جدید و...« است. 
اشــاره های عبدالعظیم کریمی به برخی از پاســخ های دانش آموزان ایران به 
پرســش های تیمز و پرلز هم خواندنی است. »...مثاًل یکی از سؤال های آزمون 
تیمز علوم پایة چهارم این اســت که چرا جانــوران دو گوش دارند؟... برخی 
بچه ها جــواب داده اند: برای اینکه از یک گوش بشــنوند و از یک گوش در 
کنند!، یا داســتانی درباره تاریخچه پیدایش و تولید شــکالت در دوران قدیم 
در آزمون پرلز]آمده اســت[، بعد از پایان داســتان از دانش آموز سؤال شده که 
نخســتین درخت شکالت در کدام کشور بوده اســت؟ و او در پاسخ نوشته: 

 
دو گوش، برای 

اینکه از یکی 
بشنوند و از دیگری 

در کنند!
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اصاًل ما نباید شــکالت بخوریم؛ چون دندانمان را کرم می خورد!؛...در یکی از 
داستان های پرلز با عنوان »موش های وارونه« در پایان داستان از بچه سؤال شده 
است: چه نتیجه ای از داســتان گرفته اید؟ برخی نوشته اند: نتیجه می گیریم که 

خوب درس بخوانیم و سرکالس معلم عزیزمان را اذیت نکنیم.«۳9
در ادامــه گفت وگــو، عبدالعظیم کریمی ما را به بازاندیشــی در روش های 
آمــوزش و یادگیری، موضوِع بحث شــما، دعوت می کند و می پرســد: »چرا 
دانش آموز ما این پاســخ را داده اســت کــه هیچ ربطی به ســوال ندارد؟« و 
خودش پاســخ می دهد:»چون بچه های ما خیلی زرنگ تر از آن اند که پاســخ 
ســؤال را بدهند، بلکه آن ها نظر معلم را جلب می کنند! اتفاقًا خیلی باهوش و 
موقعیت شناس اند....آن ها یادگرفته اند چیزی را بگویند که ما دوست داریم، نه 
چیزی که خودشان فکر می کنند!« و ادامه می دهد: »ما با مشاهدة این زرنگی ها 
باید متوجه کاهلی خودمان بشــویم! با مطالعه و تحلیل این پاسخ های به ظاهر 
جاهالنة بچه ها، می توانیم به پشت صحنة آموزش و پرورش -که بعضًا فرهنگ 
ریا و تظاهر است- دسترسی عالمانه پیدا کنیم؛ چون دانش آموزان یاد گرفته اند 

چگونه ریا و تظاهر کنند.«۴0 
وقتی تعلیم و تربیت در همه جا، خانه، محیط بیرونی، مدرســه و ... مبتنی بر 
ترس است، این ترس در ساختارهای مکانیکی تنبیه و تشویق نمایان می شود. 
شــما ابتدا بهتر اســت مانند دیالوگ های تربیتی در قــرآن )برای مثال تحریم 
شــراب۴1( آرام آرام و مرحله به مرحله با زمینه سازی و توانایی اقناع ذهنی و 

عینی همة اجزا و اکوسیستم تربیت، در این وادی قدم بگذارید. 
عنایت دارید که تشویق و تنبیه شالودة رفتارگرایی مدرن است. خروجی آن 
مثل تنظیم بازار، رفتار آدمی را در عرصة کســب وکار تنظیم می کند. تنظیمی 
از جنس صفر و یک! اینکه می پرســید رقابت خوب است یا بد است؟ باشد یا 

نباشد؟! کجاها هست و کجاها نیست؟ 
این از جنس تعامِل ظاهر الصالح اســت که بعضًا خودش آسیب زاست! هر 

 
ترس در 
ساختارهای 
مکانیکی تنبیه و 
تشویق نمایان 
می  شود
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چند به ظاهر به دنبال طرح آسیب و رفع آن است. 
خوشــحال خواهم شــد اگر معلمان ما فهم شما از مسئله رقابت را حالجی 
کنند. البته به شرط اینکه دوباره در چنبرة صفر و یک نیفتند و تقال نکنند مجزا 
از ســایر عناصر سازنده جریان تربیت، به این سؤال پاسخی بدهند؛ پاسخ های 

تستی از جنس خود سؤال، مثاًل رقابت سازنده اش خوبه! یا خوبش خوبه!
اجازه بدهید به پرســش شما بیندیشیم. این مثل ســعی صفا و مروه است. 
در طلب روشــنایی میان اصــول و روش هایی به ظاهــر متناقض در رفت و 
آمدیم تا وضعیت حال موشکافی شود و چشم اندازی برای آینده متصور گردد. 
بازاندیشــی تجربه های خود و دیگران صورت بندی بهتری از مسئله رقابت و 

پیامدهای آن ارائه می دهد. 
امیدوارم این گفت وگو ها آرام آرام ترویج شــود تــا در تفاهمی اثربخش و 
مستمر، »کیفیت« فرایندهای تربیت و روش های انگیزش در فرایند آن واکاوی 
شــود و سمت و سوی اثربخش تر و ماندگارتری برای »بهسازی« آموزش پیدا 
کنــد. منظور من از کیفیت یعنی پرداختن به جزئیاِت سرشــت تربیت تا جای 
ممکن، و منظورم از بهسازی یعنی رفِع موانع »شدن« و »پروردن«، که سرنوشت 

تربیت است تا جای ممکن.
در عین حال، این دغدغة شــما دربارة رقابت قابل مطالعه است، به ویژه در 
ارتبــاط با بحث هایی پیرامون تاب آوری۴۲ )برای مثال کودک تاب آور، کالس 
درس تاب آور، مدرســة تاب آور و خانوادة تاب آور و...( و ناظر به پرورش 
توانایی های برخاســتِن پس از هر زمین خوردنی است. نلسون ماندال که خود 
مجسمة تاب آوری بود، بیانی دارد که تعریف تاب آوری هم هست، می گوید: 
»بزرگ ترین شکوه زندگی آن نیست که هرگز زمین نخوریم، بلکه آن است که 

پس از هر زمین خوردنی دوباره برخیزیم.«
بــه عالوه دعوت کنیم اهل فکر و مربیــان تربیتی را برای تأمل در تقریر 
کیفیت و ســطح یا نقطه نزاع اصل هایــی تربیتی که متناقض یا متضاد با هم 

 
 پس از هر بار 
زمین خوردنی 

دوباره برخیزیم!
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به نظر می رسند؛ و هم دل نگران تله های تست زنی، روش گزینش دانشجو 
و شــیوة عمل موسسات کارکشته ای باشیم که در این عرصه کسب و کاری 
راه انداخته اند و مشــتریان ویژة خود را دارند و در غفلت سیاستگذاران و 
مدیران آموزشی تا دوره های آموزش ابتدایی هم سفره شان را پهن کرده اند! 
به نظر من، این دو، دو موضوع متفاوتی هســتند که بهتر اســت هر یک به 
روشنی تبیین شــود. پیشنهاد می کنم این دو، در عین تفاوتشان، در راستای 
یکدیگر و به شــیوة ســازنده، شــامل ویژگی های گفت وگوی روشنگرانه، 

مطرح شود.
بنابراین پیشنهاد می کنم دغدغه یا دل نگرانی عمیق خود و خانواده ها و معلمان 
و به طور کلی جامعه را دوباره صورت بندی و پیامدهای آن را به صورت شــبکه 
معنایی روشــن، در ارتباط با ذهن و ضمیر خانواده ها، معلمان و سیاســتگذاران 

آموزشی، به ویژه دربارة اثربخشی شیوه ها و اصول تعلیم و تربیت، مطرح کنید.
من معموالً برای تبیین منظورم برای دانشجویان مثال کلید روشن و خاموش 
چراغ منزل را می زنم. می گویم: ببینید! این کلید برق در این ســالن یا روشن۴۳ 
اســت یا خاموش۴۴ اســت. جز این نمی تواند باشــد. اما نظامات اجتماعی و 
فرهنگی، این جوری نیســت؛ طیفی اســت. مثل فتوشاپ اســت که در میانه 

سیاهی و سفیدی ظاهری آن هزاران رنگ امکان ظهور و جلوه گری دارد.
ما بهتر اســت تمرین کنیم و کم کم عادت کنیم که نظامات فکری- فرهنگی را 
خاموش-روشن نبینیم. برایتان بگویم که در ژاپن دیگر چراغ ها را هم خاموش یا 
روشن نمی بینند. آن ها سوئیچ های چراغ های اتاق منزل و خواب را به نحوی تعبیه 
کرده اند که پنج گام تا روشــنی یا تاریکی دارد. دفعتاً تاریک نمی شــود، دفعتاً هم 
روشنایی اش چشم آدمی را نمی زند. چهار مرحله تا تاریکی دارد و صبح هم چهار 
بار که بزنید آرام آرام و گام به گام اتاق به روشنایی می رسد. به نظر می رسد آن ها 
این ابتکار را از روند طبیعی طلوع و غروب خورشــید اقتباس کرده اند. خورشید 

آرام آرام باال می آید. آرام آرام هم غروب می کند و از دیده ها پنهان می شود. 

 
نظامات فکری- 
فرهنگی را 
خاموش- روشن 
نبینیم
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بــه هر حال، ما به مراقبت بیشــتری نیاز داریم تا در طرح مســئله واکاوی 
دغدغه ها، هوشیارانه تر عمل کنیم تا خودمان در راه و روش مکانیکی)خاموش 

یا روشن( که نقاد آن هستیم گرفتار نشویم.

 مرادی: 

بازاندیشی در نقشة راه مدارس، برای حرکت تربیتی آرام، از رقابت محوری به 

همکاری محوری، چگونه ممکن است؟

 سرکارآرانی: 

شما می دانید که انواع رسانه ها، مدارس، خانواده ها و معلمان و نیز مؤسسات 
سنجش آموزش در اقســام مختلف آموزشــی، فرهنگی، آماده سازی، تمرین 
داوطلبان کنکــور سراســری و... در اجتماع نقش آفرینی می کنند. از ســوی 
دیگر نقش مناســبات سیاســی، کیفیت حضور و عمل رســانه ها شیوة توزیع 
قــدرت و نقش دولت و نهادهای مدنی را نیز نمی توان نادیده گرفت. شــیوة 
تعامل و گفت وگوی قبیله های سیاســی را هم، که هر یک مؤسسات آموزشی 
فربــه و تاثیر گذاری دارند، نمی توان نادیــده گرفت. در چنین وضعیتی، برای 
بازاندیشــی در نقشة راه مدارس- که مدنظر شماست- پیشنهاد می شود اول به 
صورت فرایندی حضور این گوناگونی در چشــم اندازها و نیازها و انتظارات 
و فرایندها و عملکردها را صورت بندی کنیم. گام بعدی هم نیازســنجی آن ها 
برای موقعیت ســنجی )بخوانید وضعیت موجود( و تهیــة برنامه عملی برای 
تغییر )بخوانید وضعیت اثربخش تر( این پارادایم )چارچوب فکری و فرهنگی 
سرمشــق یا الگوی عملی رفتار یا برنامه و...( است. تازه به اینجا که رسیدیم، 
برای توانمندســازی همگان برای تغییر این پارادایم نمی توانیم نسخه ای واحد 

بپیچیم. 
در این سال ها که من به بهسازی آموزش و به ویژه اصالح اثربخش آموزش 
در عمل می اندیشم، همه جا در مؤسسات آموزشی، اعم از دولتی و غیردولتی، 

 
نقش آفرینی همه، 

برای رقابت!
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و صرف نظر از گرایش های فرهنگی، اقتصادی، سیاســی و اجتماعی آن ها، با 
همین پرسش روبه رو بوده ام. 

در بعضی از موردکاوی هایم که با استفاده از دانش معماری در بارة بهسازی 
فضاهای آموزشــی مطالعه می کنم، به این پرسش نرم افزاری )تغییر پارادایم ها 

چگونه ممکن است؟( نیز پاسخ داده ام.
در پاســخ به پرسش شما اگر بخواهم از تجربه های این گفت وگوها و آنچه 
از کریستوفر الکســاندر آموخته ام وام بگیرم و چارچوبی برای تامل در امکان 
تغییر پارادایم ها )سرمشــق های تغییر برای بهسازی مدارس( ارائه دهم، به پنج 
راهبرد اساسی متناسب با گوناگونی های موسسات آموزشی اشاره می کنم.۴5 به 
این امید که هر یک از مؤسسات، با مناسبات سازمانی متنوع موجود در سامانه 
آموزش رسمی کشور، بتوانند خود را با یکی از این راهبردهای بهبودی تطبیق 
بدهند و به اندیشــه در راهکارهای الزم برای تغییر پارادایم یادشــده در بستر 

اندیشه و عمل تربیتی در درون خود بپردازند.
اول؛ بازســازی.46 پاره ای از مؤسسات آموزشی برای تغییر )یا تعادل( پارادایم 
رقابت به پارادایم همکاری راهی طوالنی را طی کرده اند. آن ها به بازبینی هدف های 
تأسیسی و در ادامه به توانمندسازی حرفه ای نیروی انسانی خود بیشتر نیازمندند. 
همچنین واکاوی این مهم که کجاها و بر اساس چه عوامل و نیروهایی از جهت گیری 
همکاری عدول کرده اند، غربال گر شده اند و چگونه می توانند دوباره به هدف های 

روشن اولیة خود برگردند از دغدغه های آنان می تواند باشد.
دوم؛ بهســازی.47 برخی از مؤسســات آموزشــی عالوه بــر بازبینی به 
بازاندیشی مستمر هم نیاز دارند تا راه اثربخش تری برای آموزش مدرسه ای 
خود پیــدا کنند. کارکردهــا و منافع اقتصادی، شــهرت و انواع بزک های 
اجتماعی ناخــودآگاه آن ها را علی رغم گرایش بــه همکاری و تعاون، به 
رقابت سوق داده است. تنها با تذکار و واکاوی راه طی شده مسئله شان حل 
نمی شــود، بلکه به بازبینی الگوهای ذهنی و فراتر از آن بازاندیشــی مستمر 

 
بازاندیشی مستمر 
برای اثربخشی 
بیشتر
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عمل انجام شــدة هر روزة خود نیاز دارند. تا بتوانند پارادایم تعدیل یا تغییر 
از رقابت به همکاری را پیش ببرند.

سوم؛ مرمت.48 در مرمت، مؤسســة آموزشی نیاز دارد با احتیاط بیشتری 
پارادایم موجود را پازل به پازل بررســی کند و بر اساس نتیجة این بررسی 
پارادایمــی تازه، بر مبنــای همکاری از نو، بســازد. رقابــت در این نوع 
مؤسســات تا اعماق حیات وجودی شــان پیش رفته اســت. در عین حال 
هرازگاهــی ندایی از درون اجتماعات خودمانی آن ها شــنیده می شــود که 
مثاًل، آیا ما راه را درســت می رویم؟؛ یا خانواده هــا دغدغه ای تازه مطرح 
می کنند و مؤسسان و مدیران را، که دهه هاست امور را بر پاشنة سازوکاری 
ثابت و بعضًا ســودده پیش می برند، به بازاندیشــی کلی دعوت می کنند؛ یا 
اساســا بچه های این مؤسسات به شــیوة قبلی فرمان نمی برند و در جامعه 
بعضًا متفاوت از هدف های اولیة تربیتی موسســان ظاهر می شــوند و جلوه 

می فروشند و عشوه می خرند. 
این همه از جنس واقعه اند که به خودی خود راوی غیر اثربخش بودن سازوکارهای 
رایج این نوع موسسات آموزشی است. در این مناسبات، بعضاً مدیران و معلمان به 
مثابه آتش نشانانی خسته اینجا و آنجا به دنبال رفو کردن امور به ظاهر جنجالی اند. 
خبرهایی از جنس واقعه، زنگ مرمت این مؤسســات را به صدا در آورده است و 
آن ها را دعوت می کند تا برای حفظ میراث دهه ها کار تربیتی، راه طی شــده را به 
ظرافــت واکاوی کنند و مطابق نیازهــا و رازهای خانواده ها و بچه ها و جامعه در 
تعاملی ظریف، مشــترک و مستمر سازه های ذهنی اندیشه و عمل تربیتی خود را 
مرمت کنند. به این معنی که سازه به سازه با وسواس بازبینی کنند و نو را به جای 
کهنه بنشانند. برای این مهم توانمندی ظریف و پیچیده ای الزم است و رمز موفقیت 
آن گفت وگوهای بی پایان با شواهد عینی، داده ها، خانواده ها، بچه ها و اجتماعات 

محلی و سنجش خروجی ها و کارکرد و اثربخشی آن هاست.
چهارم؛ تجدید حیات49. این دســته از مؤسســات آموزشی به مثابه موجودی 

 
زنگ مرمت 

مؤسسات آموزشی 
به صدا درآمده 

است
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هستند که روح خود را از دست داده است، بنابراین نیازمند بررسی دوباره اهداف 
و روش هایشان، مو به مو و از خط اول هستند. در گام اول هدف های کلی و حتی 
رفتاری مانعهًْ الجمع را پشــت ســر هم چیده اند. مثاًل نوشته است: هدف مؤسسه 
عبارت است از تربیت شهروندی جهانی، مبتنی بر تمرین مهارت های زندگی در 
عصر فناوری اطالعات با اقتصادی دانش بنیان، ملتزم به پیروی از ... و با انگیزه برای 

پیشبرد گفتمان اصالح اجتماعی بر اساس آموزه های دینی و ...!
اگرچه تغییر پارادایم، از رقابت به همکاری، برای این دســته از مؤسســات 
آموزشی در زرورق گزارش عملکرد ساالنه ممکن است جلوه ای بفروشد، ولی 
در عمل حکایت از حرکتی نامرئی به ســوی بی حالتی، فرسودگی و تزلزل در 

مناسبات تربیتی دارد. 
پنجم؛ احیا5۰: مؤسســه به مثابه موجودی اجتماعی به افق گشایی نیاز دارد. 
به زبان ســاده تر، مؤسسة آموزشِی فرسوده شده بین مرگ و زندگی در نوسان 
است. در شرایط غیر قابل درمان قرار دارد و به اصطالح در بخش مراقبت های 
ویژه به ســر می برد. هر آن، ممکن است ســاختار و بافتار آن با تزلزلی اندک 
)تلنگری( فرو بریزد. حادثة ســاختمان پالســکو را در مرکز شهر تهران که به 

خاطر دارید. به چنین مؤسسه یا جامعه ای، جامعة پالسکویی نیز می گویند.
در چنین مناسباتی، آرمان ها رنگ باخته اند و دیگر حس و حالی بر نمی انگیزند. 
الگوهای ذهنی هم دگرگون شــده اند و رفتار ها و گفته ها نیز بزک شــده و در 
عمــل بی رمق، بی روح و بی اصالت شــده اند. در نتیجه در کارکنان و مخاطبان 
شــوقی بر نمی انگیزند. چنانچه روحی تازه بر آن ها دمیده نشود آرام آرام فرو 
می ریزند. افق گشــایی الزم دارند تا همراه پارادایمی سر زنده تازه شوند و از 
غرق شــدن در رقابت به جهانی فرح بخش از مشــارکت و همکاری و تعامل 
برگردند. شــوک الکتریکی الزم برای این مؤسســات، چیزی فراتر از التماس 
مشــتری ها و خانواده ها یا نهیب های وزارت آموزش و پرورش و حتی صدای 
بچه هاست. برای برخی از این مؤسسات یک دگرگونی ایدئولوژیکی، انقالبی، 

 
جامعه پالسکویی 
به افق گشایی نیاز 
دارد!
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سیاســی یا زلزله ای طبیعی، یک بیماری واگیردار زیســتی، سیاست فرهنگی 
راهبــری تازه یا تنگناهای اقتصادی این نقش را بازی می کند، که پیامد آن هم 
بیداری اســت. برای برخی دیگر کسب وکار و روندهای اقتصاد یا جابه جایی 

قبیله ای سیاست و تدبیر مدیران تازه وارد و بعضًا غیرارادی از راه می رسد! 
البتــه فرایندها در جریان حیات اجتماعی طبیعــت51 و فرهنگ5۲ ویژه خود 
را دارنــد و در گذر ایام )اینجا و آنجا( قواعد خــاص و اجتناب ناپذیر به روز 
بــودن را تحمیل می کنند. تغییر قهری )فلکی( برای این دســته از مؤسســات 
آخرین صدایی است که احتماال خود را به گوش های سنگین تحمیل می کند و 
استلزامات احیا )افق گشایی( را می طلبد، و در این مرحله البته پرهزینه است!
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بافتارهای فرهنگِی آموزش و یادگیری
 فرایند مهم تر است یا نتایج؟

 کدام یک اثربخش است: کار گروهی یا معلم خصوصی؟
 ژاپنی ها فرآیندگرا و آمریکایی ها نتیجه گرا هستند

 از دیروز شروع کنیم یا فردا؟
 یک دانشجوی ژاپنی: روزه گرفتم تا سنت مشترک برخی از ادیان را تجربه کنم

 معلمی برای یادگیری یا کالس درسی برای تدریس!
 در آینة دیگران چه می بینیم؟

 در ایران، خطابه میدان داری می کند!
 جامعة بدون کودکی!

 معنامحوری فرهنگ ایرانی
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 تربیت کار جمعی در »جامعه« است نه در میان »جمعیت«
 ماهی در آب به دشواری می  تواند آب را پیدا و معنا کند

 از گفت وگو با دیگران استقبال کنیم!
 مسائل چندوجهی را خیلی نمی توان به آسانی ساده سازی کرد

 برای فرزندانمان ترمز نباشیم!
 آمریکایی ها از دیدن تفنگ های اسباب بازی چینی ها شگفت زده می شوند

 ما می خواهیم سرنِخ حداکثری امور دست خودمان باشد!
 ما در ایران خوشخبتی خود را در تربیت و تغییر دیگران می بینیم

 در مقابل اشتباه دانش آموز چه واکنشی نشان می دهیم؟
 معلم ژاپنی اشتباه یک دانش آموز را به فرصت یادگیری برای همه تبدیل می کند

 اشتباه کودک و واکنش های معلم!
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 در ژاپن مسئول بروز اشتباه دانش آموز، معلم است!
 آن ها برای کاری که خودشان می خواهند بکنند سِر ما منت می گذارند!

 هادیان، تا جایی که امکان دارد شنونده اند!
 ژاپنی ها دست کم در آموزش عمومی مانع رقابت های نفس گیر می شوند

 در ژاپن هم بعضی از پدر و مادرها از دورة دبستان فشار مضاعفی بر فرزندان خود وارد می کنند
 ساده سازی مسئله های پیچیده رهزن است!

 چه کسی ما را مأمور یافتن راه های میان بُر، کرده است؟!
 به سختی می توان احکام کلّی برای همه خانواده ها صادر کرد

 به جای نفرین به تاریکی، شمعی روشن کنیم!
 زندگی یعنی مسئله و سبک زندگی کردن یعنی سبک حل مسئله!
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 مرادی: 

در بحث قبلی دربارة رقابت، رســیدیم به ضرورت اندیشــیدن و مطالعه در 

بافتارهای فرهنگی پدیده های تربیتی. حــاال این موضوع مهم را که در مدارس 

ژاپن به فرایندها بیشتر از نتایج و پیامدها اهمیت می دهند و در مدارس آمریکا به 

عکس، نتایج و پیامدها را بیشتر از فرایندها مهم می دانند، تبیین کنید.

 سرکارآرانی: 

شما خودتان می دانید که برنامة درسی چهار رکن اساسی دارد: هدف، محتوا، 
روش و ارزشــیابی. در آمریکا دو رکن اول و چهارم، یعنی هدف و ارزشیابی 
جدی تر گرفته می شــود و وزن بیشــتری دارد. ولی محتــوا و روش تا حدود 
زیادی به مؤسسات آموزشی واگذار می شود. بنابراین پرسش های معلم و کتاب 

درسی هم بیشتر از جنس »چرا«ست تا »چگونگی«!
در ژاپن اما محتوا و روش جدی تر گرفته می شــود و پرســش از چگونگی در 
تدریس معلم و متن کتاب های درســی بیشتر است، البته در مقایسه با آمریکا. بر 
اساس همین رویکرد، در آموزش عالی آمریکا نیز بیشترین ارزیابی ها در خروجی ها، 
در مقایسه با ورودی ها، شکل می گیرد و گرفتن گواهی نامه هم در خط پایان دقیق 
و ســخت اســت. در ژاپن اما در ورودی ها خیلی سخت می گیرند. همان طور که 
گفتیم در ژاپن امتحانات جهنمی وجود دارد. ولی در حضور و خط پایان، هنگام 

 
فرایند مهم تر است 
یا نتایج؟
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خروج خیلی سخت نمی گذرد. بنابراین معموالً دانشجویانی که با هم می آیند، با 
هم نیز جشن دانش آموختگی می گیرند. دیگر بگویم؛ در غرب جابه جایی های مکرر 
ممکن است و زیاد اتفاق می افتد، از رشته ای به رشته ای، از دانشگاهی به دانشگاهی 
و ...بعضی وقت ها هم اساسا با درکی مختصر از فضای فرهنگی آکادمیک ممکن 
اســت شخص ادامه تحصیل را رها کند. زیرا چرایی حضور و نتیجة آن، هدف و 
ارزیابی، مهم تر اســت تا صرف حضور؛ و البته فرد و تصمیمش هم مهم است تا 

همراهی خودمانی با دیگران که قباًل عرض شد. 
در ژاپن از ســی نفر دانشجویی که در یک سال به دپارتمان علمی مشخصی 
می آیند، عمومًا همگی با هم فارغ التحصیل می شوند. معموال از گروهشان تکان 
نمی خورند، چون شــاکله فرد ممزوج با شاکلة گروه است. بنابراین افراد خود 
را از مواجهه با پرسش چرا اینجا هستم و مجبورم بمانم می رهانند! اکوسیستم 
فضای آکادمیک و خانه و مدرسه و شرکت و جامعه در ژاپن نیز مهر تأییدی بر 
این رفتار می زند. این همراهی در متن فرایندها ضامن موفقیت تلقی می شــود. 
زیرا جدایی از گروه چالش برانگیز است و هزینة سنگینی دارد. در آنجا به طور 
ضمنی، تأکید بر فرایندها، یعنی »راهِ رسیدن« مهم است. این تئوری ضمنی، یا 

بافتارهای فرهنگی، مسلط بر جامعة شرقی است. 
در غرب، محتوا و روش را آزاد می گذارند. می گویند چالش کن و از راه های 
نرفته برو تا به جایی برســی! این یعنی خالقیت! یعنی رسیدن مهم تر است تا 
ِصرف همراهی خودمانی رفتن! در آنجا رفتن بدون رســیدن، بدون کارکرد و 

سنجش و ارزیابی خیلی ارزش گذاری نمی شود.
بر این اســاس آمریکایی ها آموزش مدرســه ای را وقتــی اثربخش می دانند 
کــه هر بچه ای یک معلم خصوصی داشــته باشــد، در حالی کــه ژاپنی ها بر 
اساس فرهنگ آموزشی مشــارکتی خود و کار گروهی کالس های شلوغ تر را 
اثربخش تر می دانند؛ چون گروه های یادگیری بیشتری در کالس شکل می گیرد 
و فرصت های یادگیری عمیق تری فراهم می آید. بنابراین در آموزش مدرسه ای 

 
کدام یک اثربخش 

است: کار گروهی 
یا معلم خصوصی؟
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ژاپن ظرفیت کالس های درس به ۴0 نفر هم می رسد ولی اگر از ۴0 نفر بیشتر 
شود به دو کالس تقسیم می شود. 

به عالوه در آموزش نُه ســالة عمومی ژاپن شما با پدیدة مردودی دانش آموز 
در پایان ســال تحصیلی، که بر اســاس نتیجة ارزشیابی تحصیلی )تکرار پایه( 

شناخته می شود، مواجه نیستید.
در غرب اما چــرخ غربالگری همه جا بی امان می چرخد! بیش از ورودی ها 
جلوی َدر خروجی ها نشســته اند. شما اگر به شــاخص های معین)هدف های 
رفتاری تعیین شده( رسیدید گواهی نامة پایانی را دریافت می کنید ولی اگــــر 
نرسیـــدید)ارزشیابی( برمی گرداند شما را به جایی که باید دوباره شروع کنید 
و کار را تکرار  کنید تا برسید. حال یا هزینه فایده می کنید و می مانید یا به کلی 

رها می کنید و می روید. حضورِ ناشی از رودربایستی معنا ندارد.
در ژاپن خیلی روی محتوا و روش کار می کنند، ولی در هدف گذاری به اختصار 
و با خّســت برخورد می کنند. مؤسسات آموزشی و حتی دانشگاه ها هم معموالً با 

باالدستی ها دربارة هدف ها و روش های ارزشیابی خیلی چون و چرا نمی کنند. 
خالصه می کنم. ژاپنی ها در آموزش و یادگیری بیشتر فرایندگرا هستند ولی در 
طراحی برنامه درسی بیشتر تابع رویکرد وظیفه مداری اند. همچنین بر تالش های 
فردی و ارادی بیشــتر از توانایی های طبیعی)وراثت و اســتعداد( برای موفقیت 
تأکید می کنند. اما آمریکایی ها در آموزش و یادگیری بیشــتر نتیجه گرایند و در 
طراحی برنامه درسی بیشتر توانایی های طبیعی را در موفقیت اثربخش می دانند؛ 

در ساختن روش های سنجش و ارزیابی هم پیشرواند.

 مرادی: 

چرایی و چگونگی را در تربیت کمی بیشتر بررسی و تحلیل کنید. 

 سرکارآرانی: 

وقتی هدف و ارزشــیابی برای شــما مهم تر اســت به طور طبیعی سؤال از 

 
ژاپنی ها فرآیندگرا 
و آمریکایی ها 
نتیجه گرا هستند
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»چرایی« بیشــتر جلوه می کند؛ برعکس آنگاه که محتوا و روش مهم تر باشد به 
طور طبیعی پرسش هایی از جنس »چگونگی« بیشتر مطرح می شود. هر یک از 
اینها البته بســتگی به پایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه دارد، 
و حتی فراتر از آموزش و یادگیری می تواند ســبک اســتدالل و نوشتن و بیان 

مقصود را نیز تحت تأثیر قرار  دهد. 
ژاپنی ها اغلب، به روش های تحلیل مسائل، از گذشته عبور می کنند و به حال 
می رســند و از حال نیز به آینده می رســند. همچنین در بیان مقصود و دیدگاه 
یا اســتدالل خود به ترتیب رخدادها اهمیــت زیادی می دهند. واژه های »و« یا 
»ســپس« را خیلی به کار می گیرند. برای مثال این »x« اتفاق افتاد و ســپس آن 

»y« اتفاق افتاد! 
این در صورتی اســت که آمریکایی ها، در فرایند ارتباط بین فردی، نو به نو 
شــدن دائمی و بیرون راندن کهنه)گذشته( را بیشتر ترجیح می دهند. اغلب، به 
روش تحلیل مســائل، از پیش بینی آینده به حال و احتماالً گذشته نظر می کنند 
و در بیان مقصود و دیدگاه یا استدالل خود به رابطة علت و معلولی رخدادها 
اهمیت بیشتری می دهند. به همین دلیل کلیدواژه های »چرا« و »چون« یا »زیرا« 
را بسیار به کار می گیرند. برای مثال این »y« اتفاق افتاد چون آن »x« اتفاق افتاده 
بود. این سبک بیان مقصود حتی در پیامک ها و نامه های کاری روزمره شان نیز 

قابل مشاهده است. 
ژاپنی ها در گفت وگوهای رســمی و غیر رســمی خود از دیروز شــروع 
می کنند و آمریکایی ها از فردا. یکی به اصطالح »بک وارد «1 اســت و دیگری 
»فوروارد«۲. یکی با بررسی آینده )فردای در راه( تصمیم امروز را می سازد، و 
دیگری از تجربه گذشــته )دیروز طی شده( شاکلة تصمیم امروز را به تصویر 
می کشد! یکی از حاشیه شروع می کند و آرام آرام به متن و نقطة اصلی بحث 
نزدیک می شــود )ژاپن(، دیگری بی درنگ و به طور مستقیم می رود سر نقطه 

کانونی و اصل بحث )آمریکا(.

 
از دیروز شروع 

کنیم یا فردا؟
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مثال رایج من اشــاره به ُدو۳ یا می چی در زبان ژاپنی است، به معنی »مسیر«، 
»راه« و »چگونگــی« که حکایت از رفتن، َرِســش و شــدن دارد. در برخی از 

ورزش های سبک ژاپنی این »ُدو« آخر واژه آمده است مانند کِن ُدو۴، جوُدو5 !
این ویژگی فرهنگی و مهارت یادگیری، از دیرباز جهان را به آزمایشگاه یادگیری 
ژاپن تبدیل کرده است. به ویژه در دوران نوسازی اجتماعی که چشم ها را شستند، 
از کنج کتابخانه ها بیرون آمدند و متوجه شــدند که همنوایی شــناختی با جهان 
مدرن و علم جدید ریشــه در آزمایشگاه دارد. تجربه زیسته و ممارست آن ها در 
جســت وجوی چگونگی ها و اهمیت دادن به پرسش »چطور یا چگونه«، آن ها را 
توانمند ساخت تا تجربه های دیگران را فهم کنند، در زمانه خود زیست کنند، فرزند 

زمان خود باشند و از این طریق مسیر نوزایی خود را بگشایند. 
بــرای نمونه خاطره ای را نقــل می کنم تا این هنِر »تأکید بر تجربة زیســتة 

ژاپنی ها« کمی بهتر به تصویر درآید و برای شما قابل درک شود. 
نزدیک غروب آفتاب ســوم ماه رمضان 1۴۴1، )1۳99ه.ش( دانشــجویی از 
یکی از خانواده های آشــنای ژاپنی من، که در یکی از دانشگاه های شهر ناگویا 

درس روابط بین الملل می خواند، این پیامک را فرستاد: 
»اســتاد سالم، نزدیک افطار است. ببخشــید! می خواستم بگم، من امروز را 

روزه گرفتم.« 
چشم هایم را به صفحة نمایش پیام نزدیک کردم تا دوباره دقیق تر بخوانم که 

پیام دوم از راه رسید: 
»در درس ادیان این ترم، رســیده ایم به دین اسالم. دیروز برای گزارش این 
درس سری زدم به وب گاه هایی که مدرس این درس معرفی کرده بود. در میانة 
جســت وجوی مطالب به کلیدواژه و تقویم روزهای ماه رمضان رسیدم. بیشتر 
که مطالعه کردم فهمیدم ماه رمضان تازه شــروع شده است. با خودم اندیشیدم 
امروز را روزه بگیرم، تا دربارة این سنت مشترک برخی ادیان تجربة زیسته ای 

پیدا کنم و بر اساس آن گزارش کالسم را بنویسم.« 

 
یک دانشجوی 
ژاپنی: روزه گرفتم 
تا سنت مشترک 
برخی از ادیان را 
تجربه کنم
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عجب! عجب! را زیر لب زمزمه می کردم که پیام سوم گوشی را به ناله کردن 
واداشت:

»اســتاد ببخشید که بی موقع مزاحم شدم. درخواســتی نابهنگام دارم! اجازه 
می دهید بعد از افطار این حس را با شــما در میان بگذارم و پرســش  هایم را 

دربارة روزه در اسالم با شما مطرح کنم.؟«
از این دست تجربه ها زیاد می توان در زندگی ژاپنی ها سراغ گرفت که »تمنایی از 
یادگیری!« از جنس »ُدو« در خود دارد، در جست وجوی توانمندی است و حّسی 
از امید با خود به همراه می آورد. تعبیر معروف تاکه او دوای6 نویســنده و دانشمند 
برجستة ژاپنی گویا تر است: »ژاپنی ها همه گاه، بیشتر به دنبال معلمی برای یادگیری 

هستند تا اینکه در جست وجوی کالس درسی برای تدریس باشند7 !« 
در ایران کتابی ترجمه شــده اســت از کونوســوکه ماتسوشــیتا، بنیانگذار 
شرکت های عظیم ناسیونال و پاناسونیک و پدر فلسفة مدیریت ژاپنی، با عنوان 
»گشایش مسیر«8 ، که حکایت هایی از این تمنا، و نیز روش یادگیری را توضیح 
می دهد. توصیــه می کنم برای درک اهمیت »ُدو« یا »چگونگی« و »مســیر« و 

»تجربه های زیسته« بر یادگیری در فرهنگ ژاپنی آن را بخوانید. 

 مرادی: 

آیا شــما از میان این دو رویکرد، یکی رویکــرد آمریکایی و دیگری رویکرد 

ژاپنی، سنتزی هم برای آموزش و پرورش ایران دارید؟ به نظر می رسد تکلیف این 

دو الگوی تربیتی در آموزش و پرورش ما دقیقا روشن نیست.

 سرکارآرانی: 

اجازه بدهید اول با هم بیندیشیم که پداگوژی ایرانی ما چه ویژگی هایی دارد و 
ســپس ببینیم مکانیزم بهسازی آن چیست؟ دست چه کسی است؟ کجا مدیریت 
می شود؟ در این سیســتم کجا ها ضعیف است؟ چه بخش هایی قوی است؟ چه 
بخش هایی نیاز به توجه بیشتر دارد؟ آیا روابط سیستم مکانیکی است یا ارگانیکی؟ 

 
معلمی برای 

یادگیری یا کالس 
درسی برای 

تدریس!
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از باال به پایین است یا از پایین به باال؟ فرهنگی است؟ و...! معنای پداگوژی را هم 
که می دانیم؛ یعنی »علم و هنر آموزش و یادگیری«.

بنابراین به مطالعات عمیقی در آموزش وپرورش ایران نیاز داریم تا قبل از هر 
چیز وضعیت مان را روشن کند. به تعبیر شما باید تز خودمان را رونمایی کنیم 
تا ســپس بتوانیم در آینة تعامل با دیگران، یعنی آنتی تز خودمان، سنتزی بیابیم. 
احتماال مراد شما هم همین است. وگرنه از تعامل تز ژاپن و آنتی تز آمریکا که 

سنتز ما پیدا نمی شود! آن ها هر کدام می توانند آنتی تز ما باشند.
در واقــع هدف من از ترجمه و انتشــار کتاب هایی مثــل »آموزش به مثابه 
فرهنگ« و »پرورش هنر استدالل« از زبان ژاپنی به فارسی، به منظور کمک به 
همکارانم در ایران بــود برای یافتن راهی برای احصای ویژگی های پداگوژی 
ایرانی خودمان؛ و این، به تعبیر شما، یعنی دیدن خودمان در آینة دیگران و قرار 

دادن خودمان به مثابه تز در مقابل آنتی تز.
به نظرم این مطالعات نوری اســت که می تواند فراینــد فهم ما از تربیت و 
ویژگی ها و پیچیدگی های آن را روشــن کنــد؛ البته اگر اراده ای برای این فهم 
موجود باشد. در این صورت از این »فهم ما« در تعامل با »فهم دیگری«، ممکن 
اســت گفت وگویی ســامان یابد که از خالل آن معنی تازه ای، یا به تعبیر شما 

سنتز تازه ای، در اجتماعات یادگیری و آکادمی های ایران نمایان شود. شاید! 
با این بیان، احتماال شما پرسش خود را می توانید ویرایش کنید و به من بگویید 
که: سرکارآرانی! شما اجماالً با تکیه بر تجربة زیسته خود یا با تکیه بر نظر و فهم 
خودتان از جهان های پداگوژیکی معاصر، تصویری از »پداگوژی ایرانی« ارائه دهید؛ 
و من می توانم بگویم که: در ژاپن »چگونگی« و »ما« )خودمان( در آمریکا »چرایی« 
و »من«  )خودبودگی( و در ایران »چیستی«، و »من« )خودمحوری( جلوه بیشتری 

دارد؛ و البته »ما«یی که غایب است.
این را هم باید توجه داشــته باشیم که »مِن« آمریکایی )خودبودگی( با »مِن« 
ایرانی )خودمحوری( تنها در لفظ مشــترک است ولی در مفهوم، حکایت صد 

 
در آینة دیگران چه 
می بینیم؟
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من تفاوت بینشی و نگرشی در میان است. 
در صحبت هــای قبل توضیح دادم که در ژاپــن، در صحبت با دانش آموزان 
ابتدایی و مشــاهدة فرایندهای آموزش و یادگیری، »ُدو« همه جا دو دو می زند 
و حضور دارد؛ یعنی کمال جویی، فداکاری، تالش و خستگی ناپذیری، تمرین 
و تکــرار، اخالص و همــکاری و تعاون، حجب، حیــا و حرمت، هدف ها و 

سنجه های ارزیابی مشخص و... همه جا ترویج می شود. 
در آمریکا عبارت »من9 ... می اندیشم! پس...، این را انتخاب می کنم، زیرا10...!«، 
همه جا به چشــم می خورد. حتی در چند دقیقــه گفت وگو با یک دانش آموز 
پایة ســوم ابتدایی، بارها از او می شنوید که می گوید: »من این طور می اندیشم 
که ...! یــا به نظر من...!، زیرا...!«. تکرار این صحنه ها، که من گاهی آن ها را از 
طریق این جعبة رایانه به دانشــجویان ژاپنی ام نشان می دهم، حیرت آور است. 
در عین حال، اینکه همه جا، در فرصت های آموزش و یادگیری، کلیدواژه های 
کنجکاوی، پرسشــگری، منطق، آزمایش، خود، بحــث، بی پروایی از قضاوت 

دیگری و...ترویج می شود، برای ما درس آموز است.
در ایران اما به نظر می رسد »پرسش از چیستی« نقش محوری تری دارد و طبعًا 
در پاســخ به آن بحث های کالمی، تاریخی و سلسله مراتبی)بعضاً هم بی چون 
و چرا( و متافیزیکی جلوة بیشــتری می فروشــند. به عبارت دیگر، می خواهم 
بگویم که در ایران امروز، با وجود صحبت از نقشه های جامع، تحوِل آموزش، 
انقالب فرهنگی، تولید علم، پیشــرفت در فنّاوری و ... صرف نظر از ضرورت 
و شــرایط امکان و اجرای آن ها، در عمل خطابه و بالغت و روایت اســت که 
میدان داری می کند! جنس نقشه های یاد شده نیز بیشتر به سندهای حاوی بحث 
و فحص های طلبگی نزدیک تر اســت تا برنامه های عملیاتی قابل ســنجش و 
بازبینی و ارزیابی! در نتیجه، تا روزی که پای این کودک به زمین عینیّت، تجربه، 
تعامل، گفت وگو، منطق، اســتدالل و... برسد، زمان زیادی الزم است. چه بسا 
موهایش ســپید شده و او هنوز در سرگردانی »چیستی« خود یا »مِن توده وار« و 

 
در ایران، خطابه 

میدان داری می کند!
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»ما«ی غایب، جوانی را به پیری رســانده است. در چنین شرایطی آنچه از »ما« 
می بینیم بیشتر »جمعیت پراکنده شده« است تا »جامعه« به معنی دقیق آن؛ و آنچه 
از »من« می بینیم »فردیت سرگشته و دگرگون شده« در هجمه های توده ای است؛ 
نتیجه اینکه »ما«ی غایب و مبهم بیش از »مِن اندیشندة« حاضر، که موجب تعامل 
اجتماعی اثربخش است، جلوه می فروشد و حاصل این می شود که هم شجاعت 
پرسش و کنجکاوی و نقادی غربی غایب است و هم شرم، تالش، دوراندیشی 
و سکوت شرقی نایاب. دقیقاً نه شرقی نه غربی! همیشه چیزی بوده ایم در میانه 
شرق و غرب. جهان ایرانی جهان خاص خودش است! به عبارتی مانیز مردمانی 
هستیم، البته رو به غرب! دل در گرو تجدد و پیشرفت غرب دادیم ولی سر در 

گریبان خود! و پشت به طلوع شرق نشسته ایم!
تعبیر پر رمز و راز محسن رنانی از وضعیت ایران به مثابه »جامعة بدون کودکی« 
و جست وجوی ریشه های توسعه نیافتگی ایران از منظر نیاز او به پروراندن کودکی، 
قابل واکاوی اســت. اشارات و واکاوی هایی از این دست به ما کمک می کند تا از 
منظری متفاوت به کیفیت آموزش و یادگیری و روش های برقراری ارتباط نگاهی 
دوباره بیندازیم. این نگاه ما، اینجا، آنجا و همه جا در متن اندیشــه و عمل تربیتی 

احتماال امکان و زمینة افق گشایی مورد نظر شما را فراهم می آورد.

 مرادی: 

شاید با تسامح بتوان گفت سبک ارتباط اجتماعی هم در این جوامع متفاوت است.

 سرکارآرانی: 

بله. در این مورد مثال بازی های تنیس، بولینگ و راگبی شــاید بتواند به فهم 
این وضعیت یاری رســاند. در بازی تنیس یک توپ با دو یا چهار نفر بازیگر 
میدانی وجود دارد و گفت وگو ها منظم و حول یک محور در تعاملی سازنده و 
هدف دار در جریان اســت )سبک ارتباطی آمریکایی(. در بازی بولینگ بازیگر 
در میــان جمع به صورت انفرادی بازی می کنــد؛ به این معنی که میدان بازی 

 
جامعة بدون 
کودکی!
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تک نفره و در ســکوتی آرامش بخش در جریان است و بیش از گفت وگوی با 
دیگری، گفت وگوی با خود و موقعیت بازی را تداعی می کند)ســبک ارتباطی 
ژاپنی( و در بازی راگبی فوتبال همهمة بی نظیری در سراسر بازی جریان دارد. 

صدا به صدا نمی رسد و سراسر هیجان و فریاد است)سبک ارتباطی ایران(.
 مرادی: 

شــما اشاره ای به سخن دکتر محسن رنانی کردید. در واقع اشاره قبلی من هم 

ناظر بر نوشــته ای از ایشــان دربارة متن این مصاحبه بود که می گوید: آیا اینکه 

در غــرب به دنبال »چرایی«، در ژاپن به دنبــال »چگونگی« و در ایران به دنبال 

»چیستی« هستند ناشی از این نیست که غرب دنبال رفاه است، ژاپن دنبال رضایت 

اســت و ایران دنبال معنا؟ سپس می گوید: من توسعه را بسط سلسله مراتبِی سه 

ضلع رفاه، رضایت و معنا می دانم. جریان این ها هم از رفاه به رضایت و ســپس 

به معناســت. در غرب هنوز در مرحله رفاه مانده اند، ژاپنی ها رفاه و رضایت را 

با هم محقق کرده اند وایرانی ها بدون گذار از مرحله رفاه و رضایت وارد مرحلة 

معنا شده اند و همین کار آن ها را دشوار کرده است و موضوع هم کامال فرهنگی 

است. معنامحوری فرهنگ ایرانی مسئله ای است که در عین حال که دلپذیر است 

پرهزینه نیز هست.

 سرکارآرانی: 

این سخنی اســت افق گشا، بســط دهندة گفت وگو و قابل بررسی. به ویژه 
در تبییــن مفهوم »معنا«. به نظر من در ایران، مراد از معنا بیشــتر ناظر به امری 
قدســی، آسمانی، ذهنی و متافیزیکی اســت با درکی آن جهانی؛ اما در ژاپن و 
آمریکا ریشــه ای زمینــی و عینی با درکی این جهانــی دارد، با این تفاوت که 
شرقی ها یعنی چین و ژاپن و... در تحلیل مسائل بیشتر چشم به تجربة گذشته 
دارند)دیروز بیشــتر در امروز جریان دارد، و با تحلیلی تاریخی( و غربی ها به 

آینده)فردا بیشتر در امروز جریان دارد، و با نگاهی به سرانجام کار(.

 
معنامحوری فرهنگ 

ایرانی
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 مرادی: 

اگر کســی به عنوان پدر یا مادر یا معلم در پی سنتزی از تعلیم و تربیت ایران و 

جهان باشد تا بتواند مسائل تربیتی را عینی تر و ملموس تر فهم کند، آیا شما چنین 

سنتزی را دارید که در اختیار او قرار دهید؟

 سرکارآرانی: 

بــه نظر من نمی توان به صورت مکانیکی و با الهام از منطق فیزیک کالســیک 
نیوتنی- که عبارت است از پذیرش سلسله مراتب، قطعیت، روابط علت و معلولی، 
تفکر و انتخاب انحصاری این یا آن، و جهانی که مانند ماشین کار می کند-11 پدر 
و مادر یا مدرسه را به تنهایی مورد خطاب قرار داد. خانه یا مدرسه تنها دو رکن از 
ده ها رکن )رسانه ها، عبادتگاه ها، بازارها، فضا های مجازی، تفرجگاه ها، مهمانی ها، 
و...( اثرگذار تربیت اند. بنابراین با اکراه می توان گفت که تنها مدرسه یا خانه جای 
تربیت اســت. به ویژه در ایران که مدرســه جای خیلی از رویدادهای آموزشی و 
غیرآموزشــی هم هست. ولی اینکه چقدر از آن ها به جان می نشیند و یادگیری و 

تربیت به همراه دارد جای بررسی و گفت وگویی بسیار دارد!
پــس تربیت کارِ جمعی در »جامعه« اســت نه در میــان »جمعیت« . جامعه 
در واقع عبارت اســت از مجموعة سازه ها و ساختارهای سخت و نرم اعم از 
مدرسه، دانشگاه، صدا، سیما، باشگاه، مســجد، شبکه های ارتباطی اجتماعی، 
حقیقی و مجازی، ساحل، پاسگاه، گردشگاه، سینما، ورزشگاه، وبگاه، حسینیه، 
بازار، عبادتگاه، دوستان، خویشاوندان، همکاران و ده ها بافتار دیگر، در تعاملی 

زنده و مستمر. این ها همه کیفیت تربیت را جهت می دهند. 
بنابرایــن مایلم بر اســاس آموزه ها و رویکرد فیزیک نویــن )کوانتم( برای 
آمــوزش و یادگیــری، عرض کنم که ما در جهانــی یکپارچه زندگی می کنیم 
که در آن هم آموزی و هم عملی، به مثابه فرایندی از یک جهان مشــارکتی1۲، 

اکوسیستم تربیت و جوهرة فرصت های یادگیری آدمی را می سازند. 
اندیشهای الزم اســت تا ببینیم که از ایده و رویکرد فیزیک نوین )کوانتم( 

 
تربیت کار جمعی 
در »جامعه« 
است نه در میان 
»جمعیت«
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بــرای صحنه پــردازی اثربخش یادگیری که معنای آمــوزش و حرفه معلمی 
اســت، چــه آموزه هایی می توان دریافــت کرد. جین وال با ایــده گرفتن از 
جهان بینــی فیزیک کوآنتومی، مفاهیم زیر را، به ویژه در ارتباط با آموزش از 

طریق گفت وگو، تعریف کرده است:
پیوند: همة آن کارهایی که ما در فرایند طراحی و تدریس انجام می دهیم در 

پیوند با یکدیگرند.
یکپارچگی: »کل« چیزی بیش از »مجموعة اجزای تشــکیل دهندة« یک چیز 

است.
هم این هم آن: از شیوة تفکر هم این و هم آن )به جای شیوة تفکر یا این یا 

آن( استفاده کنید.
عدم قطعیت: هر نظریه با به کارگرفته شــدن در بافت های تازه، پیوســته در 

حال ساخته شدن است.
مشارکت: مشــاهده کننده، خود نیز بخشــی از آن چیزی است که مشاهده 

می کند. افراد، بســته به بافت و فرهنگــی که در آن قرار دارند، از یک واقعیت 
معین ادراک های متفاوت دارند. 

انرژی: یادگیری به انرژی نیاز دارد1۳. 
به خاطر داشــته باشیم که بخش عمدة این آموزه ها و تعامالت، ضمنی هستند، 
یعنی ناخودآگاه، پنهان و غیرقابل ســنجش اند؛ بنابراین، به اندازه گیری های قابل 
رؤیت و سنجه های کّمی رایج تن نمی دهند. اصوالً »تئوری های ضمنی« یا »دانش 
ضمنی« یا »سناریوهای فرهنگی ضمنی« از سنخ معرفت و اغلب ناخودآگاه اند. یعنی 
خود اهل معرفت نیز از رصد کردن و ســنجش میزان تأثیرشان بر خود و دیگران 
ناتوان اند. چرا؟ چون گفتیم مشاهده کننده خودش هم بخشی از آن چیزی است که 
مشــاهده می کند، پس خارج از آن نمی تواند حیات یافته و حضور و ادراک داشته 
باشد و از بیرون )جایی که نیست(به این همه تعامل بنگرد. همان طور که ماهی در 

آب به دشواری می تواند آب را پیدا و معنا کند!. 

 
ماهی در آب به 

دشواری می  تواند 
آب را پیدا و معنا 

کند
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در اینجــا، مایلم در تبیین معرفت و فهم به بیان گیل فاین1۴ اســتناد کنم. به 
ویژه معرفتی که بر فهم تمرکز دارد]...[. چرا که گفته اند »فهم« و نه »معرفت«، 
نیازمند تبیین و توضیحاتی به هم پیوســته اســت، ولی »معرفت« نیازمند یقین 
است و شناخت انفرادی، و نه اینکه جمعی گزاره ها را برای فرد میسر  سازد15. 
پیش فرض هــای ذهنی یــا نظریه ها و دانش های ضمنــی مربیان و متفکران 
اجتماعی، از آنجا که پنهان مانده اند، بعضًا کار تحلیل و تبیین چیســتی تربیت 
را بر خودشــان نیز دشوار می کنند، چه برســد به راهنمایی کردن خانواده ها و 
ســایرین! تنها با حضور غیر و به رسمیت شناختن آینه گردانی و گفت وگو با 
دیگری است که احتماالً امکان دارد بخشی از تئوری ضمنی یا دانش و فلسفه 
ضمنی یا ســناریوهای فرهنگی ضمنی تربیت، در ناخودآگاه ما رونمایی شود 

و جلوه بنماید.
به این اشاره بسنده می کنم که این بحث ها در تاریخ اندیشه ها و نگرش های 
فلسفی سده های پیشــین ریشــه های کهن و دیرپایی دارد. برای نمونه مایلم 
به بحث درازدامن تقدم هستی شناســی یا معرفت شناســی بر وجود، یا تقدم 
وجود بر هستی شناسی و معرفت شناسی که گفت وگو های حرفه ای بسیاری را 

می طلبد اشاره کنم. 
در عین حال، اندیشه کردن در این گونه گزاره های فربه، برای فهم چگونگی 
تبیین نظریه های ضمنی و رصد دانش ضمنی پژوهشــگران تربیتی و متفکرانی 

که دربارة تربیت سخن گفته اند راه گشاست. 
این بحث ها و پرســش ها ســال ها متفکران اروپایی را، از دکارت تا هایدگر، به 
خود مشــغول ساخته، موجب طرح پرسش های ناب فلسفی تازه ای شده است یا 
از پرسش های کهن )مانند کیفیت »بودن« و »مِن اندیشنده«(پرده برگرفته و دوباره 
آن ها را رونمایی نموده و خوانش های تازه ای از آن ها به دست داده است. در نتیجة 
همین کوشش های فکری و فرهنگی بوده که رویش و زایش تازه ای در اندیشه ها 
پدید آمده اســت؛ اندیشه هایی که زمان  و مکان  را درنوردیده اند؛ بعضی به تئوری 

 
از گفت وگو با 
دیگران استقبال 
کنیم
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ارتقا یافته اند، برخی دست مایة برساختن ایدئولوژی ها شده اند و برخی نیز در گذر 
زمان دوباره واکاوی شــده و دست مایة فلسفیدن دیگران و مبنایی برای طراحی 
متافیزیکی نو، متکی به مِن اندیشــنده، فراهم آورده اند. »مِن اندیشنده« یعنی چون 
هست می اندیشد، نه چون می اندیشد هست. به عبارت دیگر وجه هستی شناختی 
او مقدم بر وجه معرفت شــناختی اوست و چون هست می خواهد بماند و چون 
می خواهد بماند سنجشگر و پرسشگر است. ]...[ او در عین اینکه در جهان زیست 
می کند، در جهان تامل هم می کند. جدا از این، خود را نیز موضوع تامل قرار می دهد 

و به خود به مثابه خود می نگرد.«16 
داشــتن نگاه دقیق و مطالعة عمیق نگرش های فلسفی، به ویژه از منظر سیر 
تحول فکری و فرهنگی غرب، دربارة »هســتی« یا بودن، که با پرسیدن فلسفی 
آغاز شــده است، توصیه می شود؛ از »می اندیشم پس هستم« دکارت، تا مفهوم 
»هســتی« نزد هایدگر. »هایدگر در بخش پایانی کتاب »هســتی و زمان« برای 
ســامان دادن به مفهوم »هســتی« و نشــان دادن تعیّن ها و تفاوت های آن، به 
ســنجش »بودن و شــدن«، »بودن و نمودن«، »بودن و اندیشــیدن« و »بودن و 
بایستن« می پردازد و یادآوری می کند که این عنوان ها از سویی وابستگی وجود 
یا هســتی را به مفهوم های دیگر نشان می دهند و از سوی دیگر تمایز آن را از 

آن ها. بدین سان »دیگر شمردن« آن ها همان تعیّن بخشیدن به بودن است.17 

 مرادی: 

آقای ســرکارآرانی؛ ســؤال من این بود که مِن پدر و مــادر و معلم چگونه 

می توانیم مســائل تربیتی را عینی تر و ملموس تر فهم کنیم؟ و می خواستم پاسخ 

آن را از شــما، به صورت سنتزی از آنچه خودتان از آموزش و پرورش های ژاپن 

و آمریکا دریافت کرده اید، بگیرم. تا اینجا شما بحث را بیشتر به صورت فلسفی 

پیــش بردید که البته خوب بود و نکات تازه ای را مطرح کردید. حاال به صورت 

عمومی تر بفرمایید که راه حل این کار چیست؟

 
مسائل چندوجهی 

را خیلی نمی توان به 
آسانی ساده سازی 

کرد
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 سرکارآرانی: 

بله، من متوجه هستم. آنچه گفتم هم برای این بود که روشن کنم که مسائل 
چندوجهی و پیچیده را خیلی نمی توان به آســانی ساده سازی کرد. هم به مثابه 
نسخه ای کلی، که مثاًل حاال بفرمایید این پدر چه کار کند یا آن مادر از پافشاری 

بر روی چه مسئله ای دست بکشد و اینها...!
پرسش شما اگر ناظر به مراجعه و مشاورة بالینی باشد بحث صورت مشخصی 
پیدا می کند و در این باره حکم کلی نمی توان صادر کرد و بحث حتی دربارة یک 
خانواده و از فرزندی به فرزندی دیگر، و حتی دو قلوهای یکسان، متفاوت است. 
من دغدغة پنهان شــما را به مثابه یک پدرِ نوعی یا مادرِ نوعی و حتی یک معلِم 
نوعی درک می کنم. به ویژه در بافت، سرشت و سرنوشت خانوادة ایرانی. خالصه 
عرض کنم که ژاپنی ها کلید واژه ای دارند به معنی خودداری، خودنگهداری، صبر 
مضاعف یا گامن )Gaman( که به »خویشــتن داری« در فرهنگ ایرانی نزدیک 
اســت و در تربیت بچه ها در خانواده بسیار به کار گرفته می شود. به این معنی آن 

کسی که بهتر است بشنود و تحمل کند، پدر است، مادر است و.... 
در ایران، بعضاً در خانواده هایی که تاب آوری مادران و پدران کم اســت، برای 
فرزندان ترمز درســت می کنیم. مدام دلواپس هستیم. مثاًلً می گوییم »نرو بیرون! 
من به خاطر خودت می گویم!« در خانواده های ما این چالش ها زیاد اســت. مثاًلً 
مادر می گوید: »پسـرم رفت بیرون. من دلواپسم. چون من نمی خواهم یا نمی توانم 
دلواپس باشــم، مدام می گویم؛ علی جان با مــن در تماس باش. من تاب ندارم به 
خاطرت دلواپس باشــم!« البد بعد هم می گوید: »مادر! این دلواپسی من به خاطر 
خود توست« و البته بچه ها به خوبی این تناقض ها را فهم می کنند. آن ها در دلشان 
می گویند: »بابا/ مامان! شــما اگر جسارت دارید آنچه ما می خواهیم برایمان انجام 

دهید، نه آنچه که خودتان تشخیص می دهید درباره ما صحیح است!«
در عین حال بر اســاس دغدغه ضمنی اشاره شده، پرسش این است که »چه 
می تــوان کرد تا بچه ها به آنچه ما می خواهیم یا می گوییم گوش کنند؟!« خیلی 

 
برای فرزندانمان 
ترمز نباشیم!
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از مادرهــا، معلم ها و مدیرها به مــا می گویند »لطفًا راهکاری بدهید که بچه ها 
به ما گوش بدهند.« ولی من پرســش آن ها را با طرح پرســش تازه ای جواب 
می دهم. می پرســم: آیا این درخواست شما، برای فرزندتان رشد و بالندگی به 
همــراه دارد؟ یا چه دردی را دوا می کند؟ چه رنجی را کاهش می دهد؟؛ یا چه 
توانایی هایی را ســازماندهی می کند؟ در واقع به نظر من وقتی امر و نهی های 
بی حس و حال و کلیشــه ای و دعوت بــه خواندن ها در اذهان ما نیز با چالش 
مواجه اســت، تأکید بر یافتن راه کاری برای اینکــه بچه ها به حرف ما گوش 
بدهند، بعضًا فاقد اثربخشــی اســت. اجماالً به پدر و مادرها و معلمان توصیه 
می کنم که برای عینی تر و بهتر لمس کردن مســائل تربیتی در خانه و مدرســه 

گوش شنواتری داشته باشید. این اثربخش تر است.
البته بنیادهای فکری و فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هم در غلیانی شدن این 
دغدغه ها و ناآرامی ها و بی تابی های اولیا دربارة فرزندان، به ویژه در این روزها 

تأثیرگذارند. 

 مرادی: 

منظور شما از بنیادهای فرهنگی اجتماعی چیست؟

 سرکارآرانی: 

شــاید اگر به جای بنیادها بگوییم ســنت ها و رویّه ها مسئله بهتر فهم شود. 
به هر حال با مثال ســاده ای از نگاه فرهنگی شرق و غرب به بازی بچه ها این 
موضوع را توضیح می دهم. مربیان و پژوهشــگرانی که از آمریکا به بازدید از 
پیش دبستانی های چین می روند از اینکه می بینند در اسباب بازی بچه های چینی 
تفنگ های پالســتیکی برای بازی هســت تعجب می کنند. شگفتی آن ها وقتی 
بیشــتر می شــود که می بینند بچه ها با هم یا با مربی خودشــان هم تفنگ بازی 

می کنند. 
آن ها اغلب در نشســت های پس از بازدید و مشــاهدة کالس ها، نسبت به 

 
آمریکایی ها از 

دیدن تفنگ های 
اسباب بازی 

چینی ها شگفت زده 
می شوند



98

در تمنّای یادگیری ۲

وجود این تفنگ های اسباب بازی اعتراض می کنند. اما مربیان چینی، برعکس، 
از این واکنش آمریکایی ها شگفت زده می شوند و با تأکید بر اینکه مانع بچه ها 
برای تفنگ بازی نمی شــوند، از آمریکایی ها می پرسند چرا شما از مشاهده این 

صحنه ها ناراحت می شوید؟ 
آنگاه وقتی مهمانان آمریکایی با اشاره به خشونت رایج در مدارس آمریکا )برای 
نمونه تیراندازی در دبیرســتان کلمباین، آوریل 1999(، احتمال ارتباط تفنگ بازی 
در کودکی و ارتباط آن با نهادینه شــدن استفاده از راه حل های خشونت آمیز برای 
حل مســائل اجتماعی در بزرگ سالی را تبیین می کنند، صدای خندة مربیان چینی 
با شنیدن این توضیح فضا را پر می کند. آن ها از توضیحات مهمانان خود متعجب 
می شوند، که عجب طنز تلخی است!! در آمریکا اسلحة واقعی به راحتی همه جا در 

دسترس همه هست، ولی تفنگ بازی بچه ها در مدارس منع می شود! 
در ادامه، خانم الاشی مدیر پیش دبستانی به روشنی به دغدغة آمریکایی ها این طور 
پاسخ می دهد: »در چین مسئله بر عکس است. هیچ گاه تفنگ اسباب بازی برای ما 
مسئله یا مشکلی نبوده و لذا این بازی در میان بچه های مدارس رایج است، چرا که 
از این کار لذت می برند. تفنگ در سبد اسباب بازی های بچه ها قرار دارد و موجب 
ســرگرمی آن ها می شود. ما حتی بین تفنگ بازی بچه ها و احترامی که آن ها برای 
ســربازان کشورمان قائل هستند، رابطه ای را احساس می کنیم...و در مجموع، این 
بازی ها را مثبت ارزیابی می کنیم.«18 توجه کردید که بنیادهای فرهنگی یا سنت ها و 
رویّه های فرهنگی چگونه بر رفتار مردم تأثیر می گذارند!؟ یک مثال دیگر از فرهنگ 
ژاپنی در مقایسه با ایران می آورم. در ژاپن، اگر فرزندی از طریق دانشگاه، مدرسه، 
دوســتان یا ... مسافرت رفت و تماسی با خانواده نداشت، تفسیرش این است که 
بهش خوش می گذرد. ولی در ایــران این بی خبری برای خانواده  اش نگران کننده 
اســت. مثاًلً من در ژاپن از همسایه می پرســم چند وقتی است دخترتان نیست! 
می گوید؛ برای یک ماه رفته ســنگاپور! ادامه می دهم: خبری ازش داری؟ پاســخ 
می دهد خبری از او ندارم، البد بهش خوش می گذرد که خبری نداده! آرام است. 

 
ما می خواهیم 
سرنِخ حداکثری 
امور دست خودمان 
باشد!
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حتی اگر دخترش به او زنگ بزند ممکن است نگران و هیجان زده  شود، فکر می کند 
چه اتفاقی افتاده است که زنگ زده! اما در ایران ناخودآگاه شما می خواهید سرنِخ 
حداکثری امور دستتان باشد! اینجا، آنجا! همه جا! عزیزم با من در تماس باش! هر 

شب زنگ بزن! و چنان که افتد و دانی!
این بحث احتماالً سیاســی هم هست! کدام پدر یا مادری است در جامعة ما 
که نمی خواهد تا نفس دارد ســر نِخ امور بچه هایش در دســتش باشد! تاب و 
جسارت اینکه کمی عقب بایستیم را کجا تمرین کرده ایم؟ آن وقت همه طالب 

آزادی و دموکراسی و ... هستیم، و اغلب هم بدون پذیرش مسئولیت.
احتماالً یکی از دالیل این وضع این است که ما در ایران خوشبختی خود را 
در تربیت و تغییر دیگران می بینیم. در صورتی که تغییر از درون فرد، خانواده، 
و...شروع می شود. احتماالً ما بیشــتر به دنبال آسایش هستیم که امری بیرونی 
اســت و تمنای تغییر دیگران برای خوشبختی خودمان است. به نظر می رسد 
باید همتی بکنیم و به دنبال آرامش برویم که امری درونی است و نقطة کانونی 

آن تغییر خود است در تعامل با دیگران!
البته این گــزاره به معنای نفی پیامدهای عملکرد دولت یا کیفیت حکمرانی 
و لزوم تعامل با نهاد  های رســمی و مدنی و آثار بافتارهای سیاســی، فرهنگی، 

جغرافیایی و اقتصادی نیست.

 مرادی: 

به نظر می رسد در اینجا بیان یک مثال میان فرهنگی از متن عمل تربیتی )تعامل 

دانش آموز و معلم در کالس درس( راه گشاست. 

 سرکارآرانی: 

اجــازه بدهید اینجا به یک نمونه از پژوهش هایم در این زمینه اشــاره کنم. 
مقاله ای است از بنده و همکارانم که در سال ۲018 در کنفرانس ساالنة انجمن 
پژوهش های تربیتی آمریکا در نیویورک ارائه شــده است.19 این مقاله پژوهشی 

 
ما در ایران 

خوشخبتی خود را 
در تربیت و تغییر 

دیگران می بینیم
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اســت دربارة سناریوهای فرهنگی آموزش در کشــورهای گوناگون با عنوان 
»کیفیت واکنش معلم به اشــتباه دانش آموزان در کالس درس ریاضیات« یعنی 
اگر دانش آموزی در کالس درس ریاضیات اشــتباهی کرد، معلم چه واکنشی 
از خود نشــان می دهد؟ و چرا؟ معلمان مالزیایی یــا ژاپنی یا کره ای یا ایرانی 
یا آمریکایی چه واکنشــی نشــان می دهند؟ و چرا؟ پداگــوژی ژاپنی در بارة 
واکنش به اشــتباه دانش آموزان در کالس درس ریاضیات چه اقتضائاتی دارد؟ 
در پداگوژی چینی معلمان چه کار می کنند؟ آمریکایی ها با اشتباه دانش آموزان 

در کالس درس چه می کنند؟ و... 
ســنجه های ارزیابی واکنش معلمان به اشتباه دانش آموزان در فرایند تدریس 
را، بر اســاس روش شناســی درس پژوهی و آنالیز دقیق درس- که در ایران با 
عنوان درس کاوی و درس پژوهی شناخته شده است- با این گونه سؤال ها مورد 

پرسش قرار داده اند: 
- شما به مثابه معلم در کالس درس به اشتباه دانش آموز می خندید؟

- آیا از اشتباه دانش آموز به عنوان فرصتی برای یادگیری عمیق تر او استفاده 
می کنید؟

- آیا اشــتباه یک دانش آموز را به پرسش عمیق تری برای همة دانش آموزان 
تبدیل می کنید؟

- از اشتباه دانش آموز ناراحت می شوید؟
- آن را نادیده می گیرید؟

- بالفاصله به تصحیح یا ویرایش آن همت می گمارید؟
- از دانش آمــوز می خواهید پس از کالس نزد شــما بیاید تا اشــتباهش را 

تصحیح کنید؟
- از دوستش می خواهید تا پس از تدریس شما، اشتباه او را مرتفع کند؟

- آیا روند تدریس را متوقف می کنید و از همه می خواهید در بارة اشتباه او 
نظر بدهند؟

 
در مقابل اشتباه 
دانش آموز چه 
واکنشی نشان 
می دهیم؟
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- آیا اشتباه او را تقلیل می دهید؟ مثاًل از چرایی اشتباه به چگونگی اشتباه؟ 
در کشــور خودمان هم ببینیــم پداگوژی ایرانی ما در صورت اشــتباه یک 

دانش آموز در کالس درس ریاضی چه واکنشی را برای معلم تجویز می کند.
ایــن پژوهش میان فرهنگی با تجزیه و تحلیــل کالس های درس ریاضیات، 
در ژاپن و مالــزی، کیفیت پداگوژی و تجویزهای آن را در ارتباط با اشــتباه 
دانش آموز در فرایند تدریس در دو فرهنگ آموزشــی متفاوت )ژاپن و مالزی( 

تبیین می کند.
حــاال جزئیاتی از نتیجة به دســت آمده را به اختصار خدمت شــما عرض 
می کنم. در دوره نه ســاله آموزش عمومی ژاپن اگر دانش آموزی اشتباهی در 
فهم و یا درک مســئله کرد، معلــم کل کالس و کل فرایند تدریس را متوقف 
می کند. واکنش کالمی نشــان نمی دهد، ولی ســری تکان می دهد، و یا ممکن 
است سرش را بر دیوار بگذارد! او از بچه ها می پرسد: دوست شما درباره این 
مسئله این طوری می اندیشد، شــما چی فکر می کنید؟ دو دقیقه با هم صحبت 
کنید و به من بگویید. در واقع معلم با این برخوردش، اشــتباه یک دانش آموز 
را بــه فرصتی برای یادگیری عمیق تر همة دانش آموزان تبدیل می کند. بنابراین 
اشــتباه مشابه کمتر تکرار می شود و اشتباه یکی به فرصت یادگیری برای همه 

تبدیل می شود. 
اما در مالزی، معلم اغلب می گوید بعد از کالس بیا برایت توضیح بدهم. در 
حالی که چه بســا این اشتباه یا سؤال، سؤال خیلی از بچه های دیگر هم باشد. 
معلم بیش از توجه به دانش آموز مراقب محتوا و بودجه بندی تدریس خودش 
اســت! می خواهد همه چیز را طبق طرح درس تهیه شده پیش ببرد، و طبیعی 
اســت که هر چیزی را کــه بخواهد در این روند اختــالل ایجاد کند به زمان 
دیگــری موکول می کند. او برای این عمل خود توجیه می آورد، برخی وقت ها 
هم ممکن است اشتباه طبیعی دانش آموز را با رفتاری متفاوت پاسخ دهد. مثاًل 

می گوید: »عجب! این را هنوز نمی فهمی؟!« 

 
معلم ژاپنی اشتباه 
یک دانش آموز را 

به فرصت یادگیری 
برای همه تبدیل 

می کند
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در چنین فرهنگی به طور طبیعی و به احتمال زیاد اشتباه، از سوی دانش آموزی 
مشــابه یا دانش آموزی دیگر امکان تکرار پیدا می کند، حاال یا در همین کالس 
یا زنگ درسی دیگر و در کالسی دیگر، با این معلم یا معلمی دیگر، و نه فقط 

در مدرسه بلکه در جامعه!
یعنی اینکه تکرار خطا در چنین جامعه ای طبیعی فرض می شود، اشتباه کردن 
توجیه و ترویج می شــود و بعضًا جای یادگیــری عمیق را پر می کند. ولی در 
ژاپن، همان طور که اشــاره شد، با تمهیداتی که پداگوژی ژاپنی تجویز می کند، 
تکرار اشــتباه کم می شــود و یادگیری عمیق تر و کیفی تری صورت می گیرد. 
در عین حال معلم وقتی از خود دانش آموزان می خواهد به اشــتباه دوستشــان 
بیندیشــند و فکر کنند و درباره آن گفت وگو کنند، زمینة تعاملی اثربخش تر و 
رســا تر از خود )معلم( را برای رفع شبهه فراهم می آورد و اثر یادگیری و رفع 
اشکال هم ماندنی تر می شود؛ هم برای دانش آموزی که اشتباه کرده است و هم 
برای سایر دانش آموزانی که از این اشتباه و علت )چرایی یا چگونگی( آن یاد 

می گیرند. 
گاهــی لحن و بیان خود دانش آموزان، وقتی صورت مســئله ای را برای هم 
توضیــح می دهند یا به  اشــتباه یکدیگر را تصحیح می کننــد، از نظر تربیتی و 

آموزشی از توضیح معلم اثربخش تر است. 
در ژاپن واکنش معلم به اشــتباه دانش آمــوزان به کندی و با آرامش خاصی 
صورت می گیرد. تصحیح اشــتباه اغلب به دانش آموزان دیگر واگذار می شود 
و خود معلم، در صورت ضرورت به صورت غیرکالمی و غیرمســتقیم توضیح 
می دهد. اما در مالزی واکنش معلم به اشتباه دانش آموز سریع، کالمی و مستقیم 

است. 
کیفیت واکنش معلم ژاپنی به اشــتباه دانش آمــوزان در کالس های متفاوت 
یکســان است. مثاًلً معلم به اشــتباه دانش آموز در درس ادبیات ژاپنی و علوم 
اجتماعی همان قدر حســاس است که در درس علوم تجربی یا ریاضی. اما در 

 
اشتباه کودک و 
واکنش های معلم!
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مالزی واکنش معلمان به اشتباه دانش آموزان در فرایند تدریس دروس ریاضی 
یا علوم بیش از سایر دروس گزارش شده است. 

در ژاپن این چنین نیست که اگر اشتباه در درس مفاهیم پایة هندسه یا اعداد 
یا انرژی باشــد، معلم ژاپنی انگیزة بیشتری برای توضیح و تصحیح آن داشته 
باشــد تا مثاًلً درس تاریخ. اینکه می گویم برای ما در ایران می تواند قابل درک 
باشــد. زیرا در میان ما این انگاره ذهنی رایج است که این ها )مثاًلً درس تاریخ 
یا فارســی، یا دینی و...( درس هایی هستند که اهمیت کمتری دارند و بچه ها 
خودشــان هم می توانند بخوانند؛ یا دســت کم به کمک اولیا و دوستانشان به 

درک مطلب می رسند!
معلمــان ژاپنی در مقایســه با همکاران مالزیایی خود نســبت به اشــتباه 
دانش آموزان تاب آوری بیشــتری دارند. توجه آن ها به اشتباه و تصحیح آن 
بیشــتر اســت و واکنش معلم نسبت به اشــتباه حتی یک دانش آموز باعث 
می شــود دیگران نیز ترغیب شوند تا به اشتباه دوستشان فکر کنند و دربارة 
منطــق پنهانی در الیه های زیرین اشــتباه با هم به بحــث بپردازند. در عین 
حال مســئولیت نهایی بروز اشتباه دانش آموز را معلم می پذیرد و این اشتباه 
او را ابــزاری برای ارزیابــی وی قرار نمی دهد، بلکــه آن را فرصتی برای 
درک بهتــر تکلیف یادگیــری، فهم بدفهمی هایی که در فرایند حل مســئلة 
ریاضی حادث می شود و ترویج گفت وگوهای دانش آموزان درباره موضوع 

یادگیری قرار می دهد.
حاال جا دارد بپرسیم که پداگوژی ایرانی ما در این خصوص چگونه واکنش 
نشــان می دهد و این واکنش را در گذر زمان چگونه بهسازی می کند؟ با طرح 
پرســش هایی از این دست و آوردن مثال های پداگوژیکی شاید بتوان به سؤال 
مورد نظر شما پاسخ داد؛ پرسش هایی راجع به درک و تصمیم معلم در کالس 
درس، نقش مدیریت آموزشی، انتظارات اولیای دانش آموزان، الگوهای ذهنی 
سازمان های اجرایی، سیاست های ستاد و برنامه های درسی و کتاب های تألیف 

 
در ژاپن مسئول 

بروز اشتباه 
دانش آموز، معلم 

است!
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شــده و... اجماالً عرض می کنم که، کیفیت همة این تعامالت و سازوکارها و 
ســازه های فرهنگی و اجتماعی سامانة آموزش، ویژگی های پداگوژی ایران را 

می سازد.
 مرادی: 

به نظرم بحث به جای خوبی رسید. بندة نوعی، به مثابه یک پدر یا مادر نوعی، 

همة دغدغة وجودی ام گره خورده است به سرنوشت فرزندم. همة هستی من در 

گرو فرزندم اســت؛ در گرو آینده و سرنوشتش. لذا وقتی این بچة شش ساله را 

می گذارم مدرسه و مثاًلً دوست دارم پزشک یا مهندس یا حقوقدان یا روان شناس 

و... شــود و برای رسیدن به این هدف از همان شــش سالگی، او را وارد انواع 

رقابت های سخت و تست زدن ها و آزمون های پی در پی کنکور می کنم، به نظر 

شما آیا می توان با چون منی گفت وگو کرد تا دست کم در دورة آموزش ابتدایی، 

فرزندم را وارد این رقابت های سخت و نفس گیر نکنم؟

 سرکارآرانی: 

این پرســش از این منظر که نوعی »ِگروکشی« را به ذهن متبادر می کند قابل 
واکاوی بیشــتری است. این نگاه به فرزند که شــما می گویید و البته رفتاری 
که در پی دارد، بیانگر غیرمســتقیم خواســت پدر یا مادری است که می گوید: 
»هســتی من در ِگرو فرزندم است!« یا »سرنوشت فرزند در ِگرِو هستی ماست 

یا هستِی ما در ِگرِوآینده فرزند است.«
از این نگاه ما نه شرقی هستیم، نه غربی! دیگران مدام از بچه ها می پرسند تو 
چه می خواهی بشوی؟! نه اینکه به او بگویید تو باید این بشوی! ولی در تربیت 
مبتنــی بر ترس که هم »من« و هم »ما« غایب اســت )که نمونه اش در جامعه 
ما فراوان است(، اساســًا پدر و مادر و معلم می ترسند چنین سؤالی را از بچه 
بپرسند. شــرایط طرح چنین پرسشی استلزاماتی دارد و فضای تربیتی ویژه ای 
می طلبد و نیازمند انگاره های فکری و فرهنگی اثربخشــی است که »خود« را 
به رســمیت بشناســد. حتی خود بچه ها هم از طرح خواست خود گریزانند. 

 
آن ها برای کاری که 
خودشان می خواهند 
بکنند سِر ما منت 
می گذارند!
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چون می دانند که رفتارهای نمایشــی، فریبنده و گذرا )بزک اجتماعی( شالوده 
تعامالت رفتاری بزرگ ساالن را در هم پیچیده است، و به تجربه دریافته اند که 

گوشی شنوا برای نجوای خواست خود پیدا نمی کنند. 
در مدارس ایران دیده ام که بچه ها به صراحت به من می گویند: »آقا به پدران 
و مادران و معلمان ما بگویید گاهی هم کاری را که ما می خواهیم برایمان بکنند 

نه تنها کاری که خودشان می خواهند! «
و وقتی امکان ســخن گفتن و گوش شنواتری برایشان فراهم می کنم، بیشتر 
اعتمــاد می کنند و ادامه می دهنــد: »آن ها در خانه و مدرســه برای کاری که 
خودشان می خواهند بکنند سر ما منت می گذارند! نه آنچه را که ما می خواهیم 
برایمان انجام دهند! حتی اغلب آن ها از ما نمی پرسند شما چه می خواهید! برای 

هر مسئله ای پاسخی آماده دارند!
گاهی حتی نام نویســی بچه ها در مدارس خاص نیز بدون مشورت با خود 
آن ها صورت می گیرد. تقریبًا چیزی شبیه امضای قرارداد اجارة خانه در محله ای 
مورد عالقه یا اجبار فرهنگی اقتصادی والدین، به همین سادگی. قراردادی بین 
مدرســه و اولیا با پرداختی مشخص و پروتکلی تعریف شده و انتظارات عینی 

یا ذهنی بین االذهانی جامعه و انگاره های بزرگ ساالن!
در روش هــای تربیتی مبتنی بر تنبیه و پاداش و گهــگاه ترس، »هدایت« امری 
»جلودارانه «۲0 )مبتنی بر پیروی( است. به این معنی که بزرگ ساالن تنها به پیروی 
نمودن فرزندان از دیکته کردن های ذهنی و عینی خودشان به آن ها راضی می شوند. 
ده ها متر جلوتر می روند به سوی مقصدی که سرخود تعیین کرده اند و انتظار دارند 
که فرزندانشان نیز آن ها را شادمانه دنبال کنند. در فرهنگ چنین مردمی همراهی با 
جلودار از طرف کودکان، خود عین ثواب و صواب است. در فضاهای بسته نیز به 
سطح منبرهای ما در مراکز قرائت خطبه نگاهی دوباره بیندازید. در برخی از مجامع 
معروف خاورمیانه فاصلة گوینده تا سقف نزدیک تر است تا به گوش مخاطبان! این 
در حالی اســت که در شرق یا غرب، البته با تفاوت هایی، دیگران در حال تجربه 

 
هادیان، تا جایی 

که امکان دارد 
شنونده اند!
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و آزمودن این مهم اند که هدایت، دســت کم تابع عنصر»همترازی« و بیش از آن 
تا جای ممکن »از پشت سر«۲1  اثربخش تر است. یعنی پیشوایان و هادیان تا جای 
ممکن شنونده اند و عقب می ایســتند و خودداری می کنند از بیان بکن و نکن ها. 
دســت کم تالش می کنند تا اندازه ای که ممکن است پشت سر نیازها و خواست 

رهروان حرکت کنند. 
ژاپنی ها یک تعبیر رایجی دارند که مدام در خانه و مدرســه تکرار می شود. 
می گویند، »توجه داشــته باش! زندگی این جهانی یک بار است و به تو هدیه 
شــده اســت! چه کارش می خواهی بکنی«۲۲؟! اینجا اما بعضی وقت ها که من 
در مدرســه با بچه ها مواجهه دارم و از یکی شان می پرسم »می خواهی چه کار 

کنی؟« به باباش یا مامانش یا مربی و معلمش نگاه می کند!
به نظر می رسد او بارها مامان، بابا و معلم خود را دیده است که در مواجهه 
با چنین پرسش های چالش برانگیزی به بابا، پدربزرگ، رئیس، مدیر و ...چشم 

می دوزند. در جمع آن ها هم احتماال به رئیس و رئیس هم به مدیر و...!
نتیجة این مناســبات پیدایش چرخة بازتولید وابستگی هاســت که در بیشتر 
نشست های به ظاهر کارشناسی و فرهنگی، در قالب عبارات آشنای زیر جلوه 

می کند:
امیدواریم روزی بیاید که...، استفاده کردیم ولی...، تا وقتی این وضع اولیا...، 
تا وقتی این وضع کتاب های درسی ...و تا وقتی معلمان ما...، تا وقتی دولت ...، 

تا وقتی فرهنگ ...، تا وقتی اقتصاد و...! 
ارجاع های جانســوز و طعنه آمیز ...به روزی که بیاید....!؛ تا....!؛ اما...؛ ولی...؛ 
اســتفاده کردیم...های... تلخ!؛ نشان های روشــنی از تنگی مناسبات اختیار و 

مسئولیتی دارد که در آن می زییم. 
تا اینجا اشــاره ای بود به رونمایی از مقدمة پرسش شما. اما در مورد بخش 
دوم آن و اینکــه آیا می توان با والدین گفت وگو کرد تا دســت کم رقابت های 
نفس گیر را از دوره ابتدایی شــروع نکنند؟ عرض می کنم اگر شــما اشاره من 

 
ژاپنی ها دست کم 
در آموزش عمومی 
مانع رقابت های 
نفس گیر می شوند
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تا اینجا را بپذیرید از مقدمه پرســش خود دســت خواهد کشید و این پرسش 
نیز ســالبه به انتفاء موضوع می شــود. ولی اگر همچنان به مقدمة پرسش خود 
وفادارید و هستی خود را در گرو سرنوشت فرزندتان می دانید و بر اساس این 
»پندار خودبنیاد،« به خود حق می دهید که مســیر شدن و تحصیل فرزندتان را 
تعیین کنید و حتی نام پردیس و دانشــگاه و رشته تحصیلی او را هم مشخص 

کنید، البته کار پاسخ و حتی گفت وگو در این زمینه بر من دشوار می شود. 
در عین حال، مایلم اشــاره کنم به تجربه ژاپن در این زمینه تا شــاید برای 
شــما پاسخی دســت و پا کند. البته در ضمن صحبت ها قباًلً اشاراتی از ژاپن 
داشــتم. ژاپنی ها دست کم در سیاست های آموزشــی دورة شش سالة ابتدایی 
و ســه سالة متوســطه اول، که به آموزش عمومی شهرت دارد، مانع رقابت و 
ارزشــیابی های نفس گیر می شوند. امتحانات پایه یا سراسری ندارند. مردودی 
در پایة تحصیلی ندارند. کســی یک پایة تحصیلی را به دلیل مردودی در یک 
یا چند درس، به شــیوة مرســوم در ایران و برخی دیگر از کشــورها، تکرار 
نمی کنــد. به عالوه دولت در واگذاری مدارس دورة آموزش عمومی به بخش 
خصوصی سخت گیر و خسیس است. به روشنی و تا حدود زیادی مانع ورود 
مؤسســات تولیدکننده کتاب های کار و مسابقات آموزشی و آماده سازی برای 
آزمون گیری های تعیین کننده و ارزشیابی های رتبه بندی شده یا برای رتبه بندی 
و ...می شود. در عین حال به خاطر داشته باشید که این سیاست ها حتی در ژاپن 
هم به صورت مطلق باعث نمی شــود تــا برخی از والدین را به هوش آورد تا 
مانند آنچه شــما در مقدمه پرسش خود مطرح کردید، به کار خودشان مشغول 
نباشــند و در روزهای تعطیل و ســاعات فراغت بچه ها بــه نوبت )مثاًل مادر 
شنبه ها و پدر یکشنبه ها( آن ها را از این کالس خصوصی به آن موسسه، از این 
معلم به آن کالس درس نبرند، به این امید یا بر اســاس این پندار که در آینده 
این همت مضاعفشــان برای تحصیل یا انتخاب مدرسه و پردیس در دوره های 

متوسطة دوم و آموزش عالی، برای فرزندشان سودمند خواهد بود.

 
در ژاپن هم بعضی 

از پدر و مادرها 
از دورة دبستان 

فشار مضاعفی بر 
فرزندان خود وارد 

می کنند
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 مرادی: 

پرســش دقیق من این اســت که اکنون خانواده برای سرنوشت فرزندش راه 

رقابت را انتخاب کرده و این رقابت های فرســاینده و اســترس آفرین، حتی به 

دورة ابتدایی هم کشــیده شده. به نظر شما واقعًا راهی نیست که با خانواده بتوان 

گفت  و گو کرد که هم به هدف خود برســد و هم این همه فشار و استرس را به 

فرزند خود وارد نکند؟ مثاًلً اینکه دست کم در دورة ابتدایی بگذارد فرزندش با 

آرامش بیشتری، و به دور از رقابت و تست و کنکور درس بخواند. 

 سرکارآرانی: 

من تالش کردم تا از پرسش شما رونمایی کنم، و حتی مقدم بر آن توضیحی 
بدهم و سپس پاسخی بر اســاس تجربه ژاپن ارائه کنم. در عین حال واکاوی 
همة اجزاء آن نیازمند تحلیل جامعه شــناختی و بین رشــته ای است. مثل این 
است که از من بخواهید برای مهاجرت تحصیل کرده ها، گرایش بی امان جوانان 
به موســیقی پاپ، بی تابی دهکی از خانواده های متوسط شهری برای رسیدن 
بچه هایشــان به رشــته و دانشــگاهی خاص بدون دغدغه، آفت های دخالت 
تحصیل کردگان در سرنوشــت فرزندانشان، یا هجوم نوجوانان به جبهه ها، که 
دست بر قضا این یکی شامل من و شما هم می شود، و...بدون توجه به بافتارها 

و دالیل پیچیدة اجتماعی بسیار، پاسخی آماده و تستی بیابم. 
ساده سازی مســئله های پیچیده بعضًا رهزن اســت.مراقبت الزم است تا 
احتماالً در دام همان نظری نیفتیم که شــما سال هاســت با عنوان »عوارض 
نگاه ایدئولوژیک بــه آموزش و پرورش«۲۳ ناقدش هســتید. گیرم برای رفع 
دغدغة دهکی از خانواده های متوســط و به زعم شــما تحصیل کردة مورد 
نظر شــما، راه حل تســتی یافتیم، با خیل خانواده های گوناگون و مسائل و 
رغبت ها و دغدغه های دیگر آن ها در سراســر این مرز و بوم چه می کنید؟ 
به نظر می رســد دغدغة نهفته در پرسش شــما با مقدمه ای که اشاره کردید، 
بیشــتر ناظر به جامعة آمــاری خانواده های متوســط و مرفه جامعه اســت. 

 
ساده سازی 
مسئله های پیچیده 
رهزن است!



109

بافتارهای فرهنگِی آموزش و یادگیری

مستحضرید که این نوع خانواده ها دست و دلشان به کاالهای فکری و فرهنگی 
که آســیب های مورد نظر شــما را از جهات گوناگون واکاوی کرده است نیز 
می رســد. بعضًا آن ها را در قفســة کتابخانه های حقیقی یا مجازیشان می توان 
یافت، یا خودشــان مدارکی از همان پردیس ها و رشــته های خاص گرفته اند، 
چه بســا عدة قابل توجهی از آن ها دست اندرکار آموزشگری، آموزش شناسی، 
مدرسه داری، تربیت معلم، پژوهشگری، طراحی روش های سنجش و آزمون یا 
تهیه کنندگان بسته های آموزشی اند. می خواهم بگویم طبقات پایین تر اجتماعی 

اتفاقًا تکلیف شان با بچه ها و خودشان روشن تر است. 
یادآوری خود شما در این باره در مقالة »معجزة تربیت« آموزنده است. آنجا 
که نوشته اید: »نمی دانم امروز از میان کشاورزان و کارگران ارجمند ما یا استادان 
محترم دانشگاه، کدام قشر در انتخاب رشتة تحصیلی فرزند خود بیشتر دخالت 
می کند؟ من به چشــم خود فراوان دیده ام از دوستان و همکاران دانشگاهی که 
چه دخالت های غیر علمی ای که در انتخاب رشتة درسی و سرنوشت تحصیلی 
فرزنــدان خود نمی کنند و چه فضاهای قرنطینه گونــه ای که برای آنان تدارک 

نمی بینند...بعد نیز کاسة »چه کنم چه کنم« به دست می گیرند.«۲۴ 
در عیــن حال این پرســش چالش برانگیز اســت که چگونــه می توانیم به 
خانواده هایی از طبقه ای خاص، و به تعبیر مشــخص شــما »...بسیاری از افراد 
تحصیل کرده و به ویژه دانشــگاهی، ]که[ به منطــق تعلیم و تربیت کمتر توجه 
می کنند...«۲5، یاری کنیم تا به پردیس و رشــته و شــغل مورد نظر خود برای 
بچه هایشــان برســند، ضمن اینکه بکوشــیم راهی هم پیدا کنیم برای آن ها و 
فرزندانشــان که دست کم در دورة آموزش عمومی دچار فشارهای آسیب زای 

مسابقه و امتحان و نمره و رتبه و سنجش نشوند. 
از منظر دانش آموز و زیست و رشد و اندیشه و نگاه او نیز می توان به این موضوع 
پرداخت. همچنین از منظر جامعه شناسی، روان شناسی، هم سیاستگذاری آموزشی... 
ولی شــما پرســش را به مثابه پدر و مادر و دغدغة وجودی آن ها مطرح کرده اید 

 
چه کسی ما را 

مأمور یافتن راه های 
میان بُر، کرده 

است؟!
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و دعــوت به گفت وگوی با او برای پیدا کردن راهی میان بر، البته اگر پیدا شــود! 
برایم جالب است بدانم که این دردِ کیست؟ رنِج کیست؟ چه کسی می تواند این 
مأموریت را به انجام برساند! خانواده و افراد تحصیل کرده و دانشگاهیان که محور 
دغدغه شــما هستند، به زعم خود شما »قرار است ]...[ بنابر وظیفة حرفه ای خود، 

درباره مسائل آموزش و پرورش و آسیب های آن روشنگری کنند.«۲6 
دام هر بار ماهی آوردی/ماهی این بار رفت و دام ببرد!

امیدوارم والدین مورد نظر شــما نیز این گفت وگوها و مطالب دیگر در این 
زمینه را بخوانند و بشــنوند و در پیش فرض های ذهنی، حســاب و کتاب های 
خود برای سرمایه گذاری آموزشی فرزندان و حدود حقوق خود برای دخالت 

در سرنوشت فرزندانشان بازاندیشی کنند. 
در این زمینه ها گفت وگو شــده و مطالب زیادی هم از تجربه های خانواده ها 
در ایران و سایر ملل در دسترس است. تمرین مهارت های خواندن و نوشتن و 

شستن چشم ها و مرور تجربه های بسیار در این زمینه پیشنهاد می شود.

 مرادی: 

این حرف من یک ســؤال ساده اســت. فرض کنید یک خانواده به ما مراجعه 

می کند و انتظار دارد فرزندش در یکی از دانشگاه های بزرگ، در رشته پزشکی، 

یا مهندسی، قبول شــود. ولی می خواهد ببیند آیا راهی نیست که با رقابت کمتر 

و اســترس کمتر قبول شود. به نظر می رسد دانشکده های علوم تربیتی ما در این 

حوزه کمتر کار کرده اند و خودمان هم در مدارس شیوة گفت  و گو با خانواده ها و 

حل مشکالت آن ها را بلد نیستیم. وقتی موضوع بغرنج تر می شود که مؤسسه های 

کنکور و تست با انواع تبلیغات خانواده ها را دوره کرده اند، و چنان که در عمل 

می بینیم فعالیت های این مؤسســات تا دوره ابتدایی امتداد یافته است. گویا این 

دانش آموزان بی پناه به حال خود رها شده اند. و کسی هم به فکر آن ها نیست؛ از 

حکومت و صدا و سیما و آموزش و پرورش گرفته تا دانشکده های علوم تربیتی. 
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 سرکارآرانی:

البته ما خانواده های یاد شــده را به گفت وگوهای گروهی و خانوادگی تشویق 
می کنیم تا به راهی اثربخش و کارشناسانه در بافتار فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی 
خانواده و جامعه ای که در آن زیســت می کنند هدایت شــوند. در این موارد که 
بحث تعیین رشته و تکلیف دانشگاه و آینده شغلی مطرح است به سختی می توان 
احکام کلی برای همه خانواده ها صادر کرد. چه بســا شما یا معلمان و حتی خود 
خانواده ها نظر مشاوران تحصیلی را نیز صائب ندانند. آزمون های پیش دانشگاهی و 
انتخاب رشته و شغل و حرفة آینده در بافتارهای کالن اجتماعی درهم تنیده است. 

ساده سازی مسئله چه بسا رهزن باشد.
اگر منظور بازبینی سیاســت های آموزشــی اســت، من دقیقاً عرض کردم که 
سیاست های شفاف ژاپنی ها نمونة روشنی است که فشارهای روانی و آسیب زای 
ناشــی از اراده یا ایده و آرزوی خانواده در مورد تعیین پردیس و رشته و تحصیل 

فرزندانشان را دست کم برای دورة آموزش عمومی مدیریت می کند.
البتــه، حتی در این نوع جوامع هم فرهنگ مراجعه به مدرســه، گفت وگو با 
کارشناس آموزشی در مدرسه، و مراجعه به سایر مراکز مشاوره ای خانواده که 
به وفور در دسترس است، ترویج می شود. مشاوره های تحصیلی و خانوادگی 
همه جا در دســترس اســت و خیلی حرفه ای هم عمل می کنند. پدر و مادر با 
فرزندان با هم می روند و با زبانی مشــترک، اعتماد متقابل، قائل به حق تعیین 
سرنوشــت، و در فرایند مفاهمه ای بالینی با طرح مسئله ای خاص با گفت وگو 
از دروِن خودِ مســئله ها راه حل آن ها را پیدا می کنند. گزارش این مراجعه ها و 
دغدغه هــا و راه حل ها نیز در پروندة تحصیلی دانش آموز منعکس می شــود تا 
مدیر و معلمان به دقت مفاهمة بین هدف های تربیتی مدرســه، عالقة شخصی 

دانش آموز و آمال خانواده دربارة سرنوشت فرزندشان را مدیریت کنند.
به نقش دانشــکده های علوم تربیتی اشاره فرمودید. البته از منظر فرهنگی و 
اجتماعی می توان به ترویج گفت وگوهایی از این دست، در این زمینه ها یاری 

 
به سختی می توان 

احکام کلّی برای 
همه خانواده ها 

صادر کرد
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رساند. مثاًلً نمونة سیاست های آموزشی خارج را که آسیب های مورد نظر شما 
را کاهش می دهد بیان کرد و با سیاســت های موجود در ایران مقایسه و آن ها 
را تحلیل کرد، یا همین ارتباط ســه جانبة مدرســه، خانه و کودک را واکاوی 
کرد و به جای نفرین به تاریکی، شمع روشن کرد و در سایه نور آن انگاره ها، 
پندارها، حدود حقوق و رابطه حرفه ای والدین و فرزندان و مدرســه و معلم...

را وارسی کرد.
شــاید، به تدریج، با ترویج این گفت وگوها در گروه های محلی و نهادهای 
مردم بنیاد یا شــبکه های اجتماعی مجاز واقعی و رسانه ها، به آرامی یاد بگیریم 
که، بیشــتر بشــنویم و به جای بچه ها تصمیم نگیریم؛ یعنی به جای برآوردن 

خواست و نیاز آن ها ارادة خود را به ایشان تحمیل نکنیم. 

 مرادی: 

به نظر شما راهی نیست که این دانش آموز هم رشتة خاصی قبول شود هم فشار 

و استرس کمتری را تحمل کند؟ 

 سرکارآرانی: 

یعنی مثاًلً در ژاپن این آقا یا خانم هم برود دانشــگاه توکیو، هم ســرکالس 
پزشــکی یا حقوق بنشیند، و هم استرس نداشته باشــد! یا به زعم شما فشار 

کمتری را تحمل کند! 
قباًلً گفتم که برای نشســتن روی این صندلی ها حتی در ژاپن مســابقات یا 
امتحانات جهنمی برگزار می شود. شاید چون هنوز راه دیگری برای تشخیص 
صالحیت ها و توانایی ها و قابلیت ها یافت نشــده است. در کتاب »اصالحات 
آموزشی و مدرن سازی«۲7، به تفصیل به شیوة گزینش دانشجو اشاره کرده ام. در 
جلد اول کتاب »در تمنای یادگیری« نیز به کیفیت حرفه ای، ســخت، نفس گیر 
و سرتاسر چالش و اخالص و البته شــوق انگیز دوره های نفس گیر کارورزی 

دانشجویان تربیت معلم اشاره کرده ام.

 
به جای نفرین به 
تاریکی شمعی 
روشن کنیم!
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از منظر آســیب شناسِی روش های گزینش دانشجو نیز می توان به این مسئله 
نگاهی دوباره انداخت. برای مثال شــما می توانید مدعی شــوید که این شیوه 
انتخاب دانشــجو و تعامل اجتماعی و زیســت و تربیت در دانشگاه فرهنگیان 
هم آســیب زاست. یا می توانید دیگران را تهییج کنید که بگویید اساسًا زیستن 
آســیب زاست. دقیقًا زندگی یعنی مســئله و زندگی کردن یعنی حل مسئله، و 
ســبک زندگی یعنی سبک حل مســئله! کیفیت زندگی هم یعنی کیفیت حل 
مسئله. اشــاره های شما به آســیب ها از این منظر نیز قابل طرح و بررسی در 
گفت وگوهای حوزه عمومی است و ناظر به کیفیت مسئله و راه حل های آن ها 

نیز می تواند باشد. 
احتماالً بتوانیم با گفت وگو و دیدن خود در آینة دیگران تا حدودی آسیب ها 
را تعدیل کنیم! می توانیم بگوییم شــیوة انتخاب دانشــجوی پزشــکی مشکل 
دارد. می توانیم بگوییم چرا وزارتخانه سهمیه پذیرش دانشجویان دانشگاه های 
پزشکی را بیشتر نمی کند؟ و پرسش های دیگری از این دست را ادامه بدهیم!

 
زندگی یعنی مسئله 

و سبک زندگی 
کردن یعنی سبک 

حل مسئله!
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کودکان و سامانة آموزش رسمی
 چه کنیم تا فضای رسمی مدرسه دلپذیرتر و خوشایندتر شود؟

 »حق« کودکان است که آموزش ببینید و »تکلیف« دولت هاست که این حق را ادا کنند
 نگاه نقادانه به ارزش و محتوای آموزش مدرسه ای الزم است

 تفاوت های فرهنگی را فراموش نکنیم
 تحوالت تاریخی ما را به پیش رانده است

 جشن حق یا جشن تکلیف؟
 آموزش مدرسه ای را دل پذیرتر کنیم!

 بعضی وقت ها سکوت و انجام ندادن کاری جرئت و شهامت بیشتری می خواهد
 کودکان از دیده شدن لذت می برند!

 آموزش صحنه پردازی یادگیری است
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 کودکان با صدای خودشان حرف می زنند!
 پیام ضمنی این همه »دیکته« به ما این است که خودت نباش!
 از شروع دوسالگی هر کودکی برای مدتی »نابغة زبان« می شود

 هنر معلم، پیوند بازی و یادگیری است!
 کودکان برای دیدار با دوستانشان به مدرسه می روند!

 کالس درس جایی است که ایده هایی خارج از تصور بیان می شود
 برگ و نور خورشید یا ریشه و خاک؟

 کار جمعی، لذت بخش است
 45 دقیقه درس 10 دقیقه بازی

 چرا تصور می کنیم همین که داریم سخنرانی می کنیم یعنی داریم تدریس می کنیم؟!
 صندلی بچه ها را به کف کالس پیچ نکنیم!

 دانش آموزان ما متعلق به قرن بیست و یکم، اما معلمان قرن بیستمی و برنامه های 
درسی ما عموماً مربوط به قرن نوزدهم و پایین تر است!

 چرا ارزیابی معلمی که در کالس را می بندد دشوار است؟
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 در ژاپن خواندن و نوشتن جدی گرفته می شود
 کارکرد اصلی زبان در زبان آموزی چیست؟

 یادداشت می کنم پس فهمیدم!
 در فرهنگ شفاهی، تدریس یعنی سخنرانی معلم!

 منشأ اصلی یادگیری چیست؟
 مسئولیت ناتوانی در فهم مطلب، گوینده است یا شنونده؟

 دیکته یا انشا، مسئله این است!
 حرکت از دانسته ها به نادانسته ها!

 نوشتن جدای از خواندن و گفت وگو و شنیدن نیست
 نمره و رتبه، برای مقایسه کودکان هرگز!

 احساسات طبیعی خود را بنویسید
 خوانندگان عزیز! سطرهای آخر داستان را خودتان بنویسید

 ارزیابی آموزشی توصیفی است و تا پایة نهم چیزی به نام مردودی ندارند!
 خانواده و مدرسه در خدمت پرورش کودک
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 مرادی: 

ادامة بحث ما دربارة آموزش و  پرورش همگانی است که البته رسمی و اجباری 

هم هســت. به نظر می رسد آموزش و پرورش رسمی در تقابل با طبیعت و فطرت 

کودکان اســت. چرا؟ چون این آموزش به آن ها تحمیل می شود. مثل کالس و 

مدرســه و معلم و کتاب و امتحان و نمره و ...، و بچه ها تقریبًا در برابر آن هیچ 

انتخاب و اختیاری ندارند. از دو سه قرن پیش تا امروز از روسو گرفته تا فالسفة 

اگزیستانسیالیســت و پست مدرن و اندیشمندان تربیتی چون ایوان ایلیچ و پائولو 

فریره و ... نقدهای اساســی به مدرسه جدید، که در واقع همین آموزش عمومی 

است، داشته اند. در عین حال می دانیم که امضای همة حکومت ها و دولت ها پای 

این آموزش و پرورش رســمی و اجباری اســت و ظاهراً در جهان امروز گزیر و 

گریزی از آن نیست، چرا که پیشرفت و توسعة یک کشور بدون آموزش و پرورش 

جدید بی معناســت. حاال، با توجه به تجارب جهانی شما، پرسش من این است 

که دولت ها در دو ســه دهة گذشــته چه کارهایی کرده اند که فضای تربیت در 

آموزش و پرورش رسمی دلپذیرتر و خوشایندتر شود؟ به خصوص در شش یا نه 

سال اول مدرسه که بچه ها در برابر آسیب های مدرسه حساس تر و شکننده ترند.

سرکارآرانی:   

بله؛ در تعریف جدید از دولت، که دستاورد قرون جدید است، برخالف 

 
چه کنیم تا فضای 
رسمی مدرسه 
دلپذیرتر و 
خوشایندتر شود؟
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حکومت هــای قدیم، دولت ها مکلف اند زمینه ها و فرصت های رشــد کمّی 
و کیفــی و برابر را بــرای همة کودکان، به ویژه در این دوره از رشــد که 
مهم ترین مراحل رشــد و شکوفایی آدمی اســت، فراهم کنند. از جمله این 
زمینه ها آموزش و بهداشــت اســت. بنابراین می توانیــم بگوییم که در این 
عصر »حّق« کودکان اســت که آموزش ببینند و »تکلیف« دولت هاســت که 
این حق را ادا کنند؛ این گام بســیار مهمی اســت که بشــر در راه ارتقای 
حقوق انســان برداشته اســت. چراکه کودکان در این مرحله از رشد نسبت 
به ســایر گونه های زیســتی نیازمند مراقبت، امنیــت، حمایت و دوره های 
آموزش بیشتری برای توانمند شدن و بودن و زیستن هستند.1 اما از اواسط 
قرن بیســتم به این ســو متفکرانی مثــل پائولو فریره۲ نقــاد و ایوان ایلیِچ۳ 
دردمند پیدا شــدند و درصدد برآمدند که با طرح ایدة انتقادی خود عطای 
مدرســه را به لقایش ببخشند. آن ها در واقع می خواستند با این نوع طراحی 
و پردازش ایدة انتقادی خود، نگاه ها را به آســیب های موجود مدرسه داری 
و انگاره هــای ذهنی بعضًا منبعث از صنعت، خط تولید و تولید انبوه و...که 
آن را هدایت می کند، متوجه ســازند. این یک نکته. نکتة دوم اینکه عنایت 
انســان به خلقت، طبیعت و فطرت همه جا یکسان نیست و در فرهنگ های 
گوناگــون با هم مرزهای قابل تفکیکــی دارند. به این معنا که در بافتارهای 
گوناگون انسانی و اجتماعی، منظرها و جهان بینی هایی متفاوت از هم شکل 
می گیرند. در نتیجه درباره بســیاری از امور به ویژه دربارة تربیت، نگاه های 
فرهنگی- اجتماعی و شــیوه های گفت وگوی متفاوتی سامان می  گیرد. این 
گوناگونــی حتی در داخل یک بافتار فرهنگی- اجتماعی نیز قابل مشــاهده 

است. 
شــما حتمًا فیلم ماندگار »قضیة شکل اول، شکل دوم«۴، اثر شادروان عباس 
کیارستمی را که با حضور نمایندگانی از نحله ها و طیف های گوناگون اندیشه 
و عمل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ساخته است، دیده اید و متوجه شده اید که 

 
»حق« کودکان 

است که آموزش 
ببینید و »تکلیف« 

دولت هاست که این 
حق را ادا کنند
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بــا اینکه همة آن نمایندگان در بافتار فرهنگی- اجتماعی ایران زندگی می کنند 
چقدر نگاهشان با هم متفاوت است.

این را هــم بگویم که آموزش و پرورش عمومــی و همگانی که به صورت 
قانونی در نظام های جهانی تربیت ترویج می شــود امری ســکوالر و محصول 

فرایند رو به تزاید مدرنیزاسیون یا تجدد و صنعتی شدن است. 
از ســوی دیگر ایدة فطرت آدمی را داریــم که بنیادهای دیگری برای بحث 
دربارة وظیفه، رویکرد و شــبکه های ارتباطی انسان رو به رویمان قرار می دهد. 
در همــة این پارادایم ها یا چارچوب های فکری و فرهنگی، »آموزش عمومی« 
از نقش بی همتایی برخوردار است؛ گذشته را باز می تابد، از حال خبر می دهد، 
و برای آینده زمینه ســازی می کند...5 از مجموع این قضاوت ها و مشــابهت ها 
می خواهم نتیجه بگیرم که، نظام آموزشــی اغلب محــور منازعات جناح های 
مختلف اجتماعی و سیاســی است و تسلط بر نظام آموزشی به معنای تحمیل 
آرمان ها، ارزش ها و هویت آموزشــی و فرهنگی نظام مسلط است.6 به همین 
دلیل من گفته ام که »پداگوژی« امری سیاسی است و شما احتماال به این تسلط 
و عــدم تعادل میان »حقوق« کودک از یک ســو و »تکلیف« دولت از ســوی 
دیگر، که در واقع حاصل ســلطة گروهی خاص در همگانی کردن آموزش و 
تحمیل آرمان های خود به بچه ها اســت نقد دارید. من هم قبول دارم. این نقد 
قابل توجهی است و می تواند شامل سطر سطر محتوای کتاب های درسی، بند 
بند هدف های آموزش مدرســه ای، صفحه به صفحة بخشنامه های شیوة ادارة 
مدارس، ساعت به ساعت کالس های درس، کلمه به کلمة دکلمه های معلمان 

در فرایند تدریس و...باشد.
در این میان اما به نظر می رســد نگاه نقادانه شــما متمرکز است بر روش و 
محتوای آموزش این دوره آموزش مدرســه ای، که به جای این که فرضًا زمینه 
رشد و بالندگی را فراهم کند در عمل دچار آشفتگی است و آفت های بسیاری 
هم از نظر رشد فردی و هم از نظر رشد اجتماعی ایجاد کرده است. موردکاوی 

 
نگاه نقادانه به 
ارزش و محتوای 
آموزش مدرسه ای 
الزم است
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شما دست کم در بحث آسیب شناسی ناظر بر مدارس این دوره در ایران است، 
با تأکید بر دهه های پس از انقالب.

 مرادی: 

سؤال من سؤالی در ســطح جهانی بود. البته نگران آموزش عمومی در ایران 

به ویژه پس از انقالب هستم، ولی معتقدم اگر ما الگوهای عمل جهانی را بشناسیم 

می توانیم آن ها را بگیریم و متناسب با مسائل کشور خودمان از آن ها استفاده کنیم.

 سرکارآرانی: 

قبول. با این حال من ناگزیرم در پاسخ شما ایران را هم مدنظر داشته باشم. ببینید. 
در  فرایند نوســازی اجتماعی ژاپن، یک ملت با یک زبان و مردمی با ویژگی های 
شبیه به هم گردهم آمده اند؛ البته در جزیره هایی پراکنده و دور از هم. در ایران اما 
برعکس قوم ها، زبان ها، فرهنگ ها، مذاهب و نژادهای گوناگون گردهم آمده اند، آن 
هم در منطقه ای فشرده که از نظر ژئوپولیتیک، یا جغرافیای سیاسی، طی قرن ها محل 
منازعات و تعامالت داخلی و بین المللی بوده و هنوز هم کمابیش هست. بنابراین 
تعریــف ملت7 و تبیین دولت8 و چالش های پایداری9 و تداوم10 آن دربارة ایران و 
ژاپن با یکدیگر بسیار متفاوت است و به همین اندازه بر آموزش عمومی تأثیرگذار 
اســت و نیاز به بحث و تحلیل های مقایسه ای دقیق و مطالعة عمیق دارد. تربیِت 
طبیعت- بنیاد ژاپنی و تربیِت فطرت- بنیاد ایرانی را در پرسشی واحد نمی توان، آن 
هم به سادگی، حالجی کرد. چون دغدغه های یکی عینی، از جنس رویداد یا واقعه، 
بیرونی و این جهانی است )ژاپن( ولی دیگری در سراسر بحث هایش اموری ذهنی، 
کالمی و آن جهانی را ترجیح می دهد )ایران(. برای حل مسئله هم یکی آزمایشگاه 
را ترجیح می دهد اما، دیگری مراجعه به کتابخانه را کافی و راه گشا می داند. کمی که 
بیشتر دقت کنیم، تازه متوجه می شویم که حتی در کلیدواژه هایی مانند دولت، ملت، 
سرزمین، حکومت، فهم، والیت، اداره، حکم و...نیز در فهم و نظر و عمل میان ملل 

یا یک ملت در دوره های تاریخی گوناگون، تفاوت های بارزی وجود دارد.

 
تفاوت های فرهنگی 

را فراموش نکنیم
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تازه، این موضوع از منظر جغرافیا و مردم شناسی نیز قابل بررسی است. برای 
مثال در خاورمیانه یا غرب آســیا)آنچه من بیشتر می پسندم(، ایران در مقایسه 
با ممالکی چون لبنان، افغانســتان، سوریه، عراق در مفهوم سازی کلیدواژه های 
یاد شــده در نظر و عمل متفاوت و پیشرفته تر است. تحوالت تاریخی، ما را تا 
حــدود زیادی به پیش رانده و به معنای دقیق کلمه درعصر مدرن، به ملت، با 

تعریف علمی خاص خود، نزدیک تر ساخته است. 
در ایــران رابطة بین ملت و دولت دســت کم در دورة معاصــر، همواره با 
چالش های بســیاری مواجه بوده اســت و ایران از این منظر با همســایگانش 
هم متفاوت اســت. بی جهت نیســت که آن را جهان انقالب های پی افکن یا 

شورش های بنیان برافکن و پی در پی می نامند. 
پرسش شما هم احتماالً با توجه به چنین فضایی، یعنی در میدان چالش های 
دولت و ملت تعریف شده است. بنابراین معتقدید که اصوالً آموزش مدرسه ای 
از فراهم ســاختن زمینه رشد کیفی و برابر، شاداب و کودک محور ناتوان است 
اما به نظر می رســد شــما و کســانی که از طرف آن ها این پرسش را مطرح 
می کنید دریافتی متفاوت از جامعه پذیری پیدا کرده اید و این دریافت با آموزش 
مدرســه ای موجود همخوان نیســت. پس به نظر من همان طور که در نشست 
هم اندیشــی پیرامون ایدئولوژی و آموزش در سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی نیز اشاره کردید؛ شــما احســاس می کنید که در این فضا فرصت 
گفت وگو هم برای شــما و هم برای کودکان و خانواده ها فراهم نیست و کفة 
ترازو برای چانه زنی دولت و ملت هم تعادل مدنی ندارد. به همین دلیل فضای 
تربیت در آموزش رســمی، و به ویژه دوره های عمومــی، برای بچه ها خیلی 

دلپذیر و خوشایند نیست. 

 مرادی: 

پرســش من بیشتر ناظر به این بود که چه می شود کرد، یا دیگران چه کرده اند، 

 
تحوالت تاریخی 
ما را به پیش رانده 
است
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که دست کم در دوره های ابتدایی آموزش رسمی مدارس شوق انگیز شود. 

 سرکارآرانی: 

دیگران ســعی کرده اند تا حدودی »حق کودکان« و »تکلیف بزرگ ساالن« را به 
صورت متوازن و متعادل درآورند و دست کم هماهنگی قابل قبولی، بر اساس فهم 
مشترک عمومی، میان این دو برقرار سازند. از جمله اینکه به مهاجران، آسیب دیدگان 
اجتماعی و فرزندان با معلولیت های حسی-حرکتی و ذهنی نیز بیشتر توجه دارند.

برای مثال در ژاپن، حراســت از زندگی سالم کودک، توجه به تغذیه، رشد 
و اســتقالل فردی)خویشــتن خویش( و زندگی اجتماعــی او، فراهم آوردن 
فرصت های یادگیری برابر برای شــکوفایی توانایی هایش، حفاظت و صیانت 
از او در مواجهــه با آســیب ها و بحران های اجتماعی، فلکــی، طبیعی و...، و 
زمینه ســازی برای مشــارکت، ارائه نظر و توجه به خواســت و عالقه کودک 
به مثابه حقوق اولیه او، بر عهده خانواده و جامعه گذارده شــده و در جامعه، 

دولت، خانواده، و مدرسه ترویج می شود. 
ژاپنی ها از نظر تاریخی در این زمینه پیشــرو هستند. در آنجا فرمان آموزش 
همگانی در ســال 1900 میالدی اعالم شده است، و بررسی های تاریخی نشان 
می دهد که ژاپنی ها در این زمینه حتی از اروپاییان پیشــینه و کارنامة موفق تری 
دارند. برای نمونه آمار رســمی نشــان می دهد که در سال 1910 نرخ ثبت نام 
دورة شــش سالة آموزش ابتدایی در ژاپن 98 درصد بوده؛ و این یعنی پوشش 

تحصیلی در آن سال فراتر از فرانسه و انگلیس بوده است.
البته متوجه هســتم که در ایران امروز و دیروز، برنامه های آموزشی ما بیشتر در 
جهت تکلیف خواستن از بچه ها بوده و از حقوق آن ها کمتر سخن رانده ایم. هنوز 
از نظر ذهنی و عینی به این نقطه نرســیده ایم که برای آن ها جشن احقاق حق هم 
بگیریم، در واقع این »جشن تکلیف«هایی هم که از نظر شرعی در مدرسه ها برای 
بچه ها می گیریم، همین طور است. یعنی فقط به بچه ها القا می کنیم که از این سال 
بــه بعد باید این احکام و اعمال را به جا آوری، در حالی که به نظر من یک روی 

 
جشن حق یا جشن 

تکلیف؟
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سکة تکلیف این است که نوجوان ما بداند اکنون به آزادی تعقل و انتخاب رسیده 
و می تواند عالوه بر عمل به احکام، حقوقش را هم مطالبه کند.

البته در چیستی و چرایی این پدیده، یعنی حق و تکلیف عوامل دیگری مثل، 
فلسفه تعلیم و تربیت، فلسفه سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی و نحوه تعامل 
آن ها با هم و خروجی آن ها می توانند به یاری ما بیایند و با روشــنگری ابعاد 
این مهم را واکاوی کنند. احتماالً ناهماهنگی بیشــتری میان تکلیف و حق در 
سایر ابعاد زندگی اجتماعی هم سراغ دارید، من اینجا صرفًا از منظر چگونگی 

و تربیت به آن اشاره ای داشتم. 

 مرادی: 

دولت های ایران در چهار دهة گذشــته چه کارهایی کرده اند که فضای تربیت 

در آموزش و پرورش رسمی دلپذیرتر و خوشایندتر شود؟ 

 سرکارآرانی: 

ظاهراً فرض شــما این اســت که آموزش مدرسه ای مشقت بار است و حاال 
می خواهید بدانید چگونه می توان از بار این مشقت کاست و شوق حضور در 
آن را برای معلمان و بچه ها بیشتر کرد؟ شما خودتان می دانید که اصوالً تحت 
تعلیم قرار دادن هر کس به معنای کاســتن از آزادی و اختیارات او و هدایت 
او به جهت مورد نظر اســت، که این اساســًا می تواند با نوعی مشقت همراه 
باشــد. اصاًل کلمة مشق که در مدرسه ها رایج اســت از مشّقت آمده است. با 
این حال امکان فعالیــت آزاد و فراهم آوردن محیط غنی، طبیعی و فرح بخش 
برای بچه ها، تغییر چیدمان کالس های درس، کاهش ساعات تدریس و محتوا 
و کتاب های درسی، گسترش کارگاه ها، آزمایشگاه ها، فضاهای بازی و تمرین 
موســیقی و هنر و ورزش و... در همه جای دنیا شرایطی فراهم ساخته است تا 
توجه به کودک بیشتر شود و در ایران هم از این کارها کم و زیاد شده است.

فراتر از این، این روزها پویشــی با عنوان »به سوی کاهش استرس در آموزش«11 

 
آموزش مدرسه ای 
را دل پذیرتر کنیم!
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به تدریج در جای جای جهان در حال فراگیر شدن است. این پویش دست کم ناظر 
به اندیشیدن در تعدیل اموری است که در آموزش مدرسه ای می توانیم نکنیم، و این 
کار آســانی نیست! در واقع بعضی وقت ها سکوت و انجام ندادن »کاری« جرئت و 
شهامت بیشتری می خواهد تا انجام آن؛ فرض بگیریم تنبیه کردن و تنبیه نکردن! من 
به طور کلی می پذیرم که مدارس به خودی خود برای اولیا، معلمان و دانش آموزان 
اســترس زا هستند. به ویژه در ایران که در پنج دهة اخیر تغییرات آموزشی پی درپی، 

آموزش و پرورش را دچار نوعی التهاب کرده و همچنان مسائل آن باقی است. 
به ایــن تغییرات که می گویم دقت کنید! انقالب آموزشــی)دهة 50(، تغییر 
بنیادی)دهة 60(، تغییر نظام آموزشــی)دهة 70(، تولید برنامه درسی ملی )دهة 
80(، تهیه و اجرای ســند تحول بنیادی)دهة 90(! و...تغییر پی درپی و نامتوازن 
کتاب های درسی و ساختار آموزشی و سامانه اداری ستاد آموزش و... هم سر 

جای خود، و در عین حال دستاورد آموزش و یادگیری آن اندک! 
حاال ما چــه می توانیم بکنیم یا بهتر اســت بگوییم چه نکنیــم تا این رنج 

یادگیری را کاهش دهیم؟ 
من معتقدم گفت وشــنودهایی از این دست به ما یاری می دهد تا راه حل های 
خودمان را پیــدا کنیم، و از جمله به َهَرس مقررات و محتوا توجه بیشــتری 
داشته باشیم برای کاهش استرس بچه ها و معلمان! به عالوه گهگاهی به خاطر 
آوریم که اصاًل برای چه داریم مدرســه داری می کنیــم؟ معلمی می کنیم؟ و... 

اندیشه ورزی در این پرسش ها مهم است. 
به عالوه، توجه بــه خالف قاعده ها، و به قول حافــظ »خالف آمد«1۲های 
ســایر کشــورها در راه کسب موفقیت هم مهم اســت. از این منظر مطالعات 
مقایســه ای سایر کشــورها به مثابه لنز، آموزنده اســت. مثاًل ببینیم که خالف 
قاعده های جهانِی برنامه های بهســازی آموزش و غنی ســازی یادگیری )برای 
نمونــه: ژاپن، فنالند، ســنگاپور و...( چه پیام هایی برای مــا دارند؟ و چگونه 
مطالعه آموزش و پرورش آن ها به آشــنایی زدایی از مســائل پیش روی ما به ما 

 
بعضی وقت ها 

سکوت و انجام 
ندادن کاری جرئت 
و شهامت بیشتری 

می خواهد
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کمک می کند. منظورم از آشــنایی زدایی واکاوی دوبارة پدیده هایی اســت که 
تصور می کنیم دربارة آن ها می دانیم ولی در واقع برایمان ناآشــنا هستند، مانند 
کلیدواژة »حق« که خیلی دربارة آن می گوییم ولی معنی آن را دقیقًا نمی دانیم. 

 مرادی: 

امروز نســبت به گذشته چه تحوالتی در مدرسه  رخ داده تا بچه هایی که به اجبار به 

مدرسه می آیند و در کالس نشسته  اند لحظات و ساعت های خوشایندتری را تجربه کنند؟

 سرکارآرانی:

ســؤال خوبی است. در این سال ها، همت پژوهشگران تربیتی، به ویژه آن ها 
کــه در متن عمل اقدام پژوهی، درس پژوهی، یا به روش های دیگر در آموزش 
و یادگیری پژوهش می کنند، این شــده اســت که خانواده، مدیران آموزشی و 
معلمان را متوجه ســازند تا بچه ها را بیشــتر ببینند. به این معنی که به نیازها، 
عالئق و شرایط زیست آن ها بیشتر توجه داشته باشند و بکوشند میان محتوای 
آموزشی و زیست بوم و زندگی روزمرة آن ها ارتباطی شوق انگیز برقرار سازند. 
امــروزه حرفه ای بودن معلم یعنی »توانا بودن معلــم در تالش برای تعامل 
سازنده با بچه ها و تسهیلگری میان آن ها و زندگی شان«. چون کودکان از دیده 
شــدن لذت می برند. جوهرة کاهش رنج یادگیری از آن ها، گوش جان سپردن 
است به آن ها و فراهم ســاختن فرصت هایی برای دیده شدن یک به یک آن ها. 
مــا باید به کودک نگاه کنیم، در حالی که ما احتماالً بیشــتر به محتوا و تمرین 
روش های انتقال آن چســبیده ایم! فلذا، در عمل، برای توضیح اثربخشی آن به 

بچه ها درمانده ایم. به قول شاعر:
»یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشیم، 

شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم«! 
به نظر می رســد دیگران در این راه بهتر از ما عمل کرده اند و بیشــتر توجه 
نشــان داده اند. از آن ها بیاموزیم! آموختن از خود بچه ها هم مهم است. اگر ما 

 
کودکان از دیده 
شدن لذت می برند!
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گوش شنواتری داشته باشــیم آن ها راه های بهتر زندگی و آموزش مدرسه ای 
را به خوبی به ما می آموزند. به شــرط اینکه بگذاریم مدرسه را خانه خودشان 

بدانند.
در نظر داشــته باشــید که تربیت آدمی دشــوار و پیچیده است. ساده سازی 
مســئله های دشوار و سهل انگاری یا ســهل گرفتن آن ها ره به جایی نمی برد! 
تربیت از جنــس دورهمی های خانوادگی یا میهمانی هــای گروهی در وقت 

فراغت نیست! یک فرایند پپچیده برای تغییر مستمر، اثربخش و بالنده است.
یادگیری پیچیده و همراه رنج و مشــقت اســت . آدمی به آسانی نمی تواند 
رنج یادگیری را تحمل کند، چون به ســختی تن بــه تغییر می دهد. فلذا، من 
آموزش را صحنه پردازی یادگیری می دانم. به این معنا که با داشــتن شــناختی 
روا و پایا از بچه ها، طیف گوناگونی از فعالیت های مختلف، اعم از شنیداری، 
دیداری، نوشتاری، کار با دست، کار فردی، کار گروهی، نمایش، گردش، تهیة 
گزارش، مشــاهده، آزمایش، پرسش و...طراحی می شود تا این زحمت و رنج 
یادگیری تلطیف و شوق انگیز شود و جوانه هایی از درون کودک برای پیشبرد 
مسیر بالندگی ســر درآورد. تازه این مرحلة کودکی است. مراحل بعدی شاید 

سخت تر از این باشد. 
امروزه در دنیا عالوه بر فرصت های یادگیری متنوعی که هر کدام یک بخش 
از زندگی اجتماعی را نمایندگی می کننــد، روش های آموزش و یادگیری نیز 
متحول شــده اســت. مثاًل کار گروهی بچه ها در کالس درس ترویج می شود. 
یادگیری مشارکتی تمهید و ممدوح شده و نقش معلم به سوی تسهیل گری در 
حال تغییر است. این رویکردها به تدریج رنج یادگیری را کمتر و دشواری های 
آن را تسهیل می کند. بچه ها نقش و حضور فعال تری در کالس دارند. فرصت 
تمرین و تجربه و گفت وگوهای بیشــتری پیدا می کنند، و اراده و عالیق آن ها 

بیشتر به رسمیت شناخته می شود. 
البته تغییر انگاره های مدیران آموزشــی و معلمــان و خانواده ها درباره این 

 
آموزش 

صحنه پردازی 
یادگیری است
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موضوعات نیز شــرط جدی برای بهسازی آموزش است. برای مثال بهسازی 
پندارهای ذهنی اولیا و معلمان درباره دشواری ها، نقش و اهمیت زبان آموزی، 
مهارت های نوشتن و خواندن دشوارتر از به کارگیری راه کارهای عملی مانند 
تشکیل گروه و باز کردن پیچ های صندلی بچه برای فراهم آوردن امکان تحرک 

آن ها برای سازماندهی فضا و چیدمان صندلی ها برای کار گروهی است. 
تجربه من در تعامل با مدارس ایران نشان می دهد که بدون تغییر نگرش های 
تربیتی، حتی باز کردن پیچ های صندلی بچه ها، که به زمین بسته شده است، هم 
دشوار است، و مقاومت در برابر این نوع تغییرات ساده حتی در برخوردارترین 

مدارس مناطق شهری هم باالست!

 مرادی: 

می رسیم به مسئله زبان. بحث ما در تغییر نگرش های تربیتی است. به نظر شما 

آیا بهســازی پداگوژی یا آموزش هم با زبان آموزی ارتباط دارد؟ اگر آری تغییر 

نگرش در این حوزه چه کارکردی دارد؟

 سرکارآرانی: 

در این باره قبل از اینکه به فکر تغییر نگرش باشــیم بهتر است اجازه بدهیم 
بچه هــا درباره حس خود در خانه و مدرســه و کالس درس، بیشــتر با زبان 
خودشان سخن بگویند. البته چه بسا عمل به این توصیه دشوار باشد زیرا خود 
ما در شــرایط متفاوتی تربیت شده ایم. پیتر ال باو1۳ می گوید »تا وقتی که بچه 
بودیم گفتن چیزی که حس می کردیم سخت نبود. بنابراین کودکان با »صدای 

خودشان« حرف می زنند و می نویسند.«1۴ 
ما نیز چه بســا در ابتدا متفاوت هســتیم، اما به تدریج که بزرگ تر می شویم 
شروع می کنیم »بی صدا« بنویســیم و در چنبرة قالب های بکن نکن های خانه، 
مدرســه و کالس درس و ســپس اجتماعات محلی و... محصور یا به عبارتی 
»دیکته« می شــویم! بنابراین به تدریج خواندن و نوشــتن، در دایره ای از امور 

 
کودکان با صدای 
خودشان حرف 
می زنند!
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مکانیکــی و باید و نبایدهای دســتوری و تکلیفی، هم خــود را و هم ما را به 
تنگنای قالب های واحد می کشــاند. در نتیجه نوشتن آزاردهنده، خواندن شاق 
و حتی گوش دادن با اکراه و بعضًا با تنبیه و تشــویق و تهدید ممکن یا هموار 
می شــود. نهایتًا بیان مقصود نیز برایمان دشــوار می شود. چون اینجا و آنجا و 
همه جا دیکته باران شــده ایم. به ما گفته اند: یه جوری ننویسیم یا نگیم که بابا 
بدش بیاد! مادربزرگ ناامید بشــه! آقا بهش بربخوره! مادربزرگ گله کنه! عمه 
برآشفته بشه! و... البته در این چنبره نه تنها والدین و بچه ها که معلم و مدیران 
آموزشــی و سیاستگذاران آموزشــی نیز آگاهانه یا ناخودآگاه مقصرند و بر آن 
روز و شب محتاطانه آب سرد مراقبت و مواظبت و آّسه بیا آّسه برو می ریزند!

پیــام ضمنی ایــن همه »دیکته« به ما این اســت که خــودت نباش! بالطبع 
یادگیرنده نباش، فکر نکن یا اگر هم کردی فکرت را به آســانی اینجا و آنجا 
در قالب زبان عریان نکن! در این شرایط خالقیت به محاق می رود. ولی دیکته 

ترویج می شود و انشا هم جدی گرفته نمی شود!
به همین دلیل اســت که فشــار روانی و اجتماعی ایــن درس ها به بچه ها، 
در کشــورهایی مانند ایران، بعضًا بیشــتر از علوم و ریاضی است. داستان ها و 
فیلم های »قصه های مجید«، شواهد عینی زیادی از این گزاره به دست می دهد. 
همین طور نتایــج آزمون های بین المللی پرلز دربارة ایران، پیام های روشــنی 
در این زمینه دارد. پرلز، به ویژه اشــاره های مســتندی از وضعیت ناتوانی های 

کودکان ایرانی در مهارت های خواندن به دست می دهد.
بنابراین چگونگــی تغییر نگرش، هــم به ویژگی هــای پداگوژیک ایرانی 
و اجتماعــی ما مربوط می شــود و هم به نگرش هــا، رویکردها و روش های 
زبان آموزی ما؛ با لحاظ نمودن پراکندگی جغرافیایی، قومی، مذهبی، زبانی و... .
بر این اســاس پیتر ال باو درست می گوید که: »بسیاری »بدون صدای خود« 
می نویســند، به همین دلیل در هر جمله چندین بار نوشــتن را قطع می کنند تا 
دوباره و دوباره به فرمول بندی دیگری برســند. وقتی می نویســند چیزی کم 

 
پیام ضمنی این 
همه »دیکته« به 
ما این است که 

خودت نباش!
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دارند؛ این چیز همان نفس طبیعی شــان اســت. همــان چیزی که با آن حرف 
می زنند...ما نویســندگانی بی تجربه ایم چرا که زمان بسیاری را به هدر می دهیم 

تا وسط جمله صبر و درباره نوشته فکر کنیم.«15 
این عبارت ها تصویری از پداگوژی بی روح و بی »نفس طبیعی« است که شوقی 

برای یادگیری برنمی انگیزد و در هر پلة تغییر و رشد به نفس نفس می افتد!
کرنی چکوفســکی16 در تبیین این شــرایط پداگوژیک می گوید »از شروع 
دوســالگی هر کودکی برای مدتی »نابغة زبان« می شــود... در هشــت سالگی 
اما از این خالقیت زبانی چیــز زیادی باقی نمی ماند، زیرا خالقیت از آن پس 
مورد اســتفاده قرار نمی گیرد. کودک در این ســن دیگر به اصول بنیادی زبان 
مادری اش مسلط شده است. اگر کودک استعدادهای سابق خود را، که عبارت 
است از ابداع و ترکیب کلمات، از دست نمی داد، در ده سالگی با تنوع ایده و 

قدرت بیانش همه ما را در جیبش می گذاشت.«17 
بنابراین الزم است به پایه های فرهنگی آموزش و یادگیری و انگاره های پنهانی 
که درباره بچه ها داریم بیشــتر توجه کنیم. به عالوه جسارت بازبینی، )به مثابه 
امری شناختی(، و بازاندیشی، )به مثابه امری بینشی(، در بنیادهای این پداگوژی 
است که احتماالً می تواند زمینه تغییر نگرش های پداگوژیکی)آموزْش شناختی/
تربیْت شــناختی( و نیز تغییر رفتار پداگوگ )آموزگار/ تربیت شناس( را فراهم 
آورد تــا ما بفهمیــم که در جهان چگونه رنج زبان آمــوزی و آموزش علوم و 

ریاضی و... را کاهش داده اند.

 مرادی: 

به نظر شما آیا امکان ندارد که فرایند تربیت، مثل فرایند بازی، در عین اینکه با 

درد و رنج همراه است لذت بخش هم باشد؟ همان طور که بچه ها سخت بازی و 

ورزش می کنند و درد و رنج بسیاری را هم متحمل می شوند و در عین حال این 

کار برایشان لذت بخش و خوشایند است.

 
از شروع دوسالگی 
هر کودکی برای 
مدتی »نابغة زبان« 
می شود
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 سرکارآرانی: 

بازی یکی از عناصر اساسی در فرایند رشــد و یادگیری، به ویژه در دوره های 
ابتدایی رشد کودک است. در ژاپن، کشف چگونگی پیوند میان بازی و یادگیری 
یکی از مباحث غنی آموزشی در امر تربیت معلم است؛ به ویژه برای معلمان دورة 
آموزش ابتدایی. اساساً یکی از ضروری ترین مهارت های معلمی که در دوره های 
تربیت معلم تمرین می شود یادگیری روش های برقراری پیوند میان بازی های مورد 
عالقه دانش آموزان و محتوای درســی است. در عین حال پیشنهاد می شود در به 
کارگیــری کلیدواژه »بازی« به تفاوت آن بــا »ورزش«، کالس های درس »تربیت 
بدنی« و »کلوپ های ورزشی« دقت بیشتری داشته باشیم. البته این همه بخشی از 
فرصت های مورد عالقة بچه هاست که حضور در مدرسه را شوق انگیز می کند و 

عوارض ناخوشایند آن را تعدیل می نماید.
ژاپن در این زمینه دانش پداگوژیکی دست ســاز اثربخشــی دارد و با توجه به 
اجتماعات محلی، برای هر یک از موضوعات درسی، بازی بچه ها در جوامع محلی 
را رصد می کند و روش بهره گیری از این بازی ها )مانند بازی با اعداد، مشــاعره، 
جست وجوی حشرات، بررسی انواع و کارکردهای مترسک های مزرعه برنج و...( 
را در درس هــای علوم، ریاضی، زبان ژاپنی و... نشــان می دهد. به عالوه، از نادر 
جوامعی است که در آن بعضی خانواده ها همان طور که برای درس های ریاضی و 
علوم یا زبان ژاپنِی فرزندان خود معلم خصوصی دارند، برای تربیت بدنی بچه های 

خود در سنین پایین نیز معلم سرخانه استخدام می کنند.
اینجــا بحــث تربیت بدنی بــا پارامترهایی مثــل ورزش، تغذیــه، کالری، 
سوخت وساز بدن، تحلیل نمودار رشد، افزایش قد و وزن و محاسبه اثربخشی 
مواد غذایی، به ویژه آنچه از مزرعه بر سر سفره می آید و آنچه از دریا گرفته و 
طبخ می شــود، و...به دقت بررسی و مطالعه و تمرین می شود. این فرصت های 
یادگیری نیز برای بچه ها فرح بخش اســت و محتــوای درس ها را به صورت 
اثربخشی با زندگی و بخشی هایی که بیشتر مورد توجه بچه هاست پیوند می زند.

 
هنر معلم، پیوند 
بازی و یادگیری 

است
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 مرادی: 

آیا می توانید به مصداق های عینی تر و ملموس تری اشــاره کنید و بگویید دنیا 

چه کرده که بچه ها خواندن و نوشــتن و دیکته و ریاضی و علوم را در کالس با 

استرس کمتر و در فضای خوشایندتری یاد می گیرند؟

 سرکارآرانی: 

بله، برای مثال ژاپن ترویج دوســتی میــان بچه ها را نقش اول معلم می داند 
تا تدریس واژگان یا ارزیابی انشــای بچه هــا را. معلم ژاپنی می گوید: »بچه ها 
برای یادگرفتن ضرب و تقســیم به مدرسه نمی آیند! آن ها به مدرسه می آیند تا 
دوستانشــان را ببینند و لذا من مراقبم کســی احساس تنهایی نکند، گروه های 
دوســتی و یادگیری تقویت شود، گروه های یادگیری هیجان داشته باشند. من 
هم اندکی عقب می ایســتم تا آن ها آنچه را خود می خواهند بدون لکنت بیان 
کنند. ما تالش می کنیم در حلقه های یادگیری و از آن جمله در درس پژوهی به 

این خواسته ها صورت بندی درست و عملیاتی بدهیم«. 
گام بعــدی برقراری پیوند میــان جهان واقعی کودک با جهانی اســت که در 
کالس های درس از طریق کتاب های درســی به او ارائه می شود. پیوند دادن این 
مســائل با هم و رفت و آمــد بین بازی و درس، و بین کتــاب و زندگی واقعی 
بچه ها )مانند دیدار از مزرعه برنج کاری، آشنایی با آفات مزرعه و مراحل کاشت و 
داشت و برداشت برنج، عبور و مرور در محله، تفکیک زباله، دیدار از فروشگاه ها، 
مصاحبه با سالمندان تنها در منزل و...( کار حلقه های یادگیری معلمان در مدرسه 
است که به عنوان برنامه های درس پژوهی شناخته شده است. آقای ایشی کاوا در 
کتاب »معلم ژاپنی به مثابه رهبر«18 بخشــی از چیستی و چگونگی آنچه را که، به 
زعم شما، دیگران ترویج می کنند تا فضای خوشایندتری برای بچه ها فراهم شود، 
توضیح می دهد. در کتاب او پاره ای از روش های فراهم آوردن شــرایط خوشایند 

برای یادگیری از متن عمل گزارش شده است. 
ما برای کاستن استرس ها و غنی سازی یادگیری و طراحی آموزش اثربخش به 

 
کودکان برای دیدار 
با دوستانشان به 
مدرسه می روند!
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چیزی فراتر از مهارت های ادارة کالس نیاز داریم، و آن این اســت که اول از همه 
بپذیریم کالس درس جایی است که بچه ها حق دارند به آسانی آنچه را ما خودمان 
و یا در قالب کتاب های درسی به آن ها ارائه می دهیم به چالش بکشند و مورد انتقاد 
قرار دهند. کالس درس جایی است که ایده ها و نظراِت خارج از تصور بیان شود.

دوم، تکلیف یادگیری که برای ۴5 دقیقه تدریس طراحی می شــود )موضوع 
تدریس(باید طوری بحث انگیز باشــد که بچه ها را به جای اینکه بخواهند گل 
سرســبد کالس شوند یا شایسته تمجید معلم باشــند و یا از تمسخر دیگران 

بترسند، غرق موضوع و گفت وگوهای پیرامون ایده های مطرح شده بکند. 
برای مثال گزارش کوتاهی از موضوع درس علوم تجربی پایة ششــم )آقای 
میورا(19 را بــا عنوان »کارکرد برگ درختان« از مدرســه ابتدایی ناگامینه۲0 در 
آئوموری۲1، با 10 دانش آموز دختر و 1۲ دانش آموز پسر، از زبان ایشی کاوا در 

کتاب »معلم ژاپنی به مثابه رهبر« بیان می کنم.۲۲ 
معلم: به ســیب زمینی های روی میز نگاه کنید! چرا اون سیب زمینی که توی 
آفتاب رشد کرده درشت شده، ولی اونی که تو سایه بوده چندان درشت نشده؟
فومیکو: فکر کنم به خاطر برگ اســت. آخه برگ ســیب زمینی که جلوی 
آفتاب بوده ضخیم تر و محکم تر از برگ سیب زمینی تو سایه است. تازه رنگش 
هم ســبز و تیره اســت. فکر کنم چون جلوی نور آفتاب بوده، مواد غذایی رو 

بهتر جذب کرده.
میکی تو: به نظر من به خاطر ریشه و نور آفتاب است. 

تروآکــی: من فکر می کنم برای نور خورشــیده. چــون گل ها هم اگر نور 
خورشید بهشون نرسه بزرگ نمی شن.

روریکو: من فکر کنم هم به خاطر برگه، که فومیکو گفت، و هم به خاطر نور 
خورشــیده که تروآکی گفت.... دلیل رشد سیب زمینی، برگ و نور خورشیده. 
آخــه خیلی وقت پیش که خونة یکی از فامیل هامون رفته بودیم، دیدم که اون 
تو مزرعه اش به برگ سیب زمینی ها دارو میزنه. با دقت که به برگ ها نگاه کردم، 

 
کالس درس جایی 
است که ایده هایی 
خارج از تصور بیان 

می شود
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دیدم که حشــرات زیادی روشون هست و برگ ها رو می خورند. از فامیلمون 
پرســیدم واسه چی به برگ ها دارو میزنی؟ جواب داد اگه دارو نزنم، حشرات 

همة برگ ها را می خورند و سیب زمینی ها رشد نمی کنند.
میوکو: منــم با نظر روریکو موافقــم و فکر می کنم که هــم به خاطر نور 
خورشــیده و هم به خاطر برگ. یعنی فکر می کنم یه چیزهایی تو برگ هست 
که باعث می شــه داخل برگ نشاســته تولید بشه. بعدش این نشاسته از طریق 
ســاقه به ســمت پایین، یعنی به سمت ســیب زمینی می ره و باعث می شه که 

سیب زمینی بهتر رشد کنه.
معلم: خب، کسی نظر دیگه ای نداره؟ باشه، چون نظرات شما مختلف شده، 

از این لحظه به صورت گروهی با هم گفت وگو کنید )5 دقیقه(
دانش آموزان: بله.

معلم: خب، تونســتید با هم گفت وگو کنیــد؟ اول، گروه آ جواب بده که با 
کدوم نظر موافقه.

گروه آ)میوکو(: فکر می کنیم به خاطر برگ و نور خورشیده. ولی ریشه هم 
بی تأثیر نیست. چون جذب آب به عهدة ریشه است. پس صد در صد آب هم 

یه نقشی داره.
گروه های ب، سی و دی، ای، اف)هیساکو، کازوئه، یومیکو(: ما هم فکر 

می کنیم که به خاطر برگ و نور خورشیده.
هیســاتو: تو گروه ما این سه نفر می گن که به خاطر برگ و نور خورشیده. 

ولی من هنوز رو حرفم هستم و می گم که به خاطر ریشه است.
گروه ای )تومیکو(: ما می گیم به خاطر برگ و نور خورشیده. ولی همگی به 

این نتیجه رسیدیم که ریشه هم الزمه.
گروه اف)ماســاتو(: ما هم مثل همه فکــر می کنیم که به خاطر برگ و نور 

خورشیده. 
میکی تو: ببین ماســاتو، تو میگی که به خاطر برگ و نور خورشــیده، یعنی 

 
برگ و نور خورشید 
یا ریشه و خاک؟
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منظورت اینه که ریشه الزم نیست؟
ماساتو: آره ما تو گروهمون به این نتیجه رسیدیم که ریشه نقشی نداره.

...
نوریکو: آیا کسی هست که نظرش عوض شده باشه؟

هیساتو: آره کم و بیش متقاعد شدم. ولی هنوز هم رو حرفم هستم و می گم 
ریشه.

معلم: آفرین بچه ها، امروز همگی با هم درباره یک ســؤال مشــکل بحث و 
تبادل نظر کردید. هر چند به نظر میاد که هیساتو هنوز متقاعد نشده، ولی امروز 

تا همین جا کافیه.

سوم، احساس همدلی و موفقیت دســته جمعی؛ احساسی است درونی در 
بچه هــا که ندا می دهد »یعنی واقعًا ما بودیم که این کار را انجام دادیم؟« لذت 
بخش بودن کار جمعی، بحث و بررسی مسئله، رنج یادگیری و تحمل یکدیگر 

را هموار و حضور در کالس درس و مدرسه را شوق انگیز می کند.
برای نمونه نظرات دانش آموزان را که پس از کالس درس علوم تجربی فوق 

ابراز نموده اند نگاه کنیم.
میوکو: در کالس به غیر از درس به چیــز دیگه ای فکر نمی کردم. یعنی به 
غیر از این سؤال که چرا سیب زمینی در آفتاب خیلی بهتر رشد می کنه ولی در 
ســایه خوب رشد نمی کنه؟ به چیز دیگه ای فکر نمی کردم. من با این ذهنم، که 
به نظر خودم چندان بهره ای از هوش نبرده، حدســم این بود که درشت شدن 

سیب زمینی به خاطر برگ و نور آفتاب باید باشه.
کیوکو: البته اینی که می خوام بگم، در حد حدس و گمانه. واسه حدس زدن 
هم آدم اولش باید خوب فکر کنه. من حدسم اینه که چون تابیدن نور خورشید 
به برگ باعث رشــد سیب زمینی می شه، اون سیب زمینی که جلوی خورشیده، 
نور خورشــید هم بهتر بهش می رســه. ولی اونی که تو سایه است، نصف نور 

 
کار جمعی، 

لذت بخش است
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خورشــید هم بهش نمی رسه. واسه همینه که رنگ برگ ها هم متفاوت می شه. 
خود ما هم مثاًلً اون موقعی که، در استخر یا کنار دریا، خیلی جلوی آفتاب شنا 
می کنیم پوستمون تیره می شــه، بدنمون هم قوی میشه. خب، اون سیب زمینی 

که نور خورشید بهش می رسه هم دقیقًا همین طوره.!
توکیکو: من خیلی با جدیت راجع به سؤال مطرح شده در کالس فکر کردم. 
ولی یک بار هم نظر خودم رو به بقیه بچه ها نگفتم. البته به نظرات بقیه خوب 
گوش می دادم و تو گروه خودمون، نظر خودم رو گفتم، به نظرم، تو تبادل نظر 

کردن، گروه ما از همه بهتر بود.
واتارو: همه واقعًا تالش کردند. مخصوصًا هیســاتو که تنها بود. منم اولش 
می خواســتم پیش هیســاتو برم. ولی چون از حرف هیساتو متقاعد نمی شدم، 

نتونستم پیشش برم و کمکش کنم.
نوریکو: وقتی که نظر ســایر بچه ها رو شــنیدم، اون یه ذره احساس ترسی 
کــه تو دلم بود از بین رفت و اعتمادبه نفــس زیادی پیدا کردم. به قدری زمان 
سریع گذشت که کالس ۴5 دقیقه ای انگار 10 دقیقه گذشت. هر سؤالی که ازم 
می شد، منم توضیح می دادم و اون جاهایی که بلد نبودم، خوب فکر می کردم و 
جواب رو پیدا می کردم. بیشترین چیزی که از این کالس تو خاطرم موند، اون 
احساس خستگی خوشایند بعد از کالس بود. دقیقًا مثل اون موقعی که آدم تو 

دوی ماراتون اول بشه. 

نکتة دیگر برای خوشایندســازی فضا، ســازماندهی دوبــارة زمان تدریس 
کالس ها و چیدمان جدول دروس )موضوعات درســی(روزانه اســت، به این 
معنــی که در چه روزهایی و چرا مثاًل زنگ  اول فارســی یــا ریاضی یا علوم 
یا ورزش و ...باشــد. تدریس برای دورة ابتدایی ۴5 دقیقه پیشــنهاد می شود. 
حتی االمکان زنگ های تفریح بین دو درس ۴5 دقیقه ای حدود ده دقیقه و پس 
از دو کالس ۴5 دقیقه ای حدود بیست دقیقه اثربخش تر است. این زمان نیز به 

 
 45 دقیقه درس
 10 دقیقه بازی
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مثابه فرصت های یادگیری منظور می شود و آثار تربیتی اثربخشی دارد.
حاال که بحث به اینجا رسید، شما می توانید این پرسش را مطرح کنید که وقتی 
می گوییم »معلم ژاپنی به مثابه رهبر«، معلم ایرانی به مثابه چیســت؟ به مثابه مادر، 
ایثارگر، پدر، استاد، رئیس، غم خوار، فرمانده، سلطان کالس، مربی، دلواپس و...؟ 

 مرادی: 

البته این ظاهراً استاندارد است که زمان کالس از 5۰ دقیقه باالتر نرود.

 سرکارآرانی: 

اســتاندارد؟ شاید نتوان گفت استاندارد، ولی عرفاً 50 دقیقه مطلوب ترین مدت 
است برای یک کالس؛ وگرنه می دانید که ما سال هاست در ایران کالس 90 دقیقه ای 
هم داریم! ولی اصوالً این مهم است که ما، به مثابه معلم، توان تجزیه و تحلیل این 
را داشته باشیم که کدام تکلیف یادگیری برای کدام دانش آموزی اثربخش تر است 
و در چه مدت؟ واقعاً چرا ما هنوز مقابل ده ها دانش آموز می ایســتیم و 50 دقیقه 
حرف می زنیم و تصور می کنیم همین که داریم سخن می رانیم، یعنی داریم تدریس 
می کنیم. آن هم تدریس موفق!؟ نگران ســرِ تاب خورده یا گردن کج شدة بچه ها 
برای شنیدن صحبت هایمان نیستیم! صندلی ها هم که اغلب به زمین پیچ شده است، 
هرچند سال هاست در تالش برای باز کردن آن ها هستیم. بگذریم از نیمکت های 
تنگی که چندنفره است و حتی نشستن را هم دشوار می کند. این ها از صندلی های 

تک نفره پیچ شده به کف کالس یک مرحله عقب تر است.
اضافه کنم که در راســتای کاهش اســترس و خوشایند ســازی موضوعات 
درسی در دوره های آموزش عمومی و عالی، این اشاره هم قابل توجه است که 
تکنولوژی جدید و هوش مصنوعی۲۳ و چندوجهی که توان آنالیز داده های زیاد 
در زمان کم را دارد، به تدریج جهان را به سمت فردی کردن )شخصی سازی( 

یادگیری۲۴ و نیازمحور کردن )کودک محوری(آموزش۲5 می برد. ۲6
شخصی ســازی یادگیری یعنی برنامه ریزی های فردِی قابل تغییر، متناسب با 

 
چرا تصور می کنیم 

همین که داریم 
سخنرانی می کنیم 

یعنی داریم تدریس 
می کنیم؟!
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نیاز و توان هر دانش آموز. این بخشــی از پروژة پژوهشی بین المللی من است 
که در برخی از کشورها از جمله سنگاپور دارد مرحلة آزمایشی را می گذراند. 
در این الگوی یادگیری و آموزش، توجه به سبک های یادگیری یا ترجیح های 

خاص هر دانش آموز، اولویت و اهمیت بیشتری پیدا می کند.

 مرادی: 

آیا واقعًا چیدمان کالس ها و وضعیت صندلی ها و ترتیب نشســتن ها هم نقش 

مؤثری در یادگیری دارند که این همه از آن صحبت می شود؟

 سرکارآرانی: 

اگر چیدمان به این معنا باشد که صندلی و میز هر بچه شخصی است، به عالوه در 

فضای کالس هم یک جای شخصی )شبیه کمد یا جعبه ای کوچک( برای وسایل 
خود دارد، که معموالً در ردیف آخر کالس برای هر دانش آموز تعبیه می شــود؛ به 
این معنا در یادگیری بی تأثیر نیســت. ما در برخی از مدارس تهران تازه رسیده ایم 
به تغییر دادن نیمکت ها به میز و صندلی اختصاصی. ولی معموالً همین صندلی ها 
هم به کف کالس پیچ شــده است؛ مانند سالن سینما، که در نتیجه کار گروهی را 
دشوار می کند. باید آرام آرام پیچ ها باز شود تا امکان چرخش صندلی ها مهیا گردد 

و کارهای گروهی دست کم از نظر فضای کالبدی کالس بهتر سازماندهی شود.
بلی؛ با این تغییرات به ظاهر ســاده امکان قابل توجهی برای تحول در اداره 
کالس و ماهیت نقش معلم و بهســازی آموزش برای توجه بیشــتر به بچه ها 
فراهم می شود. سازماندهی مجدد تکالیف یادگیری نیز ضرورتی اجنتاب ناپذیر 
است. برای مثال در درس علوم تجربی از بچه ها بپرسیم چرا چوب روی آب 
می ماند یا در درس علوم اجتماعی بپرســیم چرا نام محمدرضا ســرکارآرانی 
این قدر طوالنی اســت؟ با این پرســش زمینه ای فراهم می شــود تا بچه ها به 
این بیندیشــند که چرا نــام و نام خانوادگی در ایــران، در آمریکا و ...طوالنی 
اســت. همه نظر می دهند و در گروه ها بحث می کنند و در این فرایند به نقش 

 
صندلی بچه ها را 
به کف کالس پیچ 
نکنیم!
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قومیت، مذهب، نژاد، محل تولد، ریشــه ها و پیشینه های خانوادگی- ُعلقه های 
قبیله ای، عشیره ای- و...در نام ها و نام گذاری ها پی می برند و...! در نهایت هم 
ممکن اســت به این برســند که در جوامع چند زبانه، چندقومی، چندفرهنگی 

و چندمذهبی اساسًا نام گذاری ها طوالنی و دارای ویژگی های خاصی است.
البته این هم قابل توجه اســت که این فضاهای تنگ کالس های درس برای 
نشستن، تکلیف بچه ها و مشقت معلم از یک سو و معماری خشن، مدرسه از 

سوی دیگر، از هم جدا نیستند.
می توانم بگویم دانش آموزان ما قرن بیست ویکمی اند و ما معلمان قرن بیستمی 
هســتیم و برنامه های درســی هم عموماً قرن نوزدهمی است؛ و تازه محتوای آن 
مربوط به قرن های هیجدهم به قبل است! بنابراین این روزها حتی معلمان نیز خیلی 
جســارت ندارند، مثل قدیمی ها، در خانه به بچه های خودشان بگویند برو بنشین 

درست را بخوان!
امروز ناتوانی ما یا سازمان ها و فضاهای یادگیری را در درک کودک و توجه 
به او نمی توان انکار کرد. باید دید مســئله هایی که روی بردِ کالس های درس 
اســت، تا کجا مسئلة جامعه، یا مسئلة مروز بچه ها و حتی خانواده هاست؟ این 
پرســش ها در حلقه های یادگیری حرفه ای محل بحث اســت و به میزانی که 
این حلقه های یادگیری فعال و ســازنده ترویج می شود توجه ها و فعالیت های 

آموزشی نیز سمت وسوی اثربخش تری پیدا می کند.

 مرادی: 

برای تغییر رویکرد اداره کالس و سازماندهی تدریس اثربخش، معلم دست کم 

چه دانش ها و توانایی هایی الزم دارد؟

 سرکارآرانی: 

برای ادارة اثربخش کالس درس و تدریس مؤثر، معلمان دســت کم به چند 
دسته دانش نیاز دارند. 

 
دانش آموزان 
ما متعلق به 

قرن بیست و 
یکم، اما معلمان 
قرن بیستمی و 

برنامه های درسی 
ما عموماً مربوط 

به قرن نوزدهم و 
پایین تر است!
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اول: دانش موضوعی درس27 )مثاًل دانش ریاضی، فیزیک، ریاضی و...(؛

دوم: دانســتن روش های آموزش درس یا آن موضــوع28، )مثاًل روش های 

تدریــس ریاضی یا علوم تجربی و...(. به این معنا که تدریس درس کســر یا 
انرژی به چیزی بیش از دانستن مفهوم کسر و انرژی نیاز دارد )که در بند بعدی 

آمده است(؛
ســوم: دانش پداگوژیک29 )مهارت هــای معلمی، مدیریــت کالس درس، 

مهارت های ارتباطات بین فردی و...(؛
چهارم: دانش شــناخت دانش آموز3۰ ) مثاًل آشــنایی با مراحل رشد کودک، 

توانایی ها و اختالالت حسی حرکتی، هیجانی و ذهنی و...(؛ 
پنجم: دانش فنّاوری آموزشــی3۱ )مثاًل روش هــای پیوند بازی و یادگیری از 

طریق فناوری های آموزشی یا طراحی تکلیف های یادگیری و متن های ترکیبی 
و چند الیه۳۲ برای جست وجوگری و بررسی موضوعی از جنبه های گوناگون(. 
این دانش بیشــتر ناظر به طراحی آموزشی اســت، نه صرفًا توان به کارگیری 
دستگاه ها و ابزارها در فرایند تدریس. بدون دانش طراحی آموزشی، مدارسمان 
به انبارهایی از این دســتگاه ها و ابزارها تبدیل می شــوند که به ســرعت گرد 
کهنگــی بر آن ها می نشــیند و تأثیر زیادی نیز در بهســازی پداگوژی ما به جا 
نمی گذارند. پس اول الزم اســت دانش طراحی آموزشی داشته باشیم و سپس 

به دنبال ابزارها و فنّاوری برویم. 
کســب آگاهی از میزان توانایی، مهارت و دانش معلمان در شــرایط عادی 
مدارس دشوار اســت، زیرا معلم معموالً با ورود به کالس  درس در را پشت 
سر خود می بندد، و در صورتی که درس پژوهی در مدرسه رونق نداشته باشد، 
حتی خود او به سختی می تواند ارزیابی واقع بینانه ای از کیفیت آنچه در کالس 
خودش می گذرد داشــته باشد. در شرایط وقوع بحران ها )سیل، زلزله، طوفان، 
همه گیری ویروس یا آلودگی هوا( که مدارس تعطیل می شود، معلمان به ناچار 
از طریق شبکه های اجتماعی با دانش آموزان خود ارتباط برقرار می کنند. در این 

 
چرا ارزیابی معلمی 
که در کالس را 
می بندد دشوار 
است؟
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شــرایط ضمن اینکه زمینه ای فراهم می شود تا خالقیت های معلمان آشکارتر 
شــود و آن ها از یکدیگر بیاموزند، دیگران )به ویژه والدین( نیز این فرصت را 
پیدا می کنند تا درباره دانش و توانایی های آن ها ارزیابی ســنجیده تری به عمل 
آورند. بــرای مثال برای من جالب توجه بود که در ایران )هنگامی که بیماری 
کرونا همه گیر شده بود( در حد فاصل اسفند 1998 تا خرداد 1۳99بازخوردها 
و گفت وگوهای زیــادی دربارة رفتار معلمان، در ارتبــاط با دانش آموزان، از 
طریق شــبکه های اجتماعی پیرامون توانایی هــای مهارت های بین فردی )مثل 
آداب اجتماعی و واژه گزینی در گفت وگو(، دانش پایه موضوعی درسی )مثل 
ریاضــی یا علوم تجربی( و مهارت در تدریس موضوع )مثل مبحث کســر یا 

اعشار در ریاضی و مبحث انرژی در علوم تجربی( مطرح بود.

 مرادی: 

اجازه بدهید دوباره به چگونگی آموزش خواندن و نوشــتن بازگردم و پرسشی 

اختصاصی در این باره مطرح کنم. لطفاً با مثال هایی مشخص از ژاپن، بفرمایید این 

دروس را چگونه می توان آموزش داد تا بچه ها با خواندن و نوشتن آشتی کنند؟

 سرکار آرانی: 

آقایان حشمتی، ناصری و گلدانساز در سفری که به ژاپن داشتند، با آقای ایشی 
کاوا مصاحبه ای انجام دادند با عنوان »بی نوشــتن نتــوان«۳۳. توصیه می کنم آن را 

بخوانید. آنجا به سؤال شما جواب داده شده. من هم حاال توضیحی می دهم. 
در آن مصاحبه به خوبی به نوشــتن و معلمی اشــاره شــده است. در ژاپن 
خواندن و نوشــتن خیلی جدی گرفته می شود. این دو مهارت در ایران همراه 
شــنیدن و گفتن که کالبد اصلی زبان آموزی را شکل می دهند با رویکرد آوایی 
صورت می گیرد و ارزیابی هایی از آن هم بر محور امال و دستور زبان صورت 

می گیرد. 
مدیر گروه زبان و ادبیات فارســی دانشــگاه یزد در نشســتی آموزشی این 

 
در ژاپن خواندن و 

نوشتن جدی گرفته 
می شود
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رویکرد را با بیان مثالی واکاوی کرده است. 
او می گوید: »وقتی دانش آموز را- که حاال دیگر دانشجو حساب می شود- از 
دبیرســتان تحویل می گیریم و بیت حافظ را بــه او می دهیم ظرف یک دقیقه، 
هجده تک واژة قاموسی، چهار تک واژة دستوری، شش وابستة پیشین و هشت 
وابســتة پســین پیدا می کند، ولی نمی تواند مفهومش را اســتخراج کند، حتی 

نمی تواند شعر را درست بخواند!«۳۴ . 
از منظر نگاه کارشناســِی این استاد دانشگاه، رویکرد رایج زبان آموزی ما در 
خدمت ارزشــیابی است، یعنی دانش آموز ما- برای گرفتن نمره و قبول شدن- 
به جای درک مفاهیم و تمرین روش های مؤثر برقراری ارتباط با متن)شــعر، 
داســتان( و شادمانی از حس کردن زیبایی ها و تمرین تعامل با دیگران و سهیم 
شــدن در درک و فهم ها از طریق خوانش های گوناگون، صرفًا درگیر مســائل 
دستور زبان می شود. در نتیجه برای او، کارکرد زبان و زبان آموزی، که پرورش 

توانایی ارتباط اثربخش است، عماًل بی اثر می شود.
این رویکرد سال هاســت در جهان نقد شــده۳5 و اکنون رویکردهای تازه ای 
ترویج می شــود. یکی »رویکرد در هم تنیده« اســت که در آن تازه بحث های 
مفصلی دربــاره زبان، قدرت و پداگوژی، و کارکردهای زبان مادری و ارتباط 
آن بــا زبان دوم و... مطرح می شــود. در رویکردهای جدید بیشــتر بر تمرین 
توانایی ها و قابلیت هــای به کارگیری زبان از منظرهای گوناگون، زبان به مثابه 
معنا، صدا و ســخن، شــکل و فرم، ابزار ارتباط، هویت اجتماعی، پل ارتباطی 

گذشته و حال و آینده، سمبل و... برای بیان اندیشه و پیام تأکید می شود.
همکاران ما در گروه های تألیف کتاب های درســی و از آن جمله گروه زبان و 
ادبیات فارســی، به این رویکرد وقــوف دارند و بعضاً می دانند و آن را ترویج نیز 
می کنند. اما توانایــی آن ها برای تغییر همه گیر رویکرد زبان آموزی در ایران بحث 
چالش برانگیز دیگری است و به نظر می رسد فراتر از ظرفیت و امکانات آن هاست. 
رویکردهای تازه برای نشــو و نما بــه فضای تربیتی نو و متفاوتی از فضای 

 
کارکرد اصلی زبان 
در زبان آموزی 
چیست؟
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موجود نیاز دارد. چیدمان تازه و روش ارزشــیابی تــازه ای می طلبد، همراه با 
معلم تســهیل کننده ای که علی رغم اینکه آزادی عمل بیشتری برای سازماندهی 
یادگیــری و محتوا و طراحی تدریس دارد، میدان داری نمی کند، بلکه حرفه ای 
عمل کردن را در بطن چالش های روزانه با بچه ها و تکالیف یادگیری می جوید. 
بنابراین همه در جریان فراهم سازی یکپارچة شرایط تازه قرار می گیرند. اتفاقًا 

رویکرد تازة زبان آموزی هم با همین نام شناخته می شود، »یکپارچه«!. 
توجــه به کیفیّت فرهنگ آموزش، از منظر نظریه هــای مربوط به تأثیر زبان 
در تعامــل با فرهنگ جهانی و ادراک آن، نیز بســیار اهمیت دارد. در فرهنگ 
شفاهی زبان آموزی دارای اســتلزاماتی خاص است و در فرهنگ مکتوب نیز 
شــرایط ویژه ای در جریان است. میزان شــفاف بودن زبان و چگونگی تأثیر 
احتمالی آن در ادراک هســتی به مثابه لنــز و بعضًا پیچیدگی آن و تأثیرش در 
کیفیت ارتباط در پیوند با فرهنگ، بحث مفصل دیگری اســت و قابل واکاوی 
و مطالعه؛ اما از حوصلة این گفت وگو خارج است.۳6 برای مثال ژاپنی ها سنت 
فرهنگی مکتوب و اســتفاده از کانجــی را از چینی ها گرفتند. در عین حال در 
زبان چینی مهارت های نوشــتن و گفتن با هم تقویت می شــود ولی کانجی و 
فرهنگ مکتوب، ژاپنی ها را بیشتر پای بند متن، خواندن و نوشتن کرده است تا 
گفتن و ارائه کردن! مطالعات تاریخی در فرهنگ و زبان ژاپنی، نشــان می دهد 
که فرهنگ ژاپنی ها نیز روزگاری شــفاهی بوده اســت ولی با گرفتن کانجی 
از چینی ها فرهنگ شــفاهی بیشتر متن بنیاد شــده، و به تدریج زبان و فرهنگ 

مکتوب رونق گرفته است.

 مرادی: 

ممکن است به برخی از این استلزامات که فرمودید اشاره کنید؟

 سرکارآرانی:

ژاپنی ها در مدرسه و حتی در دانشگاه، به لحاظ تکنیکی، در این پنجاه دقیقه  

 
یادداشت می کنم 

پس فهمیدم!
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که در کالس درس هســتند، صرف نظر از اینکه درس ریاضی باشد یا ادبیات 
و یا علوم اجتماعی، مشغول نوشتن هستند. بچه ها و دانشجویان مرتب و دقیق 
و زیبا یادداشــت برداری می کنند و معلم نیز از تابلوی کالس به خوبی استفاده 
می کند و اّمهات مطالب را به زیبایی روی تخته می نویســد. توجه داشته باشید 
که یادداشــت برداری بچه ها به معنی کپی کردن یا رونویسی نیست، تازه آنچه 
هم که معلم روی تابلو می نویسد صرفا محتوای کتاب درسی نیست. او حاصل 
گفت وگوهــا و نتیجه گیری بحث ها را در این پرده منعکس می کند. به عبارت 
دیگر، برای دانش آموز یادداشــت کردن به معنای فهمیدن درس است و برا ی 

معلم، روی تابلو، به معنای معلمی کردن در پنجاه دقیقة کالس درس.
بــه عالوه در دقایق پایانی هر درس، در آموزش مدرســه ای، معموالً بچه ها 
اجازه دارند تا نظرشان را دربارة تدریس معلم روی دفترچه های یادداشت خود 
بنویســند. معلمان معموالً در پایان هر روز کاری به این دفترچه ها دسترســی 
دارنــد و امکان می یابند دیدگاه دانش آموزان را دربارة تدریس های خود مرور، 

ارزیابی و نسبت به آن بازاندیشی کنند.
البته ایــن پدیده، به خط و زبان نوشــتاری ژاپنی هــا )کانجی( هم مربوط 
می شــود. کانجی در زبان ژاپنی چیزی متفاوت از حــروف الفبا در زبان های 
فارسی، عربی، فرانســه، انگلیسی و...است. کانجی شامل هزاران تصویر است 
که به حافظه ســپرده می شــود و با حروف هیراگانا و کاتاکانا خوانده می شود. 
بنابراین بیش از صدا)گوش(، تصویر)چشم( است که در ارسال داده ها به مغز 
نقش دارد؛ در کالس درس هم، بیش از صحبت، سکوت و یادداشت نویسی و 

یادداشت برداری معلم و دانش آموز )فرهنگ مکتوب(حکم فرماست.
بنابراین، در این فرهنگ مکتوب، پنجاه دقیقه تدریس از چارچوبی مشــخص 
پیروی می کند: مقدمه، بســط موضوع، بحث )اســتدالل( و ارائه  ایده های تازه)به 
صورت مســتند(، و نتیجه گیری. من در کتاب »درس کاوی« به تفصیل در این باره 
توضیح داده ام.۳7 در این مناسبات، برعکس فرهنگ شفاهی، در ضمن تدریس کمتر 

 
در فرهنگ شفاهی، 
تدریس یعنی 
سخنرانی معلم!
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حرف تو حرف می آید. امساک و وضوح در گفتن از طرف معلم رعایت می شود 
تا فضا برای گفت وگوی دانش آموزان با متن یا پرسش، گفت وگوی با خود درباره 
متن یا پرســش، و گفت وگوی گروهی درباره متن یا پرسش در کل کالس درس 
فراهم شــود. در دقایق پایانی تدریس نیز معلم از بچه ها می خواهد در چند خط 

نظرشان را دربارة تدریس این ساعت در دفترچه های خود بنویسند.
این از فرهنگ مکتوب؛ اما در فرهنگ شــفاهی، آنکه بیشــتر از همه در فرایند 
تدریس حضور دارد معلم است و آنچه در جریان است سخن پراکنی یک سویة 
اوســت. آنچه را معلم به کار می گیرد تا مفهومی ذهنی را به صورت عینی تبیین 
کند، و یا از گزاره هایی نظری تصویری قابل درک بسازد، عبارت است از؛ بالغت، 
روایت، داســتان، نقل قول، حکایت، ضرب المثل و...، نه استدالل مبتنی بر شواهد 
عینی. در فرهنگ شفاهی دِکلمه بازار پررونقی دارد و مشتریانی پروپاقرص! در این 
فرهنگ و با این روش معلم به طور ضمنی و بعضاً ناخودآگاه منطِق خاص خود را 
می سازد. مثاًل در برخی موارد ادعاهایی نامعقول می کند ولی نه خودش به آن توجه 
می کند و نه اجازه می دهد دیگران دربارة آن ها چون و چرا کنند. بعضی وقت ها هم 
تجربة شخصی یا آگاهی ضمنی و پنهان خود از یک چیز را ناخودآگاه به جای ارائة 

استدالل مبتنی بر شواهد عینی می نشاند. 
در انتهای تدریس هم به این عبارات رایج که همه شنیده ایم بسنده می شود: 
»بچه ها متوجه شــدید؟« یا »کسی هست که متوجه نشــده باشد؟« و »سؤالی 
نداریــد؟« و... البته همان طور که افتد و دانید پاســخ همه این پرســش ها هم 
کلیشــه ای و »بله« و »نه« هایی از جنس تعارف اســت. اتفاقًا این نوع پاسخ ها، 
معنی اش هم برای معلم روشــن اســت و هم برای دانش آموزان! بیشتر هم در 

میان بچه ها به معنی »دنبال شر نگرد« است! 
پس در فرهنگ شــفاهی فرایند تدریس بر محور انتقال یک طرفة داده ها و 
اطالعات، که مواد مصرفی علم اســت، پیش می رود. در صورتی که بهتر است 
بر محور گفت وگو، فهم مسئله و جســت وجوی راه حل ها و استدالل ترجیح 

 
منشأ اصلی 

یادگیری چیست؟
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یکی به دیگری باشد، که منشأ اصلی یادگیری است.
یکی دیگر از اســتلزامات فرهنگ مکتوب در ژاپن، که احتماالً توجه به آن 
آموزنده است و ریشة چرایی ترجیح نوشتن »دیکته« بر نوشتن »انشا« را نشان 
می دهد، بررسی تفاوت دو فرهنگ آموزشی ژاپن و آمریکاست. در این بررسی 
و ارتبــاط هر یک از این دو فرهنگ با تدریس و توجه به موضوعات درســی 
از منظر میزان مسئولیت شــنونده یا خواننده در درک مسئله، فهم مطلب، هنر 

استدالل، و گسترش معانی روشن می شود.
در فرهنگ آموزشــی ژاپنی، معموالً و اغلب به صورت تاریخی اگر بچه ها 
محتوای گفتار یا نوشــتاری را که می شــنوند یا می خوانند به نحوی اثربخش 
متوجه نشــوند، ابتدا در توانایی خود شک می کنند و می کوشند علت آن را در 
خود جست وجو می کنند؛ یعنی مســئولیت ناتوانی در فهم مطلب را بیشتر بر 
عهدة خودشــان می دانند. این در حالی است که در شرایط مشابه، در فرهنگ 
آموزشی آمریکایی، بیشتر گوینده یا نویسنده را به خاطر شفاف نگفتن موضوع 
و واضح بیان نکردن مقصود خود مسئول می دانند۳8. در ایران ظاهراً هیچ کدام 
مسئولیتی ندارند و هر دو طرف بنا بر »تکلیف« عمل می کنند! و البته به خوبی 
آموخته اند که در »عمل به تکلیف!« دغدغة نتیجه خیلی جدی گرفته نمی شود!
به همین دلیل اســت که، در فرهنگ آموزشــی ژاپنی اگر خوانندة مطلب یا 
شنوندة صحبتی، متوجه معنا و مفهوم مطلب یا صحبت نشود، با به عهده گرفتن 
مســئولیت عدم توانایی فهم مطلب، علت آن را در خود می جوید )مسئولیت 
خواننــده(. در صورتی که در فرهنگ آمریکایی مســئولیت عدم فهم مطلب، 
بیش از شــنونده یا خواننده متوجه گوینده یا نویسندة )مسئولیت نویسنده( آن 
است. در ایران احتماالً خود پیام یا محتوا در مظان اتهام است: حرف تازه نبود، 
غامــض بود، ترجمه بود، راهکار نداشــت، بی معنا بود، و ... . گوش هوش به 

بچه که بدهید می گویند: کی میره این همه راه رو؟ 
پژوهش هــای زبان شناســی تطبیقی ســوزوکی دربارة نگــرش متفاوت 

 
مسئولیت ناتوانی 
در فهم مطلب، 
گوینده است یا 
شنونده؟
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اروپاییان، به ویژه فرانسوی ها، با ژاپنی ها در میزان مسئولیت پذیری گوینده 
یا نویســنده و شــنونده یا خواننده جالب توجه اســت. این پژوهش نشان 
می دهد که نویســندگان ژاپنی، به رغم همتایان فرانسوی خود، بیشتر ترجیح 
می دهنــد دیدگاه های خود را به طور خالصه بیان کنند. آن ها از این طریق، 
فرصت هایــی برای تعبیر و تبیین و تفســیر ایده های خــود برای خواننده 
فراهم می آورند. نویســندگان ژاپنی اغلب به بیان روشــن همة ابعاد ایده ها 
یــا دیدگاه های خود عالقة چندانی ندارند. این محقق در ادامة پژوهش های 
خود به نتیجه جالب تری می رســد و آن این که خوانندگان ژاپنی هم از این 
نوع ابهام، ایهام یا پیچیدگی زبانی، به ویژه وقتی نوشــتار به جایی می رسد 
که نویســنده دیدگاه های خود را تبیین می کند، نه تنها ناراضی نیستند بلکه 

می کنند.۳9  هم  استقبال 
یافته های انسان شــناختی بسیاری این پیش فرض پژوهشی را تأیید می کند 
که انگاره های فرهنگی هر قوم و ملتی، بر روش های ارتباط کالمی، اندیشه 
و ســبک نوشتار و فرایند جمله ســازی، اهمیت درس انشا یا دیکته، میزان 
و نقش تکلیف شــب و نحوه و حس انجام آن تأثیر می گذارند و سازه های 
بنیادِی متفاوتی از ارتباط شفاهی و ارتباط مکتوب می سازند.۴0 بنابراین، در 
هر فرهنگ  آموزشــی بســیاری از امور بر پایه هایی عمیق و اغلب ضمنی و 
ناپیدا و حتی ناآگاه استوار شــده است؛ اموری مانند ساختارها و الگوهای 
تفکر، نوشــتار، گفتار؛ طراحی تکالیف یادگیری؛ الگوهای تبیین اندیشــه و 
ســبک  استدالل، میزان اهمیت درس هایی مانند امال و انشا و حس ناشی از 
آموزش این دو درس برای معلمان و باالخره یادگیری و انجام دادن تکالیف 
بــرای بچه ها.۴1 این ها را اشــاره کردم تا ضمن تبیین برخی از اســتلزاماتی 
که موضوع پرســش شــما بود، توجهتان را به پیچیدگی و چندوجهی بودن 
ریشــه های فرهنگی و اجتماعی نوشتن و خواندن و تأثیر آن ها، دست کم بر 

آموزش های مدرسه ای، جلب کنم.

 
دیکته یا انشا، 

مسئله این است!
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 مرادی: 

آیا در ژاپن دانش آموزان دبستانی، دیکته دارند؟ 

سرکارآرانی:   

آموزگاران ژاپنی تمرین نوشــتن، تأکید بر درســت نوشتن و ارزیابی از 
توانایی نوشتن دارند. رویکردشــان هم رویکردی یکپارچه و در هم تنیده 
اســت نه مثل ما مبتنی بر رویکرد ســنتی آوایی کــه امال را در دامان خود 
پرورش داده اســت. در این فرایند، یعنی تمرین درســت نوشــتن و هجی 
کــردن و جمله بندی یــا توصیف و بیان مقصود، هدایت معلم ارشــادی و 
حمایت گرایانه است. شروع آن هم بیشتر با توجه به دانسته های بچه هاست 
)مثاًل واژه های آشــنای بچه ها(، نه ارزیابی ندانسته های آن ها! برای مثال در 
اســتفاده از لغت نامه های زبان ژاپنی، در دورة آموزش ابتدایی، با حوصله و 
دقت زیاد به بچه ها می آموزند که کاربرد لغت نامه تنها برای وقتی نیست که 
شــما معنی کلمه ای را نمی دانید، بلکه برای این است که شما هر روز بارها 
آن را از هــر کجا می خواهید باز کنید و در صفحــه ببینید چه واژه هایی را 
می شناســید و معنی آن ها را می دانید و چه واژه هایی را نمی دانید. بچه ها با 
شــمارش تعداد واژه هایی که می دانند سر ذوق می آیند، خوشحال می شوند 
و برانگیخته می شــوند که به صفحات دیگر نیز بروند و شــروع به خواندن 
معنــی لغات کنند. آنگاه در میــان خواندن به واژه هایی بــر می خورند که 
معنی آن را نمی دانند و شــروع می کنند بــه دنبال معنی آن رفتن؛ و در این 
جســت وجو متوجه می شــوند که باز معنای لغاتی را می دانند و این چرخة 
خود-انگیــزی و خودیادگیری هر روز بیشــتر می چرخد و با افزایش آمار 
لغاتی که بچه ها می دانند به میزان خرســندی آن ها نیز افزوده می شــود. در 
روزهــای تعطیل آخر هفته بچه ها ایــن لغت نامه ها را به خانه می برند و در 
فرصت هایی مثل ســر میز شــام وقتی غذا یا دسری سرو می شود که نام آن 

 
حرکت از دانسته ها 
به نادانسته ها!
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را می دانند ولی می خواهند دربارة اجزا یا روش درســت کردن غذا و فواید 
آن بیشــتر بدانند، جست وجو های خود را در لغت نامه ادامه می دهند.۴۲ 

بیشــتر ارزیابی ها و غلط گیری های این بخش از زبان آموزی را خود بچه ها 
دوبه دو انجام می دهند، و یا اینکه هرکس بر اســاس الگوی معلم برگة خودش 
را تصحیح می کند، نه به شــیوة بعضــی از معلمان ما که تعدادی دانش آموز به 
اصطالح زرنگ را مســئول تصحیح امالی بقیه می کننــد. آنجا یادگیری برای 

ارزشیابی نیست، بلکه ارزشیابی در خدمت یادگیری است. 
در ژاپــن حتی وقتی آزمون عمومی اجتناب ناپذیری هم اجرا می شــود هیچ 
یــک از بچه ها از نتیجة دیگری خبر نــدارد، و این مهم ترین عنصر آرام بخش 
پداگوژی ژاپنی هاســت. این قاعده ای است پذیرفته شده و حتی در دوره های 
باالتر آموزشــی در دبیرستان و دانشگاه نیز رعایت می شود. جالب است که در 

دورهمی های خانوادگی یا دوستانه نیز کمتر در این زمینه پرس و جو می شود.

 مرادی: 

آیا مصداق های دیگری برای درس امال دارید؟ 

 سرکارآرانی: 

همان طور که گفتم، در امال، رویکرد ژاپنی ها تأکید بر شروع از دانسته های کودکان 
است. حتی در استفاده از لغت نامه ها راهنمایی بچه ها بر اساس حرکت از دانسته ها 
به نادانسته ها و یافتن معنای واژه هایی است که برای آن به لغت نامه مراجعه کرده اند. 
این رویکرد که زاییدة نگاه یکپارچه به زبان آموزی و بلکه تربیت اســت ســبب 

می شود مراجعه به کتاب و کتابخانه، و نوشتن و مشاهده کردن شوق انگیز شود. 
در مورد لغت نامه، برای مثال، معلم به دانش آموزان اشاره می کند که لغت نامه های 
خود را باز کنند و هر صفحه ای که آمد ببینند و معنای لغاتی را که می دانند بنویسند. 
بعد از آن ها می خواهد با چند لغتی که در آن صفحه معنایش را می دانند یک جمله 
بسازند. سپس می گوید حاال نوشته های خود را با بغل دستی هایتان از سمت راست 

 
نوشتن جدای از 

خواندن و گفت وگو 
و شنیدن نیست
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عــوض کنید، ببینید او چه واژه هایی می داند و با آن ها چه جمله هایی ســاخته و 
چگونه نوشته است. در مرحلة بعد او بچه ها را در گروه های چهار نفره سازماندهی 
می کند و از آن ها می خواهد در گروه، همه برای هم نوشته هایشــان را بخوانند و 
به کمک هم جمالت خود را بهســازی کنند. به این ترتیب یاد می گیرند و تمرین 
می کنند که واژگان تازه را کجا و چگونه به کار گیرند. در این فرایند نوشتن جدای 
از خواندن و گفت وگو و شنیدن نیست، بلکه ندانستن در دانستن تنیده شده است! 
یکی از صحنه های شوق انگیزی که در ایران نیز می توان مشاهده کرد صحنه ای 
اســت که بچه ها رنگ مدادهایشــان را عوض می کنند و مداد قرمز برمی دارند و 
یک به یک کار یکدیگر را در گروه های یادگیری وارســی می کنند تا به زعم خود 
شیوة صحیح و بعضاً صحیح تر واژه گزینی را به یکدیگر پیشنهاد کنند. حتی برای 
مشــاهده گر فعال، این فرایند نه تنها خواندن و نوشتن را بلکه گفتن و شنیدن را 

تمرین می دهد و اساساً همه از با هم بودن و تمرین گروهی لذت می برند. 
از آنجــا کــه در ایــن کار نمره و رتبه مطرح نیســت و معلــم و بچه ها 
نمی خواهند کســی را با دیگری مقایســه کنند، و قرار نیست برای پاداشی 
خاص یا اســتثنایی با هم رقابت کنند، کســی هم اشتباه احتمالی خودش را 
پــاک نمی کند و کتمان هــم نمی کند، بلکه وقتی هم که به اشــتباه خودش 
پی می برد به راحتی آن را تصحیح می کند. در نتیجه دوســتی ها مستحکم و 
حلقه های یادگیری ترویج می شــود. یادگیری در این فرایند، به جان تبدیل 
می شــود، در یادها و دل ها بیشتر و بهتر می ماند و از تکرار اشتباه نیز بیشتر 
پرهیز می شــود. در این کار بزکی در کار نیســت! و بیش از هیاهو درباره 
اهمیت دانســتن، توجه به ندانســتن و تالش برای فهم مطلب اهمیت پیدا 

یادگیری شوق انگیز می شود. می کند و محیط 

 مرادی: 

ممکن است در مورد درس انشا در ژاپن کمی با جزئیات توضیح دهید؟

 
نمره و رتبه، برای 
مقایسة کودکان 
هرگز!



151

کودکان و سامانة آموزش رسمی

 سرکارآرانی:

اوالً همان طــور که گفتم فرایند آموزش و یادگیری در ژاپن مبتنی بر فرهنگ 
نوشــتاری است. بنابراین بافتار فعالیت های آموزشــی و پرورشی با »نوشتن« 
شــکل می گیرد. پس در این میان نوشــتن به مثابه بخشــی از بستة آموزشی 
زبان آموزی مورد توجه جدی خانواده، مدرسه و جامعه قرار دارد؛ خیلی بیشتر 

از آنچه ما در ایران داریم.
در انشــای دورة ابتدایی بیش از اینکه به سبک ها و روش های نوشتن خالق 
بپردازند به تمرین مهارت های بیان احساســات، توالی امور، توصیف ماجراهای 
یــک واقعه در زندگی روزمره در مدرســه یا خانه، در قالــب کالم و به روش 
درســت، می پردازند. تمرین مهارت های بیان مقصود، بیان احساســات و شرح 
ماجراها به صورت عینی مهم ترین هدف انشانویسی این دوره است. ماجراهای 
روزمره هم نیز خیلی پیچیده نیســت، عادی است: مسابقة دو صد متر در حیاط 
مدرسه، جشن تولد خواهر در منزل، سکته قلبی ناگهانی پدربزرگ در نیمه شب 
گذشته در خواب و... این ها نمونه هایی از موضوعات انشای بچه ها در این دوره 
اســت. یا اینکه معلم از بچه ها می خواهد نقاشی هایی را که دیروز در درس هنر 
کشــیده اند نگاه کنند و این بار برای درس انشــا آن را برای همه توصیف کنند. 
مورد دیگر اینکه مثاًل یکی از داستان های کتاب درسی را می خوانند و بر اساس 
آن موضوعی برای انشا طرح می کنند. موضوعاتی مثل من و گل های باغچه، من 
و دریای مّواج، اوزاکا و شــب های تار، اوراشیما در مدرسه! در این نمونه ها نیز 
تمرین بیان احساســات به صورت زنده و طبیعی مهم است. معلم از دانش آموز 
می خواهد بیش از اینکه خود را در قید چارچوب مرسوم انشا نوشتن محدود کند 

احساسات طبیعی خود را پس از شنیدن یا خواندن داستان بنویسد.
این که اصاًل ســبک نوشــتن در ژاپن چگونه است، چه موردهایی به عنوان 
موضوعات انشــا انتخاب یا توصیه می شــود، چه نوشــته هایی انشای خوب 
تلقی می شــود، در ساختار نوشتن - مقدمه چینی، بسط موضوع، دیدگاه تازه، 

 
احساسات طبیعی 

خود را بنویسید
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جمع بندی- کدام بخش اهمیت بیشــتری دارد و ایــن قالب ها از چه دوره ای 
آموزش داده می شوند؟ همة این موضوعات جالب توجه است، به ویژه اگر به 

صورت مقایسه ای مطالعه شود. 
مقایسة کیفیت انشــاهای بچه های ژاپنی و بچه های آمریکائی هم جالب توجه 
اســت، زیرا در هر دو کشور به مهارت های نوشتن توجه ویژه ای می شود. مهارت 
نوشتن نه تنها در آموزش ابتدایی، که در آموزش دوره های دبیرستانی و دانشگاهی 
نیز موضوعی جدی است، تا جایی که یکی از عناصر اصلی امتحانات ورودی به 
آموزش عالی است. همان طور که معلمان می گویند »بدون نوشتن نتوان«، در ژاپن 
می گویند »بدون مهارت نوشتن دانشجو شدن سخت و تا حّدی غیرممکن است!«۴۳ 
مقاله نویســی در ژاپن و »اِِس ای«۴۴ نوشــتن در آمریکا و »دیِسرتاسیون«۴5 
در فرانسه، شــالوده ارزشیابی های آموزش دانشــگاهی است و عنصر اصلی 

پداگوژی دانشگاهی محسوب می شود.
ســبک نوشتن اما متفاوت اســت. ژاپنی ها نوع نوشتن شــان، بیش از آنکه 
استداللی باشــد خیلی بیشــتر طبیعی، ادبی وگزارش توالی امور است. آن ها 
به جای اینکه از نتیجه شــروع بکنند از مقدمه ای طوالنی شروع می کنند. بیش 
از اینکه با گزاره ای قطعی نوشــته را به پایان برســانند ترجیح می دهند درک 
و اســتنباط از رخدادهای توصیف شــده را به خواننده واگذار کنند. انگار از 
خواننده می خواهند ســطرهای آخر داســتان را خودش بنویسد! برای مثال در 
توصیف انشانویســی از روی چهار نقاشی مشــخص مربوط به رفتار »جان« 

بچه های 1۲ ساله ژاپنی بیشتر شبیه سبک زیر نوشته اند:۴6
»جان بی حوصله و ناراحت بود. واقعاً کار احمقانه ای بود که ایستاد تا دیروقت 
گیم بازی کرد. بعد هم، از بدشانسی، هول هولکی دوید سمت اتوبوس و اشتباهی 
سوار شد. واسه همین نتونست سر وقت سر قرار باشه. حاال دیگه نمی تونه جزء 

نفرات اصلی بازی باشه. خدا کنه مربی شون او را یه وقتی بفرسته زمین.«
درصورتی که نوشتن در غرب خیلی سیستماتیک و منطقی است . از طرح مسئله 

 
خوانندگان عزیز! 
سطرهای آخر 
داستان را خودتان 
بنویسید
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و نتیجه شروع می شود و به جای تأکید بر توالی رخدادها، استدالل منطقی پیرامون 
نتیجه ارائه شده بیشــتر مورد توجه است. نوشتن خالق و آزاد در نوشتن ترویج 
می شــود. در نتیجه نوشتن درباره اینکه چرا این نتیجه به دست می آید مهم تلقی 
می شود و از آن بیشتر ارائه چشم انداز تازه ای که مطرح می شود جلب توجه می کند. 
برای مثال در توصیف انشانویسی از روی همان چهار نقاشی مشخص مربوط به 

رفتار »جان« بچه های 1۲ ساله آمریکایی بیشتر شبیه سبک زیر نوشته اند:۴7
»به نظر من، این بدترین روز جان در زندگی اش بود. دلیل اینکه من این طور فکر 
می کنم، این است که در آن روز موضوعات مورد عالقه جان )ِگیم بازی و فوتبال 
و...( خوب پیش نرفتند. دیر از خواب بیدار شد، هول برش داشت و در واقع این 
باعث شد که اتوبوس رو اشتباهی سوار بشه و در نتیجه نتونه به موقع سر مسابقه 
حاضر بشه. او هم در ِگیم بازی نتونست ببره و هم در مسابقه فوتبال جزء ذخیره ها 

شد. این روز به حدی بد بود که احتماالً دو باره تکرار نمی شه.« 

 مرادی: 

در ژاپن کارنامه تحصیلی تا پایه نهم چگونه صادر می شود؟ 

 سرکارآرانی: 

در ژاپن هم مثل گذشــتة ایران خودمان، هر سال تحصیلی سه ثلث است و هر 
دانش آموز در هر ثلث، کارنامة تحصیلی دارد. در پایان ثلث، کارنامه را می برد خانه 
تا ولّی او امضا کند و به مدرســه باز  گردانده می شود. البته چیزی به نام مردودی 
ندارند و ارزیابی های آموزشی هم بیشتر توصیفی است تا کّمی. در دوره ابتدایی هم 
از نمادها استفاده می کنند. یک دایره، دو دایره یا مثلث. دو دایره یعنی عالی است، 
یک دایره یعنی رضایت بخش اســت و مثلث یعنی در این زمینة مشخص نیاز به 

تالش بیشتری دارد و الزم است همه کمک کنیم تا او بتواند بیشتر کوشش کند. 
در کارنامه، در چند پاراگراف هم شرایط دانش آموز را در آموزش مدرسه ای، در 
چند زمینه، توصیف می کنند. مثاًلً اینکه در چه زمینه هایی توانایی خاصی از خود 

 
ارزیابی آموزشی 

توصیفی است و تا 
پایة نهم چیزی به 

نام مردودی ندارند!
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بروز داده است؛ و یا در چه زمینه هایی نیاز به تالش بیشتر دارد؛ در چه زمینه هایی 
تالش ها هنوز به نتایج مورد انتظار نرسیده است و البته تعجیل هم الزم نیست. حتی 
معلم مثاًلً می نویسد: »تاناکا در بحث اعداد خوب است، ولی به مباحث هندسه که 

می رسد از توجه او کم می شود و به کمک بیشتری برای درک مفاهیم نیاز دارد.«
کارنامه را معلم پایه و مدیر امضا می کنند. ســومین امضا هم از ولی دانش آموز 
اســت. اطالعات مربوط به کارنامه یا آزمون ها در سراسر دوره های آموزشی تنها 
میان اولیا و مربیان و خود دانش آموزان محفوظ می ماند و به ســمع و نظر دیگران 
نمی رسد. در عین حال به خاطر داشته باشید که جدل کردن اولیا با مدرسه دربارة 
کارنامه به ندرت دیده می شود. معموالً مادران به مدرسه می آیند و می پرسند بچه 
من چه می تواند بشــود؟ می گوید من در خانه او را این طور می بینم، شما چگونه 
می بینید؟ در هر ثلث مادران بر اساس برنامه ای منظم در گروه های پنج تا ده نفره در 
کالس درس فرزندشان حضور پیدا می کنند و دست کم یک کالس پنجاه دقیقه ای 
را مشــاهده می کنند؛ و در پایان روز هم با معلم درباره فرزند خود در وقت های 
مقرری که سازماندهی شده است، گفت وگو می کنند. برای نمونه جنس گفت وگوها 
هم از این دست است: بچه من در خانه خیلی شلوغ است، ولی امروز سر کالس 

آرام و ساکت بود. نگران شدم و...! 
به خاطر داشــته باشید که ارزشیابی در خدمت آموزش و یادگیری است، و 
به طور کلی آموزش در خدمت پرورش است. آن بخش از آموزشی هم که به 
جان تبدیل شود معنی تربیت را می سازد. به عبارت دیگر خانواده و مدرسه در 
خدمت پرورش هســتند. در ایران، متأسفانه، جداسازی یا جداانگاری این دو، 

بدفهمی ها و چالش های ذهنی و عینی بسیاری به همراه آورده است.
موفقیت های تحصیلی دانش آموز بیش از اینکه ناشی از توانایی های زیستی 
او، مانند هوش فردی باشــد به تالش و پشتکار او مربوط می شود. در چین و 
ژاپن بسیار مشــاهده کرده ام که معلمی دانش آموزی را به خاطر سخت کوشی 
و شوق یادگیری اش تمجید کرده است ولی برای بهترین نتیجه یا رتبه و... نه!

 
خانواده و مدرسه 
در خدمت پرورش 
کودک
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بخش پنجم

نگرش های فکرِی آموزش مدرسه ای
 چرا مسائل تربیتی را از چشم کودک دیدن اهمیت دارد؟

 بازاندیشی در روش های تربیت الزم است
 از کودکان بپرسیم خودشان چه می خواهند؟

 روسو کودک را در صدر گفت وگوها نشاند
 بچه های کالس در درس کاوی هم حضور فعال دارند

 نقش موقعیت جغرافیایی کشورها در کیفیت تعامالت آن ها 
 کار کاِر انگلیسی هاست!

 رتبه بندی آزمون های بین المللی چقدر اهمیت دارد؟
 آموزش عمومی در جهان جزء حقوق اساسی کودک به شمار می رود

 تأسیس دارالفنون نتیجة آگاهی از ناتوانی های ما بود
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 آموزش عمومی ما هنوز تا اثربخشی راه درازی در پیش دارد
 ما به دارالفکر نیاز بیشتری داشتیم تا دارالفنون!

 سال هاست پیش از دبستان اولویت بیشتری دارد
 بخش خصوصی و مؤسسات ســنجش آموزش کمتر اجازه دارند در دورة آموزش 

عمومی دخالت کنند
 آموزش مدرسه ای در اندیشة تربیت آدمی است 

 مهم ترین هدف این است: توانایی روی پای خود ایستادن! 
 کودکان خواهان محیط مدرسة با نشاط، دوستانه و شوق انگیز هستند
 در صورت امکان، در سال های اول و دوم ابتدایی، معلم تغییر نمی کند

 معلمان مدارس ابتدایی به طرق مختلف در برقراری روابط دوستانه میان دانش آموزان 
تالش می کنند

 ارزش ها نه تنها در کالس درس که در همة فعالیت های روزانه متبلور است
 معنای این همه نقاشی روی دیوار کالس چیست؟

 »زبان آموزی« بیشترین ساعت کالس دورة ابتدایی را به خود اختصاص می دهد
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 عصر ما عصر شنیدن است!
 شنیدن با تمنای یادگیری ارتباط نزدیکی دارد

 عمل به بدیهیات آسان نیست!
 مدرسه جایی است که به کودکان کمک می کند تا جهان خود را بسازند

 کودک کار در آرزوی داشتن یک چرخ دستی است!
 دوگانگی های عقل و قلب، عمل به بدیهیات را دشوارتر می کند

 مسئولیت نظام تربیت رسمی در مواجهه با بحران معنویت و اخالق چیست؟
 اگر ما از خطای کودکی گذشت کردیم، لذت گذشت را در چشمان او می بینیم

 ما به جای تربیت اخالقی بیشتر آموزش اخالقی می دهیم
 برای چالش های پرورش اخالقی چه پاسخی داریم؟

 در ستایش سایه بودن، نه خواهش خورشید داشتن
 اِ گوچی سان، این آقای کان کیست؟

 شنیدن دشوار، ولی اثربخش است!
 هدایت از پشت سر نه جلوداری!
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 مرادی: 

ادامــة گفت وگویمان در موضوع تربیت قبل از ژان ژاک روســو و نیز دوران 

بعد از اوســت. پاره ای از متفکران تاریخ تعلیم و تربیت بر این باورند که روســو 

با نوشــتن کتاب »امیل« انقالبی کپرنیکی )در قیاس با نظریة خورشــید مرکزی 

نیکالس کپرنیک( در تعلیم و تربیت پدید آورد، بدین معنا که قبل از روســو در 

تربیت »موضوع«، مهم تر از »کودک« بود اما روســو در امیل این نظر را وارونه 

کرد وگفت »کودک مهم تر از موضوع اســت«. بــا این حال می دانیم که، با اوج 

گرفتن انقالب صنعتی در قرن نوزدهم در اروپا، صدای روســو کمتر شنیده شد 

و در عوض آموزش و پرورش عمومی پا به میدان گذاشــت و به عنوان یک ابزار 

در خدمت اقتصاد و پیشــرفت علم و تکنولوژی درآمد. حاال چند دهه است که 

بار دیگر نظرها به روسو برگشــته و نگاه به »کودک« در مرکز توجه قرار گرفته 

است؛ به خصوص در کشورهایی که نگاه انسانی بیشتری به تربیت دارند. به ویژه 

که در روان شناسی نیز مکاتب شناخت گرایی و انسان گرایی به این جریان کمک 

کرده اند. می خواستم با شما وارد بحث در این موضوع شوم و بپرسم چرا امروزه 

مسائل تربیتی را از چشم کودک دیدن خیلی اهمیت پیدا کرده است. 

 سرکارآرانی: 

بله، ســؤال خوبی طرح کردید؛ و این چیزی اســت که گفت وگوهای ما تا 

 
چرا مسائل تربیتی 
را از چشم کودک 
دیدن اهمیت دارد؟
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اینجا آن را گواهی می دهد. چون همان طور که دیدیم خود ما تا اینجا بر محور 
کودک گفت وگو کرده ایم. اما به عنوان مقدمه بگویم که جوامع بشری در فرایند 
تحول خود و متناســب با موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود، با موفقیت ها و 

پرسش ها و چالش های ویژه ای مواجه می شوند. 
بر این اساس هر کدام نیز پداگوژی یا مکتب آموزشی و تربیتی خاص خود 
را دارنــد و تجربه های آموزنده ای برای خود و جوامع به جا می گذارند. جامعه 
اروپایی که مدرنیته در بســتر آن متولد شده، وضعیتی دارد که با جوامع متجدد 
نســل دوم، مانند کره جنوبی و ژاپن و کشــورهای آسیای جنوب شرقی مثل 
تایوان، سنگاپور و مالزی متفاوت است. ریشه های فکری و تاریخی و فرهنگی 
این جوامع نیز خاص خودشان است و پایه های فرهنگی ویژه ای برای تربیت و 
مدرسه داری برایشان فراهم می آورد که در عمل تفاوت های بسیار با هم دارند.

به عالوه تحول اقتصادی و شــاخص های آن نیز تأثیر زیــادی دارد بر نگاه به 
کودک؛ از جمله تأکید بر محتوا و ترسیم نیازهایی که مشخص می کند چه چیزی 
درست است یا غلط و آیا اولویت دارد یا نه؟ یا پرورش اخالق فردی مهم تر است 
یا اخالق شــهروندی؟ یا پرورش انسان مهم تر است یا نیروی انسانی؟ حکمت و 
فضیلت محور آموزش است یا مهارت و دانش نیروی کار؟ و از این قبیل سؤال ها، 

این ها همه در صحنه پردازی یادگیری کودک موضوعیت پیدا می کند.
صــرف نظر از تفاوتی که در انگاره هــای پداگوژیکی گوناگون وجود دارد، 
مانند هدف های رسمی آموزش، ساختارهای مدیریت سامانه آموزش و ...، به 
نظر می رســد آنچه در عمل اهمیت بیشتری دارد »روش آموزش« است. بدون 
بازاندیشــی در روش های تربیت و یافتن مکانیسم هایی برای بهسازی آموزش 
بماهو آموزش، به دشواری می توان به کیفیت های بهتری دست یافت. با تغییر 
ســاختار، تبیین هدف های متنوع و دســتورالعمل ها، حتی به صرف تأکید بر 
کودک، بدون بهسازی روش های اندیشه و عمل آموزشی دستاورد برجسته ای 

در کیفیت خروجی ها نخواهیم داشت.

 
بازاندیشی در 

روش های تربیت 
الزم است
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این ها که شما به عنوان خروجی های آموزش مدرسه ای سراغ می گیرید مانند 
خواندن، نوشــتن، تمرین گفت وگو، توان تحلیل، بیان مقصود، تحمل کردن، 
تفکــر کردن، احترام به خوانش های یکدیگر و... بدون به کارگیری روش های 

مناسب در آموزش حاصل نمی شود.
معلمان ما در آموزش مدرسه ای در ایران دربارة موضوعات درسی بیشتر شرح و 
توضیح می دهند تا تکیه بر روش هایی که دانسته ها را به توانایی هایی در عمل تغییر 
 دهد و غنی  سازد. در زبان آموزی، ریاضی، علوم، حتی اخالق و مهارت های زندگی 
و...بیشترین محتوا و هدف ها و تعامالت حول محور اهمیت این موضوعات درسی 
در جریان است. ارزشیابی هم عموماً حول میزان محفوظات و دانسته ها درباره این 
موضوعات و بایدها و نبایدهای تکلیفی پیرامون آن هاست؛ تازه آن هم به روشی 
یک سویه و اغلب سخنرانی و به خاطر سپردن برای ارزیابی؛ و می دانیم که داده های 

تبادل شده میان افراد بیشتر مهمان حافظة کوتاه مدت اند. 
این در حالی اســت که در جهان امروز آنچه بیشتر قابل توجه است توانایی 
به کارگیری دانســتنی ها و دانش زنده اســت که مورد توجه قرار می گیرد نه 
دانش مرده. به همین دلیل اســت که زنده بودن دانش به نســبت ارتباط آن با 

واقعیت های زندگی روزمره سنجیده می شود.
بنابراین صرفًا با افزایش محتوا و تأکید روزافزون بر هدف های مدرسه داری 

یا آموزش مدرسه ای، به توجه بیشتر به کودک در متن عمل نمی رسیم. 
در این ســؤال، آنچه شما می خواهید به آن بپردازیم این است که ما تا حاال 
از کودک نمی پرســیدیم خودت چه می خواهی؟، و به نیازها و انتظارات و چه 
بســا قابلیت های او بی توجه بودیم! ولی با انقالب کوپرنیکی در تعلیم و تربیت، 
که روسو بر پا کرد، کودک، در فرایند تربیت و مدرسه داری، اصِل موضوع یا 
محور تعامل و گفت وگوها شــد و بقیة موضوعات فرع بر او شــدند. در واقع 
روســو کودک را از گوشه نشــینی بیرون آورد و گذاشــت در وسط تعامالت 

مربوط به امر تربیت، بارآوردن و پروراندن.

 
از کودکان بپرسیم 
خودشان چه 
می خواهند؟
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به زعم من هم، خدمتی که آثار روســو به بهســازی فرایندهای عمل تربیتی 
کرد، کم خدمتی نبود. او کودک را موضوع اصلی تعامالت بزرگ ســاالن اعم 
از والدین، مفتی، مدرِّس، حاکم، کارشــناس، مدیر، عالم و عارف و فیلسوف 
و...کرد. درســت در میانة همهمة بزرگ ساالن دربارة این که کودکی چیست؟ 
کودک کیســت؟ از او چه می خواهیم؟ چه باید باشــد؟ چــه باید بکند؟ این 
بکن نکن ها بر ذمة چه کســی است؟ و...روســو کودک را نشاند در متن همة 
این گفت وگوها و به اصطالح شــما به »ِگرو کشــی« پایان داد. بنابراین، دیگر 
این حرف که هســتی و آیندة کودک بر ذِّمه من است یا سرنوشت من در ِگرو 

کیفیت تربیت اوست از اعتبار افتاد!.
البته به خاطر داشــته باشید که روسو در تبیین این موضوع پیشرو است و با 
بیانی شگفت انگیز و قلمی شیوا و دلنشین از ماللت های تمدن جدید می گوید 
و موضوع »انســان طبیعی« را واکاوی می کنــد و ترجیح خود در تربیت را که 
پرورش یگانه وسیلة »بازگشت به سوی طبیعت« است در کتاب »گفت وگو در 
علوم و هنرها«)1750م(، به تصویر می کشــد. روسو در این اثر و نیز در کتاب 
امیل، با بیانی دلچسب، تصوری از برتری انسان طبیعی در برابر انسان اجتماعی 
ارائــه می دهد، تا جایی که تمدن و اجتماع را مانعی برای تربیت طبیعی قلمداد 
می کند. او، به تعبیر محمد باقر هوشــیار »شاگرد خیالی خود »امیل« را به یک 
محیــط دهقانی و تصوری و تصنعی، که دور از هر گونه مظاهر تمدن و حتی 

آدمیزاده است، می برد تا مبادا اجتماع و آثار تمدن در او رسوخ کند.« 1
چه نظر شاعر فرانســوی »ولتر« را دربارة اندیشة او بپذیریم که در مکتوبی 
کنایه آمیز به روسو نوشت: »رســالة شما به حدی اقناعی بود که مرا مایل کرد 
بــه حالت اولیه بازگردم و در اتاق چهار دســت و پــا راه بروم«۲ ؛ و چه نظر 
فیلسوف آلمانی »کانت« را قبول کنیم که بر این باور است که روسو »در ضمن 
این »طبیعت« طبع عالی انســان را فهمیده است«۳ ؛ به نظر من سخن شادروان 
محمد باقر هوشیار بیشتر قابل تأمل است. هوشیار پس از ارزیابی دیدگاه های 

 
روسو کودک را در 

صدر گفت وگوها 
نشاند
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گوناگون پیرامون اندیشه های تربیتی روسو می نویسد: »روسو انسان طبیعی را 
بر انســان اجتماعی ترجیح می دهد. لیکن نیک می دانیم که چنین انسان طبیعی 
نمی تواند ابداً وجود داشــته باشد و این فرضی است بی اساس و آرزویی است 

تقریبًا محال.«۴ 

 مرادی: آقای دکتر! بر اساس دریافت های پژوهشی و تجربه های خود شما از 

آموزش و پرورش ایران و جهان که در متن عمل جریان دارد، چگونه انگارة توجه 

بیشتر به کودک ترویج می شود؟

 سرکارآرانی: 

شــاید بیان تجربة خودم بتواند به این سؤال شــما پاسخ دهد. این روزها ما در 
فرایند درس پژوهی، تدریس را با خود بچه ها آنالیز، یعنی تجزیه و تحلیل می کنیم. 
درس کاوی را شــروع کرده ایم که در آن، عالوه بر بزرگ ســاالن در رشــته های 
تخصصی و پداگوژیکی، بچه های کالس نیز حضوری فعال دارند. هم در ژاپن و 
هم در ایران این تجربه را شروع کرده ایم، به ویژه در درس های علوم انسانی مانند 
تاریخ و... در دورة متوســطه اول و دوم. در این فرایند، بچه های کالس، خودشان 
عنصر اصلی تحلیل درس و تبیین کنندة بایدها و نبایدهای آن هستند. طرح مسئله 
می کنند، تکلیف یادگیری تهیه می کنند، و برای یافتن پاسخ آن ها با راهنمایی معلم 

پژوهش های میدانی را سازماندهی می کنند. 
نمونة زیر یکی از دستاوردهای سازندة درس کاوی با خود دانش آموزان در ژاپن 

است. به توانایی تعامل و تمرین گفت وگو میان دانش آموزان ژاپنی توجه کنید.
در کالس درس تاریخ در دورة دوم متوســطة که به بحث پیرامون »استعمار 
و پیامدهــای آن« می پردازد، یک گروه از دانش آموزان، ضمن ارائة گزارشــی 
پیرامون کشــور هند، این پرســش را در پایان گزارش خود مطرح کردند که 
با توجه به مناســبات تاریخی هند و انگلیس، چرا در دهه های گذشــته رابطة 
دولت هــا و ملت های انگلیس و هند حســنه و مبتنی بــر احترام و همکاری 

 
بچه های کالس 
در درس کاوی هم 
حضور فعال دارند
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متقابل بوده اســت؟ و چرا پس از ســال ها هنوز نمونة این روابط را در میان 
چین با ژاپن؛ و کره جنوبی با ژاپن- که آن ها هم روزی به مثابه اســتعمارزده 
و اســتعمارگر بودند- نمی بینیم؟ و هرازگاهی حتی میان آن ها به بهانه ای آتش 

شعلة نامالیمات تاریخی برافروخته می شود؟ 
معلم همة پرسش ها را مرور کرده و سپس این پرسش را روی تابلو نوشت و 
از گروه های یادگیری کالس خواســت هر کدام تا هفتة آینده برای این پرسش  

پاسخ هایی قابل بررسی بیابند. 
کالس درس تاریــخ بعدی سراســر گفت وگو و بحث زنــده در این باره 
بود. گروه اول در گزارش خود با توجه به شــواهد تاریخی پاســخی مبتنی بر 
»جغرافیا« برساخته بود. به این معنی که گفته بود چون هند و انگلیس از منظر 
موقعیت جغرافیایی بسیار دور از هم قرار دارند، توانسته اند مناسبات خود را از 
نو احیا کنند و از گذشــته بهتر بیاموزند. در واقع، به نظر این گروه، دوری هند 
و انگلیس از یکدیگر فرصت باز زنده ســازی دوســتی و روابطشان را به آن ها 
داده اســت. ولی چین و کرة جنوبی و ژاپن، چون هر سه در منطقة جغرافیایی 
واحدی قرار دارند و به هم نزدیک، و حتی همسایه اند، روابط غیر دوستانه شان 

هنوز آتش نامالیمات را زنده نگه داشته است. 
گروه دوم نیز استداللی مبتنی بر »موقعیت جغرافیایی« ولی در مورد ژاپن 
و آمریــکا، ارائه داد. این گروه، با عنایت بــه تجربة تاریخی روابط ژاپن و 
امریکا، اســتدالل می کرد که دور بودن این دو از یکدیگر، از منظر موقعیت 
جغرافیایی، به هر دو دولت و ملت یاری رســانده است تا مناسبات خود را 
از نو ســازماندهی و همکاری های سازندة خود را پس از جنگ احیا کنند. 
وقتی گزارش این گروه، که با ارائة ســیاهه ای مفصل از دشمنی های دوران 
جنگ و دوســتی های دهه های اخیر به پایان رسید. سرگروه یکی از گروه ها 
که نزدیک من بود، با لبخندی به من، که ایرانی بودم، دستش را باال گرفت. 
اول تعجــب کــردم از لبخند ملیحش! ولی بــه زودی معنی آن را دریافتم. 

 
نقش موقعیت 

جغرافیایی کشورها 
در کیفیت تعامالت 

آن ها
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ایشــان گفت: اگر فرضیة موقعیت جغرافیایی در تعامالت کشــورهای یاد 
شــده اثربخش باشــد پس نزاع ایران و امریکا را چگونــه تجزیه و تحلیل 
می کنید که چند دهه  اســت علی رغم دوری جغرافیایی از یکدیگر در نزاعی 
مســتمرند؟! خاصه اینکه مناسبات این دو کشور نه مانند هند و انگلیس از 
جنس اســتعماری آن بوده اســت، و نه مانند چین و ژاپن، و کره جنوبی و 
ژاپن از جنس حملة نظامی و ســال ها اشغال؛ و حتی نه مثل ژاپن و امریکا 
فاجعــه ای مانند آنچه در جنگ جهانی دوم )بمباران هیروشــیما( رخ داد با 

خود به همراه داشته است.
گفت وگوهای دانش آموزان با ایده ها و مصادیق تاریخی دیگر ادامه یافت، تا 

وقتی که با اشارة معلم وقت کالس پایان یافت. 
ایده هــا و نمونه های تازه ای که مورد بحث قرار گرفت شــامل روابط فعلی 
متوازن روســیه و ژاپن با تأکید بر پیروزی تاریخی ژاپنی ها در جنگ با روسیه، 
در اوایل قرن بیســتم؛ همچنین روابط فعلی آمریکا و روسیه با تأکید بر سال ها 
رقابت تسلیحاتی و جنگ سرد، و نیز روابط گرم فعلی ایران و روسیه با تأکید 

بر سابقة شکست تاریخی ایران در جنگ با روسیه در دورة قاجار و ... بود. 
این درس و سؤال و پاسخ بچه ها، فرصت مناسبی بود برای اندیشه در نوع نگاه 
دانش آموزان ژاپنی به رویدادها و تحلیل مسائل با زمینه ها و مناسبات تاریخی و نگاه 
به گذشتة ژاپنی )رسیدن از گذشته به حال و آینده(، در مقایسه با نگاه به آینده و 

استلزامات ریسک پذیر )از آینده به حال و گذشته رسیدن( آمریکایی ها. 
جک اســتراو، وزیر خارجة اســبق انگلیس، در کتاب خاطراتش: کار، کارِ 
انگلیسی هاســت، این انگارة غربی ها را تأیید می کند که گذشته تا جایی روایی 
دارد که برای تحلیل رویدادهای حال و آینده گمراه کننده نباشد. تحلیلی که او 
از روابط تاریخی انگلیس و آمریکا به دســت می دهد، شاهد عینی این مدعای 
اوســت. استراو در مقایســة ایرانی ها و انگلیســی ها نیز بر این باور است که 

ایرانیان همواره به گذشته نظر دارند و انگلیسی ها بر عکس.5

 
کار، کاِر 
انگلیسی هاست!
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 مرادی: 

تجربة واکاوی درس تاریخ که به آن اشــاره کردیــد، نمونة گویایی از دیدن 

مســائل اجتماعی و تربیتی از لنز کودک است. البته تأثیر ایدئولوژی ها و شرایط 

اجتماعی هم قابل انکار نیست!

 سرکارآرانی: 

ســنخ ایدئولوژی ها و کیفیت تأثیر آن ها با یکدیگر متفاوت است. نوع نگاه 
به انسان، به مثابه نیروی انســانی یا انسان بماهو انسان، انگاره های گوناگونی 
را دربارة او ســازماندهی می کند. در این زمینه حتی نگاه انگلیســی ها با نگاه 
فنالندی ها و فرانســوی ها متفاوت است؛ با اینکه هر ســه اروپایی هستند؛ با 

ملت های شرق آسیا که بماند! 
انساِن در خدمت توسعه یا پیش برندة رشد اقتصادی و تولید، در جوامعی که 
به نسل دوم توسعه یافته ها شهرت دارند و خودشان خاستگاه مدرنیته نبوده اند 
و بعداً به قافلة مدرنیزاسیون پیوسته اند )ژاپن و کره( با انسان اروپایی- اروپایی 
کــه از نظر تاریخی خاســتگاه تحوالت بنیادی مدرنیته اســت، و این میزبانی 
را در ســیر تحول فکری-فرهنگــی و تاریخی نفس گیری به دســت آورده 
است- متفاوت است. در خود اروپا حتی، آلمان ها و فرانسوی ها و انگلیسی ها 
ویژگی های متمایز و قابل مطالعة خود را در نگاه به »انسان بماهو انسان«، یا به 

مثابه »نیروی کار«، یا »عامل پیش برندة شاخص های رشد« و...دارند.
برای مثــال به رتبه بندی هــای آزمون هــای بین المللــی نگاهی دوباره 
بیندازید. بــاال رفتن رتبه هــا در آزمون های بین المللی تیمــز یا پیزا، برای 
ژاپن، هنگ کنگ، سنگاپور، کرة جنوبی و خیلی کشور های دیگر مهم است، 
به طوری که حتی کشــوری ماننــد فنالند را به عنوان مقصد گردشــگری 
آموزشی آسیا و خاورمیانه در آورده است. اما برعکس، نتیجة این آزمون ها 
در انگلیس یا فرانســه خیلی هیجان به پا نمی کند. البته در ایران هم چندان 

نمی انگیزد!  بر  حساسیتی 

 
رتبه بندی 

آزمون های 
بین المللی چقدر 

اهمیت دارد؟
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می خواهم بگویم جوامع نسل دوم مدرنیزاسیون نگرانی بیشتری در مواجهه 
با روندهای جهانی از خود نشان می دهند تا صاحبان مدرنیزاسیون، و به آسانی 
مناســبات اقتصادی را به آموزش مدرسه ای تحمیل می کنند. نتایج آزمون های 
بین المللی هم برایشــان- یعنی برای آن جوامع- شــواهد عینی کّمی، و بعضًا 

فریبنده ای فراهم می کند.
شــناخت عمیق بنیادهای فرهنگی- اقتصادی و اجتماعی و نیز درک علت 
هیجان نســل دوم جوامع متجدد، و همچنین بی حسی نسل اول این جوامع، 
پس از اعالن نتایج آزمون های بین المللی، نیاز به پژوهشــی بین رشته ای و 
بین المللی دارد. در این میان حساســیت برانگیز نبــودن نتایج این آزمون ها 
در پاره ای کشــورهای در حال توسعه، علی رغم سال ها شرکت در آن ها نیز 

موضوع قابل تأملی است.

 مرادی: 

در ایران، برای ما، دورة  تحصیالت تکمیلی دورة مهم تری تلقی می شود، گویا 

در خصوص جایــگاه و اهمیت آموزش و پرورش عمومی، و به خصوص دورة 

ابتدایی، تفاهم و اجماع نظر نداریم، چون برای این دوره کمتر ســرمایه گذاری و 

هزینه می شود. مثاًل برای نمونه، دولت در دورة دکترا تقریبًا بیش از چند ده برابر 

دورة ابتدایی برای یک نفر هزینه می کند!

سرکارآرانی:  

 آموزش عمومی نه تنها از نظر من و شــما، بلکــه در جهان جزء حقوق 
اساســی کودک و البته همة شــهروندان به شمار می رود. چون محصول آن 
ســواد عمومی اســت که به تفاهم و اجماع بشــر برای زیست اثربخش و 
کاهش آالم زندگی او کمک می کند. به عبارت دیگر، دورة آموزش عمومی 
زبان و فهم مشترکی برای ما فراهم می آورد. زبان مشترکی برای گفت وگو، 
برای تعامل، برای داشــتن مســئله و یافتن راه حل آن، برای طرح درست 

 
آموزش عمومی در 
جهان جزء حقوق 
اساسی کودک 
به شمار می رود
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مسائل و مسائلی از این قبیل و...! 
فلسفه های سیاسی و نظام های حکمرانی البته، به تناسب خودشان، برای این 
دوره هدف های خاصی را در نظر دارند. برای مثال در قرون گذشــته در ایران، 
قدرت های حاکم، اعم از قدرت های سیاســی و دینی و اقتصادی، به آموزش 
عمومی بی مهر بوده اند. تجدد هم که آمد، اول نسبت به آموزش عمومی بی مهر 
بود و به آموزش عالی فکر می کرد؛ یعنی به دارالفنون، مصاحبه ای در این زمینه 
هست با آقای عبدالحسین نفیســی که توصیه می شود برای تأمل در مفاد این 
بحث مطالعه شــود.6 البته باالخره تجدد تا حدودی جبران کرد و آن وقتی بود 
که مدارس نوین پا گرفتند و گســترش یافتند و سطح پوشش تحصیلی برای 
همه اقشــار و از جمله برای دختران رشد زیادی کرد. در هر حال آن بی مهری 
اولیه ما را خیلی عقب انداخت. در این باره بد نیســت اشــاره ای تاریخی به 

موضوع داشته باشیم. 
هوشیاری ایرانیان نسبت به ناتوانی خود در جهان جدید، به ویژه در عرصة 
فنّاوری، از زمان عباس میرزا شکل گرفت و هنوز هم زیر پوست جامعه جوالن 
می دهد. او در سال 118۴ شمسی، یعنی بیش از دویست سال پیش، در دیدار با 
پیر آمِده ژوبر7 مأمور مخفی ناپلئون در دربار ولیعهد، در تبریز، از او می پرسد: 
»این چه قدرتی اســت که چنین برتری چشــمگیری به شما بخشیده است؟ 
سبب این پیشرفت شــما و ضعف دائمی ما چیست؟ شــما هنر فرمانروایی، 
هنر کشورگشایی، هنر فعلیت بخشی به تمام توانایی های انسان را می دانید، در 
حالی که به نظر می رسد ما محکوم به زندگی در جهل و بی خبری شرم آوری 

هستیم ...«8. 
در نتیجة آگاهی به این ناتوانی ها بود که در نهایت، سال ها بعد از عباس میرزا، 
در اوایل دورة ناصرالدین شاه، امیرکبیر دارالفنون را، که در واقع یک دانشکدة 
عالی بود، تأسیس کرد. ولی تأسیس مدرسه و ایجاد نظام آموزشی عمومی بعد 

از ناصرالدین شاه و در دورة مشروطه آغاز شد.9

 
تأسیس دارالفنون 

نتیجة آگاهی از 
ناتوانی های ما بود
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 مرادی: 

و به نظر می رسد هنوز هم آموزش عمومی ما آن قوت و قدرت الزم را ندارد، 

چون سال هاست شاهد گسترش وسیع و ســریع دانشگاه ها در بعد از انقالب و 

رشد مدرک گرایی در این عرصه هستیم!

 سرکارآرانی: 

بله؛ ببینیم این همه گســترش دانشگاه به چه میزان فرهنگ امروز ایرانیان را در 
مقایسه با آنچه گزارش هیئت مشــاوران آمریکایی ماوراء بحار در سال 1۳۲8در 
مورد ویژگی های فرهنگی ایرانیان به تصویر کشیده  است، دگرگون ساخته است. 

هیئت مزبور برای این بررســی میدانی ســعی کرده بــود تا حدود امکان از 
روش هــای علمی تحقیــق و مطالعات فرهنگــی و اجتماعی اســتفاده کند. 
پژوهش های میدانی آن ها 190 مدرســه از انواع مختلف را در ۴0 شهرستان و 
1۴ دهکده در سراسر ایران پوشش می داد. نتیجة بررسی و مشاهدات آن هیئت 
در گزارش مفصلی تنظیم و به سازمان برنامة ایران تسلیم شده است. محتوای 
این گزارش، با وجود گذشت ده ها سال، هنوز با قسمتی از مسائل و مشکالت 

فرهنگی و اجتماعی توسعة ایران امروز منطبق است. 10
مشاوران ماوراء بحار با اعتراف به دشواری طبقه بندی خصائص یک ملت برای 
ناظران خارجی، ادعا کرده اند که ویژگی های مشترکی در کردار و رفتار افراد ایرانی 
مشاهده می شود که عوامل مشترکی نیز در پیدایش آن ها مؤثر بوده است. آن ها این 
موارد یا نمونه های رفتاری را به عنوان خصوصیات کلی مردم ایران به دو دســته 
تقسیم کرده و دستة طبقه اول را ناشی از عوامل مطلوبی دانسته اند که در رفتار مردم 

این سرزمین تأثیرگذار بوده است. این عوامل از نظر آن ها عبارت بوده از:
1. ُسنن بسیار قدیم که از تمدن باستانی ایران بر جای مانده است؛

۲. تخصص های فردی و فنون ظریفة ملی؛
۳. درک مظاهر زیبائی زندگی و قدردانی از آن ها؛ 

۴. هوش و ذکاوت فطری برای تجسس های فکری و عقلی.

 
آموزش عمومی 
ما هنوز هم تا 
اثربخشی راه 
درازی در پیش 
دارد
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دســتة دوم خصوصیاتی است که در واقع می توان آن ها را معایب موجود در 
رفتار و پندار ایرانی ها قلمداد نمود. این معایب به طور مجمل عبارت ا ند از:

1. پایین بودن میــزان امانت گذاری و مســئولیت پذیری در کارهای ملی و 
دولتی؛

۲. تمایل به مخفی ســاختن خطاهای اجتماعی و فردی خود، به سبب توجه 
بی اندازه به جالل و عظمت باســتانی یــا از طریق ارائه دالئل غیر موجه دیگر 

برای پوشاندن کوتاهی هایی که در کارها صورت می گیرد.
۳. تمایل بی اندازه به تحصیل حداکثر منافع در حداقل مدت؛

۴. عــدم اعتماد و اعتقاد به برنامه هــای طویل المدت و کارهایی که باید در 
آیندة دور به نتیجه برسد؛

5. عدم تمایل به انجام دادن کارهای مداوم و کوشش با انضباط؛
6. کمبود ابتکار در افراد و اتکای بی اندازه به دولت و حکومت؛

7. اعتقاد راســخ به تأثیر قضا و قدر در زندگی و قبول بدون چون و چرای 
طبقه ای که فرد در آن قرار گرفته است؛

8. اتخاذ عجوالنة شــیوه های فرهنگی ممالک خارجی، بی آن که تغییری در 
آن ها بدهند.«11 

همان طور که می بینید این ویژگی ها هنوز زیر پوست جامعة ما، اعم از شهری 
و روســتایی، در جریان است، بنابراین به نظر می رسد ما به گسترش دارالفکر 
نیاز بیشتری داشــتیم تا دارالفنون! کیفیت وجودی این بینش نشان می دهد که 
چگونه هرم اهمیت و اثربخشــی دوره های آمــوزش در ایران از نظر تاریخی 
معکوس شده است و همان طور که اشاره شد دوره های عالی از دورة آموزش 
عمومی مهم تر تلقی شده است و از این میان هم دوره های فنی و صنعتی بیش 
از علوم انســانی نقش آفرین شــده اند، تا جایی که امروز برای علم، فرهنگ و 

اندیشه هم نقشة مهندسی تهیه می شود!
این در حالی اســت که آموزش ســه هزار روز اول، یعنــی همان آموزش 

 
ما به دارالفکر نیاز 

بیشتری داشتیم تا 
دارالفنون!
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عمومی که معموالً نه سال است، حتی از منظر اقتصادی نیز بهره وری بیشتری 
دارد. گزارش هاي بین المللي، مانند آنچه از پژوهش های جیمز هکمن1۲، استاد 
نویلیســت اقتصاد منتشر شده، نشان مي دهد که اقتصاددانان عالقه مند به حوزة 
آموزش برنامه هاي آموزشــی را، به ویژه در ســال هاي ابتدایي رشد را، بسیار 
مهم تلقی و بــر آن تأکید می کنند. جالب اینکه اقتصاددانان، از منظر توســعة 
اقتصــادي و اجتماعي، تأکید بر برنامه هاي تربیتي دوره هاي ابتدایي را هم تراز 

با روان شناسان و پژوهشگران علوم تربیتي مطرح   می کنند. 

 مرادی: 

در آموزش عمومی، اهمیت و تأثیرگذاری کدام دوره اش بیشــتر است؟ دورة 

ابتدایی یا دورة متوسطه اول، که همان راهنمایی قبل بود؟ 

 سرکارآرانی: 

اگر دورة آموزش عمومی را 9 سال بگیریم- که قباًلً در ایران 8 سال بود- از منظر 
ساختار آموزش رسمی و همگانی، سه، سه، سه است. در پایه های اول، دوم، و سوم 
ابتدایی بیشتر کار معلم بر بنیاد ارتباط دادن بازی و یادگیری در آموزش است. در 
پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی به تدریج از پدیدارشناسی انضمامی )عینی( 
فاصله گرفته می شــود و طراحی محتوا به سوی نیمه انضمامی و سپس در دورة 
اول متوسطه )پایه های هفتم، هشتم و نهم( به سوی انتزاعی شدن میل می کند. در 
اینجا منظور از »پدیدار« عبارت است از هر آنچه که در آگاهی های انسان ظهور پیدا 

می کند؛ آگاهی هایی که کیفیت های گوناگونی دارد. 
در دورة اول متوســطه، دیوار موضوعات درســی فربه تر می شود و آموزش 
مبتنی بر پرورش توانایی تفکر انتزاعی و آگاهی های انتقادی هم بیشــتر شکل 
می گیــرد و ســاختار پیدا می کند. بــه هر حال، به نظر من ســال های پیش از 
دبســتان- که قبل از آموزش عمومی اســت- و دورة سه ســالة اول، اولویت 

بیشتری دارد و همچنین نیاز به توجه دقیق تری.

 
سال هاست پیش 
از دبستان اولویت 
بیشتری دارد
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به خاطر داشــته باشید که ساختار سه - سه - سه در آموزش مدرسه ای تنها 
عدد نیســت بلکه نشانة سه جهان متفاوت است، هم از منظر رشد و تحول و 
هم از نظر ســازماندهی محتوا و هدف های تربیتی. پدیدارشناسی این دوره ها 
هم برای خانواده ها و هم برای دســت اندرکاران آموزش مدرســه ای، اعم از 
سیاست گذار، مدیر، مؤلف کتاب های درسی و معلمان، یک نیاز اساسی است. 
بنابراین برخی کشــورها متناســب با موقعیت اقتصادی و اجتماعی خرد و 
کالن خــود، این نکتة مهم را در افکار عمومی ترویــج می کنند که هر جا که 
می گویند دولت یا حاکمیت مکلف به آموزش مردم اســت، بیشتر منظورشان 
همین آموزش دورة 9 ســالة عمومي اســت. و البته همگانی و رایگان و کیفی 

برای تمرین و تبحر در »عمل به بدیهیات«! 
این دورة آموزشی هویت ساز، امنیت بخش و تولیدکنندة زبان و فهم مشترک 
برای بنیادهای زندگی فردی و توســعة اجتماعی و زیست اخالقی و اثربخش 
اســت. در بسیاری از کشــورها، از جمله ژاپن، دورة آموزش عمومی یکی از 
ارکان دولت اســت و به بخش خصوصی و مؤسســات سنجش آموزش کمتر 
فرصت یا اجازه داده می شود که در آن جوالن دهند. برای مثال در سال ۲019، 
از 197۳8 مدرســه ابتدایی در ژاپن، تنها ۲۳7 مدرسه )1.۲ درصد( خصوصی 
بوده اســت. این رقم برای دوره اول متوســطه از 10۲۲۲ مدرسه دولتی، 781 
مدرســه )7.6 درصد( خصوصی بوده. در حالی که از ۴887 مدرسه دوره دوم 

متوسطه 1۳۲۲ مدرسه )۲7 درصد( خصوصی بودند.1۳

 مرادی: 

یکی از موضوع های مهم در آموزش و پرورش های عمومی در جهان، اهداف آن 

در هر کشوری است. ظاهراً آموزش و پرورش کشورها در جهان برای چند هدف 

روشــن و مشخص طراحی می شود اما در این موضوع نیز ما گرفتار کژتابی هایی 

هســتیم. یادم هســت در مصاحبه ای که با زنده یاد مهندس عالقه مندان داشتیم 

 
بخش خصوصی و 

مؤسسات سنجش 
آموزش کمتر اجازه 

دارند در دورة 
آموزش عمومی 

دخالت کنند
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می گفت: »زمانی بوده که آموزش و پرورش ما ۱6۰ هدف داشــته اســت!« من 

می خواهم بگویم هنوز هم در بر همان پاشــنه می چرخد و آموزش و پرورش ما 

ده ها هدف آرمانی دارد و چه بسا پاره ای از این اهداف با هم متعارض اند!

 سرکارآرانی: 

مطالعات مقایســه ای نشــان می دهد که عموم کشــورها در هدف گذاری های 
دوره های آموزشی خود دقیق اند. خیلی دست و دلبازی نمی کنند. چون احتماالً هم 
از توانایی ها و هم از درماندگی های نوع بشر و پیچیدگی عوامل محیطی و اثرگذار 
بر تربیت آگاهی دارند. به ویژه در هدف گذاری های دورة آموزش عمومی نیز مانند 

سازماندهی محتوا، راهبردِ »کم هم زیاد است« را سرلوحة خود قرار می دهند. 
در ایران اما نگاهی به ده ها هدف دوره های آموزشی و صدها نشست رسمی و 
غیر رسمی مستمر در دهه های گذشته برای هدف گذاری، که همچنان نیز ادامه 
دارد، و شیوه های پیشــنهادی تولید محتوای آموزشی، تربیت معلم و سنجش 
آموخته ها در ظاهر نشــان می دهد که ما امر تربیت را خیلی پیچیده نمی دانیم. 
و به عبارت دیگر آن را ســاده گرفته ایم. ارائه سیاهه ای از هدف های کلی برای 
برنامه های درســی دوره های تحصیلی، که دست کم در شایستگی های پایه به 
هدف های بســیاری در زمینه تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق در حوزه های 
مختلف تربیت و یادگیری اشاره دارد،1۴ اگر از نظر کالمی کار دشواری نباشد، 
به منصة ظهور رســاندن آن ها اســتلزامات بســیاری دارد و لذا اغلب مغفول 
می ماند. در نتیجه سیاهه ی هدف های آموزشی تزئینی و دست نیافتنی می شوند 
و حتــی در متن عمل، ســنجه های ارزیابی دقیقی بــرای ارزیابی آن ها یافت 
نخواهد شــد. به یاد داشته باشید که دســت اندرکاران آموزش مدرسه ای در 

اندیشه و عمل تربیت آدمیان هستند نه َمالئِک یا فرشتگان. 

 مرادی: 

ژاپنی ها برای سه سال اول ابتدایی چه اهدافی در نظر گرفته اند؟

 
آموزش مدرسه ای 
در اندیشة تربیت 
آدمی است
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 سرکار آرانی: 

در رأس هدف های شان اینهاســت: زبان آموزی، مهارت های زندگی، دانش 
پایه)خواندن، نوشــتن و حســاب کــردن(، فهم و درکی درســت از زندگی 
اجتماعی، تمرین زیســتن با اخالق اجتماعی و پرورش مهارت های همکاری 
و ارتباط با محیط زیست. هدف ها با ویژگی هایی چون به روز بودن، مشخص 
بودن، قابل بررسی و بحث و نظر بودن و اغلب هم این جهانی تدوین شده اند؛ 
آن هم در عباراتی به غایت ســاده و قابل فهم مشترک و البته به زبانی مشترک 

برای معلمان، خانواده ها و جامعه. 

 مرادی: 

چند تا از این هدف ها را می توانید عینی تر بیان کنید؟

 سرکارآرانی: 

بلــه؛ اول پرورش روح همــکاری در عین توجه به اســتقالل، فرد و نیازها و 
توانایی های او، به ویژه در فرایند تجربه های اکتسابی از زندگی اجتماعی در مدرسه؛

دوم؛ پرورش درک درست از شرایط زیست اجتماعی، تمرین تعاون عمومی، 
و آداب و رسوم ملی و محلی؛ 

سوم؛ آموزش مهارت های روزمرة زندگی، دانش پایه و زبان آموزی و قوانین 
اساسی حساب و هنرهای زیبا؛ 

چهارم؛ پرورش توانایی ارتباط با محیط زیســت و با طبیعت و کوشش در 
حرمت نهادن به طبیعت و نگهداری آن؛ 

پنجم؛ پرورش عادت های اخالقی درســت و الزم بــرای زندگی اجتماعی 
سالم، و رشد موزون و یکپارچة دست و قلب و ذهن.

همان طور که مالحظه می کنید آنچه در متن ها به آن بیشــتر اســتناد می شود 
رســیدن به دســت کم توانایی هــا و مهارت های الزم برای زیســت فردی و 

اجتماعی است. به عبارت ساده تر توانایی روی پای خود ایستادن. 

 
مهم ترین هدف این 

است: 
توانایی روی پای 

خود ایستادن!
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این هدف ها از یک جامعه و فرهنگ به اجتماع و جغرافیا و فرهنگ دیگری 
متفاوت اســت. در ژاپن، این هدف ها بر بنیاد »پداگوژی شــنیدن« اســتوار و 
پی گیری می شود و فرض بر این است که اگر این بچه باید روی پای خودش 
بایســتد پس ما بهتر است پشت سر او حرکت کنیم. محور اساسی فعالیت های 

آموزشی هم نیاز او، عالقة او و توانایی اوست که راهنمای همة ماست.

 مرادی: 

در سه سال اول اولویت هدف ها و برنامه ها در چیست؟

 سرکارآرانی: 

اولویت با تمرین مهارت های الزم، برای ارتباط با هم و دوستی و فهم گروه 
و اجتماع و آگاهی به توانایی ها و نیازهای خود در گروه اســت؛ گروه هم اعّم 
از خانواده، دوســتان، کالس، مدرسه، جامعه و... است در قدیم نیز این هدف 
تلویحــًا در بچه هایی که به مکتب می رفته اند مدنظر بوده اســت. در یک بیت 

شعر قدیمی دیدم که می گوید: 
»من برای خاطر یارم به مکتب می روم

ور نه پندارم که استاد از منار افتاد و مرد!«
قباًل گفتم که یک معلم ژاپنی مدرسه ابتدایی می گفت: 

»بچه ها برای خواندن ریاضی به مدرسه نمی آیند. آن ها برای دیدار دوستانشان 
می آیند. بنابراین همة همت من در گام نخســت، به مثابه معلم، این اســت که 
مراقب پیوندهای دوســتی و همیاری و همکاری و همدلی بین آن ها باشــم و 

فرصت های یادگیری را به نحوی سامان بدهم که کودکی تنها نباشد«!
با تبیین این هدف، احتماالً پاراگراف پشت جلد کتاب »آموزش به مثابه فرهنگ«15 
که شــما هم قباًلً در اینجا خواندید بهتر فهم می شود. گام بعدی مهارت یادگیری 
است به معنی تمهید، یا اقدام به تغییر و فراهم آوردن فرصت هایی برای بهبود رفتار، 

رشد و... تا کودک بتواند بخواند، بنویسد، بشنود و بیان مقصود کند و...!

 
کودکان خواهان 
محیط مدرسه با 
نشاط، دوستانه و 
شوق انگیز هستند
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در برنامه هــاي آموزش و پــرورش دورة ابتدایي ژاپن بــر وجود محیطي با 
نشاط، دوســتانه و شوق انگیز تأکید شــده و برنامه ها براساس سه اصل مهم، 
یعني: احســاس تعلق به مدرسه، پرورش کل شخصیت کودک و ارائه محتواي 
مناســب، شکل گرفته است. معلمان ژاپني به ما مي گویند که که اولین کارشان 
در مدرســه کمک کردن به کودکان است تا آن ها به طور فعال احساس ارتباط 

و وابستگي به مدرسه پیدا کنند)احساس تعلق به مدرسه(. 
تالش معلمان ژاپنی براي ایجاد پیوندهاي دوســتانه میان دانش آموزان امري 
اتفاقي نیســت بلکه آگاهانه و حساب شده است. روح برنامه هاي درسي دورة 
ابتدایي در ســطوح ملي، هدف هاي رفتاری بســیاري را در زمینة مناســبات 
دوســتانه میان دانش آموزان، احساس تعلق و رشــد اجتماعي آن ها دربردارد. 
یکي از هدف هاي رفتاری این دوره براي رشــد دانش آموزان عبارت است از: 
»احســاس صمیمت دانش آموز با هم شاگردی ها و دیگر افرادي که در مدرسه 

هستند و لذت بردن از زندگي در مدرسه و کالس درس«.
پژوهش هاي میداني دربارة آموزش و پرورش ابتدایي ژاپن نشــان مي دهد 
کــه معلمان مدارس ابتدایي به رشــد اجتماعــي دانش آموزان توجه جدي 
مي کنند و آن را بسیار مهم مي شمارند. در یک پژوهش از آن ها خواسته شده 
بود که از میان هدف های آموزش و پرورش این دوره، درجة اهمیت آن ها را 
به ترتیب اولویت بیان کنند، آن ها هدف اول را رشد کامل شخصیت فردي 
افراد شامل رشد عاطفي، رشــد اجتماعي و رشد خودادراکي )خودفهمي( 
و هدف دوم را مهارت هاي ارتباطات انســاني برشــمرده بودند. پس از آن 
هم هدف هاي مربوط به پیشــرفت تحصیلي و مهارت هاي ویژه و حرفه اي 

قرار داشت.
در مدارس ابتدایي ژاپن محیط به گونه ای ســازمان داده می شــود که در آن، 
روابط دوســتانه براســاس صمیمت و احســاس تعلق خاطر شکل مي گیرد. 
گروه هاي مختلف در ارتباط با فعالیت هاي آموزشــي، درســي و فعالیت هاي 

 
در صورت امکان، 

در سال های اول و 
دوم ابتدایی، معلم 

تغییر نمی کند
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ویژه و ... شــکل مي گیرند. در صورت امکان، در سال های اول و دوم ابتدایی، 
معلم تغییر نمی کند تا در این دو سال احساس مشترک ایجاد شده آرامش بچه 
را به هم نزند؛ به ویژه ســي روز از ســال تحصیلي را هم اختصاص می دهند 
به فعالیت هــاي مختلفي که می تواند ارتباط هاي افراد و وابســتگي آن ها را با 
یکدیگر افزایش دهد، مثاًل: روز ورزش، روز هنر، روز مســافرت دسته جمعي 
از طرف مدرسه، روز جشنواره هاي دانش آموزي، روز پیاده روي و گردش و...
معلمــان مدارس ابتدایي به طرق مختلف در برقراري روابط دوســتانه میان 
دانش آموزان تالش مي کنند، از جمله در فعالیت ها و آمد و شــدهاي روزمرة 
کالس و مدرســه، حضور جلسات مربوط به کالس، شــرکت در گروه هاي 
یادگیري، هدایت فعالیت هاي کالس و مدرســه توسط دانش آموزان، مشارکت 
در فعالیت هاي آموزشــي، مباحث درسي و ادارة کالس درس و مدرسه، همة 
اینها فرصت هایي را فراهم مي آورند تا روابط انساني میان دانش آموزان تقویت 
شود و احساس تعلق و وابستگي مثبت به کالس و مدرسه را در کودکان ایجاد 

نماید.
شــرکت دانش آموزان ابتدایی در جلســات و فعالیت هاي مختلف مدرسه و 
کالس درس در ژاپن امکان برآورده شدن نیازهاي کودکان، آرزوها و تعلقات 
آن ها و زندگي در محیطي شــوق انگیز را فراهم ساخته است ضمن اینکه آن ها 

براساس ارزش هاي پذیرفته شدة خودشان در مدرسه فعالیت مي کنند. 
آیــا می خواهید بدانید چــه ارزش هایي بر آموزش و پــرورش دورة ابتدایي 
ژاپني ها حاکم است؟ عرض می کنم: مواردي همچون روابط دوستانه، تعاون و 
همکاري، مسئولیت پذیري، انجام دادن فعالیت ها به بهترین نحو و حفظ سالمت 
و ایمني از جمله هدف هایي هستند که به ویژه در کالس های اول ابتدایي مورد 
توجه جدی اســت، و این یعنی حرکت به سوی پرورش کل شخصیت کودک 

و رشد اخالقی او. 
برنامة درســي ملي براي مدارس ابتدایي ژاپن، که جزوه اي است با صفحات 

 
معلمان مدارس 
ابتدایی به طرق 
مختلف در برقراری 
روابط دوستانه 
میان دانش آموزان 
تالش می کنند
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محدود، محتواي آموزش اخالق را در سه محور زیر بیان کرده  است. 
محور یکم: آنچه اساســًا به خود فرد مربوط اســت، شــامل خوداندیشي و 
چگونگــی ارزیابي یک زندگي واقعــی در ارتباط با دیگــران و کامل کردن 

فعالیت ها و درنظر گرفتن آن ها به عنوان مسئولیتی اجتماعی.
محور دوم: آنچه اساســًا به تعامل با دیگران مربوط اســت، شامل اعتماد به 
دیگران، در نظر داشتن دیگران و مهرباني نسبت به آن ها؛ همچنین حفظ روابط 
دوســتانه در فرایند یادگیري؛ به ویژه آنچه اساسًا به زندگي در گروه و جامعه 
مربوط مي شــود. برای مثال، تقویت و تأیید قواعد اجتماعي و داشتن قلبي که 
ارزش هاي اجتماعي را خوب درک کند؛ کوشــش در مشــارکت با گروه در 

فعالیت هاي روزانه و همکاري با دیگران و قبول مسئولیت.
محور ســوم: آنچه اساســًا به محیط طبیعي مربوط اســت، شامل احساس 
صمیمیت با طبیعت و محبت نســبت به گیاهان و جانوران، به طور کلی داشتن 

قلبي سرشار از محبت نسبت به چیزهاي زیبا و نجیب.
این ارزش ها نه تنها در ۳5 ساعت کالس های ویژة درس اخالق در آموزش 
ابتدایی، بلکه متناســب با ســن و رشــد و توانایی هر پایة تحصیلی، به طور 
غیرمستقیم، در سراسر فعالیت های آموزشی نیز ترویج مي شوند. در واقع توجه 
و عمل به ارزش هــای اخالقی در همة فعالیت هاي روزانة مدرســه، به مثابه 
فرهنگ آموزش و یادگیری، متبلور اســت. نکتة مهم این است که نیرویي که 
روابط انســاني را در میان دانش آموزان و معلمان پشــتیباني مي کند، پرهیز از 

پاداش و تنبیه است. 
روزی یکي از معلمان به من مي گفت: »تنبیه دیوار بلندی از تبعیض و غرض ورزي 
را در برابر یکایک دانش آموزان باال می برد؛ به ویژه براي کســاني که در پیشرفت 
تحصیلي کند هســتند یا در یادگیري مشکلي دارند.« نقش آفریني دانش آموزان و 
مشارکت آن ها در امور به شکل گیري شخصیت آن ها کمک مي کند، طوري که فرد 
فرد آن ها احساس مي کند این هدف ها و فعالیت ها مربوط به خودش است اما باید 

 
ارزش ها نه تنها در 

کالس درس که در 
همة فعالیت های 

روزانه مدرسه 
متبلور است



180

در تمنّای یادگیری ۲

در گروه ظهور پیدا کند یا محقق شود. به همین دلیل معموالً هر گروه در کالس نیز 
براي خود شعارهای مشخصي را برمي گزیند. مثاًلً: 

گروه 1. بیایید وقت خود را براساس یک برنامة مشخص تنظیم کنیم؛
گروه۲. در شروع هر درس آمادگي هاي الزم برای مشارکت فعال را داشته باشیم؛

گروه۳. بیایید به گسترش دوستی ها در مدرسه کمک کنیم؛
گروه۴. بیایید تمرین کنیم که به راحتی از محبت دیگران تشــکر کنیم و در 

مقابل ایجاد زحمت برای دیگران عذرخواهی کنیم؛
گروه5. بیایید احساسات دیگران را به خوبی درک کنیم،

گروه 6. بیایید کودکانی باشــیم که از تالش خســته نمی شوند، در یادگیری 
خالق اند و به دقت فکر می کنند. 16

نوشتن هدف هاي شخصي با خط خود کودک و قرار دادن آن ها روي دیوار 
کالس از دیگر ویژگي هاي کالس درس دورة ابتدایي ژاپني هاســت که آن را 
در همه جا مي توان دید. اغلب هدف هاي دانش آموزان با یک تصویر و نقاشــی 
رنگ آمیزی شــدة کودکانه و شاداب همراه است. هر دانش آموز معموالً نمادي 
را براي تصویرهای خود انتخاب مي کند؛ مثاًلً نقاشــي یک شاخه گل، درخت 
یا برگ ســبز. این تصویرها معموالً در قســمت عقب کالس ها بر روي دیوار 
به طور منظم نصب می شــود. نمونه ای از هدف هاي کوتاه مدت دانش آموزان 

اینهاست: مثاًلً
من مي خواهم از وسایلم به خوبی نگهداری کنم.

من می خواهم روزی یک بار دور حیاط مدرسه بدوم.
من می خواهم تکالیف هر روزه ام را به خوبی انجام دهم.

من سعی خواهم کرد هنگام صرف ناهار در مدرسه همة غذایم را بخورم.
من ســعي خواهم کرد هر روز هنگام پرسش معلم دست خود را به عالمت 

مشارکت در کالس باال ببرم. 
من سعي خواهم کرد کالس را تمیز کنم؛ بدون این که اشتباهي مرتکب شوم.17 

 
معنای این همه 
نقاشی روی دیوار 
کالس چیست؟
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 مرادی: 

به اولویت  های سه ســال اول و همچنین آموزش اخالقی و اجتماعی کودکان 

اشــاره کردید، لطفًا بفرمایید برنامه های دروس در دوره شش سالة ابتدایی بر چه 

منوال است.

سرکارآرانی:   

براســاس تازه ترین برنامة درســی ملی ژاپن که از آوریل ۲0۲0 )فروردین 
1۳99( در سراســر ژاپن اجرایی شــده مواد درسی دورة ابتدایی عبارت اند از: 
تربیت بدنی، آموزش اخالق، زبان ژاپنی، حســاب و هندسه، موسیقی، هنر و 
کاردستی)پایه های اول تا ششــم(، مهارت های زندگی )پایه های اول و دوم(، 
علــوم تجربی، علوم اجتماعی، مطالعات تلفیقی )پایه های ســوم تا ششــم(، 
فعالیت های ویژه )مانند جشــنواره ها، گردش های علمــی و...(، فعالیت های 
خاص )مانند آشــنایی با فرهنگ و زبان های خارجی )برای پایه های ســوم و 

چهارم(، خانه داری، زبان های خارجی)از پایه پنجم به بعد(.
جمع ساعت های درسی )هر ساعت درس ۴5 دقیقه( در دورة شش سالة ابتدایی 

5785 ساعت است که به ترتیب زیر در هر پایة تحصیلی توزیع شده است:
پایة اول )850 ساعت(؛ 
پایة دوم )910 ساعت(؛ 
پایة سوم )980 ساعت(؛ 

پایة چهارم )1015 ساعت(؛ 
پایة پنجم )1015ساعت(؛ و 
پایة ششم )1015 ساعت(. 

توزیع ساعات درسی دورة ابتدایی و چیدمان مواد درسی در هر پایة تحصیلی 
براساس هدف های آموزشــی این دوره سازماندهی و بودجه بندی شده است. 
بیشــترین ساعات تدریس در این دورة آموزشی، براساس سه درس، به ترتیب 
به زبان آموزی)زبان ژاپنی( 1۴61 ســاعت، حســاب و هندسه 1011 ساعت، 

 
»زبان آموزی« 

بیشترین ساعت 
کالس دورة ابتدایی 
را به خود اختصاص 

می دهد
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و تربیت بدنی 597 ســاعت اختصاص دارد. درس هــای علوم تجربی )۴05 
ســاعت(، علوم اجتماعی )۳65 ساعت( و موسیقی )۳58 ساعت( و نیز هنر و 

کاردستی )۳58 ساعت( به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.18 

 مرادی: 

اینجا، به جاست اشاره ای هم بکنید به برنامه های درسی دورة اول متوسطه که در ادامة 

شش سالة دورة آموزش ابتدایی دورة نه سالة آموزش عمومی را کامل می کند.

 سرکارآرانی: 
براساس برنامة درسی ملی تازه، که به آن اشاره شد، مواد درسی دورة سة ساله اول 
متوسطه عبارت اند از: زبان ژاپنی، علوم اجتماعی، ریاضیات، علوم تجربی، موسیقی، 
هنر های زیبا، تربیت بدنی، خانه داری و فنّاوری، زبان های خارجی، آموزش اخالق، 

فعالیت های ویژه )مانند جشنواره ها، گردش های علمی و...، و مطالعات تلفیقی(. 
جمع ساعت های درسی )هر ساعت درس 50 دقیقه( در دورة سه سالة دورة 
اول متوســطه ۳0۴5 ساعت و به طور مســاوی برای هر پایة تحصیلی 1015 

ساعت منظور شده است.
بیشترین ســاعات تدریس در این دورة آموزشــی به زبان خارجی )۴۲0 ساعت( 
اختصاص دارد، و زبان آموزی)زبان ژاپنی(، ریاضیات و علوم تجربی هر یک با ۳85 
ساعت در مرتبة بعدی قرار دارند. درس های علوم اجتماعی )۳50 ساعت( و تربیت بدنی 
)۳15ساعت( و مطالعات تلفیقی )190ساعت( و خانه داری و فنّاوری )175 ساعت( به 

ترتیب در رتبه های بعدی از نظر اختصاص میزات ساعات تدریس قرار دارند.19 

 مرادی: 

در بحث نگرش های فکری-فرهنگی و ارتباط آن با تربیت، شــما موضوع »عصر 

شنیدن« و »پداگوژی شنیدن« را مطرح کرده اید. می دانید که فرهنگ ما هنوز تا حدی 

شفاهی است که در آن تک گویی یا مونولوگ و خطابه بیشتر غلبه دارد که یک طرفه 

 
عصر ما عصر 
شنیدن است!
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است. اما در دیالوگ است که گفتن و شنیدن متقابل و به خصوص خوب شنیدن معنا 

و مفهوم پیدا می کند. به نظر می رسد در فرهنگ شفاهی ما، راهی طوالنی وجود دارد 

تا به دیالوگ برسیم؛ یعنی هم درست بگوییم وهم درست بشنویم.

 سرکارآرانی: 

عصر ما عصر شــنیدن است و پداگوژی شــنیدن ترویج می شود. این به آن 
معناســت که مادران، مدیران و معلمانی موفق ترند که گوش شنواتری داشته 
باشــند. بنابراین شــناخت ویژگی های پداگوژیک این عصر و جست وجوی 
روش های فرهنگی بهسازی آن از »گفتن یک سویه« به »تمرین شنیدن« و البته 

پاسخ گفتن، نیاز مبرمی است. 
بر این اســاس، ترویج یادگیری مستمر و حمایت از تربیت معلِم )پداگوِگ( 
اجتماع محــور )مراکز تربیت معلم با نهادهــای اجتماعی و مدنی، مدارس در 
هر منطقــه( با تمرین مهارت هــای صحنه پردازی یادگیــری گفت وگو محور 

دانش آموزان توصیه می شود.
درست است که ما معموالً سر کالس به بچه ها می گوییم گوش کنید، ولی آن 
پداگوژی شنیدن که اکنون می گویم برای پداگوگ یا معلم است، یعنی پداگوگ 
بهتر است تمرین کند که از سخنرانی دست بکشد و خوب گوش کند. این یک 
تغییر پارادایمی در آموزش اســت، یعنی معلم باید بیشتر گوش کند تا بچه ها 

بیشتر امکان و امنیت سخن گفتن پیدا کنند.
شنیدن با تمنای یادگیری ارتباط نزدیکی دارد. از ماتسوشیتا کونوسوکه بنیانگذار 
شــرکت های ناسیونال و پاناسونیک پرسیدند چرا این قدر به سخنان دیگران به 
دقت گوش می دهید؟ پاسخ داد »چون تحصیالتی بیش از دورة عمومی نداشتم، 
بنابراین با خوب گوش دادن به ســخنان دیگران سعی می کردم این نقیصه را در 
خود بر طرف کنم و از این طریق از دیگران بیاموزم. ضمن این که خوب شنیدن 
مخاطب صاحب سخن را بر سر ذوق می آورد و سبب می شود او از جان و دل 

آموزش  دهد و داشته هایش را با شوق و بی منت ارائه  کند.« 

 
شنیدن با تمنای 
یادگیری ارتباط 

نزدیکی دارد
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 مرادی: 

چیزی مشــابه این را استاد مطهری هم گفته است. می گوید: »این داستان معروف 

است و من تا به حال از چند نفر شــنیده ام. می گویند یک وقت یک خارجی آمده 

بود کرج با یک دهاتی روبه رو شــد. این دهاتی خیلی جواب های نغز و پخته ای به 

او می داد. هر سؤالی که می کرد خیلی عالی جواب می داد. خارجی از او پرسید: تو 

اینها را از کجا می دانی؟ گفت ما چون سواد نداریم فکر می کنیم.« بعد مطهری اضافه 

می کند: »این خیلی حرف پرمعنایی است. آنکه سواد دارد معلوماتش را می گوید ولی 
من فکر می کنم و فکر خیلی از سواد بهتر است.«2۰

سرکارآرانی:   

در شــرایط فقدان برنامــه، یادگیری و تفکر، و حتــی گفت وگو، نیاز به 
شــنیدن غایب اســت و آنچه میدان داری می کند به قول شــما مونولوگ 
و خطابه اســت و بــس. آنچه آموزش داده می شــود الزام بــه پذیرفتن و 
تمکیــن کردن و اطاعت کردن اســت؛ و البته اطاعت که کاشــتید نافرمانی 
درو خواهید کــرد. در چنین فرایندی آگاهی دادن به جای این که معطوف 

به امید و پویایی باشــد معطوف به رکود و چه بسا خشونت خواهد بود.

 مرادی: 

در این چند ســال شــما بارها این سخن مدیر شــرکت پاناسونیک، آقای 

ماتسوشــیتا، را نقل کرده اید که از او می پرسند شما چگونه به اینجا رسیدید؟ 

پاســخ می دهد: »ما به بدیهیات عمل می کنیم!« و بعد اضافه می کند که »البته 

عمل به بدیهیات آســان نیست!«. من وقتی بار اول این جمله را شنیدم با خود 

گفتم آقای ماتسوشــیتا سخن معمولی و ســاده ای گفته، اما هر چه بیشتر فکر 

کنم می بینم این ســخن چه عمقی دارد. به نظر مــن گویا این عبارِت »عمل 

به بدیهیات« همة اخالق و علم و پیشــرفت و توسعه را در درون خود دارد. 

ظاهراً ما راه دوری داریم تا به »عمل به بدیهیات« برســیم!

 
عمل به بدیهیات 
آسان نیست!
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 سرکارآرانی: 

این توصیف شما از جمله کونوسوکه ماتسوشیتا آموزنده است. این عبارت 
بیش از هر چیز ناظر به یادگیری مســتمر، بازبینی الگوهای ذهنی و بازاندیشی 
عمل اســت. ناظر بــه خودبودگی )خویشــتن خویش( نیز هســت. توانایی 
خودبودگی از فهمی مشــترک۲1 )دســت کم اجماع عقلــی( حکایت دارد که 
خاص امور روزمره و این جهانی اســت. به فهم پذیر بودن مسئله های مشترک 
در ساحت اجتماع و داشتن فهم مشترک از آن ها نیز اشاره دارد. به این دو کلید 
واژه دقــت کنید؛ یکی »به روزبودن« یا امــروزی بودن و دیگری »این جهانی 
اندیشــیدن«. بدون این دو نمی توان گفتة ماتسوشیتا را فهم کرد و آن را بدیهی 
دانست و میزان دشــواری آن را در عمل به ویژه در جوامع سنتی درک نمود. 
دقت کنید که در اینجا »بدیهی« مساوی با عمومی یا فراگیر یا همه گیر نیست، 
یکی از ویژگی های آن اســت. مثاًل مدرسه رفتن امری بدیهی است، ولی، ده ها 
ســال پیش دســت کم اینچنین نبود و هنوز برای همة دختران، البته در بعضی 
نقاط جهان، نیز چنین نیست! تبدیل یک پدیده به امری پذیرفتنی و معنابخش 
برای آحاد یک جامعه بر اســاس منطق اجتماعی جاری، همیشه آسان نیست. 
خالصــه کنم: یکی از امور بدیهی بعضی وقت هــا تغییر دادن منطق اجتماعی 
حاکم است به طوری که پذیرش عمومی پیدا کند، و این کاری است کارستان!
بنابراین به زعم من مدرسه جایی است که به کودکان کمک می کند تا جهان 
خود را بســازند، رویاهای بلنــد خود را بپرورانند، جســارت پیدا کنند تا به 
دوردست ها چشم بدوزند و تحقق آرزوهای خود را جست وجو کنند. کدامیک 
از ما جهان خود را ساخته ایم؟ کی به ما اجازه داده است جهان خود را بسازیم؟ 
ما آیا جهانی داریم؟ آیا در این جهان کســی می تواند به دیگری کمک کند که 
جهان خودش را بســازد؟ اگر فرصت ساختن جهانی داشته اید آیا تصویری از 
آن دارید؟ آیا جســارت عرضه یا پرزنت کردن آن را دارید؟ آیا فرصتی برای 
ارائــه آن یافته اید؟ چگونه می توانیم فرصت های غنی از یادگیری بســازیم تا 

 
مدرسه جایی است 
که به کودکان کمک 

می کند تا جهان 
خود را بسازند
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بچه ها را یاری کند که ســقف رویاهایشان۲۲ را بلند بگیرند؟ بگذارید نمونه ای 
از سقف بلند رؤیاها را برایتان بگویم!

در تیرماه 1۳98 شــبی تا دیروقت در جنوب تهران مهمان مدرسة صبح رویش 
بودم که مدرسه ای است برای کودکان کار؛ مدرسه ای سازگار با نیازهای بچه ها و 
محلی امن برای درنگ و گفت وگو و لختی وانهادن هراس هایشان از تعقیب و گریز 
شهرداری و پی گیری های بهزیستی و بی اعتنایی های مدرسه های رسمی! آنچه از 
معلمان و بچه ها آموختم شگفت انگیز و در عین حال رنج آور بود. اما در این میان 
یک چیز بسیار خودنمایی می کرد و آن هم »سقف کوتاه رویاهایشان« بود. صرف 
نظر از سن و جنس، همة آن ها در پاسخ این پرسش من که برای آینده چه رویا یا 

آرزویی دارید؟ می گفتند: داشتن گاری، چرخ دستی و ...!
مهم ترین نقش مدرسه و کالس درس، ساختن بافتاری برای کودکان و کمک به 
آن هاست تا جهان و رویاهای خود را بسازند. انسان با جهانی به روز و ساخته شده 
می تواند از امر بدیهی سخن بگوید و آن را در گذار تعامل بین االذهانی و بین فردی 

و اجتماعی به فهمی عمومی)دست کم اجماع( به منصة عمل نیز برساند.
آن که با صدای بلند گفت »صدای مردم صدای خداست«! ترجمه ای از بیان 
ماتسوشــیتا داده اســت. آن که گفت »ای خدا، ای فلک، ای طبیعت«! نیز بیان 

دیگری از سه بافت متفاوت )متافیزیک، اجتماع و طبیعت( است. 
عبارات پر مغزی مثل »کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه خط راســت اســت« 
یا »بنی آدم اعضای یک  پیکرند« یا »آنچه برای خود می پســندی برای دیگری 
هم بپسند« یا به قول طلبه ها فرزند دلیل بودن۲۳ یا به تعبیر موبد عهد ساسانی، 
تَنَســر، قانون عقل جهانداری۲۴، همه و همه، بیان های دیگری اســت از همان 
عمل به بدیهیاِت ماتسوشیتا. شینتوییسم، بودیسم، هندوییسم، نیچریسم و...نیز 
بنیادهایی برای ترجمه و فهم این بیان های کوتاه، در عین پیچیدگی که دارند. 
به نظر می رســد این بحث مفصلی اســت و بســط پیدا می کند تا می رسد 
به بحث هــای امروزی تر مثل »دین داری بدون ایمــان«، »باور بدون کارکرد«، 

 
کودک کار 
در آرزوی داشتن 
یک چرخ دستی 
است!
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»معنویــت بدون دین داری«، »دیــن داری بدون اخالق«، »بــاور بدون دین«، 
»اخــالق و معنویــت« و ... و بحث های فربه الهیاتــی )تئولوژیکی( مانند این 
که چرا زیســت اخالقی دشــوار می شــود، و چگونه اموری مثل آداب دانی، 
رودربایســتی، آبروداری، و... راه زیست اخالقی و ادب نگهداشتن را ناهموار 
می کند و حتی دینداری )به معنی انجام صرف مناســک( به تدریج نسبت خود 
با زیســت اخالقی و عمل به بدیهیات را به محاق فراموشــی می برد. فراتر از 
این ها پرســش های بنیــادی دیگری هم مطرح می شــود و از آن جمله دربارة 
منشــاء حرمت و حقوق. آیا »انســان بماهو انســان حرمت و حقوق دارد؟«، 
آیا »انســان فقــط از آن نظر که ایمان می آورد)مومــن( حرمت و حقوقی پیدا 
می کنــد؟«. مالحظه می فرمایید که عبارت کوتاه »ما به بدیهیات عمل می کنیم« 
ریشــة عمیقی دارد. می توان آن را در خیال گرداند و حس کرد ولی شناخت و 
فهم آن دشوار است. نهایت این، که این عبارت ماتسوشیتا تصویری از جوهرة 

مردم و فرهنگ ژاپن را نیز به تصویر می کشد. 
به نظر می رسد از جمله چالش هایی که در جامعة ایران، در همه جا، می توان 
ســراغ گرفت، دوگانگی های عقل و قلب اســت که راهزن اســت و عمل به 
بدیهیات را دشوارتر نیز می کند. کسانی که عقاًل می دانند ولی قلبًا باور ندارند! 
عقل های مؤمنی دارنــد ولی دل های کافری دارند! عکس اش هم مصداق زیاد 
دارد؛ آن هایــی که قلبًا مومن اند ولی عقاًل در عقاید و باورهای خود اندیشــه 
نمی کنند. اضطراب هر دو دســته در جوامعی مانند ایران کار را برای درک امر 

بدیهی و توانایی عمل به بدیهیات دشوارتر می کند. 

 مرادی: 

آیا در چنین مناسباتی زیســت اخالقی به محاق نمی رود و تربیت اخالقی در 

آموزش رسمی به چالش کشیده نمی شود، و فاصلة اشاره شده برای درک و عمل 

به بدیهیات بیشتر نمی شود!؟

 
دوگانگی های 

عقل و قلب، عمل 
به بدیهیات را 
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 سرکارآرانی: 

با این اشــارة شما ما وارد بحث دراز دامنی می شــویم که فراتر از عمل به 
بدیهیات اســت. همان طور که گفتید این موضوع به اخالق، علم، توســعه و 
چالش های نظام تربیت رسمی مدرسه ای پیرامون آن ها اشاره دارد. من در پایان 
کتابــی با عنوان »رویکردهای نوین در تربیت اخالقی« گفتاری دارم که در این 

زمینه با اشاره به آن مطالبی را عرض می کنم.۲۳ 
در قرن بیســت و یکــم موضوعاتی چالش برانگیز، مثل فنّــاوري اطالعات و 
ارتباطات، مشکالت زیست محیطی، شیوه های تربیت شهروندي اثربخش و مانند 
اینها عموماً از فراوانی بیشــتری برخوردارند. در کنار این ها، چالش های دیگري 
نیز در ابعاد جهانی مطرح اســت و آن مسئولیت نظام تربیت رسمی در مواجهه با 
بحران معنویت و اخالق است. وقتی می گوییم چالش، در واقع منظورمان پرسش 
است. یعنی بشریت امروز در مقابل نظام های تربیت رسمی این پرسش ها را قرار 
داده است که آموزش های مدرســه ای در پدیداري این بحران چه نقشی دارند یا 
داشته اند؟ و از آن مهم تر، اکنون در مقابل این بحران چه مسئولیتی بر دوش دارند؟

در واکنش به این پرســش های حیاتی، بســیاري از نظام هاي تربیت رسمی 
کشورها به دنبال بهســازي آموزش اخالق یا به تعبیر دقیق تر تربیت فرهنگی 
و اخالقی خود هســتند. مثاًل ژاپنی ها از دهة 1990 مطالعاتی را در خصوص 
اصالحــات تربیت رســمی، براي قرن بیســت ویکم، شــروع کردند. در آن 
مطالعات، تربیت اخالقی دانش آموزان یکی از بخش های مهم و اساسی است. 
آن ها در پی احیاي اخالق و سنت های ملی و هویتی خود هستند که در فرایند 
تجددگرایی، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، رو به فراموشــی گذاشت. این 
ســنت های ملی عمومًا حاوي ارزش هاي اخالقی مهمی هســتند و در جوامع 

مختلف منشاء های فرهنگی و تاریخی و اجتماعی گوناگونی دارند.
حتی در چین تربیت اخالقی به عنوان یکی از بحث های زنده در حوزة تربیت 
رسمی این کشور مطرح است. امروزه این مباحث نه صرفاً در کنفرانس های علمی- 

 
مسئولیت نظام 
تربیت رسمی در 
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تربیتی مطرح است، بلکه بســیاري از متفکران هم در مباحث مربوط به نوسازي 
اجتماعی وارد بحث اخالق و تربیت با رویکرد فرهنگی شده اند و بهاي خاصی به 
آن می دهند. در مباحث مربوط به تربیت اخالقی، در گذار از جامعة سنتی به جامعة 
مدرن، نیز گفت وگو هاي مربوط به فرا تجددگرایی، بویژه در بخش هایی که مربوط 

به نوسازي اجتماعی است، اخالق جایگاه ویژه ای دارد. 
مســئلة اساســی در نظام های تربیت رسمی این اســت که به خاطر سپردن 
آموزه های اخالقی ضامن رفتار درســت دانش آموزان نیست. تربیت اخالقی، 
نه فقط آموزش اخالق، فرصت چالش با این ارزش ها و متبلور شدن آن ها در 
رفتار انســان را به وجود می آورد، چراکه ارزش هــا وقتی تجلی می یابند که به 
عنوان مصادیق عمل و مناســبات اجتماعی در مدرســه تمرین شوند، نه اینکه 

فقط دربارة اهمیت و ارزش آن ها داد سخن بدهیم.
ما به فرصت های یادگیري نیاز داریم تا ارزش ها به جان بنشــیند و به کردار 
منتهی شــود، تمرین داده شود و عمیق تر و پایدار شود. مثاًل فرصت بدهیم که 
کودکان رفتار خود را خودشــان ارزیابی کنند، فرصت بدهیم که در ارتباط با 
دیگران گذشــت، محبت و ... را درعمــل یاد بگیرند. اگر ما از خطاي کودکی 
گذشــت کردیم، لذت گذشــت را در چشــمان او می بینیم. ما با فراهم کردن 
فرصتی که یک کودک از خطای کودک هم ســال خود بگذرد و لذت گذشت 
را بچشد امکان پرورش اخالق را در او فراهم آورده ایم. به این نکته هم توجه 
داشــته باشیم که تربیت اخالقی فقط حاصل عمل آموزش مدرسه ای نیست و 

همة نهادهاي اجتماعی و فرهنگی در آن نقش دارند.
چالش اساسی ما این است که از سه عنصر اساسی فرهنگ آموزش مدرسه ای 
اثربخش یعنی، برنامة درســی و محتوای دقیق آموزشی )کتاب درسی( فضای 
مناسب براي پاسخگویی به نیازها و خواسته های دانش آموز و معلم، و ساختار 
مناســب در آموزش و پرورش، بیشتر به کتاب درسی تکیه می کنیم. ما در واقع 
می خواهیم ناتوانایی  خود در نظام تربیت رسمی را با کتاب درسی جبران کنیم. 
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بنابراین هر سال محتواي کتاب ها دچار تغییرات پی در پی می شوند. 
اما این راه پیچیده ای که اساسًا در تربیت انسان ها، با عواملی چون مشارکت 
معلم، بهبود ســاختار نظام تربیت رســمی، تربیت حرفــه اي معلم و توجه به 
ویژگی هــاي روانی، شــخصیتی، نیازها و انتظارات دانش آمــوزان، با رهبري 
آموزشــی اثربخش، با ارتباط مناسب مدرسه، خانواده و جامعه و چندین عامل 
دیگر به دســت  می آید. دســتیابی به اهداف تربیتی مســتلزم زمان، امکانات، 
مدیریت اثربخش و ... اســت، ولی چون در همة این زمینه ها ما معموالً مشکل 
زیــاد داریم و نمی توانیم آن ها را حــل کنیم نقش اصلی و محوري را به عهدة 

کتاب درسی می گذاریم. 
نکته دیگر اینکه ما به جای تربیت اخالقی بیشــتر آموزش اخالقی می دهیم 
و فقط از طریق محتواي کتاب های درســی به ویژه دینی می خواهیم بچه ها را 
متخلق کنیم؛ ولی بدانیم که پــرورش اخالقی نیازمند فرصت های یادگیري و 
تمرین بازنگري تجربه است. همان طور که در استخر است که ما و فرزندانمان 
می توانیم شــنا یاد بگیریم. همین طور هم در فضاي تعامالت انســانی بچه ها 
با خودشــان و با معلم و مدیر در داخل مدرسه اســت که می توانند مناسبات 

اخالقی را تمرین کنند و از نظر اخالقی بارور شوند.
به عالوه آرام آرام و در پیونــد دین و اخالق، بچه ها را به این حس نزدیک 
کنیم که خدا در زندگی ما چه تأثیري دارد؟ انسان، با اعتقاد به خدا چه معنایی 
بــراي زندگی خود دارد؟ ایمان به خدا چه کیفیتی از آرامش و امنیت روانی به 
همــراه دارد؟ و در محضر خدا بودن چگونه باعث اشــباع روحی و روانی در 

ما می شود؟ 
آموزه هایی از این دســت حّسی و لمس کردنی است؛ یعنی از جنس تجربه 

و زیست است.
ما نیاز داریم که بر اســاس آموزه های اخالقی نســبتی معقول بین اخالق و 
زندگــی اجتماعی برقرار کنیم. یعنی اگــر می خواهیم درس اخالق به کودکان 
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بدهیم نیازمند توانایی پاســخ به پرســش های بی پردة آن ها هستیم. باید نمونه 
و سرمشــق و الگویــی عملی به آن ها معرفی کنیم. بعضــی وقت ها ما جواب 

قانع کننده ای براي پرسش های آن ها نداریم!
ما به طور جدي نیازمند اتخاذ رویکرد تازه اي به چیســتی پرورش اخالقی 
هستیم. براي تربیت اخالقی فرزندانمان، به ویژه در نظام تربیت رسمی موجود، 

پیشنهاد می شود به این چند پرسش مهم بیندیشیم و به آن ها پاسخ دهیم: 
1. تربیت اخالقی امري ظریف، پیچیده، همه جانبه، درهم تنیده و حســاس 

است یا امري ساده؟ 
۲. تربیت اخالقی فرایندي بلندمدت است یا کوتاه مدت و گذرا؟ به عبارت 
دیگر آیا ما به نتایج کوتاه مدت آموزش اخالقی دل بسته ایم یا به تربیت اخالقی 

در درازمدت می اندیشیم؟
۳. در تربیت اخالقی، فهم، اندیشــه و استقالل بیشتر اهمیت دارد یا اطاعت 

و پیروي؟
۴. در تربیت اخالقی به مشارکت، تعامل و تفاهم میان کودکان معتقدیم یا به 

فعال ما یشاء بودن بزرگ ساالن؟ 
5. در تربیت اخالقی هویت کودک، شخصیت و نیازها، ویژگی ها و اقتضائات 
مراحل رشــد و انگیزه ها و انتظارات روانی او اصل اســت یا دیدگاه هاي ما به 

عنوان آدم های بزرگ سال فهیم؟
6. آیــا امور اخالقی را می توان از طریق تمرین و تجربه رشــد داد، یا بهتر 
است پرورش اخالقی فرزندانمان را مثل هر امر فرهنگی دیگري بدون پرسش 

بپذیریم؟
7. آیا به ذهن هاي پر از شــناخت نسبت به مسائل اخالقی اعتقاد داریم یا به 

قلب هایی با باورهاي عمیق اخالقی و دست هاي توانا براي عمل کردن؟
8. آیــا در تربیت اخالقی همه جانبه نگریم و نســبت معقول میان اخالق و 
دین را می پذیریم و به هماهنگی اثربخش باورهای دینی، اعمال دینی، عواطف 
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دینی، مناسک دینی، دانش دینی و پیامدهاي دینداري باور داریم؟
9. در رویکرد تربیت اخالقی ما، چه نســبتی میان تکلیف، اختیار و حقوق 

متربی برقرار است؟ 
راهکارهاي پرورش اخالقی از دل پاسخی که به این سؤال ها می دهیم بیرون 

خواهد آمد.
اگر روش هاي معمول را کافی نمی دانیم پیشــنهاد می شود برگردیم رویکرد 
خود را بازبینی کنیم و به ســؤاالت اشاره شده بیندیشیم؛ در پاسخ های موجود 

بازاندیشی کنیم و پاسخ هاي جامع تري براي آن ها پیدا کنیم.

 مرادی: 

با این توضیحات شما سخن ماتسوشیتا یعنی »عمل به بدیهیات« که اخالق و علم و 

پیشرفت و توسعه را در درون خود دارد بیشتر روشن می شود. آیا این بیان را می توان 

از منظر پداگوژی ژاپنی ، با ذکر مثالی در متن زندگی اجتماعی، روشن تر بیان کرد؟

 سرکارآرانی: 

برای تلطیف بحث و تبیین اهمیت نظرگاه اشاره شده دربارة پداگوژی شنیدن 
فراتر از مدرسه و آموزش، به ویژه آموزش بزرگ ساالن، ماجرایی را نقل می کنم 

که با ویژگی های پداگوژی ژاپنی که اشاره شد ارتباط دارد.
این ماجرا از بافتار اندیشــه و عمل مدیریــت ژاپنی پرده برمی دارد. مثال زیر از 
دستیار ویژة مدیر ناسیونال، آقای اِگوچی از منظر پداگوژی ژاپنی  تبیین شده است؛ 
پداگوژی گفتن در پرده، ایستادن در سایه و پرهیز از نور پُر و تو چشم زدن، یا به 
عبارتی پداگوژِی هدایت از پشت سر نه روبه رو؛ و همان طور که گفتم اندکی کنار 
ایستادن و فضا را برای خالقیت و چالش و پرسش و کنکاش فراهم آوردن. شاید 

در عبارتی بتوان گفت، در ستایش سایه بودن، نه خواهش خورشید داشتن!
هرمن کان۲۴ یکی از شــناخته ترین متفکران آینده پژوهی در آمریکاســت. 
نظریه ها و آثار او دربارة آینده پژوهی و نظریة سیســتم ها شناخته شده است. 

 
در ستایش سایه 
بودن، نه خواهش 
خورشید داشتن
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روزی آقای کونوســوکه ماتسوشــیتا به دســتیار ویژه خود آقای کاتسوهیکو 
اِگوچی می گوید: »آقای اِگوچی! راســتی قــرار مالقات ما با آقای کان نزدیک 
است. رزومة او را برای من تهیه کن!« آقای اِگوچی هم بر اساس شنیده هایش 
یــک صفحه از رزومة آقای کان را روی کاغذ می آورد و در کارتابل می گذارد، 

برای مرور اول وقت فردای آقای ماتسوشیتا! 
روز بعد ســاعات کاری به پایان می رسد و ماتسوشیتا ضمن خداحافظی با 
آقای اِگوچی، در حالی که در ماشین را نیمه باز گذاشته می پرسد: »راستی آقای 
اِگوچی، آقای کان که به زودی به مالقات من می آید کیه؟!« اِگوچی تازه متوجه 

می شود که کاغذ دیروز چیزی به دانستنی های ماتسوشیتا نیفزوده است! 
اِگوچی می گوید برگشتم دفتر و سریع امور را به همکارانم سپردم و رفتم کتابخانه 
و جســت وجو کردم و به یک منبعی رســیدم که به کارهای پژوهشی کان دربارة 
نظریة سیســتم ها وآینده پژوهی پرداخته بود. ســریع با کتاب به دفترم برگشتم و 
شروع به خواندن و فیش برداری کردم. شب به نیمه رسیده بود و من به زعم خود، 
گزارشــی خواندنی برای ماتسوشیتا آماده کرده بودم. باز هم آن را در کارتابل آقای 
ماتسوشیتا قرار دادم. دیر وقت بود. بنابراین با تنها وسیله ایاب و ذهاب)تاکسی(به 
خانه بازگشــتم. غروب روز بعد اما آقای ماسوشیتا پیش از ترک دفتر و در آستانه 
در دوباره تکرار کرد: »آقای اِگوچی! راستی وقت مالقات من با آقای کان دقیقاً کی 
هست؟«. گفتم فردا عصر. بی درنگ ادامه داد: »این آقای کان کیست؟« هوش از سرم 
پرید، آقای ماتسوشیتا که رفت، با شتاب دفترچة تلفنم را ورق زدم و با همکارانی 
در حــوزه آینده پژوهی تماس گرفتم و راهنمایی هایی دریافت کردم. بعد به کتاب 
فروشی نزدیک دفتر در ایستگاه مرکزی شهر کیوتو رفتم و چند کتاب تازه که تصور 
می کردم به من یاری می دهند تا دربارة کان بیشتر بدانم خریدم. روزنامه های هفته را 
هم به دقت مرور کردم تا ببینم دربارة حضور کان در ژاپن چه نوشته اند. به عالوه 
به روزنامه های اقتصادی و چند هفته نامة مدیریت و اقتصادی واجتماعی مراجعه 
کردم تا ببینم هرمان کان را چگونه معرفی کرده اند. شــب از نیمه گذشته بود و من 

 
اِ گوچی  سان، این 
آقای کان کیست؟
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بر اساس این فیش ها باید گزارشی تازه برای معرفی کان برای ماتسوشیتا می نوشتم. 
وقت نوشــتن نبود، چه باید می کردم؟ عرق کرده بودم و در جســت و جوی راهی 
اثربخش برای انجام درست این وظیفه بی تابی می کردم! سر در گریبان برده بودم و 
زمان به سرعت می گذشت و سکوت سنگیِن دفتر، آتش هیجان و اضطراب درونی ام 
را شعله ورتر می ساخت. ...دقایقی در تردید، سرخاراندن و دودلی و عجز گذشت. 
ناگهان فکری به ســرم زد. چه خوب است به جای نوشتن، گزارش را به صورت 
پیام صوتی ضبط کنم. واکمن تولیدی گروهی صنعتی ماتسوشیتا را از کشوی میزم 
درآوردم و یک نوار کاست خام در آن جای دادم و شروع کردم به خواندن گزارشی 
دربارة هرمان کان! خستگی من چند بار روند ضبط صدا را متوقف کرد ولی هر بار 
آرام تر شــدم و کار را از اول شروع کردم. در نهایت با تکرار چند بارة روند ضبط 
صوت، به پیام صوتی غنی شــده ای دربارة کان رســیدم. صبح نزدیک بود و زمان 
زیادی نمانده بود. نوار کاســت را در پاکتی گذاشتم و به سرعت به خانه بازگشتم. 

دوش گرفتم، چرتی زدم و زودتر از معمول به سوی دفتر کارم به راه افتادم. 
زودتر از همیشه به دفتر رسیدم. همه چیز را دوباره وارسی کردم، برای آخرین بار 
صدای ضبط شده ام را گوش دادم و دقایقی پیش از زمان همیشگی، دقیقاً ساعت 
هشت و سی دقیقه، در قرارگاه اتومبیل ماتسوشیتا منتظر ورود او بودم. شوق ناشی 
از همت دیشب برای تهیة گزارش صوتی، به عالوة راه تازه ای که یافته بودم تا به 
موقع معرفی نامة کان را آماده کنم، شور و هیجانی وصف ناشدنی در من برانگیخته 
بــود. انگار قرار بود هرمان کان به دیدار خــودم بیاید. در این حال و هوا، چیزی 
بود که نمی توانســتم پنهانش کنم؛ آن هم استرس ناشی از احتمال تکرار پرسش 
ماتسوشیتا. »آقای اِگوچی...آقای کان کیه؟« در ذهنم جوالن می داد و کم خوابی و...، 
همه و همه زمین و زمان را برایم به هم دوخته بود و مرا در چنبرة چرخ و فلک به 
سرگیجه واداشته بود. غرق در این حیرانی، صدای لرزان خودم را شنیدم که دارم به 

آقای ماتسوشیتا سالم صبحگاهی می دهم. 
او را تــا دفتر همراهی کردم و در آســتانة درِ ورودی دفتر اختصاصی وی، 

 
شنیدن دشوار، ولی 
اثربخش است!
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برنامة روزانه را مرور کردیم، و من پاکت حاوی نوار کاســت را به دســت او 
دادم. وقتی ماتسوشیتا پشت میز کارش روی صندلی مستقر شد، من هم به میز 

کارم بازگشتم. دلهره اما امانم را بریده و تمرکزم را به هم ریخته بود! 
باالخــره در ازدحام امور جاری به کار خود مشــغول شــدم تا اینکه لختی 
فرصت یافتم به ساعتم نگاه کنم؛ یازده و پنجاه و پنج دقیقه را نشان می داد. سر 
از ساعت که برداشتم، دیدم ناگهان در باز شد و آقای ماتسوشیتا در آستانة در 
ایســتاده و برای رفتن برای صرف ناهار آماده می شود. شتابان پیش رفتم و به 
احترام ســر تکان دادم. او بی درنگ مرا نیز به همراهی برای ناهار دعوت کرد. 
دلهرة تکرار پرسِش »...کان کیه؟« و انتظار این که آیا کوشش دیشب من برای 
معرفی او، وی را راضی کرده است یا نه، راحتم نمی گذاشت. به خود که آمدم 
دیدم همه چیز روی میز ناهار در رســتوران آماده اســت....! به یاد نمی آوردم 
چی برای نهار سفارش دادم، ولی هنوز آرام نشده بودم که شنیدن این جمله از 

ماتسوشیتا مرا به خود آورد: »...آقای اِگوچی! صدای قشنگی داری!«. 
تا پایان ناهار و برگشت به دفتر، گفت وگوهای ما به سمت وسوهای بسیاری 
رفت ولی »...صدای قشــنگی داری!« ماتسوشــیتا تنها جمله ای بود که دربارة 
همة کوشــش های من در یافتن پاســخی درخور نظر ماتسوشیتا برای پرسش 
او »...هرمان کان کیســت؟« ادا شد! در عین حال همین جمله هوش را به من 
بازگرداند و شــوق یادگیری بیشتر را، و از همه مهم تر آرامشی را که ناشی از 
حّس رضایت ماتسوشــیتا بود و البته برای نشســت عصر ایشان با هرمان کان 

الزم. 
این خاطره یک نمونة عینی از چیزی است که قباًلً با عنوان »هدایت از پشت 
سر نه جلوداری«، اهمیت شنیدن و ضرورت حضور به وقت ضرورت و بسنده 
کردن مربی به اشــاره برای پی گیری و بهبود عمل و به صورت مســتمر و نه 
میدان داری و حضوری پرشور، اینجا، آنجا و همه جا! این برجسته ترین ویژگی 

پداگوژی و پداگوگ های ژاپنی در مدرسه و محیط کار است.

 
هدایت از پشت سر 

نه جلوداری!
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بخش ششم

سازماندهی محتوای آموزشی
 نگرش خود را دربارة کتاب درسی تغییر دهیم

 با تولید یک کتاب درسی به نام »تفکر« نمی توان متفکر پرورش داد!
 پیام رسانی مؤثر یعنی اینکه پیام موجب بازاندیشی و تغییر رفتار شود نه اینکه فقط 

به کار امتحان و نمره بیاید
 در بحث محتوا »کم هم زیاد است« 

 در ژاپن کتاب های درسی چندتألیفی است
 در مالزی همه بحث ها و پژوهش ها به نفع زبان مادری تمام شد

 اگــر کاری کنیم که بچه هــا از زبان مادری خود منقطع نشــوند در کتابخوانی و 
عالقه شان به مطالعه پیشرفت خواهند کرد

 کتاب درسی تابلوی اعالنات حکومت نیست!
 میان پیاژه و ویگوتسکی سرگردانیم!

 پرورش هماهنگ قلب و دست و ذهن نیاز به طراحی اثربخش دارد
 در ژاپن برای هر درس از هر پایة تحصیلی دست کم بین چهار تا هشت کتاب درسی 

منتشر می شود
 جامعه علمی و فرهنگی در تولید کتاب های درسی مشارکت کنند

 در برخی از کشورها تولید محتوای درسی برعهدة مدرسه و معلمان است
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 مرادی: 

آقای دکتر سرکارآرانی در ادامه سؤال های قبلی، حاال می خواهم به بحث خیلی 

مهم تألیف کتاب های درســی بپردازیم. همــه می  دانیم که در ایران تألیف کتب 

درســی اواًل تک تألیفی اســت و ثانیًا انحصاری و متمرکز است؛ یعنی از تهران 

برای حدود ۱3 میلیون دانش آموز سراسر کشور کتاب تهیه می شود. ولی می دانید 

که در خیلی از کشــورها چند تألیفی وجود دارد و حتی در بعضی کشورها فقط 

سرفصل دروس به مدارس اعالم می شود تا خودشان متن های مناسب را انتخاب 

کنند. به هر صورت، بحث تألیف کتب درســی از منظر تک تألیفی، چند تألیفی، 

محتوا، مضمون، حجم کتاب، مراحل رشــد، هنر و زیباشناســی و غیره مهم و 

تأثیرگذار است. به نظر شما با این فرایند چگونه باید مواجهه کرد؟

 سرکارآرانی: 

بله، اجازه بدهید قبل از ورود به بحث بگویم که در ایران رســاندن کتاب های 
درسی در این حجم و ابعاد به میز و نیمکت همة دانش آموزان در زمان مقرر و در 
سراسر کشور، کاری دشوار، پیچیده، پرهزینه و البته قابل تحسین است. اما صرف 
نظر از این، به طور کلی بهره گیری اثربخش تر از کتاب های درسی، الزمه اش تغییر 
نگرش دربارة کتاب درســی و کاهش تعداد و حجم این کتاب ها و سبک و سیاق 
استفاده از آن هاست. بر »تغییر نگرش« تأکید می کنم تا بگویم تولید بیشتر کتاب های 

 
نگرش خود را 
دربارة کتاب درسی 
تغییر دهیم
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درسی با عناوین گوناگون جانشین مناسبی برای مدیریت بر پیچیدگی های فرایند 
تربیت، به ویژه بهسازی روش های آموزش در کالس های درس، نیست. 

برای مثال، اگر امروز، پس از ده ها سال، به این نقطه رسیده ایم که تفکر یا گفت 
وشنود بلد نیستیم، و حاال می خواهیم این مشکل را حل کنیم بدیهی است که صرفًا 
با تولید یک کتاب درسی به نام »تفکر« نمی توان متفکر پرورش داد! برای »رسانه« 
و »پژوهش« و »مهارت های زندگی« هم همین طور و...! این مهارت ها تمرین شدنی 
است نه صرفاً به خاطرسپردنی. بچه ها از طریق کتاب های درسی می توانند در بارة 
اهمیــت این امور مطالبی بخوانند و امتحــان پس بدهند و نمرة خوب قبولی هم 
بگیرنــد ولی چالش با آن ها در متن عمل تربیتــی، نیازمند ایجاد فضای تعامل و 

مواجهة عملی با این مسائل در یک فرایند تربیتی است. 
بــرای نمونه، به این بخش از کتاب درســی »هویت اجتماعــی« پایة دوازدهم 
برای رشــته های ریاضی-فیزیک، علوم تجربی، فنی و حرفه ای و کاردانش توجه 
کنید، نوشته اند: »تمامی مخلوقات در جهان کاری انجام می دهند؛ ماه به دور زمین 
می چرخد، ابرها در آســمان حرکت می کنند، آب در جویبار روان است، درخت 
بــرگ و بار می دهد، قلب می تپد، خون در رگ های آدمی جریان دارد، کشــاورز 

کشت و زرع می کند و دانش آموز مطالب درسی را در ذهن مرور می کند.«1
این درس به ویژگی های کنش آدمــی )آگاهانه، ارادی، هدف دار، معنادار-
صص ۳و۴( به مثابه کنشــگر اشاره دارد. در عین حال، »مرور مطالب درسی« 
را به مثابه کنش دانش آموز در مطلع درس ذکر کرده است. برای دقایقی تصور 
کنید که اگر این کتاب به موقع به میز کاری معلم و دانش آموزان نرسد؛ در این 

صورت، آن ها در فرایند تربیت اجتماعی چه چیزی را از دست خواهند داد؟
قباًلً اشــاره کردم که ساده ســازی مســائل دشوار همیشــه راهگشا نیست! 
ســهل انگاری عجز جاافتاده ای است. پاسخ های ســهل انگارانه به پرسش های 
پیچیــده و دشــوار، حل مســئله تلقــی نمی شــود. جابه جایی مســئله و در 
جســت وجوی راهِ میان بر بودن برای تربیت، پیامدهای غیر اثربخشی دارد. چه 

 
با تولید یک کتاب 

درسی به نام 
»تفکر« نمی توان 

متفکر پرورش داد!
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بســا که راه حل هایی از این گونه مســئلة صبح فردای فرزندانمان باشد. بعضًا 
روش های حل مسئلة امروز،خود مسئلة عینی صبح فرداست!

حاال بگذارید وجه دیگری از منشــور کتاب درسی را تماشا کنیم. سازمان های 
مختلف معموالً از دفتر تألیف کتاب های درســی می خواهند که جایی در کتاب 
درســي بنویسند مثاًلً آب مهم است، آمایش سرزمین هم، کاهش یا تفکیک زباله 
نیز و...! ظاهراً تصور غالب مسئوالن یا کارشناسان آن سازمان این است که اگر در 
جایی از کتاب درسی بنویسیم مثاًل »آب مهم است« و بچه ها این را بخوانند و به 
خاطر بسپارند و امتحان بدهند، آنگاه آب در کشور صرفه جویی مي شود و حیاتی 
و ...! اما این تصوری اشــتباه است. امروزه مدیران و معلمان و اولیای دانش آموزان 
در نظام آموزشي کشور بهتر اســت در جست وجوی راه های اثربخش تری برای 
پیام رسانی مؤثر باشند. پیام رسانی مؤثر یعنی اینکه پیام موجب عمل یا تغییر رفتار 
شــود نه اینکه فقط به کار امتحان و نمره بیاید. اگر پیامی نیاز، شأن و سطح رشد 
مخاطب را در نظر نداشته باشد، منتقل نمی شود، به جان تبدیل نمی شود و به رغم 

همة تالش ها شکلی از آموزِش بدون تربیت و حتی بدون مهارت خواهد بود. 

 مرادی: 

اگر امکان دارد نخســت به حجم کتب درسی بپردازیم، چون تا آنجا که من به 

یاد دارم بحث از حجم کتاب های درسی همواره داغ بوده و در این باره احتمااًل 

نظرات و دیدگاه های غیرکارشناسانه بیش از دیدگاه های کارشناسانه میدان داری 

کرده اســت. من خود سلبًا یا ایجابًا نظری در این باره نمی دهم ولی خوب است 

ســازمان پژوهش اقاًل یک بار معیارهای انتخاب حجم کتاب های درسی را اعالم 

می کرد یا درباره آن توضیح می داد. هنوز هم البته دیر نشــده. حاال جنابعالی با 

توجه به اطالعات و تجربه های بین المللی نظرتان را بفرمایید. 

 سرکارآرانی: 

یــک اصل کلی که در این زمینه ترویج می شــود، این اســت که در بحث 

 
پیام رسانی مؤثر 
یعنی اینکه پیام 
موجب بازاندیشی 
و تغییر رفتار شود 
نه اینکه فقط به کار 
امتحان و نمره بیاید
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محتوا »کم هم زیاد اســت«۲! این نوعی اســتراتژی بهسازی آموزش است که 
در ســال های اخیر به ســرعت در جهان گسترش یافته و به صورت یک اصل 
درآمده اســت. این اصل، سیاست کلی دهة گذشتة ســنگاپوری ها بوده و در 
عبارت »آموزش کمتر، یادگیری بیشتر« خالصه شده. فنالندی ها و ژاپنی ها نیز 
به طور سنتی همه گاه مراقب این اصل اثربخش در آموزش و یادگیری بوده اند، 

به ویژه که بر پداگوژی شنیدن نیز تأکید دارند.
کاهــش محتوای کتاب های درســی تا جایی الزم اســت که بــه معلمان و 
دانش آمــوزان فرصت  دهد تا خودشــان به طراحی یادگیری و ســازماندهی 
محتوای آموزشــی بپردازند. در غیر این صــورت کالس با کمبود متن مواجه 
می شــود. این فرصت هم به خالقیت معلمان و دانش آموزان یاری می رساند و 

هم انگیزة درونی آن ها برای یادگیری مستمر را فراهم می آورد.
انبوه بودن محتوای کتاب درســی احتماالً ناشــی از دو انگاره اســت. اول 
پیش داوری منفــی برنامه ریزان و مؤلفان دربارة توانایــی حرفه ای معلمان در 
ســازماندهی محتوا و طراحی فرصت های یادگیری، دوم این پیش فرض ذهنی 
فربه که با داشــتن کتاب درســی و از روی آن تدریس کردن و به یاد آوردن 
می تواند تربیت را تســهیل کند. به نظر می رســد این دو انگاره  نیاز به بازبینی 
و بازاندیشــی دارد. به عالوه، بازبینی محتوای آموزشــی در ارتباط با روش ها 
ی ارزشــیابی قابل بررسی است. وقتی شــما از کتاب درسی چند سؤال طرح 
می کنید و به بچه ها می دهید و می گویید از این سؤال ها ده تا در امتحان می آید، 
اصاًل ارزش تقلیل محتوا را بی معنا می کند و چه بسا ره به راهی برای بهسازی 

آموزش نبرد.

 مرادی: 

در تألیف کتب درسی یکی از موضوعات مهم لحاظ نمودن مراحل رشد است و 

تا آن جا که بنده اطالع دارم کمتر به آن پرداخته شده است. به نظر می رسد بخشی از 

 
در بحث محتوا »کم 

هم زیاد است«
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اختالل های یادگیری در آموزش و پرورش ما مربوط به مراحل رشد است.

 سرکارآرانی: 

ما در فرآیند تولید محتوای کتاب های درسی از این منظر چالش های زیادی 
داریم که باید سطر به سطر محتوا بازبینی و واکاوی  شود.

بــرای مثال آموزش انرژی در ایران در علوم تجربی پایة ســوم در فصلی با 
عنوان »انرژی چیســت؟« آمده اســت در حالی که در ژاپن این مطلب در پایة 
هفتم آمده است. یعنی با چهار سال فاصله! پژوهش های مشترک ما با ژاپنی ها 
در آموزش علوم نشــان می دهد که تشــخیص ژاپنی ها دقیق تر است و روش 
آن هــا از اختالل در فهم معنی کار، نیــرو و انرژی جلوگیری می کند. توجه به 

مراحل رشد که شما می گویید یعنی این.
به عالوه دقت در ارائة محتــوا نیز مطابق با فصول زندگی بچه ها در مناطق 
مختلف هماهنگ اســت. مثاًل بحث »تبخیر« در بودجه بندی کتاب درســی به 
نحوی آمده اســت که از نظر زمانی در میانة زمستان تدریس  شود تا از شیشة 
پنجرة کالس درس گرفته تا ماشین، تا عینک بچه ها و...نمونه های بارزی مرتبط 
بــه زندگی روزمره برای فهم مطلب فراهم آورد و تدریس را هم شــوق انگیز 
و آســان ســازد. در ژاپن چندتألیفی کتاب های درسی به مناطق و شرکت های 
پژوهش، تولید و نشر اجازه می دهد تا در رقابت با یکدیگر، محتوا را متناسب 

با تنوع فرهنگی و آب و هوایی و اجتماعی بچه ها تألیف کنند.
عمیق تر که نگاه کنیم، اساســًا ژاپنی ها در پایه های اول و دوم، درسی به نام 
علوم تجربی ندارند. بلکه درس »مهارت های زندگی« را دارند که به موضوعاتی 
از زندگی روزمره شــامل غذا، جانوران، محیط زیست، خانه و مدرسه، آداب 
خوردن و آشــامیدن، تمرین شــنیدن و گفتن، نگهداری از گل ها، کاشــت و 

برداشت نوعی خاص از سبزیجات، زندگی پیرامون مدرسه، و...می پردازد. 
به مثالی هم از ســنگاپور اشاره می کنم که در کتاب »درس کاوی« به تفصیل 
آمده اســت. در سنگاپور نام کتاب درسی علوم »علوم و فنّاوری« است. این به 

 
در ژاپن کتاب های 
درسی چندتألیفی 
است
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معنای آن اســت که مفاهیم، همه جا همراه کاربــرد آن ها در ارتباط با زندگی، 
جامعه و محیط زیست مطرح می شود  .

تجربة مالزی هم جذاب است. در این کشور، در دهة گذشته این پرسش که 
آیا زبان تدریس علوم و ریاضی به روال پس از استقالل »انگلیسی« باشد بهتر 
اســت یا اینکه به زبان »ماالیی« تغییر یابد؟ من در بخشی از این بحث از منظر 
درس کاوی و نتایج پژوهشی انجام شده در مالزی مشارکت داشته ام. در نهایت 

نتیجة همه بحث ها به نفع زبان مادری، یعنی »ماالیایی« شد.
اســتدالل اصلی این تصمیم این بود که آموزش مفاهیم پایه و انتزاعی علوم 
و ریاضیات، و اساسًا تفکر علمی، اگر با زبان مادری صورت گیرد اثربخش تر 

و پایدار تر خواهد بود.

 مرادی: این نکتة مهمی است و به نظر می تواند ایده های رهگشا برای کسانی 

باشــدکه در ایران بر روی دوزبانگی و زبان مادری پژوهش می کنند. هرچند در 

مصداق ممکن است ما نتوانیم به راحتی ماالیی ها عمل کنیم. 

 سرکارآرانی: 

بله. دربارة ایران البته چالش ها زیادتر اســت. برای مثال، زبان آموزش هنوز 
به مثابه امری سیاسی و نه صرفًا تربیتی مورد توجه است. چندزبانگی بیشتر به 
کفر ابلیس تشبیه می شــود تا به پدیده ای روان شناختی، اجتماعی و تربیتی که 
هزاران خانواده و مدرســه و دانش آموز را در چنبرة خود برای سال ها گرفتار 

می کند!
مدتی پیش گزارشی خواندم از نشســت آقای هوشنگ مرادی کرمانی در یک 
مجتمع آموزشی در یزد. او در پاسخ به این که برای رفع معضل »مطالعه نکردن« و 
»نخواندن« چه باید کرد؟ گفته اند: »...فرهنگ کتاب خوانی ما ضعیف است و یکی 
از دالیل آن این اســت که مدارس مان دشــمن کتاب اند و کتاب خوانی را دوست 
ندارنــد. معلمان کتاب نمی خوانند. در کتاب های درســی راجع به این که کتاب 

 
در مالزی همه 

بحث ها و 
پژوهش ها به نفع 
زبان مادری تمام 

شد
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بخوانیم درسی نداریم. کتاب های فارســی مان شده مثل فقه و تعلیمات دینی... . 
شــعرهای جذاب و خواندنی در کتاب های درســی نیست. باید کتاب را شیرین 
بنویسیم تا بچه های ما عالقه مند و معتاد به خواندن شوند«۳. به نظر من این در حالی 
اســت که همة بچه ها چه فارس و چه غیرفارس تا قبل از مدرسه به زبان مادری 
خودشــان می گویند و می شنوند ولی به مدرســه که می رسند در این زبان انقطاع 
حاصل می شــود. من فکر می کنم اگر کاری بکنیم که این انقطاع حاصل نشود در 
کتاب خوانی بچه ها و عالقة آن ها به مطالعه هم مؤثر خواهد بود. البته این، سازوکار 
خاصی می خواهد و غیرممکن نیست. به هر حال این یک پرسش جدی است که 
در ســایر کشــورها نیز تجربه های نابی از گفت وگو پیرامون آن در جریان بوده و 

هست. و مطالعة آن ها، هریک از منظری، برای ما آموزنده است. 

 مرادی: 

یکی از موضوعــات مهم و مغفول در تألیف کتاب های درســی ما، موضوع 

معرفت شناسی علوم اســت. منظورم از معرفت شناسی در اینجا، قطعیت گزاره ها 

در هر رشــته ای از علم و دانش است. در کتب درسی ما، هم قطعیت گزاره های 

علوم اجتماعی و انســانی، و هم گزاره های دینی و ایدئولوژیک و تاریخی تقریبًا 

همانند قطعیت گزاره های ریاضی و علوم طبیعی آمده است؛ و این کار از جهات 

گوناگون هم برای کاروان علم و دانش این کشور و هم برای ذهن و ضمیر بچه ها 

آسیب زاست. لوتان کوی در مقدمة کتاب آموزش و پرورش تطبیقی خود )ترجمه 

محمد یمنی، انتشارات سمت( بحث مفصل و مستوفایی در موضوع معرفت شناسی 

علوم دارد و به موضوعاتی از این دســت پرداخته  اســت: آیا آموزش و پرورش 

تطبیقی علم است؟ حقیقت چیست؟ عینیت و قطعیت در علوم طبیعی و اجتماعی، 

ایدئولوژی های لیبرالیسم و مارکسیسم، مراحل تحقیق، شناخت مسئله و ... لوتان 

کــوی می گوید امروزه دیگر ما اعتقادی را که در قرن نوزدهم به عینیّت، قطعیت 

و بی طرفی علم داشــتیم، نداریم. بعد می گوید: از بطلمیوس تا اینشتین چندین 

 
اگر کاری کنیم 
که بچه ها از 
زبان مادری خود 
منقطع نشوند 
در کتابخوانی و 
عالقه شان به 
مطالعه پیشرفت 
خواهند کرد
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بار دید انســان دربارة دنیا تغییر کرده و بــاز هم تغییر خواهد کرد. او در نهایت 

می نویســد: با هر معیاری که در نظر بگیریم علــوم اجتماعی نمی تواند قطعیت 

علوم طبیعی را داشــته باشد، زیرا از ابتدای تحقیق، عوامل ایدئولوژیک، عاطفی 

و فرهنگی علوم اجتماعی را به جهتی خاص ســوق می دهند و در تمامی مراحل 

تحقیق هم دخالت دارند.

به هر صورت شایسته اســت در تألیف کتب درسی به معرفت شناسی علوم و 

قطعیت و عدم قطعیت گزاره های علمی بیشتر توجه شود. چرا؟ چون ممکن است 

بچه ها در دورة ابتدایی و حتی دبیرســتان آنچه را که در کتاب هایشــان آمده به 

عنوان گزاره های قطعی و مسلم بپذیرند؛ اما بچه ها رو به آینده دارند و قرار است 

دانشمند و متفکر شوند. بنابراین اگر روزی بیاید که با نگاه نقادانه و تحلیلی ببینند 

آنچه در مدرســه به آن ها القا شده بوده نه تنها قطعی و مسلم نبوده بلکه سست 

و ســوگیرانه هم بوده است خود را مغبون حساب خواهند کرد. به نظرم ضروری 

است در این امر خطیر بیشــتر احتیاط شود و در پشت تألیف کتاب های درسی 

یک معرفت شناسی پنهان و استواری حاکم باشد. امروز همه می دانیم که فیزیک، 

که تا اواخر قرن نوزدهم از قطعی ترین علوم بود با نظریة نسبیت اینشتین و سپس 

نظریــة کوانتم ماکس بالنک لرزه های بنیان افکنی بر پیکره اش افتاد و دیگر از آن 

قطعیت فیزیک نیوتنی خبری نیست. به عنوان یک دانشجوی فلسفه عرض می کنم 

که در فلسفه و الهیات، موضوعاتی مثل خدا و معاد و جبر و اختیار و قضا و قدر 

و جاودانگی روح و شــیطان و شرور در عالم و غیره هنوز محل بحث و مجادله 

است، و نشده برای اثبات آن ها برهان های صد در صد قطعی و یقینی اقامه کرد که 

همة مردم جهان آن ها را بدون چون و چرا بپذیرند!

 سرکارآرانی: 

من پرســش شــما را این طور می فهمم که می خواهید بگویید کتاب درسی 
تابلوی اعالنات حکومت نیســت! آقای هوشــنگ مرادی کرمانی هم ترجمة 
صریح تری از دغدغه شما به ویژه دربارة کتاب های درسی ادبیات به دست داد 

 
کتاب درسی تابلوی 

اعالنات حکومت 
نیست!
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که به آن اشاره کردم. 
به نظر می رسد فرایند تألیف کتاب های درسی و در ادامة آن ها، روش آموزش 
و یادگیری ما مبتنی بر گزاره های نظریة فیزیک کالســیک)نیوتنی( است. یعنی 
موضوعــات جدا از هم، و هدف های انبوه بــا نگاهی مکانیکی و بعضًا همراه 
با قطعیتی متافیزیکی؛ در صورتی که، همان طور که شــما گفتید، بهتر است از 
رویکرد فیزیک نوین )کوانتم( بیشــتر بیاموزیــم. در این صورت یکپارچگی، 
کل نگــری، نگاه ارگانیکی و ارتباط متعامل همة اجزا در اکوسیســتم تربیت و 
این جهانی بهتر فهم می شــود و به تصویر کشیده می شود و درک عمیق تری از 

دستاوردها و چالش ها ارائه می دهد. 
شــما از نگرانی خود از قطعیت گزاره ها در کتاب های علوم انســانی گفتید. 
اینجا من از کتاب های درســی ریاضی و کار معلــم در دورة آموزش ابتدایی 
نمونه ای می آورم تا جلوة تازه ای از کیفیت تألیف این کتاب ها به شــما نشــان 
داده باشم و در عین حال پیچیدگی مسئله و دل نگرانی شما را از زاویة تازه ای 
واکاوی کنم؛ البته با ذکر این نکته که پاســخ دقیق به پرســش شــما نیازمند 

پژوهش های گسترده و تحلیل محتوایی کتاب های درسی است. 
دو همکار من )آقایان مقدم و پیتمن( در دانشگاه وسترن اونتاریو، در کانادا، 
در پژوهش تطبیقی خود در آموزش ریاضی ایران نشان داده اند که بین رویکرد 
طراحی محتوای بخش های متفــاوت کتاب ریاضی دانش آموزان دورة ابتدایی 
با رویکرد کتاب های راهنمــای معلم همان دوره تناقض وجود دارد. آن ها در 
گزارش پژوهشی خود، به طور مستند این تناقض را نشان داده اند، به این شرح 
که: کتاب راهنمای معلم ریاضی پایة اول ابتدایی، بیشــتر معلم را محور جریان 
یادگیری قرار می دهد، در حالی که همان کتاب، با اشاره به یافته های پژوهشی 
پیاژه، ســاختن گرایی را اشاعه می دهد، به این صورت که می گوید: »باید عمل 
آموزش با رفتار شــخصی کودک توأم باشــد، نه اینکه سعی کنیم مطالب را به 

او تزریق کنیم«.۴ 

 
میان پیاژه و 
ویگوتسکی 
سرگردانیم!
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حاال به نظر شــما کدام یک از دو رویکرد فوق می تواند به سازماندهی بهتر 
محتوا و یادگیری اثربخش تر دانش آموزان یاری کند؟ آیا نظریة شــناختی پیاژه 
)195۴( که بر ترویج یادگیری فردی مبتنی است بیشتر با فرهنگ آموزش ایران 
همخوانی دارد یا نظریة اجتماعی-شــناختی ویگوتســکی)1978(که رویکرد 
یادگیری مشــارکتی را ترویج می کند؟ این تناقض ها، که تنها به یک نمونه اش 
اشــاره کردم نشــان می دهد که برنامه ریزان و مؤلفان و تهیه کنندگان بسته های 

آموزشی کتاب های درسی براساس یک بینش واحد کار نمی کنند.
نکتة دیگر اینکــه الگوی یادگیری و آموزش مدرســه ای مبتنی بر رویکرد 
محاسباتی یا حسابگرانه، به طور مستقیم و غیر مستقیم به دانش آموز القا می کند 
که او هیچ گاه نباید خود را در موقعیتی قرار دهد که مجبور باشــد اعتراف کند 
که پاســخ ســؤالی را نمی داند. در این روش آموزش بیشتر به پاسخ سؤاالت 
پاداش داده می شــود و از طرح سؤال توســط دیگران کمتر استقبال می شود. 
آموزش مدرسه ای به دانش آموز یاد می دهد که نادانی خود را ابراز نکند، چون 
برایش پیامد هایی خواهد داشت که به سودش نخواهد بود. این در حالی است 
که امروزه، آدمی در زندگی اجتماعی به مهارت های روبه رو شدن با تهدیدهای 

ناشی از طرح چالش و پرسش نیازمند است. 
»امتنــاع از یادگیری« از دیرباز و بــرای دوره های تاریخی طوالنی گریبان ما 
را گرفته بوده و هنوز هم رهایمان نمی کند. شــاید بگویید دلیل آن این بوده یا 
هست که در این سرزمین همواره قدرت یا ایدئولوژی، تکلیف صدق و کذب 
گزاره هــا را تعیین می کند، نه منطق یا گفت وگــو! منظور از یادگیری در اینجا 

تغییر مستمر معطوف به توانمندی و بهبودی است.
از خاطر نبریم که آموزه های خانوادگی و تربیت رســمی نیز دســت کم در 
صد ســال گذشــته معموالً در تحول این وضعیت ناکام بوده است و به جای 
پرورش موزون »قلب«، »ذهن« و »دســت« صرفًا به انباشــت مغزها و به تعبیر 
شما جابه جایی گزاره های مفروض یا قطعی فرض شده، اشتغال داشته و دارد. 

 
پرورش هماهنگ 

قلب و دست و 
ذهن نیاز به طراحی 

اثربخش دارد
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اما نکته دیگر اینکه منطق و ســازوکار تهیة برنامه درســی و کتاب درسی و 
همچنین فناوری تولید آن ها بسی فراتر از سازماندهی محتواست! نوشتن کتاب  

درسی براساس برنامه درسی، منطق حرفه ای خاصی دارد. 
 مرادی: 

به موضوع مهم و دقیقی اشاره نمودید، این منطق خاص چه ویژگی هایی دارد؟

 سرکارآرانی:

اساساً برنامه ریزی برای تولید کتاب درسی، یک دانش و فنی بین رشته ای است. 
گروهی از حرفه ای ترین ها در رشته های گوناگون گرد هم می آیند و این ها کسانی 
هســتند که لزوماً در موضوع درسی که برای آن کتاب تهیه می شود متخصص یا 
دانشمند نیستند، بلکه منظرها و نظرهای گوناگونی را برای تهیة بهینة آن به اشتراک 
می گذارند. برای مثال در ژاپــن در گروه تألیف کتاب ریاضی، هنرمندان )نقاش، 
گرافیست، کاریکاتوریست، انیماتور، تصویربردار، طراح و...(، حرفه ای های حوزة 
رسانه و ارتباطات، ادیبان طراز اول )به ویژه پژوهشگران حوزة زبان شناسی کودکان 
در مراحل مختلف رشــد با توجه به جغرافیا و اقلیم های گوناگون(، روان شناسان 
تجربی )به ویژه در حوزة رشد ذهنی و حسی- حرکتی(، جامعه شناسان، مردم شناسان 
و بوم شناسان )به ویژه صاحب نظران آشنا به خرده فرهنگ ها و بوم های گوناگون و 
مجرب در طراحی نحوة ارتباط ارگانیکی محتوا و اکوسیستم حیات متنوع اقلیم ها(، 
پژوهشگران علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه و...ده ها عضو دیگر از جمله برنامه 
ریزان درسی، طراحان حرفه ای بسته های آموزشی، مدیران سرآمد و نوآور از مدرسة 

مقطع آموزشی، معلمان با تجربه از همان پایة درسی و... حضور دارند. 
در ژاپن برای هر درس از هر پایة تحصیلی دســت کم بین چهار تا هشــت 
کتاب درســی از طرف شــرکت های پژوهشی و انتشــاراتی اصلی مستقر در 
شــهرهای بزرگ )برای مثال توکیو، اوساکا و...( منتشر می شود. سپس شوراها 
و مناطق آموزشی آزادند که متناسب با شرایط اقلیمی و اقتصادی خود، از میان 
کتاب های منتشرشده برای هر عنوان درسی و هر پایة تحصیلی یکی را انتخاب 

 
در ژاپن برای هر 
درس از هر پایة 
تحصیلی دست کم 
بین چهار تا هشت 
کتاب درسی منتشر 
می  شود
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و به مدارس تحت پوشــش خود معرفی کنند. با این شــیوه، دولت با جذب 
اثربخش مشارکت جامعه برای تولید کتاب های درسی مطلوب و باکیفیت برای 
مدارس، به جامعة علمی و فرهنگی حق انتخاب و فرصت مشــارکت می دهد 
و برای خودش نقش نظارتی دقیق فراهم می آورد. شما هر کتاب  درسی را، در 
هر درس و هر پایه و از هر شــرکتی، باز که می کنید فهرستی بلندباال از اسامی 
مؤلفان باتجربه و صاحب فن را در آن می بینید که به طور متوسط از ۳0 تا 60 
نفر را شامل می شود. بنابراین فرایند تعامل و همکاری این مؤلفان با یکدیگر را 
کارشناسان برجستة شرکت های انتشاراتی تولید کتاب درسی مدیریت می کنند. 
همة اعضای یادشده در برابر محتوا و روش های سازماندهی کتاب مسئولیت 
برابر و مشترک دارند و این طور نیست که مثل ما، در ایران، اسامی شان به بهانة 
شــرکت در جلسه ای برای برنامه ریزی کتاب درسی یا به اعتبار پست سازمانی 

و دفتری شان، پشت جلد کتاب ذکر  شود!

 مرادی: 

اگر امکان دارد در خصوص این موضوع هم کمی بیشــتر توضیح دهید که در 

بعضی کشورها چندتألیفی در کتب درسی مطرح است و در بعضی کشورها فقط 

سرفصل دروس به معلمان داده می شود. این را هم می دانید که در ایران نیز از دو 

دهه پیش این فکر در ســازمان پژوهش مطرح شد ولی تا امروز به نتیجه نرسیده 

است. 

 سرکارآرانی: 

در این زمینه، تجربة کشورها، با توجه به کیفیت توانایی حرفه ای معلم و ساختار 
مدرســه و سازه های فرهنگی، از یکدیگر متفاوت است. در بعضی از کشورها، از 
جمله در ایران، برنامه ریزان بر این باورند که نمی توان معلم را بدون دادن محتوای 
سازماندهی شده و راهنمای تدریس به او به کالس فرستاد. حتی ارزشیابی آموزشی 
را به مدرسه و معلم یا حتی گروهی از مدارس و معلمان تفویض نمی کنند و سر 

 
جامعه علمی و 

فرهنگی در تولید 
کتاب های درسی 

مشارکت کنند



210

در تمنّای یادگیری ۲

بزنگاه ها »امتحانات هماهنگ« ترتیب می دهند و اجرا می کنند.
در برخی از کشــورها اما تولید محتوا بر عهدة مدرســه و معلمان اســت. 
ژاپن برنامة درسی ملی و ســازماندهی محتوای مبتنی بر آن را، برای مدارس، 
الزامــی می داند و در عین حال چندتألیفی را هــم ترویج می کند و این بخش 
از مسئولیت را به عهده شــرکت های پژوهش، تولید و نشر کتاب های درسی 

گذاشته است.
من، بخشی از پژوهش های خودم روی این فنّاوری ژاپنی هاست که چگونه 
برنامة درســی را تهیه و هر ده ســال بازبینی و اصالح می کنند؛ براســاس چه 
منطق و کدام فناوری، و در نهایت در چه فرایندی کتاب های درســی بازتولید 
شده شــرکت های پژوهش، تولید و نشر را با ضوابط تطبیق می دهند تا کتاب 

به مدارس برسد. 

 مرادی: 

شــاید ما هنوز ظرفیت چندتألیفی نداشته باشــیم اما اگر مؤلفان ما حضوری 

مســتمر و فعال در مدارس و کالس  درس داشته باشند و با معلمان هم پیوسته 

درگفت وگو و تبادل نظر باشــند و به خصوص کتــاب تألیفی خود را در چند 

مدرسه متفاوت تدریس کنند، شاید کتب درسی ما بهتر و باکیفیت تر تولید شود.

 سرکارآرانی: 

بله، موافقم. از این منظر که نگاه کنیم گروه های برنامه ریزی و خروجی آن ها 
با هم قابل مقایســه و مطالعه اند. نمونه هایی که مثال زدم نشان می دهد، صرف 
نظر از کتاب های علوم یا تعلیمات اجتماعی، کتاب های درســی از منظرهایی 
که اشــاره فرمودید نیاز به بازنگری دارد. در عین حال پیشنهاد مشخص شما 
برای تعامل بیشتر با حوزة عمل توصیه ای است جدی برای همه؛ هم مدیران، 
هــم مؤلفان، هم برنامه ریزان و هم پژوهشــگران تربیتی و معلمان و البته خود 

بچه ها و خانواده ها.

 
در برخی از کشورها 
تولید محتوای 
درسی برعهدة 
مدرسه و معلمان 
است
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بخش هفتم

سرانجام پژوهش های آموزشی
 در ایران دانشگاه و مدرسه نیاز به تعامل بیشتری دارند

 در ایران برخی از رشته های فنی و مهندسی و علوم پزشکی با حوزه عمل ارتباط بیشتری دارند 
و در این زمینه موفق اند

 توسعه را دریاب نظریه ابطال شدنی است!
 دانشجویان ما تا چه میزان به خودآموزی، خودانگیزی و خودفهمی رغبت نشان می دهند؟

 آیا می توان مدلی یافت که به بهسازی »قطار در حال حرکت آموزش و توانمندسازی معلمان 
در ایران« کمک کند؟

 پژوهشگر مانند سعی میان صفا و مروه الزم است میان نظر و عمل در رفت و آمد مداوم باشد
 گاهی طرح های پژوهشی ارائه شده شبیه است به پزشکی بدون درمان!

 من از فرهنگ مکتوب می آیم
 در غرب پرسش و روحیة پرسشگری بسیار اهمیت دارد

 شعارهای سر دِر دانشگاه های شرق بیشتر از متن های کنفوسیوسی گرفته شده اند
 فهِم فهم دیگری نیاز به روزی است!
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 مرادی: 

دکتر ســرکارآرانی؛ فکر کنم شما هم با من هم نظر باشید که یکی از مسائل ما 

در ایران، شکاف میان آموزش و پژوهش دانشگاهی از یک سو و اندیشه و عمل 

تربیتی مدرســه از سوی دیگر است. استادان علوم تربیتی ما کمتر حضور پیوسته 

و مستمری در مدارس دارند که از این رهگذر بتوانند مسائل مدرسه را بی واسطه 

مشاهده یا شهود کنند و در صحنة عمل به بحث و گفت وگو دربارة آن ها بپردازند 

تا از این طریق راه حل های عینی تر و واقعی تر و تأثیرگذارتری برای مسائل پیچیدة 

مدارس پیدا کنند. خوشــبختانه شما حضور طوالنی در مدرسه داشته اید و هنوز 

هــم، چه در ژاپن و چه در ایران، حضورتان را ادامه داده اید. بفرمایید چه شــد 

که وارد مدرســه شــدید و کارهای علمی و آکادمیک خود را از متن مدرسه و 

کالس درس شروع کردید؟ از حضور دراز دامن خود در مدرسه و نیز تجربه های 

دیگرکشورها برایمان بگویید.

 سرکارآرانی: 

من قبل از ورود به آموزش عالی و در ادامة آن، حین تحصیل در دانشــگاه، 
مربی مدرســة ابتدایی بودم. آن تجربــه خیلی به من یاری کرد تا پیوندی میان 
دانشــکده و مدرسه برقرار کنم. اشتغال من در مدرسه، دو روز در هفته، حین 
تحصیل در دانشــکدة علوم تربیتی دانشــگاه شهید بهشــتی برای مدتی ادامه 

 
در ایران دانشگاه 
و مدرسه نیاز به 
تعامل بیشتری 
دارند
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داشت. در ســال های باالتر نیز درس های کارورزی این ارتباط را برایم بیشتر 
کرد. عالقة شخصی خودم به سازماندهی فرصت های تعامل با حوزه عمل، در 
این پیوند عمل مؤثر بود. به این معنی که از بودن با بچه ها در مدرسه و کالس 
درس چیزهای زیادی می آموختــم. این حضور به من امکان داد به بینش های 

تازه، مؤثر و سازنده ای در حوزة تربیت نایل شوم.
و اما آن نکته ای که دربارة دانشکده های علوم تربیتی در ایران گفتید خاص این 
رشــته نیست. در حوزة علوم انســانی، ما عموماً با این شکاف مواجه هستیم. در 
ایران دست کم در برخی از رشته های فنی و مهندسی و علوم پزشکی این مسئله تا 
حدودی مرتفع شــده است و ارتباط با حوزة عمل سازنده تر است. به همین دلیل 

توسعة این رشته ها در ایران موفق و در حوزة عمل نیز اثربخش تر بوده است.
تجربة ســایر کشورها در این زمینه متفاوت است. برای مثال در ژاپن اساسًا 
در پژوهش های تربیتی در دانشــگاه، هر مســئله را، اول از هر چیز به عنوان 
یک »مسئلة پژوهشی« می بینند. حتی در ارزیابی پایان نامه ها ابتدا داوران سراغ 
بررســی »مسئلة پژوهش« می روند که این از کجا آمده است و درد و رنج چه 

کسی را بازتاب می دهد یا بازتاب چه مشکلی در جامعه بوده است.
در بررســی روش پژوهش نیز ارتباط مســئله با حوزة عمل تربیتی واکاوی 
می شود؛ به این معنی که دانشــجو بدون فیلد تحقیقاتی قادر به بررسی مسئلة 
خود نیست و پیوســته برای انجام پژوهش خود الزم است، به تعبیر من، بین 

صفا و مروة عمل و نظر در رفت و آمد باشد.
و اما در غرب هم، برای مثال در دانشــگاه آکســفورد، فراتر از این رفته اند و به 
دانشــجو توصیه می کنند که دســت کم یک ترم یا یک سال برای انجام اثربخش 
پژوهش خود از دانشــگاه مرخصی بگیرد و در محیط کاری حوزه ای که مســئلة 
پژوهشی اش به آن مربوط است، و ما اصطالحاً »فیلد تحقیقاتی« می  گوییم، حضور 
داشته باشد. این حضور و شهود خیلی توصیه می شود و تمهیدی است برای فراهم 
آوردن »بینش پژوهشی«، یعنی چیزی که فراتر از شناخت روش هاست. اگر کسی 

 
در ایران برخی 

از رشته های فنی 
و مهندسی و 

علوم پزشکی با 
حوزه عمل ارتباط 

بیشتری دارند و در 
این زمینه موفق اند
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بخواهد به صورت حرفه ای پژوهشگر شود و کار دانشگاهی را برای سراسر عمر 
انتخاب کند، این توصیه ها که گفتم برای او به الزامی خدشه ناپذیر تبدیل می شود.

از پرسش شــما من به سؤال دیگری می رسم که وجه عمیق تری هم دارد و 
آن اینکه تقاضای اجتماعی برای گسترش یا ترویج آموزش عالی در کشورهای 
گوناگون تابع چه ضرورتی اســت؟ به عبارت دیگر در فرهنگ های مختلف، 
دانشــکده های علوم تربیتی و اساســًا آموزش عالی چرا و چگونه گســترش 
یافته اند؟ و از نظر تاریخی، مدیریت انتقال و ترویج دانش و ســپس مدیریت 

دانش و تولید در آن ها چگونه متحول شده است؟
من یک وقتی با یک دانشــجوی چینی مقطع دکتری در دانشــگاه اکسفورد 
صحبت می کردم. او جمله زیبایی گفت که تفاوت فرهنگی و رویکرد اجتماعی 

ملت ها به دانشگاه را به خوبی مشخص می کند.
او گفت اگر شــما متوجه نشــوید که آموزش عالی در غرب و شــرق، هر 
یک، به چه چیزی اهمیت می دهد یا برای چه چیز خلق شــده است، هیچ گاه 

نمی توانید به عنوان دانشجو، استاد یا پژوهشگر در آن دانشگاه موفق شوید. 
در ژاپن هم پژوهشگر برجسته ای می گفت »توسعه را دریاب! نظریه ابطال شدنی 
است.«1 دقیقاً بر وزن »پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنی است.« که فروغ فرخزاد 
می گوید. یعنی ما از دانشــگاه، بیش از تولید نشــریه، انتظار کمک به حل مسائل 
نوسازی اجتماعی را داریم. بیان این متفکر، به ویژه در فرآیند توسعه به این معناست 
که آن ها تاکنون بیش از تولید مقالة دانشــگاهی برای مجالت معتبر علمی غرب 
به دنبال یافتن نســخه هایی برای حل مسائل اجتماعی و صنعتی خودشان بوده اند. 
برخالف ما که پیوســته افزایش مقاالتمان در فالن ســایت جهانی را به رخ مردم 
می کشیم! میزان گسترش رشته های دانشگاهی نیز تابعی از منطق اجتماعی توسعه 
آموزش عالی است. برای مثال در ژاپن توسعه و توجه به علوم انسانی در مقایسه 
با رشته های علوم پایه، فنی و مهندسی و فناوری های تازه قابل مقایسه نیست و به 

ویژه پس از جنگ جهانی دوم کمتر شده است!

 
توسعه را دریاب 
نظریه ابطال شدنی 
است!
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الزم است، ابتدا بررسی کنیم که اصاًل دانشگاه و به تبع آن دانشکده های علوم 
تربیتی را برای چه چیزی می خواهیم، یا می خواستیم، و چه قابلیت هایی برای 
تقاضای آموزش عالی اعم از قابلیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، داشته ایم! 
شــما دانشــگاه را برای چه می خواهید؟ برای پژوهش یا آموزش یا ترویج 
دانش می خواهید یا برای خلق دانش؟ علم برای علم را جست وجو می کنید یا 
علم برای عمل را؟ سودمندی علم در عمل برایتان مهم است یا فضیلت دانستن 
آن؟ و یا اساسًا از طریق آموزه های علمی می خواهید به ساختن جامعه ای کمک 
کنید که متناســب با ساختارها و بنیادهای علمی به پیش برود یا هدف دیگری 

دارید؟ 
آیا به اثربخشی دانش در جامعه فکر می کنید و تالش می کنید تا دانش گره ای 
از گره های جامعه را باز کند؛ یا صرف کسب معرفت و دانش کفایت می کند؟ 

این شاخص ها از کجا می آیند؟ 
به هر حال، همة این ها بســتگی دارد که دانشــگاه در جامعه و فرهنگ چه 
جایگاهی دارد و چه انتظاری از آن تعریف شــده اســت و نهادهای اجتماعی 
چه نوع تقاضایی برای دانشــگاه تولید می کنند. جنس تقاضای ماست که شأن 

دانشگاه و کارکرد آن و در بخش هایی کیفیت فرایندهای آن را می سازد. 
تفاوت دیگر در میزان توجه به خودآموزی، خودانگیزی و خودفهمی است. 
شــما دانشگاهی دارید که دانشجویان و استادانش در تحقیق و آموزش و ارائة 
 ایده های نو خودانگیخته اند؛ یا اینکه دانشــگاهی دارید که مدام دانشجو را در 
شرایطی قرار می دهد! که با پاداش و تنبیه، یک گام به پیش و یک گام به پس 
نهد. البته همان طور که اشــاره شد. سبک یادگیری در دانشگاه هم تا حدودی 
تحت تأثیر انتظار جامعه و کیفیت تقاضای اجتماعی از خروجی های دانشــگاه 
است. پیشنهاد می کنم بحث بیشتر در این زمینه را در مصاحبه ای از من با عنوان 

»مدرک تهی از دانش و مهارت« دنبال کنید.۲ 

 
دانشجویان ما 

تا چه میزان 
به خودآموزی، 
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خودفهمی رغبت 
نشان می دهند؟
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 مرادی: 

عالوه بر تجربه های شــما از حضور در مدارس، از منظر آکادمیک هم، تجربة 

زیستة شما آموزنده است. اگر امکان دارد اینجا به اختصار تجربة حضور خود در 

جامعة دانشگاهی ژاپن را بیان کنید.

 سرکارآرانی: 

در فروردین 1۳7۴ که به عنوان دانشــجوی دورة تحقیقات وارد دانشکدة علوم 
تربیتی دانشگاه ناگویا در ژاپن شدم، استادم در اولین نشست رسمی از من پرسید: 
در اینجا می خواهید چه کار کنید؟ بی درنگ چند بخش  اصلی از طرح تحقیقم را 
در ذهن مرور کردم؛ سپس به استاد گفتم که در ایران بسیاری از معلمان، مثل خود 
من، بدون اینکه آموزش های حرفه ای کافی ببینند معلم شده اند. لذا من می خواهم 
به همکارانم در ایران که به خاطر شرایط خاص کشور، و از آن جمله جنگ، بدون 

دریافت آموزش های الزم معلم شده اند خدمتی بکنم. 
بی درنگ گفت باید بدانید که شما به عنوان پژوهشگر اینجا هستید نه سیاست گذار 
آموزشی یا خیّر و...! حاال دقیق تر و مشخص تر توضیح بدهید که می خواهید چه 
کار کنید! گفتم آیا می توان مدلی یافت که به بهسازی »قطار در حال حرکت آموزش 
و توانمند ســازی معلمان در ایران« کمک کند؟ سری به عالمت موافقت تکان داد 
و در صندلی خود جابه جا شــد. روحیه گرفتم و ادامه دادم: هدفم این است که به 
افرادی که مثل خودم، در خردادماه دیپلم گرفته و در همان ســال تحصیلی وارد 
مدرسه شده اند و در کنار همکاران باتجربه و باسابقه ای مشغول به کار هستند کمک 
بکنم تا بتوانند وظایفشــان را بهتر انجام دهنــد، از یکدیگر بیاموزند و در ضمن 
تدریس به پرورش حرفه ای خود بپردازند؛ و نیز از دانش آموزان و همکاران خود 

یاد بگیرند و مدرسة بهتری بسازند.
اســتادم گفت: همینجا بایســت! و این جملة من را تکرار کرد: »کمک کنم 
تــا بتوانند ضمن اینکه درس می دهند و کار می کنند بیاموزند و وظایفشــان را 
مؤثرتر انجام بدهند« و ادامه داد، عجب! چه خوب! شما با بعضی از دانشجویان 

 
آیا می توان مدلی 
یافت که به 
بهسازی »قطار در 
حال حرکت آموزش 
و توانمندسازی 
معلمان در ایران« 
کمک کند؟
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خارجی که می آیند و تز دکترایشان را دربارة کشور خودشان می نویسند و بعد 
هم مدارکشــان را می گیرند و نتیجة تز خود را می گذارند و می روند متفاوت 
هســتید. گفتم البته من نمی خواهم تزی بنویسم و بگذارم و بروم. نه! اتفاقًا به 
دنبال گشایش »دو« تازه ای هستم. قباًل گفتم که ُدو در ژاپنی یعنی مسیر و راه! 
مطالعة کتاب های کونوســوکه ماتسوشیتا به من آموخته بود که این کلیدواژه 
)دو( تا چه حد همه جا در ضمیر ژاپنی ها حضور دارد، و حاال در گفت وگوی 
با اســتادم به خوبی به کارم آمد. بی درنگ ادامه دادم: آمده ام از شما و ژاپن یاد 
بگیرم، تجربه کسب کنم و سپس اندوخته هایم را در متن عمل تربیتی درحوزه 
آموزش ایران و نه تنها ایران بلکه سایر کشورها نیز ترویج کنم. حتی کاری کنم 

که در بازار دانش ژاپن هم قابل عرضه باشد و خریداری پیدا کند. 
اســتادم با شــنیدن حرف های من بحث را جدی تر ادامــه داد و گفت: ولی 
همان طور که می دانید من بیشــتر دلبستة »نظریه در ارتباط با عمل« هستم، ولی 
شــما از جامعه ای می آیید که بعضًا دانشــگاهیان آن، دست کم در حوزة علوم 
انســانی، با حوزة عمل ارتباط زیادی ندارند و اغلب نظریه های برســاخته در 

بافتارهای دیگر را ترجمه و برای عمل، توصیه و ترویج می کنند. 
منظــورم از نقل این خاطره این بود که بگویم من در فرهنگ آکادمیک ژاپن 
به تدریج آموختم که پژوهشــگر، مانند ســعی صفا و مروه، الزم اســت میان 
نظر و عمل در رفت و آمد مداوم باشــد. به طور کلی می گویم که بدون درک 
عمیق از بافتار، مسائل و شرایط عمل و زمینه های استخراج و تدوین نظریه ها 
و خاستگاه آن ها، نمی توان توصیه های بهبودی یا برنامة تغییر را تدارک دید. 

ایــن پویایــی و تعامل بین نظــر و عمل و بین نظریه و بافتــاری که در آن 
برساخته شده است، به پژوهشگر جسارت خوداندیشی و خودانتقادی می دهد 
و او را از موقعیــت »نگار به مکتب نرفته« و »معلم خط ننوشــته« ای که برای 
مکتب و معلمی نســخة درمان و بهبودی تجویز می کند خارج می ســازد و در 

صحنة عمل مسئله آموز می سازد. 

 
پژوهشگر مانند 

سعی میان صفا و 
مروه الزم است 

میان نظر و عمل در 
رفت و آمد مداوم 

باشد
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بهره داشــتن از فرصت بازاندیشی، به پژوهشــگر یاری می رساند تا بتواند 
»نظریه را در متن عمل« برســازد؛ و این فرایندی اســت که به رشد محقق و 
به توســعة حرفه ای نظریه پرداز نیز یاری می رســاند، تا جایی که نظریه پرداز 
خود به حدی از رشــد می رســد که چه بســا بیش و پیش از دیگران به نقد 
برساخته های خود بپردازد. برونر۳ و آیزنر۴ دو نمونة نزدیک به زمان ما هستند؛ 
با آن ویژگی های محتشــم! از این منظر بســیار بخت یار این دو بوده است که 
هم رشد یافته اند و هم خودشــان برساخته های خود را واکاوی و بازسازی و 
نقد کرده اند. نقد و بازاندیشی که محصول تجربه زیسته و امری وجودی است.
همکاران دانشــگاهی ما بعضاً، بدون رفتن به مکتب و مدرســه و صحنة عمل 
تربیتی و سعی صفا و مروه نظر و عمل! بخت یارشان بوده است یا شرایط به آن ها 
فرصت داده تا طرحی نو از چشــم انداز، راهنما یا برنامه ای برای تغییر و بهسازی 
آمــوزش دراندازند! نتیجه اما چه بوده؟ تغییرات پی درپی ولی بدون بهبودی! این 
خیلی بدیهی است که بدون سعی صفا و مروة نظر و عمل تربیتی راهگشایی برای 
مشــکالت دشوار است و طرح های ارائه شده نیز چه بسا به مثابه »پزشکی بدون 
درمان« راهی به حل مسئله ای در حوزه عمل نبرد، شوقی نیفکند و روشنی و گرمی 

به همراه نداشته باشد. شما بفرمایید. آیا تا حاال داشته است یا نه؟!
وزارت فرهنگ یا نظام آموزش رسمی ایران، از نهم آبان 1۲90 شمسی که قانون 
اساسی فرهنگ به تصویب مجلس شورای ملی رسید تا امروز یک مسیر بالندگی 
طوالنی را به ویژه در گسترش کّمی و کالبدی آموزش عمومی و عالی طی کرده و 
در واقع ایران جدید را ساخته است. در عین حال همچنان پرسش ها و چالش های 
قابل توجهی دربارة کیفیت برنامه ها، محتوا و روش های آموزش نیز فراروی ما قرار 
دارد. برای مثال جا دارد به طور جدی سؤال کنیم که آیا دگرگونی های مستمر 50 
سالة گذشته )انقالب آموزشی: دهة 50، تغییر بنیادی: دهة 60، »تغییر نظام آموزشی: 
دهة 70، سند برنامه درسی ملی: دهة 80، و سند تحول بنیادین: دهة 90(، آموزش 

مدرسه ای و یادگیری دانش آموزان را بهبود بخشیده است؟

 
گاهی طرح های 
پژوهشی ارائه 
شده شبیه است 
به پزشکی بدون 
درمان!
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شــاید از من بپرسید که اگر بخواهیم چشم ها را بشوییم و جور دیگر ببینیم 
و از این پرســش ها رونمایی کنیم و ردای تازه ای در پژوهش بر تن کنیم چه 

کار باید بکنیم؟ 
عرض می کنم الزم اســت به »پژوهش در عمل« و »ســاختن تئوری در متن 
عمل« یا دست کم در ارتباط مستمر با عمل همت ورزیم. بدون ارتباط با حوزة 
عمل ما احتماال تنها جسارت خواهیم داشت به عنوان اولیا دربارة عمل آموزش 
در مکتب ها و مدرسه ها اظهار نظر کنیم. همین و نه بیشتر! دیگران هم بیش از 

این ما را به حساب نخواهند آورد!

 مرادی: 

بنابراین به نظر می رسد سنت های فرهنگی و علمی و دانشگاهی شرق و غرب 

چیزی فراتر از فقط افتراق آن ها در روش ها و سنت های پژوهشی است.

 سرکارآرانی: 

من از شــرق )چین و ژاپن( می آیم. ولی با غرب نیز در ارتباط هســتم. در 
آلمان )فرانکفورت و هایدلبرگ(و انگلیس )لندن و آکسفورد( و فرانسه)پاریس 
و لیون( و کشورهای اروپایی بســیاری تجربه های زیسته داشته ام. افتراقی که 
شــما به آن اشاره می کنید ریشــه دار و اندیشه ساز و مولد ذهنیت و سنت های 
فکری و فرهنگی متفاوتی اســت. به خاطر داشته باشید که بنیادهای فرهنگی 
و اجتماعی که ســازندة منطق رفتارهای آدمی هستند فراتر از نظام های سیاسی 
عمل می کنند و همراه شــرایط زیست محیطی موجبات رشد و تحول آدمی را 

فراهم می سازند. 
این که می گویم ازشــرق می آیم، به این معنی اســت که از فرهنگ سکوت 
می آیــم! از فرهنگ همــکاری می آیم، از فرهنگ شــنیدن می آیم، از فرهنگی 
می آیم که در آن به اصطالح »اِســَمع« و »اِفَهم« جدی گرفته می شــود، پیش از 
آنکه دیر شده باشد. من از فرهنگی می آیم که می گوید بازاندیشی تجربة دیروز 

 
من از فرهنگ 
مکتوب می آیم
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اســت که راه فردا را مشخص می کند. من از فرهنگی می آیم که در عین حال، 
آدم هــا را به اکراه در زنجیر و چرخه های زندگی روزمره غربال کرده و از هم 
جدا می کند)باهوش، کم هوش، تیزهوش و...(، من از فرهنگی می آیم که در آن 
تالش، پشتکار و صداقت مهم است. از فرهنگی می آیم که کارکرد ذهن را بیشتر 
سر انگشتان دست می یابند. من از فرهنگی می آیم که در آن خستگی ناپذیری، 
تمرین، تســلط، تحمل، مطالعه و نوشتن بستری برای یادگیری و دانش آموزی 
اســت. من از فرهنگ مکتوب می آیم. از فرهنگی می آیم که تالش و ثبات قدم 

را به مراتب از توانایی های طبیعی اثربخش تر می داند.
در این فرهنگ وقتی به دانشــگاه ها و عنوان هایش نــگاه می کنید مهم ترین 
کلیدواژه هایش: شــوق یادگیری، خســتگی ناپذیری، تــالش بی وقفه، کمک 
بــه یکدیگر و حــرارت در تمرین کردن، جســت وجوی دانایی، پشــتکار، 
سخت کوشی، مطالعه، اخالص داشته باش، آرزوهایت را بلند بگیر و در جهت 
آن ها قدم هایت را کوتاه ولی مستمر بردار که در واقع همان تأکید بر »ُدو« است! 

و جنبة عملی و چگونگی انجام آن برجسته تر است. 
اما فرهنــگ متقابل که فرهنگ غرب، به ویژه اروپا و امریکاســت؛ نگاه به 
آیندة مســئله امــروز و راه حل آن را توصیف می کند ایــن فرهنگ، در مقابِل 
رسیدن از تجربة دیروز به مســئلة امروزِ شرقی ها، از فردا به امروز یا از آینده 
به حال می رســد. فلذا در این فرهنگ، رقابت، پرزنت کردن، تأکید بر توانایی 
و جداسازی، تأکید بر حقوق فردی، منطق، فرضیه، استدالل، جست وجوگری، 
کلنجار رفتن با مســئله، چالش، کنجکاوی، پژوهش، پرسش، و شاید مهم تر از 

همه سماجت در پرسش و پرسش و پرسش و ... ترویج می شود.
این هم قابل ذکر است که در سنت های فکری و فرهنگی گوناگون، در شرق 
و غرب، عبارت ها یا کلیدواژهای التین ســردر دانشــگاه ها نیز متفاوت است. 
در غرب بیشتر حاوی کلیدواژه هایی است چون نور و حقیقت، نور تو در تو، 

روشنائی، روشنفکری، آزادی، پرسش، روحیة پرسشگری و...!

 
در غرب پرسش و 
روحیة پرسشگری 
بسیار اهمیت دارد
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جست وجوی کوتاهی در شبکه های ارتباطی و موتورهای جست وجوگری 
مانند گوگل، مثال های زیر را نشان می دهد. حقیقت5، )دانشگاه هاروارد(؛ نور 
و حقیقت6، )دانشــگاه ییل(؛ در نور تو ما روشنایی را خواهیم دید7، )دانشگاه 
کلمبیا(؛ بگذار نور باشد8، )دانشگاه برکلی کالیفرنیا(، پروردگار نور من است9، 
)دانشگاه آکسفورد(؛ دست آورد ما در اینجا فراگیری معرفت )نور( و دانسته های 

ارزشمند است10، )دانشگاه کمبریج(. 
در این شعارها حقیقت و نور معنایی یکسان با معرفت و علم را می رسانند. 
شــعار دانشــگاه های دیگر بر روی ذهــن، روشــنفکری، آزادی و روحیه و 
سنجه های پرسشــگرانة انتقادی به اندازة علم تأکید می کنند. ذهن و دست11، 
ام آی تی)مؤسســة فنّاوری ماساچوست؛ اِم  آی تی(؛ نسیم آزادی می وزد 1۲)به 
زبان آلمانی؛ دانشــگاه اســتنفورد( بگذار تا دانش بیشتر و بیشتر رشد کند، تا 
زندگانی بشــر غنی شــود1۳، )دانشگاه شــیکاگو(؛ کتاب یادگیری همیشه باز 
است1۴، )دانشگاه هایدلبرگ( همچون درختی در گذر زمان15 )دانشگاه تورنتو(.
در سنت فکری و فرهنگی شرقی شعارها بیشتر حاوی کلیدواژه هایی چون: 
پیوســته خود را قوی کــن و فضیلت را پرورش بده تا جهــان را بپروری16، 
)دانشگاه چینهوا( پشتکار، ســختگیری، اطمینان و خالقیت17، )دانشگاه پکن( 
اخالص و آرزوهای واال داشــته باش، با پشتکار یاد بگیر و با حرارت تمرین 
کن18، )دانشــگاه نانجینگ( پیوســته خود را قوی کن و برای واالترین خوبی 
بکوش19، )دانشــگاه شــیامن( فضیلت را پرورش بده، عقــل را پیش ببر؛ به 
کشورت عشــق بورز، به مردمت عشق بورز۲0، )دانشگاه ملی تایوان( فضیلت 
را پرورش بده و چیزها را بجوی۲1، )دانشــگاه هنگ کنگ( از سخت کوشــی، 
می توان به چیزهایی بزرگ دست یافت۲۲، )دانشگاه سنگاپور، به التین( تربیت 

فرهیختگانی دارای شوق و انگیزه۲۳، )دانشگاه ناگویا ژاپن(. 
این همه برگرفته از پژوهش های میدانی جین لی است و به نظر او همچنین 
در شرق، بیشــتر این جمالت از متن های کنفوسیوسی گرفته شده اند. بنابراین 

 
شعارهای سر دِر 

دانشگاه های شرق 
بیشتر از متن های 

کنفوسیوسی گرفته 
شده اند
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به نظر می رســد فراتر از آموزش و یادگیری، پژوهش نیز امری فرهنگی است 
وسنت های فکری فلسفی شرق و غرب در پژوهش و حرمت مسئله و درس و 
ر وش های یافتن راه حل و سنت های پژوهش -با لحاظ تفاوت های فرهنگی- 

نیز قابل تأمل و بررسی است.۲۴ 

 مرادی: 

این مقایسة فرهنگی به مثابه لنز چه دستاوردی برای ما دارد؟ 

 سرکارآرانی: 

ما نیازمند گفت وگوی بیشــتر در این زمینه ها هســتیم تا ذهنیت، ســبک و 
ســنت های فکری فرهنگی خودمان را در آینة دیگران بشناسیم. البته »مقایسه 
به مثابه لنز« به ما یاری می کند تا هزارتوی این مهم را واکاوی کنیم، تفاوت ها 
را بشناســیم و شــباهت های فرضی را به چالش بکشــیم و نوری در تاریکی 
تودرتوی مســئله هایمان بتابانیم، از آن ها رونمایی کنیم و همیشه سوسوی نور 
انتهای تونل را به مثابه راه خروج فرض نکنیم، چه بسا نور چراغ قطار مسائل 

تازه ای است که به سرعت به ما نزدیک می شود.
به خاطر داشــته باشیم که ما آدم ها برای شــناخت »خود« که امری عظیم و 
محتشــم اســت به »دیگری« نیازمندیم.۲5 بدون دیگری نه تنها اندیشیدن، که 
بازپروری زبان و امکان ارتباط نیز دشــوار است. شناخت شیوه های دیگری از 
مشــاهده کردن، گوش دادن و فهمیدن برای ما آموزنده اســت. در گام بعدی 
نه تنها »فهم خود« که »فهم دیگری« و نه تنها »شــناخت دیگری« که »حرمت 
دیگری« و نه تنها حرمت دیگری که تالش برای »فهِم فهم دیگری« اســت که 
اهمیت خود را نمایان می ســازد. تالش برای شناخت مکانیزم یا سیستم »فهِم 
فهم دیگری« جایی است که پژوهش های بین فرهنگی من بر آن استوار است. 

جایی فراتر از داده ها و ایده ها! 

 
فهِم فهم دیگری 

نیاز به روزی است!
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سرانجام پژوهش های آموزشی

پی نوشت ها:
1. محمد نقی زاده، »مقدمه«، آموزش و توســعه، عباس معدندار آرانی و محمد رضا ســرکار آرانی، تهران: نشر 

نی، چاپ اول 1۳88.
۲. علی اصغر محمدی و فریبرز بیات: کارکردهای دانشگاه در گفت وگو با محمد رضا سرکار آرانی، مدرک تهی 

از دانش و مهارت، همشهری انالین، 17 آذر 1۳86. قابل دسترسی از طریق آدرس زیر:
https://www.hamshahrionline.ir/news/۳8557/مدرک-تهی-از-دانش-و-مهارت
3. Jerome Bruner
4. Elliot W. Eisner
5. Veritas
6. Lux et veritas
7. In lumine Tuo videbimus lumen
8. Fiat lux
9. Dominus illuminatio mea
10. Hinc lucem et pocula sacra
11. Mens et manus
12. Die Luft der Freiheit weht
13. Crescat scientia; vita excolatur
14. Semper apertus
15. Velut arbor ᴂvo
16. Strengthen self ceaselessly and cultivate virtue to nurture the world
17. Diligence, rigor, truthfulness, and creativity
18. Be sincere and hold high aspirations, learn diligently and practice earnestly
19. Strengthen self ceaselessly and strive for the highest good
20. Cultivate virtue, advance intellect; love one’s country, love one’s people
21. Sapietia et virtus
22. Per ardua ad alta
23. To foster courageous intellectuals
24. Jin Li )2012(. Cultural Foundations of Learning: East and West, New York: Cambridge University 
Press, pp.33-54.

۲5. از این منظر واکاوی برنامه های آموزشی سازمان های بین المللی مانند یونسکو، سازمان همکاری های توسعه 
اقتصادی، دفتر بین المللی تعلیم و تربیت و... برای توســعه پایدار و آموزش برای همه، به مثابه دیگری، به ویژه 
در مقایســه با برنامه های تحولی ایران، قابل بررسی و مطالعه است. نتایج این بررسی می تواند نوعی آینه گردانی 

برای بهتر شناختن مسایل خود و فهم فهم دیگران از مسایل تربیتی خویش باشد.
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بخش هشتم

هنر، طبیعت و معماری مدرسه
 در اهمیت معماری مدرسه

 معماری مدرسه برای کودکان می تواند نشاط انگیز باشد
 مدرسة بدون خدمتگزار!

 در همه مدارس بیشترین چیزی که توجه هر بیننده را جلب می کند گلدان های گل است
 هنر، بستر زندگی کودکان و بافتار تربیت مربیان است!

 همه جای مدرسه از هنر و خالقیت های بچه ها آکنده است
 معمواًل در زلزله و سیل و طوفان ها مدرسه ها مأمن مردم است!

 خانه های کوچک و مدارس و کالس های بزرگ، چرا؟
 هنر، طبیعت و معماری مدرسه الهام بخش است

 ما نیاز داریم یاد بگیریم بگوییم سالم، ببخشید، سپاس!
 لذت بردن از محیط یادگیری به اندازة خود یادگیری ارزشمند است

 خبرنامه مدارس، پل دوستی خانه و مدرسه!
 رسیدن به آرامش از طریق نوشتن نامه

 والدین را به مشاهده کالس های درس دعوت کنیم
 آموزش معلم توسط اولیا

 وقتی معلم به خانة دانش آموزان می رود



228

 مرادی: 

آقای دکتر ســرکارآرانی، ما تا اینجا دربارة مباحث مهمی چون خانه، مدرسه، 

کالس درس، بافتارهای فرهنگی و آموزشــی، کودکان، آموزش های رســمی و 

غیررســمی، نگرش ها، سازماندهی محتواهای آموزشــی، پژوهش و تحقیق در 

آمــوزش و پاره ای دیگر از این مباحث صحبــت کرده ایم. چند مبحث دیگر نیز 

مانده اســت که مایلــم در فرصتی که داریم دربارة آن هــا گفت گو کنیم؛ یکی 

معماری مدرسه و دیگری آموزش در فضای مجازی. پس گفت وگوی حاضر را 

به معماری یا فضای کالبدی مــدارس اختصاص می دهیم و در گفت وگوی بعد 

فضــای مجازی و تبعات آن را. پس لطفًا بفرمایید که در جهان امروز به معماری 

مدارس، نور کالس ها، میــز وصندلی ها، رنگ کالس ها و دیوارها، فضای باز و 

گســتردة مدارس، ورزش، کتابخانه، آزمایشگاه، فضاهای فوق برنامه، بهداشت 

مدارس و غیره؛ چقدر اهمیت داده می شود. در ایران البته در سه دهه اخیر شاهد 

تالش های مؤثری در این زمینه هستیم و مدارس مستحکم خوبی به همت خیّران 

مدرسه ساز و یا سازمان نوسازی مدارس ســاخته شده، ولی این ساختمان های 

مســتحکم هم، باز به نظر می رسد هنوز تا مدارسی که در بسیاری از کشورهای 

پیشــرفته وجود دارد فاصله اش زیاد است و بیشتر همان کارکرد مدارس گذشته 

را دارد. یعنی تعدادی کالس در یک راهرو و مقداری هم تجهیزات و تأسیسات!

 
در اهمیت معماری 
مدرسه
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 سرکارآرانی:

فضای کالبدی تا حدود زیادی می تواند، به ویژه برای کودکان، ساعات حضور 
در جایی مثل مدرسه و کالس درس را قابل تحمل و از این مهم تر نشاط انگیز کند. 
در ژاپن خانه های مردم کوچک ولی مدارس و کالس های درس وسیع و بزرگند. 
کالس های درس با تعداد زیاد دانش آموز )به طور متوسط ۴0 نفر(، همگی پاکیزه، 
بزرگ، سینه داده به آفتاب و قابل دسترسی است، به نحوی که راهروها در کالس ها 
کنار قرار دارند، نه در وســط آن ها که در نتیجه نورگیری آن ها دوچندان می شود. 
تمیزترین جای مدرســه هم دستشویی ها است. نظافت همه چیز و همه جا در این 
فضا بر عهدة خود بچه هاست. تقریباً تمامی کالس های مدارس دارای تلویزیون و 
شبکه های ارتباطی مجازی اند. فضای اختصاصی نگهداری از حیوانات اهلی، گل 
و گیاه کاری، کارگاه ها، سالن های ورزشی و موسیقی و آزمایشگاه ها و کتابخانه و 
زمین های بازی وسیع و فضاهای باز برای فعالیت های آزاد، آشپزخانة مجهز برای 
آماده ســازی غذای بچه ها و کارکنان، سالن های ورزشی سرپوشیده و استخر شنا، 
استودیو برای ضبط و پخش صدا و تصویر، سالن های تدریس زبان دوم، آشپزی 
و خانه داری، سالن رایانه، فضاهای بازی به مثابه گذرگاه آشنایی با جهان، که در 
آن کتاب ها و نوارهای ویدئویی و نشریاتی برای آشنایی با کشورها و فرهنگ های 
مختلف جهان ارائه می شود، فضاهای الزم برای زمان مشاوره و راهنمایی فردی یا 
گروهی معلمان با دانش آموزان و... این ها به محیط مدرسه تنوع، جذابیت و نشاط 

خاصی داده است.

 مرادی: 

در مدارس ما میز و نیمکت ها اســتاندارد و طبی نیست، و چه بسا بچه هایی با قد 

و قامت های متفاوت مجبورند از میز و نیمکت های یکسان استفاده کنند. نمونه دیگر 

این که در چند ســال گذشته، من همواره از دانشجویان پرسیده ام آیا شما در دوران 

دانش آموزی از دستشویی مدارس استفاده می کردید یا نه؟ بیشترشان می گفتند ما به 

 
معماری مدرسه 

برای کودکان 
می تواند نشاط انگیز 

باشد
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خاطر تمیز نبودن اســتفاده نمی کردیم. به هر صورت ما کمتر به این موضوع توجه 

می کنیم که این بچة شــش هفت ساله که به مدرسه می رود و به خاطر کثیف بودن 

دستشــویی ها، از آن ها استفاده نمی کند چه رنجی می برد و چقدر آسیب می بیند؛ و 

حال آن که اگر به همان توضیح المسائل سنتی هم رجوع کنیم، که نقدهایی هم به آن 

وارد است، مسائل از باب طهارت شروع می شود و بعد به نماز و روزه می رسد، یعنی 

حیات طیبه را از بهداشت و دستشویی ها آغاز کرده است. 

 سرکار آرانی: 

البته مســئله دستشویی ها جزئی از مسئله اســت و معماری مدرسه فراتر از 
این هاست. ترس از دستشوئی رفتن بچه ها در مدارس ایران نکته قابل توجهی 
است. در ســال تحصیلی 1۳6۲ که در یک مدرسة ابتدایی مربی بودم، خوب 
یادم هســت که بعضی وقت ها روی دیوار دستشویی ها عالمِت به این تصویر 
نگاه کنید یا به اینجا نگاه کنید را می زدم تا بچه ها جهت اســتفادة درســت از 
سنگ دستشویی را به تدریج یاد بگیرند. این ها مسائلی است که عمومًا مغفول 
مانده اســت، نه تنها در آموزش عمومی که در آموزش عالی هم! سال گذشته 
در دانشــگاهی در ایران شگفت زده شدم وقتی دیدم سرویس های دانشجویان 
و کارمندان و اســتادان از هم جداست، و ســرویس های استادان قفل و بستی 

محکم نیز دارد! 
من قباًل استفادة اختصاصی از آ سانسورها را در برخی از ساختمان های دارای این 
امکانات در دانشــگاه های تهران دیده بودم! به هر حال، این تجربه ها به من کمک 

می کند که از پرسش شما متعجب نشوم و متوجه عمق غم انگیز سؤال شما باشم.
در ژاپن، نظافت و بهداشت مدارس بسیار مورد توجه است. همة دانش آموزان 
از کالس اول ابتدایی مســئولیت نظافت و حفظ بهداشــت مدرسه را بر عهده 
دارند. مدرسه خدمتگزار یا بابای نظافت چی ندارد! نظافت در آنجا یک عادت 
فرهنگی اســت و افراد در جامعه، خانواده، محل کار و به ویژه مدرسه، نسبت 
به آن توجه خاص دارند. این توجه و مراقبت عالوه بر حفظ بهداشت عمومی 

 
مدرسة بدون 
خدمتگزار!
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و ســالمت جسمانی و روانی افراد، موجب ترویج فرهنگ کار و مهم تر از آن 
حفظ نظافت و بهداشت شده و بر اهمیت و آثار اجتماعی انجام وظایف فردی 
و اجتماعی تأکید دارد. در همة مدارس بیشــترین چیزی که توجه هر بیننده را 
جلب می کند گلدان های گل اســت که در همه جا از کنار تخته ســیاه کالس ها 
گرفته تا زمین های بازی، استخر شــنا، کارگاه ها و آزمایشگاه ها و سالن رایانه 
و...دیده می شــود. این گلدان های زیبا را معموالً خود بچه ها پرورش داده اند و 
از آن ها مراقبت می کنند. همه جای مدرســه از کف راهروها گرفته تا کالس ها 
و ســالن های ورزشــی و آموزشی و تا کارگاه ها و دستشــویی ها و... را خود 
بچه ها تمیز می کنند. همة اهالی مدرسه هنگام ورود به داخل ساختمان مدرسه 
کفش های خود را بیرون می آورند در جاکفشــی قرار می دهند و دمپایی ویژة 

عبور ومرور در مدرسه را می پوشند.
صندلی نشســتن بچه ها در کالس های درس اختصاصی است. میزی است 
همراه با صندلی که به طور میانگین اســتاندارهای ســن و ویژگی های سنی و 
جســمانی رشــد هر پایه در آن ها رعایت شده اســت. در عین حال چون هر 
دانش آموز میز و صندلی اختصاصی خود را دارد امکان توجه به نیازهای ویژه 

او، در موارد خاصی که اشاره شد، نیز آسان تر و قابل برآورده شدن است.

 مرادی: 

معماری مدرســه و ارتباط آن با هنر و تربیت نیز مهم اســت. اکنون ما فقط 

در مدارســمان یک زنگ هنر داریم که نوعًا در حاشــیه است و خیلی از مواقع 

بچه هــا در آن زنگ، دروس ریاضی و علــوم و... می خوانند. تجربه های جهانی 

یــا تجربة ژاپنی ها در به خدمت گرفتن هنرهــای هفت گانه در تربیت و آموزش 

چه جایگاهی دارد؟ برای آن ها آیا یک زنگ هنر اســت یا همانند چتری است بر 

ســر کل آموزش و پرورش که از طراحی فضا گرفته تا نوشتن کتاب از آن بهره 

می برند. افزون بر این شاید با هنر بتوان فضای خشک و رسمی آموزش و پرورش 

 
در همه مدارس 
بیشترین چیزی 

که توجه هر بیننده 
را جلب می کند 
گلدان های گل 

است
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را تلطیف و خوشایند کرد، چرا که هنر به خودی خود دلپذیر و روح نواز است.

 سرکارآرانی: 

هنر برای بسیاری از کودکان بستر زندگی و برای پاره ای از مربیان بافتار تربیت 
است. برای برخی اما فقط زنگ یک درس است در بودجه بندی دروس! کما اینکه 
هنر در جهان مدرن برای برخی در کاالی تجملی یا زندگی تجملی تجلی می کند. 

اما به زعم من معلمی یعنی علم و هنر آموزش و یادگیری.
هنر به ویژه در جوهرة طراحی برنامه های درسی و تألیف کتاب های درسی 
خیلی مورد توجه است. مؤلفان کتاب های درسی در ژاپن به این مهم به خوبی 
پرداخته اند. قباًل گفتم که برای هر کتاب درســی در هر پایه، حلقه های متعدد 
تولید تشــکیل می شود که کار یکی از آن حلقه ها واکاوی محتوا از منظر بافتار 

هنری اثر و نحوة بهره گیری از آن برای انتقال پیام است. 
به عالوه به هنر در ســاختمان ها و فضاهای آموزشی توجه ویژه ای می شود، 
زیرا فضای کالبدی محلی اســت که در آن تربیت به وقوع می پیوندد، بنابراین 
باید خودش نیز از نظر هنری تأثیرگذار باشــد. ابهت فضا و هنر معماری برای 
تربیت پیام آفرین اســت. هم پیام می سازد و هم در انتقال و ارتباط آن سازنده 
عمل می کند. نه تنها در ژاپن به این نکته توجه قابل تحســینی می شــود بلکه 
در جهان نیز بخش های مطالعاتی فضا و معماری آموزشــی در دانشــکده های 
معماری از رونق قابل توجهی برخوردار اســت. ایران نیز در سال های اخیر با 
توجه به پراکندگی جغرافیایــی و اقلیمی، تجربه های قابل توجهی در معماری 

فضای آموزشی به دست آورده است که شما هم اشاره کردید.

 مرادی: 

هنر در کالس های مدارس ژاپن چگونه به کار گرفته می شود؟

 سرکارآرانی: 

در ژاپــن، درس های مهارت های زندگی، کاردســتی، خوشنویســی و دکلمه، 

 
هنر، بستر زندگی 
کودکان و بافتار 
تربیت مربیان 
است!
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موسیقی، نقاشی و انشا زمینه های رشد و توسعة هنر هستند. در آموزش متوسطه 
نیز درس »تمشــیت امور خانواده« و به تعبیر آشــنا و قدیمی ما »تدبیر منزل« نیز 
به درس ها اضافه می شــود و خیاطی و گلــدوزی و اقتصاد منزل و گل آرایی و... 
بافتاری برای توجه به تربیت هنری تلقی می شود. به عالوه، هم حضور یافتن در 
طبیعت، و هم طبیعی و ارگانیکی دیدن فرایند تربیت عنصر اساسی کلیة فعالیت های 
تربیتی مدرسه است. بنابراین در مدرسه هنر و خالقیت کودکانه فضاهای بسیاری 
برای بروز خود دارد و همه جا و همه گاه چشم نواز است. پروژه های دانش آموزان 
دربارة ارتباط هنر با درس های علوم تجربی، ریاضیات، موســیقی و اقتصاد نیز در 

موضوعات درسی گوناگون رونق دارد.
مثاًل در درس مهارت های زندگی )پایة اول و دوم ابتدایی(بچه ها در سبدهایی که 
به نام خودشان است، گل آفتاب گردان پرورش می دهند و در درس نقاشی کنار این 
گل ها می نشینند و آن ها را نقاشی می کنند، در درس زبان آموزی هم نقاشی های خود 
را توصیف کرده و انشا می نویسند و می خوانند، در درس موسیقی نیز برای بهترین 

توصیف های خود از گل آفتاب گردان آهنگی انتخاب می کنند و با هم می نوازند! 
هفته گذشــته در مدرســه ای بودم. یک کالس درس نقاشــی داشت. معلم 
کارت هایی را به یکایک بچه ها داد که رویش تصویر یک دوربین عکاسی حک 
شده بود. گفت بروید همه جای مدرسه را بگردید و هرجا نظرتان را جلب کرد 
بایســتید و با این کارت، که مثاًل دوربین عکس برداری است، عکسی در خیال 
خود بگیرید و همانجا بنشــینید و تصویر خیالی را پشت کارت نقاشی کنید و 
برگردید، سپس گفت برای این کار ۴0 دقیقه وقت دارید. این را داشته باشید؛ 
حاال در تهران؛ من رفتم به مدرســه ای معروف در ولنجک، در جریان گزارش 
فعالیت های مدرسه بنده را راهنمایی کردند به گذرگاهی برای مشاهدة تابلوی 
نفیســی که از موزه ای در تهران اجاره کرده بودند. مدیر مدرسه با شعف زیاد 
توضیح می داد که با چه تشریفاتی هر ماه یکی از این تابلوها را اجاره می کنند 

و در گوشة خاصی از این گذرگاه به نمایش می گذارند. 

 
همه جای مدرسه از 
هنر و خالقیت های 
بچه ها آکنده است
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پرسیدم برای چی این کار را می کنید؟ گفتند برای اینکه فضا هنری شود! و بچه ها 
در عبور از این گذرگاه نگاهی به ابهت نقاشی داشته باشند و دست کم حّظی هنری 
به دست آورند. به عالوه بچه ها زنگ نقاشی می آیند اینجا و می نشینند و با الهام از 

آن نقاشی می کنند!! واکنش من اما به دل مدیر و همراهان نچسبید.
گفتم چرا بچه ها را آزاد نمی گذارید تا در حیاط مدرسه از هر آنچه می خواهند 
و نظرشــان را جلب می کند نقاشی بکشند!؟ از روی این تابلوی نفیس نقاشی 
کشیدن برای کودکان طاقت فرساســت، هم حرمت هنر و هم حرمت هنرمند 
به حراج گذاشــته می شود و از این رویکرد مکانیکِی بزرگ ساالن به هنر حّظی 

برای دانش آموزان فراهم نمی آید! بگذریم.
نکتة دیگر این که فضای های مدارس در ژاپن هم منعطف، هم دوســتانه و هم 
هنری اســت. نه مثل مدرسة ولنجک، با قرض گرفتن و نصب تابلوهای هنری از 
موزه؛ بلکه با وارسی همة اجزا و عناصری که فضا را می سازد از چشم کودک. یعنی 
ورودی ها، کفش کن ها، نورگیرها، رنگ آمیزی ها، سادگی، سایه روشن های نمادین، 
اندازه های پله ها برای طبقات باالتر و ســازماندهی کالس های درس براســاس 
پایه های تحصیلی و طبقات فضا و... این ها همه را طوری می سازند که جلوه ای از 

هنر معماری )قرینگی ها و ناقرینگی ها( در آن ها باشد.
ماندگاری سازه های کالبدی مدرسه نیز از متوسط سازه های اداری و خانه های 
اجتماعات محلی بیشــتر و نیرومندتر است، به نحوی که در زلزله و طوفان و 
سیل یا سونامی، مدرسه ها مأمن مردم و اجتماعات محلی است. تاریخ حوادث 
در ژاپن نشــان می دهد که معموالً در زلزله و ســیل و طوفان، ساختمان های 
مدارس تاب آوری بیشتری دارند و مثل نماد مقاومت سرپا ایستاده اند. تصاویر 
زلزله های مهم ژاپن از این منظر نگاه تیزبین ناظران خارجی را همیشه به خود 
مشغول ســاخته است. فلذا، معموالً یکی از اشاره های نغز بنگاه های معامالتی 
به مشــتری، در هنگام اجاره یا خرید خانه، تأکیدشان بر این نکته است که این 
واحد با نزدیک ترین مدرســه فالن قدر فاصله دارد؛ یعنی به مدرســه نزدیک 

 
معموالً در زلزله و 
سیل و طوفان ها 
مدرسه ها مأمن 
مردم است!
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است.
 مرادی: 

در ژاپن با وجود زمین و خاک کم، مدرسه هایشان بزرگ و وسیع است اما در 

ایران با این همه وسعت زمین وخاک، مدارس کوچک است. حتی در روستاهای 

ما مشاهده می شود که فضای مدارس کوچک است با این که دور تا دور مدرسه 

زمین های وسیع بایری وجود دارد.

 سرکارآرانی: 

بله؛ در ژاپن، خانه ها کوچک و مدارس به شکل شگفت انگیزی بزرگ اند. مدرسه 
در اجتماعات و مناســبات محلی آنجا محلی امن است و از منظرهای گوناگون 
فیزیکی، فرهنگی و...برای اهالی محله پناهگاه است. در واقع مدرسه تنها سرپناهی 
کالبدی و بی روح، صرفاً برای انتقال بســته های دانش مورد نظر بزرگ ســاالن به 
بچه ها نیست. بلکه محیطی است سرشار از حیات و گوشه گوشه اش برانگیزانندة 
کنجکاوی است! با بیشــتر مظاهر طبیعت ارتباط تنگاتنگی دارد و اساساً وسعت 
فضای آن خود خالق طبیعتی شگفت انگیز برای جنباندن حس کنجکاوی و تالش، 

انضباط، آرامش و تنوع و شوق یادگیری است. 

 مرادی: 

دوســتی می گفت دختربچه ام را به کالس اول گذاشــته بودم. روز اول که از 

مدرسه برگشــت گفت: بابا، من این مدرسه را دوست ندارم! گفتم: چرا؟ گفت: 

چون درخت ندارد. دوســت دیگری هم می گفت، دختربچه ام را بعد از کالس 

اول به مدرســه دیگری برای کالس دوم برده بودم. روزی از او پرسیدم دخترم 

این مدرسه بهتر است یا مدرسة پارسال؟ فکری کرد و گفت: این مدرسه درخت 

دارد. بــه هر حال، بفرمایید که در ژاپن آیا برای هر فرد اســتانداردهای فضای 

آموزشی و کمیّت و کیفیّت الزم وجود دارد؟

 سرکارآرانی: 

 
خانه های کوچک 

و مدارس و 
کالس های بزرگ، 

چرا؟
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بله! نه فقط در ژاپن بلکه در ایران هم اســتانداردهای مشخصی وجود دارد. 
ولی پارادایم ها متفاوت است. هر قاب کوچکی از فضای مدارس در ژاپن راهی 
به جلوه ای از طبیعت می گشــاید. پنجره ها تنها برای گرفتن نور طبیعی نیست؛ 
هریک به نحوی طراحی شده اســت تا راهی را برای سرکشیدن به همه جای 
مدرســه و همة فعالیت های تربیتی باز کند. نوع مصالح ســاختمانی از این هم 
ظریف تر و دقیق تر به کار گرفته می شــود. فضاهای کالبدی ســخت و بتنی با 
چوب و ... به صورت شــگفت انگیزی نرم و دوست داشــتنی و چشم نوازند. 
سایه روشن هایی که به دقت با مصالح ساختمانی چوبی، به کار گرفته می شود، 
دیالوگ نابی را بین فرد و سکوت، برای هر حاضری سامان می دهد. تقریبًا مثل 
حالتی که محو تماشای میدان نقش جهان اصفهان می شوید و با هنر، معماری، 
دانش و فرهنِگ یکپارچه شــده در این اثر به گفت وگو می نشــینید. به عالوه 
نســبتی هماهنگ با آب و هوا، میزان باد و باران و سنجه های تنظیمی برای دما 

در فصل های گوناگون سال دارد. 
ُزهیر متکی )عضو هیئت علمی دانشــکده معماری و شهرســازی دانشگاه 
شهید بهشتی( در یکی روزهای حضورم در یک مدرسة ابتدایی در حومة شهر 
توکیو، همراهم بود. به او توصیه کردم از منظر معماری فضا گزارشی تهیه کند، 
اجابت کرد. او در این گزارش مصور »حضورِ ادراکی طبیعت در بنای مدرسة 
ابتدایــی در حومة توکیو را به خوبی تبیین می کنــد.1 البته در این بارة مطالعه 
تاریخِی اولین فضاهای آموزشی مدارس مدرن در ایران مانند دارالفنون، رازی، 

البرز و... و نیز مدارس قدیمه نظیر نظامیه های بغداد و... نیز توصیه می شود.

 مرادی: 

کشف استعداد و عالقة دانش آموزان موضوع مهمی است. در اینجا کشف نقطة 

تالقی )مشترک( استعدادها و عالئق یک دانش آموز موضوع مغفولی است و خانه 

و مدرســه نه تنها به این موضوع اهتمام نمی ورزند و به آن توجه علمی ندارند 

 
هنر، طبیعت و 
معماری مدرسه 
الهام بخش است
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بلکه دانش آموز را سوق می دهند به رشته های خاص. به نظر می رسد این کشف 

از نظر علمی مهم اســت، چرا که 5۰ سال زندگی بعدی این دانش آموز را جهت 

می بخشــد و تعیین می کند و سعادتمندی و خوشبختی بچه در گرو آن است. در 

جهان و ژاپن این موضوع چقدر اهمیت دارد و چگونه به آن می پردازند؟ 

 سرکار آرانی:

به اهداف آموزش در ایران، در دوره های مختلف، نگاه کنید. برای مثال گزارش های 
ارزشــیابی انقالب آموزشی رامسر را در ابتدای دهه 50 بخوانید، اغلب در آسمان 
و نزدیک خورشید است! پس از انقالب نیز به ترتیبی شد که گویی می خواهیم با 
نصف روز مدرسه رفتن بچه ها، انسان هایی شبیه مالئک از آن ها درست کنیم. در 
حالی که ما نیاز داریم یاد بگیریم بگوییم ســالم! بگوییم ببخشید! بگوییم سپاس! 
تمرین مهارت های خواندن کنیم که سخت در آن عاجزیم! و...به بنیادهای اساسی 

و مشخص و قابل اندازه گیری آموزش مدرسه ای بپردازیم. 
داشتن ده ها هدف تربیتِی آرمانی برای هر دورة تحصیلی همة ما را از رازها، 
نیازها و به زعم شما عالئق و توانمندی های صاحب اصلی این خانه که بچه ها 
هستند باز می دارد. بعضًا هم با عجز از تمهید شیوه های ارتباطی اثربخش میان 
کودک و مدرسه و خانواده، و هدف های محیط های تربیتی رسمی، خودآگاه یا 

ناخودآگاه دربارة آن ها تصمیم می گیریم.
ژاپنی ها بیشــتر به جای آزمون  گرفتن های به ظاهر اســتاندارد )مانند آنچه 
دربارة هوش تصور می شــود( برای کودکان فرصت هایی در خانه و مدرســه 
ایجاد می کنند و از خالل این فرصت های متنوع یادگیری در خانه و مدرسه و 
راه میان این دو)محیط های فرهنگی و اجتماعی محلی و خانوادگی( کودک را 
تحت نظر و مشاهده می گیرند. مکانیزم های مشاهده و یادداشت و ثبت وضبط 
فرهنــگ مکتوب هم به یاری خانه و مدرســه و حتی خــود کودک می آید تا 
بدون لکنت زبان دربارة آنچه عالقه دارد یا می تواند انجام دهد، بنویسد. وقتی 
این فرصت ها در همه جا به کودک داده می شــود تــا همه چیز را روی کاغذ 

 
ما نیاز داریم یاد 
بگیریم بگوییم 

سالم، ببخشید، 
سپاس!
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بیاورد، و از آنجا که این مشــاهدات و یاداشــت ها و خودنوشته ها با جزئیات 
وصف ناپذیری همراه اســت، گفت وگو درباره آن ها آسان تر و تحلیل و تبیین 
علمی آن ها نیز ممکن می شــود. متقاعد شدن طرفین)خانه، مدرسه و کودک( 

بدون مشاجره ممکن و از قول لَِیّن نیز در این میان بهتر رو نمایی می شود. 
در سال های اخیر توان تجزیه و تحلیل »بیگ دیتا۲«ها یا داده های عظیم و توسعة 
فنّاوری هــای هوش مصنوعی هم به تحلیل دقیق تر و ســریع تر این داده ها یاری 
رسانده است و در نتیجه امکان شناخت و تشخیص بهتر نیازها و رازهای کودک و 

اثربخشی بیشتر تصمیم ها برای طراحی یادگیری را فراهم آورده است. ۳
معلمــان ژاپنــی می گویند اگر ما در مدرســه برای بچه هــا محیط زندگی 
شــوق انگیزی فراهم کنیم مهم تریــن کار را انجام داده ایم. بنابراین کوشــش 
می کنیم به کودکان بیاموزیم که چگونه بیاموزند و چگونه از مدرســه و کالس 
درس لذت ببرند. لذت بردن بچه ها از فرایند و فضا و محیط یادگیری به اندازة 
خود یادگیری و نتیجة آن ارزشــمند اســت. با این نگاه، ما به دانش آموزان یاد 
می دهیم که چگونه به یادگیری عالقمند شوند و آن را به خارج از کالس درس 

و مدرسه نیز تعمیم دهند.

 مرادی: 

در ایران ارتباط خانواده و مدرســه بیشتر فرو کاسته شده است به کمک های 

مالی؛ یعنی مدرسه اغلب از من پدر انتظار دارد که به آنجا کمک مالی کنم. ولی 

پشت سرم را هم نگاه نکنم. در این جا تعامل علمی و تربیتی بین خانه و مدرسه 

کمتر وجود دارد تا برای مثال، هر دو طرف کوشــش کنند که به شــکل دقیق و 

علمی استعدادها و عالئق بچه کشف شود. به نظر شما آیا راهی برای این تعامل 

وجود دارد؟

 سرکارآرانی: 

در مدارس از راه های مختلف می توان ارتباط مؤثری را با خانواده ها برقرار کرد. 

 
لذت بردن از محیط 
یادگیری به اندازة 
خود یادگیری 
ارزشمند است
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یکی از آن ها جلســات مشترک مدیر و معلمان با والدین یا همان انجمن خانه و 
مدرسه است. در این جلســات، دو طرف عالوه بر گفت وگو دربارة فرزندان، به 
صورت کلی دربارة برنامه های آموزشی مدرسه، گالیه های دانش آموزان در خانه، 
درخواســت های والدین از مدرســه، رفتارهای اجتماعی معلمان و دانش آموزان، 
انضباط کالس درس، سازماندهی فعالیت های مورد عالقة دانش آموزان و انتظارات 
احتمالی معلمان و نظرات مدیر مدرسه و...بحث و گفت وگو می شود. از این رهگذر 
هم معلمان و هم والدین به زبان و فهم مشترکی از مسائل و راه حل های آن دربارة 
تربیت فرزندانشان می رسند و از یکدیگر می آموزند و تجربه های خود را به آسانی 

با یکدیگر در میان می گذارند.
مسیر دیگر این همکاری دفترچه های به قول ما انضباطی، و خبرنامه هایی است 
که بین خانه و مدرسه پیام رسانی می کنند. معموالً دفترچه ها شامل نامه هایی است 
بین معلم و خانواده. بچه ها حامل این دفترچه ها و پیام ها هستند. معلم دربارة رفتار، 
عالئق و توانایی های بچه می نویسد، گزارش می دهد یا پرسش می کند و... و ولی 
یا اولیای دانش آموز هم پاسخ می دهند، اظهار نظر می کنند یا پرسش تازه ای مطرح 
می کنند. در سال های اول آموزش ابتدایی تعامل خانه و مدرسه از طریق این نامه ها 
مهم و اثربخش است، چون شامل همة فعالیت ها و وضعیت های جسمی، روحی، 

تربیتی و آموزشی و رفتاری کودک...است. 
خبرنامه ها هم براساس عالقه و ابتکار معلم کالس تهیه می شود و به صورت 
ماهانه یا فصلی برای خانواده ها، از طریق بچه ها، ارســال می شود. آقای ایشی 
کاوا در کتاب »معلم به مثابه رهبر« به روش استفاده از این خبرنامه ها، در شش 
ســالی که معلم پایة اول بوده، پرداخته اســت. او برای نشان دادن چگونگی 
ارتباط خانه و مدرســه و اطالع معلم و والدین از فرایند رشد و گفتار و کردار 
بچه هــا و بازخورد دادن به آن ها، در یکی از این خبرنامه ها با عنوان »اتوبوس 

در حال حرکت« چنین آورده است:
»یوکو )دانش آموز(:آقا معلم! آقا معلم! امروز یه گل کاشتم. بعدش به داخل 

 
خبرنامه مدارس، 

پل دوستی خانه و 
مدرسه!
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گلدون که نگاه کردم، دیدم که یه کرم خاکی داره توش وول می خوره.
معلم )ایشــی کاوا خطاب به والدین یوکو(: یوکو، چیزی را که دیده بود به 
همان صورت نوشــته بود. احســاس تعجب یوکو که به خاطر دیدن یک چیز 

جدید بود به خوبی منتقل می شود.
کِنجی )دانش آمــوز(: میگم این دونه )دانه( قدرت عجیبی داره ها! من فقط 
یک دونه کاشته بودم، ولی از همون یک دونه، دونه های زیادی به وجود اومد. 
و اون دونه هایی که بعد از این درســت شدند مثل همون دونه ای است که من 

در اول کاشته بودم. واقعًا که خیلی عجیبه!
معلم )ایشــی کاوا خطاب به والدین کِنجی(: با وجود اینکه از کالســی که 
دربارُه دانه بود مدت زیادی می گذرد، ولی دانش آموزان در ذهن خود پیوســته 
دربارة موضوعی که برایشان جالب است فکر می کنند، و این واقعًا حیرت انگیز 

است.«
به گزارش آقای ایشی کاوا، پس از ارسال این خبرنامه به خانواده ها، متقاباًل 
نامه های زیادی از والدین به دســت ایشان رسیده اســت. برای مثال یکی از 

والدین در واکنش به خواندن خبرنامة »اتوبوس در حال حرکت« نوشته بود:
»خبرنامــة اتوبوس در حال حرکت را خوانــدم. واقعًا در البه الی جمالت 
کوتاه دانش آموزان، طرز فکر و احساساتشــان نهفته شــده است. دقیقًا همانند 
عنوان خبرنامه که اتوبوس در حال حرکت است، در محتوای آن نیز احساسات 
آزاد و روان دانش آموزان که خطاب آن به معلمشان است به خوبی هویداست. 
... بچــة خود من در اوایل خیلی بهانه گیری می کرد ومن نگران بودم که نرفتن 
به مدرســه تبدیل به عادت در وی شود. ولی این اواخر، با سرحالی به مدرسه 
می رود. به نظرم، این تغییر به خاطر آن است که بچه ام با پی بردن به این موضوع 
که می تواند از طریق نوشــتن نامه و بیان احساســات خود ابراز وجود کند، به 
آرامش دست یافته اســت. واقعًا از نحوة کالس داری شــما تشکر می کنم....
خودتان بهتر می دانید که بچة من واقعًا بچة پردردســری است. ولی خواهشی 

 
رسیدن به آرامش 
از طریق نوشتن 
نامه
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که از شما دارم این است که اگر در این بچه جنبة مثبتی دیده می شود، به رشد 
این جنبة مثبت، ولو به مقدار ناچیز، کمک کنید. از اینکه چنین درخواســتی از 

شما می کنم واقعًا شرمنده ام.«۴ 
همان طور که مالحظه می کنید این نامه رســانی یا خبرنامه نویســی ها، هم به 
معلم یاری می کند تا بچه ها را بهتر بشناســد، هــم خانواده ها درک بهتری از 
معلمــی پیدا می کنند و هم بچه ها با دیده شــدن از این طریق شــوق رفتن به 
مدرســه را پیدا می کنند. این نوع ارتباِط خانه و مدرسه، به ویژه برای بچه های 
پایــة اول، معلم را جــای ولی و ولی را جای معلم می نشــاند و زبان، فهم و 

آرزوی مشترکی برای رشد بچه ها به یاری خود آن ها فراهم می آورد.
به عالوه مدیر و معلمان مدرســه از والدین دانش آموزان دعوت می کنند تا 
چند بار در طول ســال تحصیلی در کالس درس حضور یافته و شــاهد نحوة 
آمــوزش، یادگیری و فعالیت معلمان و دانش آموزان، تعامل میان آن ها و رفتار 

اجتماعی فرزندان خود باشند. 
اولیا، براساس برنامه ای مشخص، در طول سال تحصیلی در گروه هایی معین 
در کالس درس فرزندان خود حاضر می شوند و به مشاهدة کالس می پردازند؛ 
ســپس با معلم دربارة ویژگی ها، توانایی ها، نیازها، عالقه ها و رازهای بچه های 

خود گفت وگو می کنند.
در سال های اولی که به ژاپن رفته بودم در روز ۲5 جون 1996 شاهد حضور 
مادران گروهی از دانش آموزان در کالس درس ریاضی پنجم ابتدایی در مدرسه 
کومنوی شهر ناگویا بودم. مادران قباًل دعوت رسمی شده بودند و آقای ایشی 
کاوا معلم این کالس روز قبل از طریق دانش آموزان نامه ای برای مادران ارسال 
کرده بود و ضمن بیان موضوع درس، خالصه ای از طرح درس، مباحث کتاب 
درسی و چیدمان کالس را توضیح داده بود. شاید برای شما اشاره به بخشی از 
محتوای این نامه به همان تاریخ جالب باشــد. آقای ایشی کاوا در نامه خود از 
جمله نوشته بود »...موضوع درس ریاضی فردای ما نسبت و تناسب است. من 

 
والدین را به 

مشاهده کالس های 
درس دعوت کنیم



242

در تمنّای یادگیری ۲

در طرح درس تالش کرده ام راهکارهای مورد عالقه و حتی االمکان نزدیک به 
زندگی روزمرة دانش آموزان را برای طرح مسئله و جلب توجه آن ها پیدا کنم. 
کالس درس شوق انگیز، به ویژه درس ریاضی، دانش آموزان را به اندیشیدن و 
کوشــش برای فهم مسئله تشویق می کند. از شما به عنوان اولیای دانش آموزان 
می خواهم به طرح درس و راهبردهای آموزشــی و مهارت های تدریســی که 
فردا به کار خواهم گرفت به دقت توجه کنید و ســعی کنید همچون گذشــته 
پس از کالس نظرات خود را برای من بنویســید. با سپاس فراوان از همکاری 
شــما، تأکید می کنم که شنیدن دیدگاه های شما پس از کالس، به ویژه در مورد 

فرزندانتان یا دربارة کالس درس برای من آموزنده خواهد بود.«
در روز ۲5 جون اولیای شــرکت کننده با برگه هایی که روی آن نوشته شده 
بود: »نظرات خود را پس از مشــاهدة کالس بنویسید« وارد کالس شدند و در 
ردیف آخر کالس کنار هم ایســتادند و به مشاهدة تدریس معلم پرداختند. در 
جریان این مشــاهده، برخی بر رفتار فرزند خود متمرکز بودند، برخی به کنش 
و واکنش های معلم و دانش آموزان توجه داشتند و برخی نیز ارتباط میان خود 
بچه ها را زیر نظر داشــتند. من شــاهد بودم که بعضی از مادران شرکت کننده 
در فرصتی که به حل مســئله ریاضی می اندیشیدند، خم می شدند و آهسته به 
صندلی فرزند خود نزدیک می شدند و رفتار او را به دقت مشاهده می کردند یا 

ناخودآگاه سعی می کردند او را راهنمایی کنند.
پــس از کالس، شــرکت کنندگان در جلســه ای بــا ایشــی کاوا در مورد 
مشاهدات خود به گفت وگو نشستند. موضوع این گفت وگوها بیشتر به استناد 
یادداشت هایشــان از مشاهدة تدریس ایشی کاوا و رفتار فرزندانشان در فرایند 
آن بود. یکی از مادران با مرور یاداشــت های خود ســر صحبت را باز کرد و 
گفت:»مــن مهارت های ادارة کالس درس ریاضی آشــنایی زیادی ندارم و به 
دقت نمی توانم اظهار نظر کنم. در عین حال با مشــاهدة کالس شــما از اینکه 
دانش آموزان را در کالس درس فعال و پرتحرک دیدم خوشــحال شدم. ولی 

 
آموزش معلم 
توسط اولیا
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احســاس کردم که شما تدریس را بدون توجه کافی به دانش آموزانی که هنوز 
در وقت تعیین شده راه حل مشخصی را برای مسئله نیافته اند ادامه دادید.«

پس از جلســه، با ایشــی کاوا گفت وگو کردم. از او خواستم تا نظر خود را 
در ارتباط با مباحث مطرح شــدة اولیا بیان کند. او با مرور یادداشت های خود 
از آنچه در جلســه گذشته بود گفت: »...آن ها چیزهای زیادی به من آموختند. 
بــرای من خیلی جالب بود که اولیا رفتار فرزندان خود را به دقت مورد توجه 
قرار می دهند و احساساتشــان همراه با میزان تحرک و فعالیت فرزندانشان در 
کالس تغییر می کند. این دگرگونی احســاس موجب بیان نکاتی درخور توجه 
دربارة کالس و دانش آموزان می شــود و می توانــد در بهبود فرایند تدریس و 

ادارة کالس درس و شناخت بچه ها از طریق اولیا به من یاری رساند.«
بنابراین کالس های درس همواره به روی خانواده ها باز اســت. اصاًل مبنای 
درس پژوهی در ژاپن از مشــاهدة کالس های درس توسط اولیای دانش آموزان 
شروع شــده اســت. تاریخ این مهم پیش از درس پژوهی به معنای دعوت از 

همکاران برای مشاهدة تدریس و گفت وگو برای بهسازی آن است.
برنامه های دیگری برای ارتباط خانه و مدرســه وجود دارد که ویژة پایه های 
ابتدایی اســت؛ مثل بازدید معلــم از دانش آموزان در منازل آن ها، دســت کم 
ســالی یکی دو بــار، و گفت وگوی صمیمانه با همة اعضــای خانواده دربارة 
پرسش هایی مانند: فرزند شما در منزل چه می کند؟ در مدرسه چه توانایی هایی 
از خود بــروز می دهد؟ در چه کارهایی در کالس درس مشــارکت می کند؟ 
به تازگی چه ایده های تازه ای ارائه داده اســت؟ چه کمکی می کند؟ و.... شرکت 
در فعالیت های گروهی دانش آموزان در اجتماعات محلی و غنیمت شــمردن 
فرصت برای مشاهدة بچه ها و گفت وگو با خانواده ها در فضاهای غیررسمی.

 
وقتی معلم به 

خانة دانش آموزان 
می رود
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فضای مجازی، فنّاوری آموزشی 
و آیندة مدرسه

 به کجا می گوییم مدرسه؟
 مدارس ما در این دهه ها از منظر پداگوژیکی چندان متحول نشده است

 این بسته های معرفت چه نسبتی با زیست اجتماعی ما دارد؟
 پیامدهای پسوند هوشمند برای مدارس!

 امروز فناوری های ارتباطی همه را به چالش کشیده است
 دانش مرده چیست؟ دانش زنده کدام است؟

 چگونه بازاندیشی و بهسازی مستمر آموزش ممکن می شود؟
 وقتی شما یاد می گیرید، کودکان شما هم یاد می گیرند! 

 معلمان چگونه یاد می گیرند؟
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 آگاهی از قابلیت های بچه ها به آسانی به دست نمی آید
 بدریا! امروز برای ما چی آوردی؟

 وقتی از اصالحات آموزشی صحبت می کنیم دقیقاً از چه چیزی حرف می زنیم؟ 
 کوشش پژوهشگران و مدیران کمک اندکی به بهسازی آموزش  کرده است

 دوگانه هایی برای تأمل بیشتر!
 اصالحات آموزشی اغلب از توانمندسازی آدمی آغاز می شود

 آیا آموزش و پرورش می تواند جامعه را تغییر دهد؟
 ویروس کرونا، درس ها و چالش ها

 ایجاد همدلی، همکاری و خالقیت از فراورده های کروناست
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 یادگیری تنها در انحصار دیوارهای کالس درس نیست
 در بحران کرونا معلمان بیشتر دیده شدند

 تدریس، سخنرانی نیست!
 کرونا به ما گفت که دیگر به شعارها دل خوش نکنیم!

 کرونا، محصول نهایی آموزش مدرسه ای را زیر تیغ نقد برد!
 بحران کرونا فرصت بیشتری فراهم آورد تا خانواده ها به فرزندانشان بیشتر نگاه کنند 

و آن ها را بهتر ببینند
 هرکس هر جا ایستاده است گامی به پیش نهد!

 برای جشن تکلیفی پررونق، تمهید جشن حق و اختیار الزم است!
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 مرادی: 

دکتر سرکارآرانی، شما با توجه به پیشرفت های سریع، شگفت انگیز و گستردة 

فنّاوری در حوزة ارتباطات و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، آیندة مدرسه 

را چگونه ارزیابی می کنید؟ بعضی از متفکران حوزة تربیت و رسانه بر این باورند 

که رشــد روز افزون و شتابان فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای مدرسه 

بیشــتر تهدید است تا فرصت و حیات مدرســه و تأثیرگذاری آن را به مخاطره 

می افکند. شما، با نگاه آینده پژوهانه افق تحوالت در این حوزه را چگونه ارزیابی 

می کنید؟ فرصت ها و تهدیدهای آن چیست؟ تجربه های جهانی و ژاپنی ها در این 

حوزه چه می گویند؟ 

 سرکارآرانی: 

به تازگی در مجله »رشد مدرســة زندگی«، از تحصیل بدون مدرسه سخن 
رفته اســت، و من هم در آنجا دغدغة شــما را به بحث گذاشته ام.1 بر اساس 
پیش فرض های اشــاره شده، به نظر می رسد مدرسه را جایی فرض می کنید که 
در آن بســته های دانش جابه جا و ترویج می شود؛ بسته هایی از دانش با هدف 

پرورش مهارت، تربیت نیروی انسانی، ذهن ورزی و اخذ گواهینامه! 
در کشــورهای دیگری هم مدارسی داریم که بیشــتر برنامه های درسی شان 
مبتنی بر فضای مجازی اســت، اما برای فرزندانــی که به دالیل متعدد فردی، 

 
به کجا می گوییم 
مدرسه؟
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اجتماعی یا خانوادگی قادر به حضور در مدرســه نیستند. بچه ها در این مراکز 
ثبت نام می کنند و براساس استعداد و توانایی هایشان راهنمایی می شوند. 

بــه هر حال، من امیــدوارم که این فنّاوری اطالعــات بتواند تحولی به نفع 
تعلیم و تربیت ایجــاد کند. در چند دهة گذشــته ورود رایانه ها و فنّاوری های 
ارتباطی به مدارس هزینه های بسیاری را به آن ها تحمیل کرده اما خروجی هایش 
رضایت بخــش نبوده اســت. دلیل آن انبارهای مدارس اســت که حکایت از 
ســرخوردگی مدارس از کارآمدی این ابزارها می کند. فنّاوری های چند نسل 
پیش، علی رغم کســب و کار پررونقی که راه انداختند، دســت کم در حوزة 
تحول آموزش، وعده های عمل نکردة بسیاری در کارنامه هایشان دارند. حاال با 
نســل سوم این حرکت روبه رو هستیم که بیگ دیتا و فنّاوری هوش مصنوعی 
اســت و به سرعت در حال گســترش اســت، طوری که بیش از پیش رفتار 
آدمی را زیر نظر گرفته و ناخواســته او را هدایت می کند، تا جایی که پاره ای 
از آینده پژوهان نگران اند که این نســل بتواند ســّکان میل و اراده و رویکرد و 

اندیشة بشر را نیز در دست بگیرد! 
فی الحال، پرســش های زیــادی در این زمینه در حال بررســی و روی میز 
گفت وگوهــای محافل بین المللی اســت. هنــوز نمی توان گفت نســل تازة 
فنّاوری های ارتباطی چقدر روش های آموزش و یادگیری را بهســازی خواهد 
کرد یا به غنای یادگیری خواهد افزود و از رنج آدمی خواهد کاست و کیفیت 
خروجی هــا را باالتر خواهــد برد. با همة این ها، یعنی بــا تحوالت عظیم در 
فنّاوری های ارتباطی، بنیان های مدارس ما در این دهه ها از منظر پداگوژیک و 
آموزش چندان متحول نشده اســت؛ فقط ساختمان ها و بناها و سخت افزارها 
خیلی به روز شــده اند. بنابراین، برای سا ل های آینده مدارس همچنان خواهند 
ماند ولی امیدواریم روش های تدریس، شــکل اداره و مناســبات و محتوا و 
چرایی وجودی شــان، با توجه به بافت تاریخــی و جغرافیایی که در آن قرار 

دارند و نقش های تازه ای که می توانند داشته باشند، متحول شود. 

 
مدارس ما در این 

دهه ها از منظر 
پداگوژیکی چندان 
متحول نشده است
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البتــه فنّاوری ها هم می توانند در این تعامل دوســویه اثربخش تر عمل کنند، 
به نحوی که فرایند و ماهیت پداگوژی را بهسازی کنند، نه اینکه مدارس انبار 
سخت افزار و نرم افزارهای ارتباطی و بازاری برای شرکت هایی باشند که همه 

جا ویزیتورهای آن ها آمادة جذب مشتری اند. 
به هر حال این پرسش هیجان برانگیزی است و گفت وگو دربارة آن می تواند 
به آشــنایي زدایی بیشتر از دیگر پرسش هایی از این دست یاری رساند. خوب 
اســت یک بار دیگر روتوش کنیم پرســش هایمان را درباره مدرسه. به کجا و 
چرا می گوییم مدرســه؟ در چه جامعه ای با چه مناسباتی از قدرت و ثروت و 
منزلت؟ مدرسه سازة اصلی کدام نظام آموزشي است؟ سازة اصلِی کدام جامعه 
است؟ در چه هزاره ای؟ شــما در کدام هزاره زیست می کنید؟ این مدرسه در 
چه اجتماعي واقع است؟ و چه سهمی از تربیت فرزندان جامعه را می تواند به 
دوش بکشد؛ و چرا؟ آیا فنّاوری های تازه همان قدر که حکمرانی های آسان را 
به چالش کشیده است و اجرای بی دردسر فرمان هایشان را با دشواری روبه رو 
ساخته، خواهد توانســت دانش آموزان را یاری کند تا در مواجهه با معلمان و 
مؤلفان و مدیران و سیاســتگذاران آموزشی، به آن ها یادآوری کند که روزگار 
ارزشیابی دانسته ها سپری شده و امروزه توانایی عمل و به کارگیری دانسته هاست 
که محور ارزیابی قرار می گیرد. و بپرســند: »با حفظ و دانستن این مطالب چه 
می توان کرد؟« »اثربخشــی این دانسته ها چیست؟« »این بسته های معرفت چه 
نســبتی با زیســت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ما دارد؟« به ویژه وقتی بر 
اســاس حفظ آن ها توانایی انجام عملی اعم از بینشــی، اندیشه ای، مهارتی و 
قلبی دشوار است. دانسته هایی که بعضًا راهی به بصیرت نمی گشایند، جسارت 

عملی را به همراه ندارند و سرنوشت محتوم فراموشی در انتظار آن هاست!
قباًل هم گفته ام که در ژاپن، مدرســه محــور و نبض ارتباطی و کانون کنش 
اجتماعی اجتماعات محلی اســت. در بعضی مناطق حتی شنبه ها و یکشنبه ها 
مدرسه باز است. پیرزن ها، پیرمردها، جوان ترها و خانواده ها در زمین ورزشی 

 
این بسته های 
معرفت چه نسبتی 
با زیست اجتماعی 
ما دارد؟
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آن گلف یا بیس بال و... بازي مي کنند، یا همراه با بچه ها از کالس هاي مدرسه 
دربارة بحران زلزله، چگونگی یاری رســانی به معلوالن محله، یاری رســاندن 
به مناطق آســیب دیده از سیل، روش های جمع آوری و سازماندهی کمک های 
محلی برای گروه های ویژه، و...اســتفاده مي کنند. مدرســه معموالً برای انواع 
فعالیت هــای فرهنگی و اجتماعی خیّرین، یاری رســاندن بــه دانش آموزان با 
نیازهای خاص، مانند معلولیت و...! آغوش بازی دارد. از مدرســه ها در مواقع 
ســیل، طوفان و زلزله برای اسکان آسیب دیدگان اســتفاده می شود. در برخی 
مناطق هم کتابخانة مدرســه در روزهایی از هفته برای اســتفادة عموم نیز آزاد 

است.
در ایران اما مدارس ما تنها به وقت دایر بودن کالس ها باز هســتند و پیش 
و پس آن معموالً تعطیل انــد؛ نه تنها برای بچه ها و اجتماعات محلی که برای 
معلمان نیز! البته بعضی از مدارس خاص که بازار کسب وکارشان رونق دارد، 
شرایط متفاوتی دارند. تعطیالت عید پارسال، در تهران گردی مدارسي را دیدم 
با پســوند »هوشــمند« در مناطق گوناگون شــهر تهران که دور تا دور دیوار 
مدرسه ده ها عکس از بچه ها زده بودند؛ این برندة المپیاده از...! این دانش آموز 
از مالزي رتبه ...آورده! یا فــالن دانش آموز در زبان ...رتبة بین المللی از کانادا 
دارد! و ایــن دانش آموز در آخرین آزمون موسســة کنکور....پیش تاز اســت! 
و... . تعجــب کردم که اوالً چرا کســی فکر نکرده اســت که عکس بچه ها و 
مشــخصات فردی آن ها حرمت دارد و حریم خصوصي محسوب مي شود، و 
اساســًا چگونه مدرسه ای با پسوند »هوشــمند« می تواند قرارگاه یا شعبه ای از 
مؤسســات خصوصی آموزشــی-تقویتی یا ... بیرون از ساختار رسمی سامانه 

آموزش کشور بشود. 
نکته آخر این که تعریف مدرســه چیســت؟ آیا با نوشتن پسوند »هوشمند« 
روی تابلوی مدارس، سناریوهای فرهنگی آموزش و پیامدها و کیفیت یادگیری 
و تعامــل بچه ها با هم یا با محتوا و معلم عوض می شــود؟ ده ها عکس بزنید 

 
پیامدهای پسوند 

هوشمند برای 
مدارس!
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و زیرش بنویســید مدرسه ... هوشمند! کسب و کار آموزشی البته شاید رونق 
بگیرد ولی ماهیت تربیت امر دیگری است. 

من می پذیرم که فنّاوری های نســل تازه، به ویــژه در دهه های اخیر، دیگر 
مثل ابزارهای مکانیکی جلوه نمی فروشــند، بلکه پیامدهای اجتماعی، فرهنگی 
و تربیتی بســیار متفاوتی را به همراه می آورنــد؛ و آورده اند. فنّاوری های تازه 
اینجا، آنجا و همه جا عشــوه گری می کنند. مثاًل به تازگی، دست کم یکصد سال 
دانش بشــری دربارة این پرســش که »آدمی چگونه یاد می گیرد« را به چالش 

کشیده اند.۲ 
خوف این می رود که فنّاوری های تازه با پراکندن بی امان داده ها، اینجا، آنجا 
و همه جا، ما آدم ها را »هک« کنند و از خودمان)فردیت، استقالل فکری، مطالعه 
و تأمل و بازاندیشــی( تهی ســازند تا جایی که خویشتن خود را به فراموشی 

بسپاریم )نفی خودبسندگی(.
در عین حال باید دانســت که این فنّاوری ها، علی رغم ارتقای نقش و تأثیر 
اساســی خود، هنوز نمی توانند جای فلسفة آموزشی غیراثربخش را بگیرند، یا 

تاوان رفتارهای مربیان ناتوان را بپردازند. 
به نظــر من امروز فنّاوری هــای ارتباطی به یاری دانش آمــوزان آمده اند تا 
دانش آموزان بتوانند مربیان، والدین، معلمان، مدیران، سیاســت های آموزشی 
و برنامه ها و بســته های آموزشی را به چالش بکشــند و از صدر تا ذیل آن ها 
را به زیر چتر پرســش های بلندباال و درازدامن بکشانند، کتاب »فنّاوری برای 
آموزش«۳ را بخوانید تا ببینید چگونه به چالش های بین نســلی دربارة آموزش 
و فنّاوری، با شواهد عینی، پرداخته و تجربة کشورهای گوناگون در این زمینه 

را رصد کرده است.
به خاطر داشته باشید که در آموزش استفاده از ابزار با استفاده از فنّاوری 
آموزشی، که به معنای توانایی طراحی آموزش اثربخش است، تفاوت دارد. 
دقت نظر در این مفاهیم الزم اســت وگرنه، همان طور که چند بار گفته ایم، 

 
امروز فناوری های 
ارتباطی همه را به 
چالش کشیده است



253

فضای مجازی، فنّاوری آموزشی و آیندة مدرسه

مدارس انبار ابزارهایی می شــود که به ســرعت کهنه و بی استفاده می مانند. 
این را هم به خاطر داشــته باشیم که جســارت بازاندیشی گذشته است که 
شــجاعت طراحی راهی اثربخش تر برای استفاده از فنّاوری در آموزش را 

به ما می دهد. 
شاید بپرسید که چرا بعضی مدرســه نرفته ها در حوزه های فرهنگی خاصی 
مؤثر از مدرسه رفته ها بوده اند؟ این ها پرسش های قابل بحثی است. من در اینجا 
بیشتر از منظر ساحت عمومی به بحث آینده مدرسه وارد شده ام، ولی مثال های 
نقیضی دربارة  مدرسه گریخته ها و برجسته شدن های موردی آنان داریم، هم در 

ایران و هم در خارج از آن، که بحث مستوفای دیگری را طلب می کند. 

 مرادی: 

قطار در حال حرکت آموزش مدرســه ای را چگونه می توان بازســازی کرد؟ 

چگونه با این شــرایط تازه بازاندیشی مورد نظر شما و بهسازی مستمر آموزش 

ممکن می شود؟

 سرکارآرانی: 

مسئلة امروز تعلیم و تربیت ما این نیست که ما فقط نسبت به کسب دانش حریص 
باشــیم و مثاًل نگرانی مان این باشد که نکند مسئله ای در کتاب ریاضیات پایة دوم 
آمریکا یا علوم پایة چهارم ژاپن باشــد که ما از آن غفلت کرده باشــیم. نه؛ مسئلة 
اساسی تر این است که بیندیشــیم با آنچه که می دانیم چه می توانیم بکنیم؛ و اگر 

جواب »هیچ« است، بازاندیشی در همین هیچ شروع اصالح است! 
اگر این چیزهایی که می دانیم نســبتی با مســئلة روز مــا، زندگی واقعی ما، 
جامعه ما و زندگی فردی ما نداشــته باشــد، این دانسته ها احتماالً دانش مرده 
اســت! ما به دانش زنده نیاز داریم. حال می پرســیم چه دانشــی زنده است؟ 
می گویم دانشی که نتیجة درگیری شما برای حل مسئله در متن عمل و زندگی 
است. مسئله هم که می گویم مســئله خودمان است نه مسئلة سنگاپور، ژاپن، 

 
دانش مرده 

چیست؟ دانش 
زنده کدام است؟
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فنالند و... یا مسئله گذشــتگان! بعضی وقت ها الزم است وسط روز چراغ به 
دست جار بزنیم و به هم یادآوری کنیم که ببینید! چگونه داده ها دارند ما را به 

اسیری می برند!
امروزه بســیاری از چیزهایی که ما می خوانیم و می نویسیم و می گوییم و با 
آن امتحان می دهیم و تست می گیریم، و اساسًا همین ها سرتاسر روح آموزش 
مدرســه ای را تشکیل می دهند، برای ارزیابی یادگیری۴ است، نه برای آموزش 
و تعالی و ترقی. ارزیابی آن اســت که در خدمت یادگیری5 اثربخش و شــدن 

آدمی باشد. 
یادتان هست که قباًل نمونه ای از مطالب کتاب هویت اجتماعی )کتاب درسی 
علوم اجتماعی( پایة دوازدهم دورة دوم متوســطه برای رشــته های ریاضی و 
فیزیک، علوم تجربی، فنی و حرفه ای و کاردانش )چاپ اول 1۳97، درس اول: 
کنش های ما، ص ۲( را ذکر کردم؟ بار دیگر آن مطلب را مرور می کنم: »تمامی 
مخلوقات در جهان کاری انجام می دهند. ماه به دور زمین می چرخد. ابرها در 
آسمان حرکت می کنند. آب در جویبار روان است. درخت برگ و بار می دهد. 
قلب می تپد، خون در رگ های آدمی جریان دارد. کشاورز کشت و زرع می کند 

و دانش آموز مطالب درسی را در ذهن مرور می کند.«
اگــر تعامالت هر روزة ما در ذهنمان، صرفًا همین مرورگری باشــد، معلوم 
می شــود کوشش زنده ای داریم فقط برای انتقال دانش و چه بسا دانشی مرده! 
یعنی پزشکی می خوانیم اما پزشکی بدون درمانگری! نکند از صبح تا شب همه 
ما پزشکان حاذقی در بیمارستان باشیم اما بیمار و درمانی وجود نداشته باشد؟! 
اما این که می پرسید: چگونه با این شرایطی که ما داریم بازاندیشی و بهسازی 
مســتمر آموزش ممکن می شــود؟ به نظر من گفت وگوهای بین فرهنگی میان 
معلمــان در جامعة ایران و با جامعه جهانی، احتماالً می تواند راهی یا راه هایی 

را جلوی پای ما بگذارد. 
بــه عالوه ترویج گفت وگوهــای بین فردی در مدرســه و خانه وحلقه های 

 
چگونه بازاندیشی 
و بهسازی مستمر 
آموزش ممکن 
می شود؟
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کوچک یادگیری برای پرورش حرفه ای بســیار مهم اســت. گفت وگو دربارة 
نیازهای بچه ها، انتظارات والدین، شــرایط زیســتی، تربیتی و اخالقی جامعه، 
مشاهدة کالس های درس و دیدن بچه های ما در شرایط متفاوت و کالس هایی 

با موضوعات درسی گوناگون. 
مثاًل معلم فارسی می تواند برود و ببیند که این زهرا، این فاطمه، این محمد، 
این محسن، سر کالس هنر چه می کنند. و اگر دید معلم هنر نتوانسته با بعضی 
از دانش آموزان ارتباط اثربخشی برقرار کند برود سر کالس ریاضی یا علوم و 
آن ها را در شــرایط متفاوت یادگیری مشاهده کند؛ و باز ببیند وقتی بچه ها در 
کالس فارســی هستند تا وقتی که در کالس درس علوم هستند، رفتارشان چه 
تفاوتــی دارد، و این تفاوت رفتار را با رفتار در کالس درس هنر هم مقایســه 
کند. تازه، می تواند از معلم های دیگر بخواهد تا فاطمه را در کالســش ببینند و 

نظر بدهند. 
واقعًا چه قدر گفت وگوهای حرفه ای مبتنی بر شواهد عینی بین ما رایج است 
و چگونه می توانیم این فرهنگ یادگیری را میان خودمان، اعم از اولیا و معلمان 
و مدیران آموزشی و پژوهشگران تربیتی گسترش دهیم؟ به خاطر داشته باشید 
که وقتی شما به مثابه مدیر و مادر و معلم و... نشان می دهید که می خواهید یاد 

بگیرید، بچه های شما نیز ترغیب می شوند که بیاموزند. 

 مرادی: 

در مدارس ما جایی برای صرف چای معلمان وجود دارد. اساســًا معلمان در 

مدرسه میز کار ندارند، بعضًا هم پس از دانش آموزان به مدرسه می رسند و پیش 

از آن ها مدرسه را ترک می کنند، برای این وضعیت چه پیشنهادی دارید!؟

 سرکارآرانی: 

مدرسه های ما برای معلمان و مدیران آموزشی بیشتر برای حضور در کالس 
درس اســت آن هم با کتاب درسی. اگر کتاب درســی به موقع نرسد، معلمان 

 
وقتی شما یاد 

می گیرید، کودکان 
شما هم یاد 

می گیرند!
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معموالً دست روی دست می گذراند و به راحتی می گویند تا کتاب های درسی 
برسد، مدرسه هم برویم کاری نداریم! یا کاری نمی توانیم انجام دهیم! به عالوه 
مدارس هم گاهی به بهانه ای مانند بدی آب و هوا یا برگزاری مراسمی خاص 
و... تعطیل می شــوند. در این صورت اساسًا درهای مدرسه قفل می شود! ولی 
در ژاپن این طور نیست. آنجا اگر هم به دالیلی بچه ها از آمدن به مدرسه معاف 
شــوند، مدرســه طبق روال عادی باز اســت و همة معلمان مثل سایر مشاغل 
اجتماعی در ســاعات کار موظف حضور دارند و به تولید محتوا، سازماندهی 
و طراحی تدریس، برگزاری نشســت هایی برای تجربه های تدریس، بازبینی و 
بازاندیشــی در اندیشــه و عمل تربیتی، مرور تکالیف یادگیری بچه ها یا یاری 
رســاندن به یکدیگر برای بهتر شناختن شرایط تربیتی بچه ها در فرایند تربیت 
و فعالیت های آموزشــی داخل و خارج از مدرسه و ... مشغول اند. برای مثال 
درس پژوهی می کنند و مطالعات خود را دربارة تدریس و بازاندیشــی، در این 
فرصت هــا مورد بازبینی قــرار می دهند. این کار خود نوعــی تعامل خاّلق و 

بازاندیشی راهگشا در راه طی شدة علم و هنِر آموزش و یادگیری است!
برای بهســازی آموزش بیش از هر عنصر دیگری الزم اســت متوجه بینش 
حرفه ای و روش های یادگیری معلمان باشــیم. معلمان چگونه یاد می گیرند؟ 
شجاعت یادگیری معلمان جرئت و شوق الزم برای یادگیری را در دانش آموزان 
نیز فراهم می آورد. وقتی ما یاد می گیریم بچه هایمان هم یاد می گیرند. هنگامی 
که معلــم خودش می آموزد دانش آمــوزان او هم یاد می گیرنــد که بیاموزند. 
برعکس هم همین طور اســت. وقتی معلم یادگیری اش را متوقف می کند، در 
واقــع از خود برای تدریس ســلب صالحیت کرده اســت، یعنی حتی اگر به 

کارش ادامه دهد بهره وری الزم را ندارد. 
البته اینجا اضافه کنم که مکانیزم بهسازی آموزش به روش درس پژوهی، که برای 
معلمان ایران هم ناآشــنا نیست، صرفاً غلط گیری و ویرایش طرح درس یا اجرای 
تدریس نیست. این ها همه تمهیداتی برای درک، فهم و مشاهده کردن بچه هاست. 

 
معلمان چگونه یاد 
می گیرند؟
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در گفت وگوهــای پس از تدریس، ما تازه متوجه می شــویم که هر معلمی 
از گفته های ما یک نوع برداشــت یا تفســیر خاصی دارد. با وجود این چگونه 
می توان انتظار داشت که همة دانش آموزان از یک جملة معین ما به عنوان معلم، 

یک تفسیر یا برداشت مشخص داشته باشند.
معلمی ضمن این که یک عمل حرفه ای است، مهم تر از آن، مسئولیت انسانی 
هم هست و آن عبارت است از شناســایی قابلیت های بچه ها! البته این کاری 
طوالنی و دشــوار است و این نوع آگاهی دربارة هر یک از بچه ها به آسانی به 
دست نمی آید. نقطة شروع این جست وجو برای ما شاید این باشد که بازنگری 
کنیــم در تصویرهای ذهنی خودمان )اعــم از والدین، معلمان، مدیران و...( از 
کودک، یادگیری و آموزش. بایــد ببینیم کلیدواژة یادگیری یا آموزش ما را به 
یاد چه چیزهایی می اندازد. شروع کنیم به این پرسش پاسخ دهیم و آن را برای 
دیگران نیز تبیین کنیم. این فراینِد تبیین روش اثربخشی است برای فهم مسئله 

برای خود، و فهم پذیر کردن آن برای دیگران.
ســپس همین شیوة بازاندیشــی ذهنی را در بین معلمان و مادران نیز ترویج 
کنیم. مفاهمه های ابتدایی و اشــتراک در لفظ و معنای های اولیه باب گفت وگو 
را می گشــاید و شرایط بهتری برای هم دلی و تغییرهای کوچک ولی مستمر و 

معطوف به بهسازی را سازمان می دهد. 
آقای هادی، مدیر- معلم مدرسة چندپایة روستای ایرج آباد، در شهر خلیل آباد 
از شهرســتان کاشــمر، به من می گفت روزهای اولی که آمده بودم اینجا مثل 
کسی که تازه فروشگاهی در محله ای ناآشنا باز کرده است برخورد می کردم. 

پرسیدم به چه معنی؟ 
گفت: به این معنی که در چنین فروشگاهی اگر کسی بیاید و سراغ جنسی را 
بگیرد و نداشــته باشد، صاحب مغازه یادداشت می کند تا بعداً برایش بیاورد و 
ضمنًا متوجه سیاهة نیازهای مردم محله می شود. من هم در ارتباط با بچه ها از 
این الگو استفاده کردم. به سخنان و درددل ها و خواسته ها و نیازهایشان گوش 

 
آگاهی از 

قابلیت های بچه ها 
به آسانی به دست 

نمی آید
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دادم. روزهای اول تنها به اشــاره بسنده می کردم و بیشتر شنونده بودم. به این 
ترتیب از بچه ها بسیار آموختم و به یاری آن ها مدرسه و کالس درس را از نو 

به شیوه ای شوق انگیز باز زنده سازی کردم. 
من با آقای هادی ارتباط پیوســته داشــتم. وقتی هشت سال بعد به واکاوی 
تدریس کالس علوم چند پایة او نشســتم و شروع کردم کلمه به کلمه تدریس 
او را از نوار پیــاده کنم، گفت وگوهای او با دانش آموزانش هیجان برانگیز بود. 
در آغاز تدریس ســر میز تک تک دانش آموزان، که از پایه های متفاوتی بودند، 

می رفت و می پرسید:
معلم: بدریا! امروز برای ما چی آوردی؟ 

بدریا: سنگ هایی برای دسته بندی.
معلم:آفرین بدریا! از کجا آوردی؟

بدریا: از حیاط مدرسه.
معلم: حیاط مدرسه این همه سنگ های قشنگ داره!

معلم: خوب تو بگو فاطمه. شما امروز می خواهی چه کار کنی؟
فاطمه: جریان تصفیه آب را در عمل نشان بدهم.

معلم: وسایلش را جور کردی؟
فاطمه: بله آقا، شن، ماسه بادی، خاک، آب، ظروف پالستیکی الزم...

معلم: کالس چهارمی ها! چی آوردید شما؟
پایه چهارمی ها ]یک دختر و یک پسر[: سنگ رسوبی.

معلم: خوب. سنگ رسوبی گفتم چه مشخصاتی داره، مشخصاتش چیه؟
پایه چهارمی ها: الیه الیه است.

معلم: گفتیم ســنگ ها چه جوری به وجود می آیند؟... کالس پنجمی ها]یک 
دختر و دو پسر[ این ها چیه؟ 

احمد: آقا این ها سنگ های فسیلی هستند.
معلم: ...جانورانی که زیر دریا بودند و الی ماســه ها دفن شــدند. این فسیل 

 
بدریا! امروز برای 
ما چی آوردی؟
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ماهی، این کناره ها هم ...؟
سارا: فسیل صدفه.

معلم:آفرین. سارا... خوب؛ شروع کنید بچه ها.

بــه گفت وگوها یک بار دیگر توجه کنید. تدریس آقای هادی با این جمله ها 
شــروع می شود: »بدریا امروز چی آوردی؟«، »از کجا آوردی؟«؛ »فاطمه امروز 

می خواهی چه کنی؟« »وسایلش را جور کردی؟«؛ و...»خوب، شروع کنید«. 
این ها نمونه هایی از میدان دادن به بچه ها و بســنده کردن معلم به اشاره های 
ضروری در تدریس اســت و تســهیل گر بودن. آقای هــادی در فرایند درس 

پژوهی به خوبی فهمیده و تمرین کرده است که باید کمی عقب بایستد!
اشــارة آقای هادی به روزهای اول کارش و مثال زدن از تأســیس فروشگاه 
در محلی ناآشــنا، یعنی گوش جان دادن به نیازهــا و رازهای بچه ها، به مثابه 
صاحبان اصلی خانة تربیت، موفقیت زیادی برای او در صحنه پردازی یادگیری 

شوق انگیز برای بچه های مدرسة روستایی ایرج آباد داشته است.6 

 مرادی: 

این گفت وگو را با طرح این ســؤال که »چه کارهایی نکنیم؟« شروع کردیم. با 

توجه به اشاره شما به بازسازی، بهسازی، مرّمت، باز زنده سازی و احیای فرایندها 

و ســامانة آموزش مدرســه ای، نظرتان دربارة اصالحات آموزشی رایج و آیندة 

مدرسه در ایران چیست؟

 سرکارآرانی: 

اصالحات آموزشــی بحث چندوجهی و پیچیده ای اســت. اینجا به نکاتی 
اشاره می کنم. 

شــرط اول این است که همة مدعیان زبان و فهم مشترکی دربارة اصالحات 
آموزشــی داشته باشــند؛ به این معنی که وقتی از اصالحات آموزشی صحبت 

 
وقتی از اصالحات 
آموزشی صحبت 
می کنیم دقیقاً از 
چه چیزی حرف 

می زنیم؟
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می کنند روشــن شود دقیقًا از چه چیزی ســخن می گویند. بحث های کالمی، 
کلی، طلبگی، بنیادی، آرمانی، متافیزیکی، ذهنی، نظری، غیرقابل ســنجش و از 
جنس ســند که معموالً هدف ها را تا پیش خورشــید بــاال می برند و دور از 
دســترس، که حتی خود مدعیان هم متوجه آن نمی شوند کجا و گفت وگوهای 
جزئی، مشخص، ناظر به مســائل روی میز معلمان و دانش آموزان، عینی و از 
جنس واقعه، قابل ســنجش و اندازه گیری، از جنس برنامه و عمل و در نهایت 

قابل بازاندیشی و... کجا؟
شرط دوم این اســت که بدانیم آموزش و یادگیری امری فرهنگی است، و 
ســپس اندیشه کنیم که آیا اصالحات آموزشی نیز امری فرهنگی است؟ به این 
معنی که آیا تجربه های دیگران به مثابه لنز، آموزه های ســازنده ای برای ما دارد 
و آیا این آموزه ها راهکار حل مســائل ما هم هســتند؟ و آیا خالف قاعده های 
نوسازی و کارآمدی ســامانه آموزش در سایر جوامع، چه درس هایی برای ما 

می توانند داشته باشند؟
شــرط سوم اینکه به این پرسش محتشــم جواب دهیم که آیا پژوهش های 
دانشــگاهی دهه های اخیر به اصالحات آموزشــی یاری رســانده است یا نه؛ 
و تجــارب جهانی و مطالعات مقایســه ای دربارة این پرســش چه پاســخ یا 

دستاوردهایی دارد! 
شــرط چهارم هم اینکه، در نهایــت، ببینیم با بررســی مطالعات تطبیقی 
و بین رشــته ای7، چگونــه می تــوان به رهانیــدن آموزش عمومــی از دام 
ســنجش های کّمی، تک ساحتی و غیر ســازنده و رتبه بندی ها و تحلیل های 
آماری غیــر جامعی که به تنش در مــدارس و کالس های درس این دوره 

دامن می زنند یاری رساند؟
به نظر می رســد چندین دهه کوشش اصالحگرانة پژوهشگران تربیتی در 
ایران کمک اندکی به بهسازی آموزش وپرورش به ویژه در تغییر معطوف به 
بهبودی روش های آموزش در کالس درس و به طور اخص به راهبردهای 

 
کوشش 
پژوهشگران و 
مدیران کمک 
اندکی به بهسازی 
آموزش کرده است 
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تعامل میان دانش آموز و معلم کرده اســت. در این باره، گزارش پژوهشــی 
اســتیگلر و هیبرت از آمریکا، یافته های مشابهی را بازتاب می دهد.8 

 مرادی: 

اشاره های شما قابل بررسی است. لطفًا به برخی از سرخط های تامالت خودتان 

درباره این پرسش نیز اشاره کنید!

 سرکارآرانی: 

دوگانه هایی را به تصویر می کشــم برای آنچه فرمودید، تا شاید زمینه هایی 
برای تامل باشد. 

آیا شــما به اصالحات آموزشــی به مثابه رفــع موانع نــگاه می کنید یا به 
مثابــه پروژه ای تازه؟ آیــا آن را امری الهی )آســمانی-آن جهانی( می دانید یا 
اجتماعی)زمینی- این جهانی( و از جنس واقعه؟ آیا بر محور تکلیف اندیشــی 
تحلیل می کنید)در جســت وجوی تمهید فرصت های تمرین تکلیف هســتید( 
مانند جشن تکلیف، یا اینکه حق )حقوق(اندیش هستید و دست کم به اختیار و 
مسئولیت و حقوق بچه ها در خانه، مدرسه، و جامعه نیز قائلید؟ وآیا جسارت 
برگزاری جشــن حق را دارید؟! بــه تربیت به مثابه آناتی کیفی و شــهودی، 
عرفانی، اشــراقی، قلبی، حضوری و وجــودی می نگرید یا آن را صرفًا ذهنی، 
مشائی، نظری، حصولی، منطقی و سنجه پذیر با ابزارهای کّمی رایج و نتیجه را 

قابل مقایسه و رتبه بندی می دانید؟
اساســًا آیا آمــوزش را امری حاکمیتی، بــا تأکید بر ســرمایه گذاری روی 
سامانه هایی که منتهی به منافع فردی )نمونه آموزش عالی( و ابزارسازی )نیروی 
کار، نیروی انسانی، سرمایه انسانی( و توانمندی حاکمیت می شود، می دانید یا 
بر تربیت اجتماعی و زیســت اخالقی جامعه)نمونه آموزش عمومی(، اعم از 
تربیت شــهروندی و اخالقی که به توانمند سازی فردی و زبان و فهم مشترک 

اجتماعی و مهارت زیست مدنی منجر می شود تأکید دارید؟

 
دوگانه هایی برای 

تأمل بیشتر!
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رویکرد اصالحات آموزشی را، فرایندمدار و مبتنی بر شواهد عینی و محیطی 
می دانید و آن را امری فرهنگی تلقی می  کنید یا بیشــتر نتیجه گرا و براســاس 

بحث های نظری و گزاره های ذهنی جهان شمول؟
آیا تعادل توجه به »ویژن 9 -آرمان-« و »میشن10- عمل-« فراهم است؟

آنچه از تجربة مــن از مطالعات بین المللی و فیلد کاری-پژوهشــی و فهم 
عمومی ام بر می آید، این است که:

در ترسیم چشم انداز برای اصالحات آموزشی، جست وجو کردن راهی برای 
توانمندســازی و کاهش آالم زندگی فردی و اجتماعی آدمی شرط بلکه هدف 
اصلی اســت. در تجربة جهانی، اصالحات آموزشــی اغلب از توانمند سازی 
آدمی آغاز می شود و با استمرار بهسازی به معنی کیفیت بخشی و در نهایت به 

نوآوری به مثابه »اثربخشی در لحظه« می رسد. 
در رویکرد اصالحات، توجه به بازبینی و بازاندیشــی گذشته، و در عین 
حال توجه به آینده نگری و اســتلزامات و سازوکارهای متفاوتی که هر یک 
از این نگاه ها و انگاره ها دارند، توصیه می شــود. نگاه به اصالح آموزشی با 
رویکرد فیزیک مدرن )کوانتم( اســت که می تواند در تحلیل ها و راه یابی ها 
و ره نامه ســازی ها و ارزیابی میزان اثربخشــی برنامه های اصالحی آموزش 

باشد. مؤثرتر 
در روش اصالحات، معموالً نیازسنجی ها از پایین )کالس درس و مدرسه( 
شروع می شود و به ســاختارها و سازمان های باالدســتی می رسد. اصالح از 

آشنایی زدایی از دانش آموز و نیاز و راز جهان او آغاز می شود. 
در ابزار، اصالحات مبتنی بر شــواهد عینی در متن کالس درس و مدرســه 
و اجتماع محلی اســت. تربیت و اصالح آن از جنس واقعه، واکاوی و تحلیل 
اســت و در تعاملی ســازنده میان خانه و مدرســه و اجتماِع محلی بازبینی و 
بازاندیشی می شــود. نقطه شروع اصالحات جســارت در بازاندیشی گذشته 

است و از آن آغاز می شود.

 
اصالحات 
آموزشی اغلب از 
توانمندسازی آدمی 
آغاز می شود
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البته به خاطر داشــته باشــید که بحراِن »تغییر بدون بهسازی« در آموزش به 
ویژه در حوزة آموزش عمومی و از لنز مطالعات تطبیقی، خاص ایران نیســت. 
مــا با پداگوژِی مقاوم در مقابل پداگوگ )معلم( ســروکار داریم؛ به این معنی 
که ســاختارهای فرهنگی کهن و ســازه های صلب تاریخی و مدل های ذهنی 
اجتماعــی فربه پیرامون »معلمی«، همه جا در مقابــل »معلم« نواندیش قد علم 
کرده است و به آسانی این ساختارها با بخشنامه و فرمان تن به تغییر نمی دهند. 
پرســش هایی چون »آیا اصالحات جاری مدرســه ای، آموزش و پرورش را 
بهبود می بخشــد؟«11، »آیا آموزش و پرورش می توانــد جامعه را تغییر دهد؟«1۲ 
و »آیا پژوهش های آموزشــی دهه های اخیر، ســناریوهای فرهنگی آموزش و 
یادگیری را بهبود بخشــیده اســت؟«1۳ و از این قبیل سؤال ها، سال هاست نظر 
متفکران برجستة آموزشــی را، در آمریکا )برای مثال: جیمز استیگلر1۴، جیمز 
هیبــرت15، دایانا راویچ16، دارلینگ هاموند17، مایــکل اَپل18، الری کوبَن19( به 
خود مشــغول ساخته اســت. خروجی این گفت وگوهای نفس گیر در جامعة 
جهانی، و میان پژوهشگران با بافتار ها و یافته های فرهنگی گوناگون، ضرورت 
بازاندیشی در اثربخشی پارادایم های پژوهش های تربیتی را جدی کرده است. 
در نتیجه تأکید صرف بر ســاختن »نظریه برای عمل«۲0، به چالش کشیده شده 
و »نظریه در تعامل با عمل۲1« بیشتر ترویج می شود، و احتیاط ها برای ترویج و 
تکریم کوشش های پژوهشی که به »ساختن نظریه در متن عمل۲۳« تربیتی توجه 
بیشــتری دارد رخت برمی بندد و فضای تازه ای بــرای اثرگذاری این پارادایم 

بیشتر جلوه می نماید.
عــالوه بر رویکردها، دو چیز دیگر نیز الزم اســت؛ یکی اتخاذ روش ها 
و بافتارهای پژوهشــی در صحنة عمل، و دیگــر توجه به جهت گیری های 
کانونــی پژوهش های تربیتی، به مثابه موضوع پژوهش، که مّواج و در حال 
دگرگونی اســت. تجربة پژوهشــی من در دو دهة گذشــته و در متن عمل 
روند مشــخصی را طی کرده اســت و به مثابه چرخــة یادگیری فعالی در 

 
آیا آموزش و پرورش 

می تواند جامعه را 
تغییر دهد؟
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جریان بوده و دم به دم نو شــده است. قباًل به شما گفتم که موضوع اصلی یا 
کانونی که در آغاز مرا به ژاپن کشید »معلم«۲۳ و »روش های توانمندسازی« 
او بود، در دوره پســادکتری نیز موضوع کانونی پژوهشــی من، برای فهم 
به اصطــالح، دی ان ای آموزش۲۴ و بهســازی »معلمی«۲5 بــود، آنگاه در 
دوره ای که مدیریت مرکز پژوهش های آموزشــی را بر عهده داشــتم، این 
نقطة کانونی بیشــتر به »یادگیرنده«۲6 پیوند خورد و با بازگشــتم به دانشگاه 
ناگویا، جایی که مقصد آغازین سفرم به ژاپن بود، عمیق تر شد و به ماهیت 

رسید. »یادگیری«۲7 
هدف من از سعی صفا و مروة آموزش و یادگیری در صحنه های عمل تربیتی 
و پژوهش- در ســطوح نانو)درس(، میکرو)مدرســه(، مِزو)اجتماع محلی(، 
ماکرو)کشور( و گیگا)جهان( و بین آموزش، آموزگار، یادگیرنده و یادگیری- 
در واقع رسیدن به نقطة کانونی »شدن« آدمی و »یادگیرِی یادگیرنده-محور« بوده 
است. الزمة رسیدن به این نقطه فرا رفتن از محتوا-محوری، معلم-محوری، و 
یادگیرنده-محوری است و نیازمند گسترش گفت وگو: »گفت وگوی یادگیرنده 

با خود، با متن، با دیگران و با معلم«. 
و البته، هم در آن سعی صفا و مروه و هم در این مصاحبه، همه گاه این حدیث 
معــروف را در خاطــرم گردانده ام کــه »کان اهلل و لَم یُکن َمَعُه شــٌی و االن کما 

کان«!]خدا- قبل از خلقت- بود و چیزی با او نبود و اکنون نیز همان گونه است.[

 مرادی: 

با این اشارة پایانی شــما ترغیب شدم پرسش آخر این گفت وگو را به شکلی 

مطرح کنم که شاید بتواند ســرآغاز گفت وگوهای بعدی ما باشد. شما درس ها 

و چالش های ویروس عالم گیر کرونا را از منظر بهسازی آموزش چه می دانید؟

 سرکارآرانی: 

همان طور که اشاره کردید این می تواند سرآغاز گفت وگوهای بعدی ما باشد. 

 
ویروس کرونا، 
درس ها و چالش ها
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البته در حال حاضر که نمی توان گفت کار کرونا به کجا خواهد کشــید. به هر 
حال، در اینجا به اشــاره، در دو بخش به درس هــا و چالش های این بیماری 

عجیب جهانی، به ویژه از منظر بهسازی آموزش و یادگیری اشاره می کنم. 

بخش اول فراورده های کروناست شامل: ایجاد همدلی، همکاری و خالقیت 
در میان مردم کشورها و جهان به طور کلی. 

همدلی؛ به این معنا که همانند هر درد مشــترکی، این بیماری فرصتی فراهم 
آورد تا دیوارهای جدایی و رقابت تا حدودی کوتاه شوند و همیاری میان مردم 

و اندیشیدن در چگونگی زیست با »دیگری« بیشتر شود. 
از این منظر آموزش رســمی و غیررســمی، خانه و مدرسه، مدارس دولتی 
و غیر آن، و...به هم نزدیک تر شــده اند. حتی زبان تهاجم به مراکز ســنجش و 
آموزش بخش خصوصی، تعدیل شده است. همه یکدیگر را به یاری طلبیده اند 
تا فرصت های تغییر را مغتنم بشــمارند و از هم بیاموزند و اندکی از رنج این 

بالی طبیعی بکاهند. 
در این ماجرا نقش های مدیر و ناظر و راهنما و ارزیاب در عمل تعدیل شد. 
در فضای همدلی که ایجاد شــد فرصت قدردانی از پداگوژی های دست ساز 
معلمان در سراسر مناطق آموزشی کشور فراهم شد و نقش معلمان برای جامعه 

فهم پذیرتر گردید. 
خانواده ها را ترغیب کرد تا روش هــای آموزش و یادگیرِی مثاًل جمع و 
تفریق با انگشــتان دست بابابزرگ، یا کسر اعشاری با برش های کیک تولد 
مادربــزرگ را به کار بگیرنــد. دقیقًا چیزهایی که تــا پیش از آن از طرف 
مدرســه نهی می شــد. گفت وگوهای خانواده ها دربارة ضرورت و کیفیت 
تکلیف های یادگیری کــه معلمان برای دانش آموزان ارائه می دهند بیشــتر 

شد. 

 
ایجاد همدلی، 

همکاری و خالقیت 
از فراورده های 

کروناست
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توجه به ســرانجام، چرایــی و کیفیت تکالیف یادگیــری بچه ها در خانه و 
مدرسه بیشتر شد. صدای متین والدین زیر گوش های یکدیگر و معلمان نجوا 

کرد که »دانستن این ها به چه درد می خورد؟!«
نداهای خانواده ها آرام بود و در عین حال حاوی پرسش های عمیق و فراتر 

از آموزش مدرسه ای، تربیت، پروراندن و بارآوردن فرزندان.

همــکاری، بــه معنی ترویج اثربخش تــر تعامل خانواده با مدرســه، بخش 
خصوصــی با بخش دولتی، مــدارس و معلمان و مدیران و کــودکان با هم. 
همچنین تعامل بیشــتر میان معلمان دروس گوناگون، معلمان پایه ها و مقاطع 
تحصیلی مختلف، و همکاری در ارائه و نشــر تجربه های تدریس و یادگیری 

یکدیگر.
این تعامل های ســازنده به یادگیری مستمر معلمان، والدین، و جست وجوی 
راه های اثربخش تر ارتباط مدرسه و خانه معنای تازه داد. به ویژه به ترویج این 
انگاره که آموزش و یادگیری تنها در انحصار دیوارهای کالس درس نیســت، 
بلکه هر رویــداد و هر مکان و فرصتی می تواند بــه صحنه ای برای یادگیری 
کودکان تبدیل شود. »کمی عقب بایستید!«، کودکان این فرصت ها را به شما به 

مثابه مربی نشان خواهند داد.

خالقیت؛ معلمان، در کرونا، در مقایســه با شــرایط عادی، خالقیت هایی 
از خود نشــان دادند. راه هایی برای عبور از بحران پیدا کردند و آن ها را به 
سرعت ترویج کردند. پداگوژی های دست ســاز اجتماعات محلی آموزش 
و یادگیری حتی در روســتاها یا برای روســتاها، مانند آنچه آقای هادی در 
روســتای ایرج آباد شهر خلیل آباد شهرستان کاشــمر انجام داد، درس آموز 

است و امیدآفرین!۲8 
مدارس و دانشــگاه ها به »نوشتن« و تأثیر آن در فرایند آموزش و یادگیری، 

 
یادگیری تنها در 
انحصار دیوارهای 
کالس درس نیست
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 توجه بیشــتری نشــان دادند. مهارت های خواندن و پردازش واژه )کلمه(ها
)نویســندگی( بیشــتر مورد توجه قرار گرفــت و بر توانایــی اجرای دکلمه 
)دکلماتوری( ترجیح داده شــد. به این معنی که دیکته و کپی کردن تعدیل شد 
و انشــا و تمرین مهارت های بیان مقصود و درک تازه ای از رویدادها و نظرها 
و گفت وگــوی با متن و گفت وگو با خود، که معنی تفکر اســت، مورد توجه 
قــرار گرفت. فرصتی فراهم آمد تا یکدیگر را بهتر ببینیم و به اطرافمان نگاهی 

دوباره بیندازیم. 
گفت وگو دربارة ضرورت غربال گری برنامه های آموزشی و محتوای درسی 
رونق یافت. چرایی و تشکیک در تأثیر این همه محتوای آموزشی پرسش رایجی 
شــد. نیاز به َهَرس نصیحت های تکراری و بحث هــای کالمی در کتاب های 
درسی و توجه بیشتر به این که کتاب درسی چه ویژگی هایی دارد، فهم پذیرتر 
شــد. فرصتی شد تا کتاب های درســی بین والدین و احیانًا خواهر و برادرها 
بچرخد و با دقت بیشتری محتوای آن خوانده و وارسی شود. خانواده ها متوجه 
شدند که کتاب های درســی نیاز بیشتری به پیام هایی دارند که زبان و حس و 
فهم مشترک بین نسلی را بیشتر کند و آن ها را به هم پیوند دهد. تصمیم کبری، 

حسنک کجایی، و...را که به خاطر دارید!
تغییر نگاه خیّرین مدرسه ســاز به نرم افزارهای الزم برای بهسازی روش های 
آموزش و آغاز پویش های رســاندن موبایل و تبلت به مدارس و دانش آموزان 

در دورترین نقاط کشور مغتنم است. 
در این بحران معلمان بیشــتر دیده شــدند. در عین حــال ضرورت تغییر 
روش های تدریس و پاالیش برنامه های درســی موضــوع گفت وگوهای بین 
فردی و اجتماعی شد. به معلمان ارشد بیشتر توجه شد و معلمان بیش از پیش 
به یادگیری و خودنوســازی، به ویژه در ارتباط با روش های تدریس، ترغیب 

شدند.
تا دیروز وقتی کودکی را با عصا در رهگذر می دیدیم، به فرزندان سالم خود 

 
در بحران کرونا 

معلمان بیشتر دیده 
شدند



268

در تمنّای یادگیری ۲

نگاهی دوباره می کردیم و زیر لب می گفتیم: چه حیف، بیچاره این طفلک، چه 
عذابی می کشه، آِخی، بیچاره چه رنجی می بره و...! 

حاال اما به تدریج می آموزیم که، وقتی به صحنة مشــابهی در گذرگاه روزانه 
بر می خوریم، چشم در چشم کودکان خود با صدایی رسا بگوییم: چه بااراده، 
خودش را چه خــوب مدیریت می کند، وای، این همه توانایی شــگفت انگیز 

است، این همه انگیزه و انرژی عالی است! 
اتفاقًا هفته گذشته با همین صحنة کودک عصایی روبه رو شدم. مادری را هم 
دیدم که با دیدن این صحنه رو به به بچه هایش کرد و گفت: بچه ها! ببینید! این 
کودک فقط یک پا دارد اما با دوتا عصا چه خوب راه می رود و چه خوشــحال 
هم هست! چشماش برق می زند! آن پسرک هم انگار حرف این مادر را شنید؛ 

نگاهی کرد و تندتر به راهش ادامه داد. تندتر هم رفت.

بخــش دوم اشــاره بــه چالش های کروناســت. شــامل کیفیــت دانش 
معلمی،مهارت های ارتباط بین فردی و معرفت.

کیفیت دانش معلمی؛ با آمدن کرونا دانِش آموزش یا پداگوژی)علم و هنر 
آمــوزش و یادگیری( از پردة مدرســه و کالس هــای درس بیرون افتاد. حاال 
تدریس معلم در فضای مجازی، که مثل فضای شیشــه ای بدون دیوار و پرده 
اســت صورت می گیرد. بزرگ ساالن خودشــان جمع و تفریق و کسر اعشار 
را بلدند ولی نشســته اند تا ببینند معلم چگونه بــه کودکان آموزش می دهد و 
کودکان چگونه یاد می گیرند. مهارت یاد دادن جمع و تفریق به کودکان مهارتی 

است که همه نمی دانند.

مهارت های ارتباط بین فردی و اجتماعی نیز از پرده برون افتاد. معلوم شــد 
چه چیزهای مهمی ارزش یادگرفتن دارند ولی ما تمرین کافی برای یاد گرفتن 

 
تدریس، سخنرانی 
نیست!
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آن ها نکرده ایم و ناتوان در راه مانده ایم. این که »تدریس ســخنرانی نیست« را 
می دانستیم، ولی تا به حال در فضای شیشه ای صحبت نکرده بودیم. 

کیفیت و آداب گفتن و شــنیدن هم از پرده برون افتاد. شرایط بحرانی است 
وگرنــه دربارة آن قضاوت های بســیاری به جریان می افتــاد. همه با هم و به 
بزرگواری کتمــان کردند، در عین حال به صد روایت اندیشــیدند و احتماالً 

متوجه شدند که بیان مقصود کار دشواری است. 
به ویژگی های زبان معلمان و زبان کودکان بیشتر توجه شد. والدین و مربیان 
فهمیدند که انگار به زبان تازه و گوش های شــنواتری نیاز دارند؛ زبانی که در 
شرایط اقتدار و سنت های رسمی آموزش مدرسه ای به کار می رفت، در فضای 

تازه راهی به رهایی نمی بََرد و سراسر تنش آفرین است.
بحران بیش از آنچه تصورش را می کردیم نهان ها را آشکار ساخت. نهادهای 
خانواده، مدرســه، ستادها و مدیریت ها را بیشــتر از افراد به چالش کشید. به 
روشنی به ما فهماند که درست سخن گفتن و سخِن درست گفتن، کار سختی 
اســت. اما فرد فرد ما با درکی واقع بینانه از شرایط دشوار، خیلی به روی خود 
نیاوردیــم. هنر کتمان به یاریمان آمد تا بیش از این ارتباط بین فردی به چالش 

کشیده نشود، ولی نهادها بیش از پیش به چالش کشیده شدند. 
با وجود این، شــرایط بحرانی اجازه نداد ایــن پا و آن پا کنیم و خود را در 

همهمة صداها و نداها مانند روزهای عادی مدرسه پنهان سازیم.
سال ها به شــعارهای روی دیوارهای مدرسه دل خوش کرده بودیم که البد 
پرورش همین کاری اســت که هر روز در صبحگاه انجام می دهیم. دقیقًا مثل 
گل های خشک کرده یا پالستیکی تزئینی که در جای جای خانه و اتاق جلسات 
و میــز کاری مدیران می گذاریم! کرونا به ما گفت که دیگر به آن شــعارها دل 

خوش نکنیم.
معرفت؛ کرونا بســته های دانشی را که قباًل دست به دست می شد، به چالش 
کشــید. بحران همه را اندکی هوشــیار کرد تا ببینند دارند چه می آموزند و چه 

 
کرونا به ما گفت که 
دیگر به شعارها دل 

خوش نکنیم!
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یاد می گیرند؛ و آیا این ها دانش زنده اســت یا مرده! برای نمره اســت یا برای 
زندگی کردن؟ 

به ما این ندا را داد که روزگار ارزشیابی از دانسته ها سپری شد! امروزه دیگر 
توانایی، عمل و به کارگیری دانسته هاست که محور ارزیابی قرار می گیرد. 

فرزندانمان در خانه و مدرســه فرصت کردند با صدای بلندتری پرسش های 
هر روزة خود را مطرح کنند: 

خانم معلم: با حفظ کردن و دانستن این مطالب چه کاری می توان انجام داد؟ 
استاد: اثربخشی این دانسته ها چیست؟! 

معلم فلســفه: این بسته های معرفت چه نسبتی با زیست اجتماعی، اقتصادی 
و این جهانی ما دارد؟

- مامان! ما به کتابخانه بیشتر نیاز داریم یا به آزمایشگاه؟ 
این پرسش ها همه را درمانده ساخته است. این روزها خانواده ها و معلمان، 
بیشــتر دربارة درماندگی خود در این زمینه با مشــاوران و روان شناســان به 
گفت وگو می نشــینند تا دربارة مســائل رفتاری بچه ها! به ویژه از وقتی که پی 
برده اند که بچه ها با حفظ کردن محتوای کتاب های درسی، توانایی کافی انجام 

عملی اعم از بینشی، اندیشه ای و مهارتی را ندارند. 

محصول نهایی آموزش های مدرســه نیز به زیر تیــغ نقد رفت. حاال دیگر 
قابل مشاهده تر است که بچه ها همانقدر که با چند سال زبان خارجی خواندن 
نمی توانند با آن ســخن بگویند، از نظر فهم ریاضی، درک علمی، مهارت بیان 
مقصود، خواندن و نوشــتن و... هم توانایی بهتــری از آموزش زبان خارجی 

ندارند. 
تنها تفاوت این بوده اســت که درس های دیگر چون به زبان فارسی و در بافتار 

فرهنگی ملی تدریس می شده اند از بررسی و سنجش گری پنهان مانده بودند. 
حاال کیفیت محصول نهایی آموزش مدرســه سنجه پذیرتر و مسائل پیرامون 

 
کرونا، محصول 
نهایی آموزش 
مدرسه ای را زیر 
تیغ نقد برد!
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آن برای خانواده و جامعه فهم پذیرتر شده است.
این روزها معلم و مدیر و اولیا نیز آنچه را که در دل داشتند به راحتی بروز 
می دهنــد و در همراهی با کودکان درنگ نمی کنند و آن ها را به آینده های مبهم 
و کسب وکارهای نادیده »حوالت تاریخی« نمی  دهند. با صدای رساتری دربارة 
کیفیت دانســتنی ها پرســش می کنند، دانســته هایی که بعضا راهی به بصیرت 
نمی گشایند، جسارت عملی به همراه ندارند و سرنوشت محتوم فراموشی در 

انتظار آن هاست و شوقی برنمی انگیزند.
بحران کرونا فرصت بیشــتری فراهم آورد تا خانواده ها به فرزندانشان بیشتر 
نگاه کنند و آن ها را بهتر ببینند. در این شــرایط بچه ها نیز هشــیارتر از همیشه 
فرصت را مغتنم شمردند و گاهی زیر گوش والدین و معلمان خود نجوا کردند 
که عزیزان، ما همه قرن بیســت ویکمی هستیم، و شما قرن بیستمی! برنامه های 
درسی شــما یک قرن عقب تر و محتوای درس ها قرن ها عقب ترند! فکری به 
حــال خود بکنید. ما راه خود را خواهیم یافت، چون دیگر کســی جســارت 

گرفتن موبایل برخط یا گوشی هوشمند را از دست ما ندارد!
گاهی که مامان خسته می شد با ناامیدی می گفت:

مامان: عزیزم، برو اون اپلیکیشن را باز کن و تمرین ها را حل کن! 
فرزند: مامان این کارها هم که می کنم جزو درس است.

مامان: عالی است! یه کم منظورت را توضیح می دهی؟
فرزند: مامان، حاال من بگم، شــما که متوجه نمی شی که من کجام و چیکار 

دارم می کنم!
مامان: آه! ای خدا، ای فلک، ای طبیعت! به داد برس! ]کیفیت آه، بســتگی به 

انگارة مامان و پناهگاه او دارد![

این روزها، »پرســش چه نکنیم؟«، جان گرفته اســت. به جای »کاســه های 
چه کنم چه کنِم؟« دیروز نشســته است. تا دیروز َدر مدرسه، گوشی های بچه ها 

 
بحران کرونا 

فرصت بیشتری 
فراهم آورد تا 
خانواده ها به 

فرزندانشان بیشتر 
نگاه کنند و آن ها را 

بهتر ببینند
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را ضبط می کردیم، حاال پویش رســاندن گوشی به همه و برخط کردن آن ها را 
به راه انداخته ایم! 

اکنون دیگر جملة »هیچ بچه ای بدون گوشــی هوشمند و امکان دسترسی به 
اینترنت نباشد!« پیامی است آشنا. آیا شگفت انگیز نیست؟!

در عین حال اجازه بدهید عرض کنم که این همه کوشــش مانند دســتور 
تهیه تُوُفو)پنیر ســویا( اســت که با پنیر متفاوت اســت. پنیر سویا شکل و 
مــزه و ارزش غذایی متفاوت از پنیر دارد. آمــوزش برخط نمی تواند جای 
آموزش مدرســه را بگیرد. این آموزش نمی تواند سنت های سامانة آموزش 
رســمی و سلســله مراتب قدرت و اختیار سنتی و امرونهی های هرروزه اش 

را جذب و هضم کند. 
واقعیت هــای عینی تازه، درس های تازه، نقش هــای تازه، ارزش های تازه و 
فرصت های تازه به میدان آمده اند. این ها دســت کم شبیه سازی، آزمون سازی، 
یکسان ســازی، تک گویی، دعوت به اطاعت و پیروی، و دنبال من بیا و... را در 

آموزش رسمی به چالش کشیده اند. 
یانگ ژائو از دانشگاه کانزاس، زیر عنوان پنیر سویا پنیر نیست!۲9 سخن های 

شنیدنی دارد. توصیه می کنم آن را بخوانید.
به یاری یکدیگر بیاییم و ســامانه آموزش رســمی را قانــع کنیم تا فضای 
بیشــتری در اختیار عمل و مســئولیت معلمان بگذارد و اختیار بیشتری برای 
تصمیم گیری به اجتماعات محلی بدهد. هم ما و هم این سامانة فربه از َهَرس 
نترســیم و آموزش هایی را که بــه جان تبدیل نمی شــوند و دانش مرده را و 
مسئله هایی را که گره زدن بر کیسه خالی است، تازه حل هم که بشود دردی و 
رنجی را کاهش نمی دهد، از دل و ذهن بچه ها و کتاب های درســی و محتوای 
آموزشــی کالس ها بزداییم! به نظر می رسد، به پویش »هر کس هر جا ایستاده 

است، گامی به پیش نهد«۳0، بیشتر نیاز داریم.
منطق ســازماندهی موضوعات درسی و بودجه بندی محتوا و حجم و شیوة 

 
هرکس هر جا 
ایستاده است گامی 
به پیش نهد!
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ســازماندهی آن ها نیاز به بازنگری دارد. مدارس و ســاز و کارهای موجود را 
نمی توان در قالب های برخط ریخت. درســت است که شرایط مجازی واقعی 
است و خیالی نیست، اما در عین حال کیفیتی متفاوت از جهان واقعی دارد. ما 
برای زیستن در این جهان به چیزی بیش از ابزارها، که در برخی مواقع کار با 
آن ها را خود به خود می توان آموخت، نیازمندیم. این دوزیستی بودن )مجازی 
و واقعی(، به بینش، مهارت و دانش زنده و اثربخش نیاز دارد، و این آگاهی ها 
و مهارت ها در ذات ابزار نیســت، بلکه نیازمند یادگیرندگان خاّلق، محیط های 
یادگیری چندالیــه و غنی، مدیرانی با انگاره های پیــش رو، و آموزگارانی با 

مهارت های صحنه پردازی یادگیری است.
موقعیــت تازه همان طــور که ارزش یادگیری را روشــن تر می کند، ما را 
به »چه نکنیم ها؟« رهنمون می ســازد و بازاندیشــی در برنامه های درسی و 
آنچه ارزش یادگیری دارد را بیشــتر می کند. شرایط موجود، یعنی آموزش 
در دورة کرونا شــبیه پنیرسویا است که همة شــکل و شمایل پنیر را دارد 
ولی پنیر نیست. فرصت های بسیاری فراهم می آورد، ولی امکان شبیه سازی 
مدارس ســنتی، معلمان مقتدر، برنامة درسی ُصلب، محتوای غیر اثربخش، 
روش های غیــر دموکراتیک، تله های آزمون، آموزش برای ســنجش، تک 
گویی و ...را به ما نمی دهد. البته تعادل در روابط را ترویج می کند. گفت و 
شــنود و تعامل اجتماعی را تسهیل می کند و به صد روایت فریاد می زند که 
اگر می خواهید »روابط تار« شما )سلســله مراتب قدرت و اختیار عمودی( 
برجــا بماند بــه »روابط پود«تان )روابط تخت و مدنــی( تن در دهید و به 

پیامدهای آن نیز وفادار باشید. 
کودکان فرصت یافته اند با صدایی رســاتر زیر گوشمان نجوا کنند که »عصر 
حاضر عصر شنیدن است«! با پیشنهادی مشخص هم آمده  اند: مامان/بابا/معلم/
مدیر! عصر تعادل »حق و تکلیف« اســت، برای جشن تکلیفی پررونق، تمهید 

جشن حق و اختیار الزم است!

 
برای جشن تکلیفی 

پررونق، تمهید 
جشن حق و اختیار 

الزم است!
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غافل نباشــیم که کرونا مســئله است؛ پرســش های تازه ایجاد می کند ولی 
جای اندیشــه را نمی گیرد. به خاطر داشته باشــیم که انگارة »این نیز بگذرد«، 
با اندیشیدن و فهم پذیری مسئله و گفت و شنود برای حل آن یکسان نیست! 

آنچه در میانــة فاجعه معنای خاص دارد در شــرایط عادی معنای دیگری 
می یابد. درک بافتارهای فرهنگی، مردم شناختی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی 
و...که مسئله هایمان در آن جریان دارد به فهم پذیری آن ها یاری می رساند. اگر 
از ســرخوردگی و تغییرات بی امان و بدون بهبودی آموزش خسته شده ایم و 
دویدن هایمان به نفرین بدل شده است۳1، پیشنهاد می شود توانایی مفهوم سازی 

و فهم پذیری مسئله هایمان را بازبینی کنیم.
به نظر می رسد ســامانة نحیف آموزش کشور ما در شــرایط »مراقبت های 
ویژه« است. به این شرایط، وضعیت غیرپایدار و ناممکن جراحی برای درمان 
نیز می گویند. گفت وگوهای ســازنده و همیاری، همه به فهم پذیرتر ســاختن 
مســئله های آن و عبور از شرایط مراقبت های ویژه و رسیدن به وضعیت نسبی 
و آمادگی برای جراحی و درمان و در نتیجه بازیافت سالمت یاری می رساند. 



275

فضای مجازی، فنّاوری آموزشی و آیندة مدرسه

پی نوشت ها:
1. محمد عطاران، آینده مدرسه: گفت وگو با دکتر محمد رضا سرکار آرانی، رشد مدرسه زندگی، دوره شانزدهم، 

شماره 1، مهر 1۳98، صص 7-۴.
2. Stephen M. Kosslyn )2019(. Integrating the Science of How We Learn into Education Technology, 
Harvard Business Review )https://hbr.org/2019/10/integrating-the-science-of-how-we-learn-into-
education-technology(.
۳. وادی حداد و الکســاندرا دراکســلر، فناوری برای آموزش:قابلیت ها، پارامترها و چشم اندازها، ترجمه محمد 

رضا سرکار آرانی و علی رضا مقدم، تهران: نشر نی، 1۳8۴.
4. Assessment of learning
5. Assessment for learning
6. روایتی از عاشــقانه یک معلم در مدرسه سید الشهدا، روســتای ایرج آباد، شهر خلیل آباد، شهرستان کاشمر، 

استان خراسان.
https://www.aparat.com/v/xiBKQ/quot%3B%26هادیquot%3B_روایتی_از_عاشقانه_یک_معلم

7. ادوارد بیکر، رهانیدن خود از دام سنجش، پیتر سنگه و همکاران، پنجمین فرمان: استراتژی ها و ابزارهای ایجاد 
ســازمان یادگیرنده، ترجمه مهدی خادمی گراشی، مسعود سلطانی و عباس علی رستگار، تهران: انتشارات آریانا 

قلم، 1۳88، 5۳9-5۲6.
8. Stigler, J.W. & Hiebert, J. )2016(.Lesson Study, Improvement, and the Importing of Cultural Routines, 
ZDM: The International Journal on Mathematics Education, 48)4(, pp.581-587.
9. Vision
10. Mission
11. دایانا راویچ، آیا اصالحات مدرســه ای، آموزش و پرورش را بهبود می بخشــد؟، ترجمه صفر جلیلی و رضا 

معطی، تهران: رشد آموزش ریاضی، دوره ۳1، شماره 1 پاییز 1۳9۲، صص ۲1-10.
1۲. مایکل اپل، آیا آموزش می تواند جامعه را تغییر دهد؟ ترجمه نازنین میرزابیگی، تهران: نشر آگاه 1۳95.

13. Stigler, J.W. & Hiebert, J. )2016(.Lesson Study, Improvement, and the Importing of Cultural Routines, 
ZDM: The International Journal on Mathematics Education, 48)4(, pp.581-587.
14. James Stigler
15. James Hiebert
16. Diane Ravitch
17. Linda Darling-Hamond
18. Michael Apple
19. Larry Cuban
20. Theory for practice
21. Theory through practice
22. Theory in practice
23. Teacher
24. The DNA of teaching
25. Teaching
26. Learner
27. Learning
۲8. روایتی از عاشــقانه یک معلم در مدرسه ســید الشهدا، روستای ایرج آباد، شهر خلیل آباد، شهرستان کاشمر، 

استان خراسان.
https://www.aparat.com/v/xiBKQ/quot%3B%26هادیquot%3B_روایتی_از_عاشقانه_یک_معلم
29. Yong Zhao )April 15, 2020(. Tofu is not Cheese: Reimagine Education without Schools During  
Covid19 )1( )https://nepc.colorado.edu/blog/tofu-not-cheese(
 ایــــن یادداشــــت را مهــــدی بهلولــی به فارســــی برگردانــــده و در تارنمــــای اندیشــکده آموزش

)https://t.m/s/andishkadeamoozsh?before=5092( منتشر کرده است.
۳0. سخنی است معروف از ابوسعید ابوالخیر

۳1. اشاره به یادداشت حیدر تورانی در تارنمای دو ماهنامه شوق یادگیری )کد۳-1۳99/۳/۲8(به شرح زیر:
»پدر 80 ساله مان را به اصرار و توجیه اعضای خانواده و بزرگان فامیل به جراحی آب مروارید چشمانش راضی 
کردیم. ابتدا ســخت امتناع می کرد تا باالخره مجاب شــد. در انجام آزمایشات اولیه پزشک جراح مرا صدا زد و 
فرمود: »متاســفانه نمی توانیم چشم پدرتان را جراحی کنیم!« ما که با زحمت فراوان او را راضی کرده بودیم ابتدا 
زیر بار سخن پزشک نمی رفتیم، تا این که ادامه داد: »قند و چربی خونشان بسیار باال و فشارشان پایین است و لذا 
تا تنظیم آن ها، عمل جراحی به تعویق خواهد افتاد، ولی ایشان تحت نظر خواهند بود تا با تالش همکارانم شرایط 
برای جراحی شان آماده شود.« ناخودآگاه، به جهت صبغه معلمی ام، یاد آموزش وپرورش افتادم که چگونه بی آنکه 



276

در تمنّای یادگیری ۲

تن رنجورش را برای جراحی آماده کنیم، صرفا به »رضایت و عالقة سیستم به پذیرش تحول اکتفا نموده« و بدون 
امکان ســنجی و ارزیابی از شرایط و موقعیت مدارس، تنها براساس نسخه های کلی، بر بدن نحیفش تیغ کشیده و 
الباقی نفس آن را گرفتیم. به عبارتی دیگر »شــرایط پذیرش تغییر را برای شرایط امتناع از اقدامات تغییر« درست 

فهم نکردیم. بی خود دویدیم و نفرین خریدیم. دوستان عزیزم رنجیده نشوند، چرا که »بد نیستیم، بلد نیستیم«.
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محمد رضا سرکار آرانی

مقدمه
نخســتین مجلد کتاب »در تمنای یادگیری« با سه ویراست، اکنون به چاپ 
هفتم رســیده و نظر خوانندگان و ناقدان فرهیختــه ای را به خود جلب کرده 
است. طی این چند سال بعضی از همکاران نقدهای خود بر این کتاب را منتشر 
کردند )ذکی پور، 1۳97(1، برخی آن را برای تهیه کنندگان اثر فرســتادند تا در 
ویراست های بعدی کتاب منتشــر شود )فراستخواه، فاضلی، عطاران، علیزاده، 
مــرادی، 1۳95(۲ و بعضی ترجیح دادند به خألها و کاســتی های آن از طریق 
نشست های عمومی معلمان و دانشگاهیان اشاره کنند )دشتی، 1۳96(۳ و سپس 

از ناشر اثر بخواهند آن ها را تکمیل کند. 
در واقع، ویراست های پی درپی این اثر به معنای بازسازی آن براساس نظرها 
و پرسش های مخاطبان بود. بعضی از همکاران اما در سفری طوالنی تر و برای 
رســیدن به میوه هایی کمیاب، صبورانه طی طریق کردند و گمشدة خود را در 
ادامة گفت وگوها جست وجو نمودند. یکی از این همسفران بردبار، دکتر اسداهلل 
مرادی بود که در ویراســت دوم کتاب نیز فصلی در نقد و بررسی آن با عنوان 
»معجزة تربیت« نوشت. به هر حال، با افزایش تیراژ و ویراست های مجدد این 
اثر، تب و تاب همکاران، دانشــجویان، کارشناسان، معلمان و خوانندگان »در 
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تمنــای یادگیری1« نیز برای واکاوی انتقادی آن بــاال می گرفت. در نتیجه، به 
تدریج نگاه ســنجش گرایانة خوانندگان گسترش یافت و گفت وگوها پیرامون 
پرســش ها و پیام های این کتاب در جمع همکاران دانشــگاهی و دانشجویان، 
معلمان و مدیران آموزشی بیشتر شد و طبعًا پرسش ها و چالش های تازه ای نیز 

مطرح گردید. 
دکتر مرادی پیشگام ترویج این گفت وگوها، پرسش ها و چالش ها، به ویژه در 
میان دانشــجویان و معلمان بود. ایشان، به طور مکرر معلمان، مدیران آموزشی 
و دانشــجویان بســیاری را دعوت می کرد تا به این اثر بنگرنــد، و به ویژه از 
جوان ترها می خواســت تا با نگاهی نقادانه و سیاهه ای از سنجه های روزآمد به 
سنجش کتاب بپردازند و خودش نیز در هر نشستی فنون و روش های واکاوی 
تازه ای برای ســنجش ژرف تــر از این اثر ارائه مــی داد. حاصل آن حلقه های 
یادگیری و سنجش ها و گفت وگوها، ده ها گزارش مکتوب دربارة کتاب بود که 

به طور منظم و با دقت تمام تدوین و برای نگارنده ارسال می شد.
چه بســیار همکاران آموزشــی دیگر نیز که به دفعات از دانشــجویان خود 
پیام های انتقادی دربارة گفت وگوهــا آوردند و حتی مکرر نگارنده را دعوت 
کردند تا در جمع دانشجویان، معلمان، پژوهشگران آموزشی و مدیران حاضر 
شوم و به پرســش های آن ها دربارة کتاب و ضرورت تهیه و تدوین آن پاسخ 
دهــم و متقاباًل از آن ها دربــارة پیام های اصلی کتاب و نقایص آن بشــنوم و 
بیاموزم. همکاران دانشگاهی نیز پرسش ها و نقدهای فربه ای داشتند و بی امان 
پیگیــری می کردند تــا فرصتی پیش آید و به دقت آن هــا را واکاوی کنیم. در 
پی همین پرس وجوها و نشســت ها و نقدها بود که ســال گذشــته به توصیة 
همکارانی کــه پویش »اندیشــه ورزان« را طراحی و اجــرا می کنند، و کتاب 
»در تمنای یادگیری1« اولین اثر این پویش اســت، قرار گذاشــتیم در پاسخ به 
تقاضاهای دانشــجویان، مدیران، معلمان، پژوهشگران آموزشی و خوانندگان 

این اثر، گفت وگوهایی از این دست را ادامه دهیم. 
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کار را آغــاز کردیــم و آن را گام به گام پیش بردیــم تا به کتاب »در تمنای 
یادگیری۲«، با عنوان فرعی »ضیافت آموختن« رسیدیم. اینک شرح آن گام ها.

گفت وگو
اولین نشست برای این سلســله از گفت وگوها به میزبانی و همکاری ناشر 
محترم و همراهی آقایان گلدانســاز، ناصری، دیزجــی، مرادی و خانم جمیله 
غفاریان با محوریت و مدیریت دکتر اســداهلل مرادی، به مثابه پرسشگر اصلی، 
در آبان 1۳98 برگزار شد و در جلسات بعدی،از راه دور، ادامه یافت. ساعت ها 
گفت وگو با همکاری خانم غفاریان از صدا به »متن« درآمد و ســپس متن در 

تعاملی سازنده با دکتر مرادی به دقت بازخوانی و اصالح شد.

بازبینی
برای بررســی متن گفت وگوها و بازبینی های انجام شده و نحوة ادامة فرایند 
بهسازی آن، جلســه ای به میزبانی ناشر تشکیل شد. برای این جلسه تنی چند 
از همکاران پژوهشگر و نویسنده، آقایان محبت اهلل همتی، محمدرضا حشمتی 
و جعفــر ربانی نیز دعوت شــدند تا متــن را ارزیابی کنند و بــرای ادامة راه 
رهنمودهــای الزم را ارائه دهند. برای این منظور، قبل از نشســت، متن برای 
آن ها ارسال شد تا به دقت بخوانند و به ویژه، دربارة فهم پذیری مسئله ها، زبان 

گفت وگوها، سبک نگارش و پرسش ها و پیام ها و ... اظهار نظر کنند.
در نشست مذکور نقدها و پیشنهادهای سازنده ای برای بازسازی و سازماندهی 
متن گفت وگوها مطرح شــد؛ نقدهایی که عمومــًا چالش برانگیز بود. از جمله 
یکی از مدعوین این پرســش را مطرح کرد که: »مخاطب این اثر چه کســانی 
هســتند؟« برای لحظاتی سکوتی سنگین بر جلســه حاکم شد. پس از تنفسی 
کوتاه، شرکت کنندگان به صورت مشارکتی و فعال بحث پیرامون مخاطب متن 
را پی گرفتند. هریک از حاضرین از منظر خود برای متن مخاطبی جست وجو 
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می کــرد. یکی آن را برای معلمان دشــوار و در عین حال برای دانشــجویان 
مفید می دانســت. دیگری اما، برای پژوهشگران و همکاران دانشگاهی حاوی 
سؤال های پژوهشی تلقی می کرد، ولی برای والدین ناقص و مبهم می دانست. 
هریک نیز برای ادعای خود شواهدی عینی از جمالت متن ارائه می دادند. مثاًل 
جمالتی را می خواندند و نتیجه می گرفتند که متن در یافتن مخاطب مشخص 
در تنگناســت. دوســتان دیگر نیز متن مصاحبه را با دیگر آثاری از این دست 

مقایسه می کردند و نظر متفاوتی ارائه می دادند.
وقت جلسه به سرعت می گذشت و جمع بندی دربارة اینکه باالخره مخاطبان 
اصلی این اثر چه کسانی هستند یا می توانند باشند به نتیجه نمی رسید. در عین 
حال، با هر اشــاره ای، بحث ها دوباره جان می گرفــت و تفاوت خوانش های 
اعضای جلســه و تصویری که از متن می دادند را دگرگون می ساخت. به ویژه، 
وقتی به زعم خود از جایی از متن گفت وگوها شواهدی می آوردند و در ادامه 
اســتدالل می کردند که مثاًل چرا برای این دسته از مخاطبان، دشوار و احتماالً 

برای دیگرانی مناسب است.
من اما در کرانه ایســتاده و تنهــا نظاره گر گفت وگوهای همــکاران بودم. 
سرانجام یکی از حاضران از ناشر مجموعة »اندیشه ورزان«، آقای سید محسن 
گلدانساز، که در طول نشست نسبتًا ساکت بود، پرسید: شما دربارة این مسئله 
نظری ندارید؟ او آرام و روان پاسخ داد: »به نظر می رسد شما به روش سنتی در 
جســت وجوی راه تازه ای برای برساختن پیام و ایده ای نو هستید. چند ساعت 
است که دارید شاهدی از متن می آورید و استدالل می کنید که این متن احتماالً 
برای معلمان مناسب است یا نیست، و شاید خواندن آن برای آن ها دشوار باشد 
یا نباشــد و انتظار آن ها را برآورده سازد یا نســازد و ...؟! من پیشنهاد می کنم 
از خود معلمان بپرســید!« همه منتظر بودند او صحبت خود را ادمه دهد، ولی 
انگار که پیام و مقصودش را به روان ترین شــکل ممکن رسانده باشد، سکوت 
کرد. در نهایت، او با درخواست دوبارة بعضی از اعضای نشست، ادامه داد: »از 
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معلمان بپرســید که آیا این متن برای آن ها پیامی دارد یا نه!« و دوباره سکوت 
کرد.

پیشــنهاد آقای گلدانساز بیش از اندازه ساده به نظر می رسید؛ ضمن اینکه او 
توصیفی مبتنی بــر روش مندی علمی برای ارزیابی و بازبینی متن گفت وگوها 
به دســت داده بود. اگرچه پیشــنهاد ایشــان ســاده بود، ولــی توصیف وی 
پیچیدگی استدالل های ارائه شــده پیشین دربارة متن را بازسازی و به صورت 
شگفت انگیزی روشن می کرد. حرف او در واقع این بود که بهتر است به جای 
اینکه در اطاقی دربسته دور میز بنشینیم و در خیال خود از میزان درک یا توان 
خوانش و تحلیل خواننده دربارة متن نظر بدهیم و به ســابقه ها و مسابقه ها و 
مقایسه های متن با سایرین رجوع کنیم، از خود گروهِ هدف، که در اینجا بیشتر 

معلمان هستند، بپرسیم. به همین سادگی!
از آنجا که معموالً توصیف های ساده سرآغازهای مهمی برای درک پدیده های 
پیچیده اند. شــرکت کنندگان در نشست دریافتند که به جای اینکه هریک خود 
را معیار ســنجش فهم پذیری پیام های این متن بــرای مخاطبان خاص یا عام 
قرار دهند، یا آن را در مقایســه با متن های مشــابه شبیه سازی کرده و به جای 
سنجش گری در تلة سنجش بیفتند، متن برای گروهی از معلمان، پژوهشگران 
آموزشی، والدین، فرهیختگان و دانشجویان و ... که مخاطبان خاص و عام این 
اثرند فرستاده و از آن ها خواسته شود آن را بخوانند و دست کم به پرسش های 

روشن زیر پاسخ دهند.
1. مطالعة این متن چقدر برای شما )معلمان، والدین و ...( جذاب و کاربردی 

است؟
۲. در این گفت وگوها چقدر به دغدغه ها و مسائل آموزشی و تربیتی پرداخته 

شده است؟
۳. زبان گفت وگو تا چه اندازه ای گویا، روان و صمیمی است؟

۴. ایــن گفت وگو چه موضوعات و نکات تازه و مهمی برای شــما دارد که 

راه طی شده
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قباًل کمتر به آن اندیشیده بودید؟
5. مطالعة این متن را به چه کسانی توصیه می کنید؟

6. هر مطلب مهم دیگری که به نظرتان می رسد بیان کنید.

فراخوان
براساس پیشنهاد آقای گلدانساز، متن به همراه تقاضانامه ای حاوی پرسش های 
اشاره شــده، از طریق مدیران آموزشی چند منطقه، برای ده ها نفر از همکاران 
فرهنگی فرســتاده شد. به ویژه مدیران مناطق آموزشی در تهران، یزد و اصفهان 

در این راه بیشتر یاریگر ما بودند.
پس از مدتی، فرهیختگانی که این درخواست را پذیرفته بودند، نظرات خود 
را به صورت مکتوب و در حاشیة صفحات متن یا به صورت نامه ها و پیام های 

صوتی برای ناشر ارسال کردند.

بازاندیشی
در این مرحله، ضمن اینکه بازخوردها، راهنمایی ها و پیشــنهادهای ارسالی 
به دقت وارســی و تجزیه و تحلیل شد، نگارنده نیز به یکایک آن ها پاسخ داد. 
در این پاســخ ها، من تالش کردم تــا چگونگی بهره گیری از محتوای پیام ها و 
راهنمایی ها در اصالح، بازبینی و بازاندیشی متن گفت وگوها تبیین شود. سپس 
متن در فرایندی تعاملی و ســازنده با آن ها، عمیقًا بازبینی، بازاندیشی و اصالح 
شد و ساختار و محتوای آن نیز براساس نیازها، راهنمایی ها و پرسش های آن ها 

بازسازی و به میز ویرایش ارسال گردید.

ویرایش
میز ویرایش جایی بود که آقای جعفر ربانی، ویراستار متون آموزشی، ایستاده 
بود. او برای بهسازی متن، گفت وگوهای چهارجانبه ای را آغاز کرد. از یک سو 
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بــا متن به گفت وگویی همدالنه و نقادانه نشســت و از ســوی دیگر، تعاملی 
روشنگرانه، پویا و مســتمر را با مصاحبه کننده و مصاحبه شونده آغاز نمود. به 
عالوه، خود نیز به مثابه مخاطب دردآشــنای سامانة آموزش کشور، روندها و 
برآیندهای گفت وگوها را به دقت رصد کرد و با نظری انتقادی و اصالحی به 
آن نگریســت و جابه جا، پیشنهادها و راهنمایی های اثربخشی برای زنده سازی 

و روان سازی متن ارائه داد و آن را جذاب و خواندنی ساخت.
در نتیجه، محصول نهایی پیش روی خوانندگان، چیزی فراتر از گفت وگوهای 
اسداهلل مرادی و محمدرضا ســرکارآرانی شد. گزارش رویدادی شد از جنس 
واقعه و ضیافتی بی نظیر برای آموختن. عنوان فرعی »ضیافت آموختن«، پیشنهاد 
آقای مســعود طاهری)نویســنده، تهیه کننده و کارگردان مســتندهای »شرقی: 
توشیهیکو ایزوتسو« و»مستشــرق: هنری کربن«( ، تجلی این میهمانی باشکوه 
شد که با مشارکت و همکاری فرهیختگان بسیاری از سراسر کشور برپا شده و 

در شناسنامه کتاب، دست کم نام بیش از شصت نفر از آن ها آمده است.

باز زنده سازی
پس از ویراست متن، به نقطه ای رسیدیم که براساس پیشنهادهای میهمانان الزم 
بود متن را باز زنده ســازی کنیم. به این معنی که در ســاختاری اثربخش و گویا، 
محتوا و پیام های آن را دوباره ســازماندهی کنیم. نشستی برای این مهم به میزبانی 
ناشر برگزار شد. گفت وگوهای بسیاری پیرامون روش سازمان دهی متن، که حاال 
فراتر از گفت وگوهای اولیه رفته بود، آغاز شد. بعضی به تغییر ترتیب پرسش ها و 
روند گفت وگوها، بعضی به تغییر اولویت های بحث ها و محورها، و برخی دیگر به 

فصل بندی رایج در کتاب های تألیفی و ... نظر داشتند.
در گرماگرم صف آرایی ایده ها که رمقی برای فراهم آوردن دست کم اجماع 
نداشــتند، آهنگ صدای نــرم و دلگرم کننده ای همه را متوجه خود ســاخت. 
صــدای آقای محمد ناصری بود. با آرامش و لطافت خاصی که همیشــه از او 
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ســراغ داریم، اشاره کرد که پیشنهاد روشــنی دارد. همه سراپا گوش شدند و 
کالم او به ســان نوری در انتهای تونل طوالنی متن، راه را نشــان داد تا بتوانیم 

گفت وگوها را در قالبی اثربخش تر سازمان دهی کنیم.
وی بــا مالیمت گفت: »من چند بار همة متــن را به دقت خوانده ام. فراز و 
فرودهای زبانی و معنایی متن را رصد کرده ام و برای هر صفحه ســوتیتری از 
خود متن انتخاب کرده و در حاشیه آن آورده ام. به نظرم نقطه های تالقی پیام ها 
و پرسش ها و چالش های این متن می تواند ممیز بخش های گوناگون گفت وگو 
از یکدیگر باشــد و سوتیترها راهی برای ســازمان دهی اثربخش محتوای هر 

بخش.«
پیشنهاد روشن آقای ناصری به متن جان داد و البته همه ما را نیز نجات داد. 
راهنمایی او حاال موجبی شــد تا همه با اشــتیاق از او بخواهند نمونه هایی از 
ســوتیترها را بخواند. اشاره او به برخی از عبارات کوتاهی که از متن انتخاب 
کــرده بود، مانند: »آموزش کمتر، یادگیری بیشــتر!«، »جشــن حق یا جشــن 
تکلیف؟«، »آموزش صحنه پردازِی یادگیری است«، »دیکته یا انشاء؟ مسئله این 
است«، »ما به دارالفکر نیاز بیشتری داشتیم تا دارالفنون!«، »در بحث محتوا، کم 
هم زیاد اســت!«، »کتاب درسی تابلو اعالنات حکومت نیست!«، »میان پیاژه و 
ویگوتسکی ســرگردانیم!«، »ویروس کرونا، درس ها و چالش ها«، »پنیر سویا، 
پنیر نیست!«،»به صورت هق هق یا زار زار گریه کنیم؟«، »فرایندها مهمتر است 
یا نتایج؟«، »کدام یک اثربخش اســت؛ کار گروهی یا معلم خصوصی«، »وقتی 
خطابه میدان داری می کند!«، »ایران، جامعه بدون کودکی«، »از دیروز شــروع 
کنیــم یا فردا؟«، »کتابخانه می خواهید یا آزمایشــگاه؟«، »وقتی کودکان به زبان 
خودشــان حرف می زنند!«، »پیام ضمنی این همه دیکته، یعنی خودت نباش!«، 
»اطاعــت که می کارید، نافرمانی درو خواهید کرد!«، »برگ و نور خورشــید یا 
ریشــه و خاک؟«، »کدام مهم ترند: رفاه، رضایت یا معنا؟«، »از چه می پرسید؟ 
چرایــی، چگونگی یا چیســتی!«، »کودکان برای رتبه و نمره به مدرســه نمی 
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روند!«، »همهمه تغییر آموزش رایج است، کو بهبودی؟«، »بپرسید چه نکنیم؟!«، 
»عصر ما عصر شنیدن اســت!«، »عمل به بدیهیات آسان نیست!«، »در ستایش 
سایه یا خواهش خورشید داشتن؟«، »لطفًا! سطرهای پایانی حکایت را خودتان 
بنویسید!«  و ... آن قدر روشن بود که دوستان را به وجد آورد و توافقی جمعی 
برای عمل به این پیشــنهاد حاصل شد. بررسی دوباره متن از این منظر و نقطه 
تالقی میان ســوتیترها، به طور طبیعی چراغ راهنمایی شد تا متن به بخش های 

مشخص و معناداری تقسیم شود.
حاال هریک از ســوتیترها به مثابه چراغی در آستانه َدر است و رهگذران را 
به واکاوی و گفت وگو با متن به درون آن دعوت می کند. به عالوه، برای اینکه 
خواننده بتواند به آســانی بافتاری را که سوتیترها از آن برخاسته یا به آن اشاره 
دارد پیدا کند، آن بخش از متن ایتالیک )ایرانیک( شــده است. تا هم خاستگاه 
ســوتیترها در متن و هم حوزه و بافتار گفت وگو در ارتباط با پیام اصلی معین 

شود.

یادگیری
فراینــد این گفت وگوها، بازخوردها، راهنمایی هــا و نقدهای خوانندگان و 
همکاری با ویراســتار، ناشر و مدیران آموزشی و ... همه و همه برای نگارنده 
فرصت های یادگیری و بازاندیشــی ســازنده ای فراهم آورد. به تدریج دریافتم 
کــه همکاران بیــش از پیش و به طور ضمنی و آشــکار، نگارنده را به بازبینی 
الگوهای ذهنی و بازاندیشی عمل انجام شده، نه تنها در این گفت وگوها، و در 
کتاب های »در تمنای یادگیری1و۲«، بلکه در راه طی شدة آموزشی و پژوهشی 
و همه گفتارها و نوشــتارها فرا می خوانند. به تدریــج در مواجهه با ایده ها و 
داده های همکاران دریافتم که ناخواسته »از حکایت ها، حکایت گشته ام!« و این 
دقیقًا همان چیزی است که سال ها بود در فرایند درس پژوهی و درس کاوی از 
دیگران انتظار داشتم و حاال به روشنی از نگارنده درخواست می شد. محصول 

راه طی شده



288

در تمنّای یادگیری ۲

نهایی این همه انتظار، پرسشــی عمیقًا روشن و به نحو شگفت انگیزی بی پرده 
بود: »آیا سرکارآرانِی درس پژوه، خود به درس پژوهی تن می دهد؟« همکاران با 
این پرسش فرصت یادگیری نابی را که کمتر در آکادمیای ایران می توان سراغ 

گرفت، برای من فراهم آورده بودند.
در اینجا مایلم برخی از روشــن ترین و پربســامدترین اشاره ها، پرسش ها، 
راهنمایی ها، انتظارها، و پیشــنهادهایی را که در این ضیافت ناب از همکاران 
دریافت کردم با خوانندگان به اشــتراک بگــذارم و در ضمن از آن ها بخواهم 
ســنجه های زیر را برای ســنجش گری کتاب های در تمنای یادگیری 1 و ۲ و 
ارزیابی آموزشی و پژوهشی راه طی شده نگارنده از نظر دور ندارند، و در عین 
حال آن ها را کافی ندانسته و از سر لطف شواهد دیگری را برای نقد و بررسی 

دقیق تر و سنجش ژرف تر پیشنهاد کنند.
 سرکارآرانی، َهَرس را از خود شروع کنید؛

 شعرخویی شما بعضًا مخاطب را به اشتباه می اندازد؛
 سیاست گریزی، پیام های اصالح گرایانة شما را بی اثر می کند؛

 تصویر روشنی از انسان شناسی شما در دسترس نیست؛
 مخاطبان به زحمت می توانند با استعاره های شما ارتباط برقرار کنند؛

 بعضًا حدود توصیف، تجویز، نقد و تبیین در گزاره های شما خلط می شود؛
 میزان اثرگذاری شما در بهبود سامانه آموزش ایران نیاز به واکای دارد؛

 شما زبان نوشتاری دشواری برای بیان مقصودتان بر می گزینید؛
 علی رغم اینکه در متن عمل ایستاده اید راهکار ارائه نمی دهید؛

 بــه بوم، جغرافیا و بافتار فرهنگی ظهور مســئله توجــه دارید ولی بعضًا 
اقتضائات آن را برای فهم پذیری یا حل مسئله در نظر نمی گیرید؛

 در نشســت ها، معموالً با این پرسش که اگر شما بودید چه کار می کردید، 
مواجهة سازنده ای ندارید؛

 سرکارآرانی! پیشنهاد می شود گفتن دربارة ژاپن را بس کنید؛
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 بعضی وقت ها فرمان می دهید که فرمان ندهیم؛
 بحران کارکرد و اثربخشــی، ایده های شــما را دســت کم در ایران تهدید 

می کند؛
 بیش از چیستی و چرایی، از چگونگی ها سخن بگویید؛

 در تبیین های شما نگاه های انتقادی دربارة ژاپن غایب است؛
 بعضی وقت ها کودک انگاری مخاطب، رنج خواندن نوشــته های شــما را 

بیشتر می کند؛
 نمایش ذکاوت را وانهید و خطوط قرمز را در نوردید؛

 گفت وگوها را جزئی، مشخص و شدنی پیش ببرید؛
 از مدارس روستایی و مناطق چندزبانه و حاشیه نشین ها کمتر خبر می آورید؛
 به نظر می رسد مخاطبان شما بیشتر کارکنان مدارس متوسط شهری هستند؛

 از جهان سوم بیشتر سخن بگویید؛
 خوف آن می رود که مطالعه آثار شما این بار به »شرق زدگی« دامن بزند؛

 در گفت وگوی با شــما گره هایی از کیســه هایی باز می شود ولی بعضًا از 
کیسه های خالی؛

 از فلســفة سیاسی که بنیادهای آموزش مدرسه ای را می سازد بیشتر سخن 
بگویید؛

 بیــن ایفای نقش هــای علمی، فلســفی، اصالح گری، معلمــی و نقادی 
سرگردانید؛

 آبروداری، شما را بین مدعیان محبوب می کند ولی مانع ارائه معنی روشنی 
از دیالوگ ها و روشنگری شماست؛

 یک دوره مطالعة تاریخ تحول اندیشه توصیه می شود؛
 بیشــتر به ترویــج روش های پژوهش مبتنی بر شــواهد عینی در آموزش 

بپردازید؛
 و ...

راه طی شده
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ضیافت
این فرایند و اشــاره های برآمده از گفت وگو با همکاران برای من سراســر 
»آن«اِت تربیتی بود و شــواهد عینی از جنس واقعــه و از متن عمل به همراه 
داشت. گفت وگو با فرهیختگان، رمز و رازها و ارزش های تازه ای از آنچه نباید 
کــرد را برای این »قریب در غربــت« فهم پذیرتر نمود. خبرهای تازه ای از زیر 
پوست اندیشه و عمل تربیتی خانه، مدرسه، جامعه و دانشگاه به همراه آورد.

همه نقدها، راهنمایی ها و آموزه ها مغتنم و آگاهی بخش بودند و از الیه های 
گوناگون نظر و حوزه های متفاوت عمل تربیتی در نقاط مختلف کشــور، بغل 
بغل حکایت ها و پیام های تربیتی شنیدنی، امیدبخش و افق گشا پیشکش کردند. 
به لطف همة همکاران، اعم از میزبانان و میهمانان، گفت وگوها به مثابه کارگاه 
آموزشــی خالقانه ای هدایت شد و ضیافتی ناب برای آموختن نگارنده فراهم 

آورد.
حاال من که تا دیروز در آســتانه َدر ایســتاده بــودم و دیگران را به ضیافت 
می خواندم، خود به ضیافتی ناب دعوت شــده ام: »اندیشــیدن در اشــاره های 
دوســتان و بازاندیشــی در راه طی شــدة خود« و این تکلیفی است بنیادی و 
طاقت فرسا. انجام این تکلیف را از همان صبح ارسال متن نهایی گفت وگوهای 

»ضیافت آموختن« برای ناشر آغاز کردم.

سخن پایانی
بــا گــزارش این ضیافت شــروع کرده ام تا شــوق عمیق خود از شــنیدن 
حکایت های ظریف همکاران فرهیخته را که در میانة رنج و شادی نشانه هایی 
از روشــنایی و حدیث آرزومندی اســت، تبیین کنم و دست کم با خوانندگان 

کتاب های »در تمنای یادگیری1و۲« در میان بگذارم.
امیدوارم براســاس نقشــة راهی که به برکت »تمنای یادگیری« و »ضیافت 
آموختن« به دســت آورده ام، بتوانم اندکی در بازبینی پیش فرض های ذهنی و 
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بازاندیشی اندیشه و عمل انجام شده ام در سه دهة گذشته موفق شوم. رجاء واثق 
دارد، نگاه ســنجش گرایانه و پیگیری های خوانندگان دراین راه یاریم خواهد 
کرد. می دانم که تا بر آفتاب افکندن ناگفته ها و ارائه نتایج این بازاندیشــی، که 
این بار بیش از گفتار و نوشتار ناظر به اندیشه و عمل، و از جنس واقعه است، 

راه درازی در پیش دارم، ولی عمر درازی نمانده است!
آیا توفیق حاصل خواهد شد، نمی دانم! 

از »نمی دانم!«هایم دلگیر و ســرخورده نشــوید. جسارت عملی و شجاعت 
نظری برای بازبینی پیش فرض های ذهنی و بازاندیشــی عمل و راه طی شــده 
چیزی از جنس »شدن« و به تعبیری »زیر و زِبَر شدن« یا روشن تر بگویم »رسوا 
شدن« است و چه بسا »تولدی دوباره«. امری است سراسر تجربی و تجربه ای 
اســت »وجودی«! حاصل »زیستی« از جنس و با کیفیت دیگر و هنر و تمرین 

»متفاوت بودن«. 
آیا فرصت باقی است؟ نمی دانم! 

امید و پرهیز از تهییج، تبلیغ و تعجیل، توشة نگارنده در این راه دشوار است. 
گفت وگو و راهنمایی های شما نیز مثل همیشه راه گشاست. دریغ نفرمایید.

راه طی شده
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فضای مجازی، فنّاوری آموزشی و آیندة مدرسه

2. همراه با خواننده
 مقدمه

 َزهر این ُزهره!
 َضجه یا پرسش!
 داِم شرق گرایي!
 ترِس از غرب!

 پرسشگر یا ٌممتحن!
 جابه جایي یأس!

 فهم پذیري مسئله!
 جست وجوي مخاطب!

 هدف هاِي پیش خورشید!
 پیام هاي پنهان متن!

 نزاع حق و تکلیف!
 از همه چیز گفتن یعني هیچ نگفتن!

 دشواري عمل به بدیهیات!
 ... یک حرف بَس است!

 تربیت انسان یا َملک؟
 شوق یادگیري!

 در جست وجوي مرجع َضمیر!
 گاِه بي طرفي است!

 در ستایش سایه!
 رفاه، رضایت یا معنا؟!

 سخن پایاني
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همراه با خواننده
محمد رضا سرکار آرانی

مقدمه
کتاب »در تمنّای یادگیری ۲: ضیافت آموختن« در میانة آبان 1۳99 منتشــر 
شــد. ســپس هفته کتاب و کتاب خواني رســید و فرصتي شد تا پرس وجوي 
همکاران، دانشجویان، کارشناسان، معلمان و خوانندگان براي واکاوي جزئیات 
گام چهــارم معرفــي آن که در بخش قبلی »راه طی شــده« آمد، و به شــیوة 
مشــارکت خوانندگان در فرایند تولید آن اشاره داشت، مطرح شود. به عالوه، 
نگاه ســنجش گرایانة خوانندگان کتاب نســبت به گفت وگوها و پرسش ها و 
پیام هاي آن بیشــتر شد و در خواســت هاي بیشتري براي پاسخ به این پرسش 
که »چگونه مشــارکت خوانندگان در فرایند تولید این اثر ممکن شد؟« به ناشر 
رسید. اکنون در این بخش من در پي پاسخ دادن به این پرس وجوها و به ویژه 
این پرسش مشــخص هستم که: مشارکت خواننده در فرایند تولید اثر چگونه 

ممکن است؟ اینک شرح واقعه.
در فرایند گفت وگوي آقاي اسداهلل مرادي با نگارنده، پس از آنکه ساعت ها 
گفت وگو به روي کاغذ آمد و متن در تعاملي سازنده با ناشر به دقت بازخواني، 
اصــالح و بازبیني شــد، در بحث از این که آیا این متــن براي مخاطبان زبان 
مشترکي را برگزیده است و همة آن ها را در فهم پذیري مسئله ها یاري مي کند، 
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پیشنهاد سازنده اي مطرح شد. پیشنهاد این بود که، بهتر است به جاي اینکه در 
اتاقي در بسته دور میز بنشینیم و در خیال خود از میزان درک یا توان خوانش 
و تحلیل خواننده دربارة متن نظر بدهیم از خود گروه هدف، که در اینجا بیشتر 
معلمان، مدیران، کارشناسان و برنامه ریزان آموزشي هستند این سؤال را بپرسیم. 
به همین سادگي! به  عبارت دیگر، گفته شد به جاي اینکه تدوین کنندگان اثر یا 
ناشر خود را معیار سنجش فهم پذیري پیام هاي این متن براي مخاطبان خاص 
یا عام فرهنگي ـ آموزشــي قرار دهند، یا آن را در مقایســه با متن هاي مشابه 
شبیه ســازي کرده و به جاي ســنجش گري در »تلة سنجش« بیفتند، بهتر است 
متن را براي گروهي از معلمان، پژوهشــگران آموزشي، اعضاي هیئت علمي 
دانشــگاه، والدین، فرهیختگان و دانشجویان و... که مخاطبان خاص و عام این 
اثرند بفرستیم و از آن ها بخواهیم آن را بخوانند و نظرشان را دربارة اثربخشي و 
گویایي متن، جذابیت و دغدغه مندي آن، زبان تبیین و کمکي که به فهم پذیري 

مسائل آموزشي مي تواند بکند و... با ما در میان بگذارند.
بنابرایــن متن به همــراه تقاضانامه اي براي ده ها نفــر از همکاران فرهنگي، 
آموزشــي، علمي و پژوهشي فرستاده شد. پس از مدتي، بیش از شصت نفر از 
فرهیختگاني که این درخواست را پذیرفته بودند و نام آن ها در شناسنامه کتاب 
آمده اســت، نظرات خود را به صورت مکتوب و در حاشــیة صفحات متن، یا 

به صورت نامه ها و پیام هاي صوتي براي ناشر ارسال کردند.
نگارنده بازخوردها، راهنمایي ها و پیشنهادهاي ارسالي خوانندگان را به دقت 
وارسي و تجزیه و تحلیل کرد و به یکایک آن ها پاسخ داد. در این پاسخ ها من 
تالش کردم تا چگونگي بهره گیري ام از محتواي پیام ها و نظرات و پیشنهادهاي 
رســیده را در اصالح، بازبیني و بازاندیشي متن گفت وگوها تبیین کنم. سپس 
متن را در فرایندي تعاملي و سازنده با آن ها، بازبیني، بازاندیشي و اصالح کردم 
و ساختار و محتواي آن را نیز براساس نیازها، راهنمایي ها، پیشنهادها و پرسش 

هاي مشارکت جویان بازسازي و به میز ویرایش ارسال نمودم.
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اکنون براي پاســخ روشن تر به این پرسش که »مشــارکت خوانندگان متن 
گفت وگوهــا در فراینــد تولید »ضیافــت آموختن« چگونه ممکن شــد؟« به 
گزیده اي از برخي از راهنمایي ها، پیشنهادها و پرسش هاي راه گشاي خوانندگان 
و نامه هایي که در پاســخ به آن ها فرستاده شد، اشــاره مي کنم؛ به این امید که 
تصویري از کیفیت گفت وگوهاي آنان با متن، با نگارنده و با خودشــان فراهم 
آورد و روند کیفیت مشــارکت آن ها در فرایند تولید این کتاب را بازنماید. در 
این گزارش از ذکر نام افراد صرف نظر شــده اســت. براي هر نمونه از تعاملي 
که در اینجا گزارش مي شــود، کلیدواژه اي از متن بازخوردهاي ارسالي آن ها، 
به مثابه میان تیتر، انتخاب شــده اســت تا هم بیانگر پیام کانوني و منظرگاهي 
باشــد که آن ها به متن اولیه نگریسته اند و هم اشاره اي به موقعیت سازماني و 
شغلي آن ها داشته باشد. در عین حال روشن است که آنچه در اینجا مي گوییم 
در پیرامون متن اولیه اســت و آنچه در »ضیافت آموختن« منتشر شده محصول 

نهایي همین گفت وگوها و تعامل هایي است که در ادامه مي خوانید.

َزهر این ُزهره!
یکي از همکاران دانشــگاهي با اشــاره به نتایج پژوهش  ژرف اندیشانة خود، 
پرســش هاي فربه اي دربارة خشــونت در تاریخ ژاپن و ضعف علوم انساني در 
آموزش عالي آن مطرح کرده و به روشــني نوشته بود: »کار تطبیقي کاري سخت 
و در عین حال ارزشــمند است، چرا که ما به واسطة دیگران است که خود را بهتر 
مي شناســیم. اما وقتي نوبت به بهره برداري از داشته هاي دیگران مي رسد موضوع 
اقتضائات بومي خودنمایي مي کند، اینکه در کدام موارد اهداف و بایسته هاي ما از 
آن ها جدا مي شود... درست است که در جاي جاي مصاحبه سعي شده راهکارهاي 
نسبتاً مشخص و جزئي ارائه شود، اما عملي بودن آن در بسیاري موارد مورد تردید 
است چرا که خود این تغییرات با موانع دیگري مواجه است و الزم است سلسلة 

علت یابي ها در مشکالت به جایي برسد که امکان تغییر کمابیش آسان باشد.«

همراه با خواننده



298

در تمنّای یادگیری ۲

من درخصوص این نظر نوشــتم: ژاپن و کشورهاي پیرامونش دست کم در 
صد ســال اخیر تجربه هاي بین المللي خشونت باري داشته اند، ژاپني ها تا چین، 
کره، فیلیپین، سنگاپور، اقیانوس هند، مالزي، اندونزي و... پیش رفتند. در دهة 
سوم قرن بیستم، ناله هاي بي رمقي هم از جامعة مدني الغر ژاپن در تاریخ ثبت 
اســت، با این مضمون که عزیزان! آنجاها به چه کار اندرید؟!، و البته همه  گاه 
صدایي مهیب و ترسناک از راه رسیده است که به دفاع مشغولیم و اینجا عمق 
استراتژیک دفاعي ژاپن است! خشونت، ترور و نزاع هاي محلي در این مجمع 
الجزایر، پیش از صدور آن به بیرون، صفحه هاي بســیاري از تاریخ ژاپن را به 
خود اختصاص داده است. هاراگیري )خودکشي به شیوه دریدن شکم(، جنگ 
تن به تن، شمشیرزني و شجاعت در نبرد، جان فشاني، خودکشي و... نمونه هایي 
از ویژگي هاي فرهنگي و اجتماعی ژاپن نزدیک به عصر ماست. اما براي ایران 
و ایرانیان، پیروزي ژاپن در جنگ با روســیه )در اوج محنت و شکست ایران( 
و نبرد سهمگین آن با متفقین در جنگ جهاني دوم، در اوج اشغال ایران بیشتر 

در یادها مانده است.
ضعف علوم انســاني ژاپن را شما احتماالً در مقایسه با غرب مطرح کرده اید 
و چنانچه ناظر به پژوهش ها و اندیشه هاي نظري یا توانایي نظریه پردازي باشد 
قابل بررسي است و شاهدي است از دیدگاه دقیق شما. من گفته ام که ژاپني ها 
یادگیرنده هاي حرفه ای هستند، نوبلیست هاي قهاري هم دارند ولي فیلسوفان 
افق گشایي به جهان عرضه نکرده اند. در جایي هم گفته ام که جهان آزمایشگاه 
یادگیري ژاپني هاســت. آن ها پیوندهاي اثربخش فناوري را به خوبي هضم و 
جذب کرده اند ولي در نظریه پردازي بیشتر چشم دراندیشه و عمل گذشتة خود 
و تجربــة جهان امروز و بیرون از خود دارند. در گذشــته هاي دور این جهان 
بیرون براي ژاپني ها، چین بود، در دورة نوسازِي اجتماعی مي جي، اروپا بود و 

پس از جنگ جهاني دوم، آمریکا.
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َضجه یا پرسش!
اشــاره هاي یک مدیر دبیرســتان به فقدان گفت وگو میان مدرسه و ستاد و 
معلم و عجز جاافتادة ما در خواندن و اندیشیدن، بر شواهد عیني از متن عمل 
آموزش مدرسه اي تأکید مي کرد. راهنمایي  ایشان براي اصالح گزاره هاي صفر 
و صدي، که بر زبان نگارنده در متن گفت وگوها جاري شــده بود، سازنده و 
هشدار دهنده بود. به ویژه این عبارت در متن که، »در ایران مدرسه جاي خیلي 

از رویدادهاست، جز تربیت!«
به ایشــان نوشتم؛ خانم مدیر درست فرمودید. از سرکار آراني بعید است چنین 
گزاره اي سســت و حکمي کلي بدهد، هر چند بــا قیدهایي مانند برخي، بعضاً، 
احتمــاالً، اغلــب و...! و ادامه دادم: در عین حال، این بیان شــما که »چیزي را که 
نمي تواني اصالح کني قبول کن و چیزي را که قادر به تغییرش نیستي بپذیر«، اگر 
تصویري است که شما از سرشت و سرنوشت آموزش مدرسه اي ما ارائه مي دهید، 
احتماالً نشــان مي دهد که اشارة من دربارة کارکرد مدرسه، که حاال دیگر به لطف 
شما در متن نهایی تلطیف شده و از گزندگي به درآمده است، پُر بیراه نبوده است!

بــه عالوه من از یادآوري ایشــان به این نکته که »معلمان مــان نیز نیاز دارند 
انگاره هاي خود را نســبت به توانایي دانش آموزان تغییر دهند، چون آن ها غني تر 
از چیزي هســتند که ما تصور مي کنیم.« و نیز این پرسش که »اگر شما بودید چه 
مي کردید؟« فرصتي مغتنم براي اندیشه ورزي به دســت آوردم. بنابراین در ادامه 
نوشتم: خرسندم که از خود شما به مثابه مدیر مدرسه، پاسخ به پرسش »اگر شما 
بودید چه مي کردید؟« را در پایان یادداشــت تان دریافت کردم: »به بچه ها اعتماد 
کنیم.« اشارة شــما »به ضرورت کسب مهارت و توانایِي تبدیل مشکل به مسئله، 
پرسشي براي گفت وگو و نهایتاً معرفت، راه آموختن و اندیشیدن را نشان مي دهد« 
شنیدني اســت. امیدوارم این گفت وگو در منزلگاه نهایي عطري از این فهم را به 
خواننده هدیه کند و تالشي براي تبدیل َضّجه و رنج به مشکل، و سپس مسئله، و 

فهم پذیر ساختن پرسش، که معني معرفت و نهایت حکمت است، باشد.

همراه با خواننده
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داِم شرق گرایي!
مدیــري با تجربه، بــا نگاه تیزبین خود، پیام هاي پنهــان در الیه هاي زیرین 
ســطرها و واژه ها را نیز خوانده بود. او برایم نوشته بود: »شما به مقایسة شرق 
و غرب اشــاره دارید و تلویحًا بیان مي کنید که دیگر بس است مقایسة ایران با 

کشورهایي مانند ژاپن، اروپا و آمریکا؛ از جهان سوم بگویید«.
برایش نوشــتم؛ شما در اینجا از پوستة داده ها، به مثابه آگاهي، فراتر رفته اید 
و به نظام آگاهي به مثابة حکمت پرداخته اید. به این معني که داده هاي ناشــي 
از مقایسه، همیشه سازنده نیست و چه بسا به تولید توّهم و خشم بیانجامد. به 
زعم شما، پیشنهاد مثال هایي از جهان سوم اما معطوف به نظام آگاهي است که 

رهایي و امید تولید مي کند.
این مدیر باتجربه، به عنوان پژوهشــگري آینده پژوه در حوزة جامعه شناسي، 
بــه نگارنده نهیب زده بود کــه »نکند غرب زدگي دیروز، امــروز ما را به دام 
شرق زدگي ببرد. زیرا حاال دیگر پس از دهه ها مي شود فهم کرد که غرب زدگي 
و غرب ســتیزي بدون شــناخت بنیادهاي فکري و فرهنگي غرب چه عواقبي 

دارد«.
ایشــان در ادامه از متوســط بودن ســطح خالقیت ژاپني ها در مقایســه با 
آمریکایي ها ســخن گفته، به فرهنگ سامورایي ها، مردم شناسي و گذرگاه هاي 
تاریخي و موقعیت جزیره اي جغرافیاي ژاپن در مقایســه با ایران اشاره کرده و 
ضمن پرسشــي درباره وضعیت ایران در قیاس با همکاری-محوری شرق  و 
رقابت-محوری غرب به نگارنده هشــدار داده بود کــه »انطباق دادن ایران با 
شــرق )به ویژه مورد ژاپن( در کجاها گره هاي مسائل ما را کورتر مي کند و در 
کجاها به فرض باز کردن گره ها، صرفًا از کیســة خالي گره گشایي کرده است؛ 

و لذا براي ایران پیامي به همراه نخواهد داشت!«
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ترِس از غرب!
معلم و روزنامه نگاري ورزیده، با ژرف اندیشي تحسین برانگیزي، برایم نوشته 
بود: »سرکارآراني نخواســته و یا نتوانسته است به نقد سیاست ها و مواجهه با 
فرادســتان برود. او از شرق مي آید. شاید سکوت و نگاه عرفاني شرقي او مانع 
است، ... توپ را تنها در زمین معلمان و زمان مدیران نگه نداریم. آن را از پرده 

برون افکنیم و دست کم  گاهي به سیاستمداران هم پاس بدهیم«.
در پاسخ او نوشتم که بحث هاي اجتماعي آموزش مدرسه اي، در کنار فرهنگ 
و فلســفة آموزش مهم  اســت و مهم تر از آن ها فلسفة سیاسي است. در ایران 
همان قدر که من به فرهنگ پرداخته ام، دیگران به فلســفة آموزش پرداخته اند. 
این واکاوی ها به جای خود الزم اســت ولی به غفلت یکصد سالة فرهیختگان 
ما از نســبت فلسفه سیاسي با آموزش مدرســه اي و نگاه به تدریس، به مثابه 
امري سیاســي، توجه نشده است و ادامه دادم: اشارة دقیقي فرموده اید آنجا که 
به روشــني بیان مي کنید: »در گفت وگوها به پایین دست ها بیش از باالدستي ها 
پرداخته شــده است. پیشنهاد مي شــود براي بافتن قالي نفیس فکري فرهنگي 
آموزش مدرســه اي ایران، روابط تار )عمودي، رسمي( و پود )افقي، مدني( را 
در هماهنگي و تعامل با هم ببنیم ... چرا که ســخن سرکارآراني شنیده مي شود 
و این گفت وگوها مخاطبان عام دارد و هرکس از ظن خود یار آن خواهد شد« 

و اضافه کردم که:
توصیة شــما به ســعي مروه و صفاي میان فرهنگ و تمدن، زبان و قدرت 
و ایدئولوژي و عقالنیت شــنیدني است. کیفیت نقدهاي شما به قول فوکو از 
جنس »هنر حکومت نشــدن« و »هنر حکومت نشــدن به هر قیمتي« است؛ و 
این با ضّجه زدن و آه و ناله کردن و ترویج نخوت و حسادت و طمع و عجز 
آموخته شــده اي که معموالً در عباراتي مانند تا مدیر ... تا معلم ... تا وزیر ... 
تــا حکومت ... تا پاداش ...، امیدوارم روزي بیاید که ... و ... متجلي مي شــود 
متفاوت است. شما به درستي در جست وجوي مایکل اپل ها، هنري جیروها و 

همراه با خواننده
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دانایا راویچ هاي تعلیم وتربیت ایران هستید و من هم این نیاز را به خوبي حس 
مي کنم. شاید گاهي هم در دل نجوا کنید، کاش سرکارآراني از غرب آمده بود، 
یا دســت کم از غرب نترسیده بود و به شرق نرفته بود! یا ما به جاي ترس از 

غرب آن را نقد و فهم پذیر کرده بودیم.

پرسشگر یا ٌممتحن!
یادداشت یکي از همکاران که هم معلم است و هم پژوهشگر جامعه شناسي 
توسعه، در حاشیة متن، براي من درس آموز بود. ایشان به روشني برایم نوشتند 

که: »تکرار گفتن درباره ژاپن دل و دیده را مي آزارد، بس کنید!« 
در جواب نوشــتم: این اشاره را از دیگران نیز شــنیده ام، با این مضمون که 
گفته اند: »همســایة سایة احســان تحول تاریخي ژاپن نمي توان شد، به جاي 
شوق انگیزي، دل زدگي مي آورد. از سرکارآراني بخواهید اگر به ما رحم نمي کند 

به خودش رحم کند!«
این ها همه پیام هاي دل انگیزي اســت؛ و من بار دیگر موضوع را در سراسر 
متن بررسي مي کنم تا ببینم احتماالً کجاي سخن گفتن از تجربة ژاپن گوش ها 
را مــي آزارد. تا مبادا یادگیري از دیگران جاي خــود را به  دل زدگي و این بار 

شرق زدگي و در ادامه احتماالً شرق ستیزي ندهد.
به این همکار پژوهشگر نوشتم: شما مسئله یابي ها را در متن اثربخش توصیف 
کرده اید، اما ارائه ســنتز یا راه کار را نه! البته با واژه گزیني دقیقي نوشــته اید که 
مســئله یابي نه مشکالت یا آسیب ها؛ و گفته اید که »براي داشتن سنتز یا راهبرد 
و پیدا کردن راه کار به پرسشــي دقیق نیاز داریم تا ردیف کردن مشــکالت! و 
البته تا برســیم به اینکه پرســش داشته باشــیم، راهي طوالني در پیش داریم. 
شاید توسعه نیافته ایم چون پرسشي نداشته ایم، زیرا در توهم همه چیز داني، یا 
اســتهزاي زیست این جهاني و توّهم توانایي مان در حل همة مشکالت، بدون 
امکاني براي بصیرت نظري و جســارتي براي عمل اثربخش، گرفتار آمده ایم.« 
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و در ادامه گفتم: به خوبي اشاره کرده اید که وقتي هم مي پرسیم چه بسا پاسخ 
را داریم و لذا در نقش ممتحن ظاهر مي شــویم! چه بســا براي واکاوي یا فهم 
مسئله اي سؤال نمي کنیم، مي پرسیم تا ببینیم مثاًل سرکارآراني چه مي گوید. آیا 
درست مي گوید؟ آیا درست پاسخ مي دهد؟ پاسخش شوري دارد؟ تا کجا آمده 
اســت؟ هنوز چقدر راه مانده است و ...! و چگونه مي توانیم او را به راهي که 

راست مي دانیم هدایت کنیم!

جابه جایي یأس!
یکــي از همکاران دربارة »ضرورت توصیف دقیــق واژگان کلیدي« توصیه 
هاي روشني ارائه داد. او به خوبي تبیین کرد که »یک دنیا تغییر داریم ولي کو 

بهبودي!«
برایش نوشتم: شما همان سرگرداني را که به آن اشاره کرده اید اینجا در متن 
عمل و در مباحث ما نیز پیدا کرده و آن را بر آفتاب افکنده اید! و گفتم ســعي 
خواهم کرد تا جاي ممکن تصورهاي ذهني تبیین شــده روشــن تر شوند، و 
همهمه هاي تغییر بدون بهبودی واکاوي شوند و کارکرد آن ها در جابه جا کردن 
یاس بررســي شوند. ولي اینکه راه کار کجاست؟ به نظر مي رسد در متن عمل 

و جنس واقعه نهفته است!
و باز: »نمایش ذکاوت« کلیدواژة ساده و رواني است که به کار برده اید که به 
نظر من آن را به جاي بزک اجتماعي که در متن آورده ام نیز مي توان اســتفاده 
کرد. گزارة شما به این مضمون که »بدون اصالح نظام ارزشیابي و ایضًا گزینش 
دانشجو اصالح آموزشي سر به بالین موفقیت نخواهد گذاشت« همه جا شنیده 
مي شود. در عین حال تجربة شما از اجراي ارزشیابي توصیفي که با هدف رفع 
برخي از این نوع دغدغه عملیاتي شــده اســت، نشان از چالش هاي بسیار در 

متن عمل دارد.
براي خانم مدیر نوشــتم: ممکن است صورت بندي امور به فهم مسئله یاري 

همراه با خواننده
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رســاند، ولي همیشه راه حل نهایي نیست. به نظر شما ارزشیابي توصیفي کدام 
یک از دغدغه هاي مدرســه را در بهبود آموزش رفع کرده اســت! سرشت و 
سرنوشــت آن در آموزش عمومي را چگونه دیدیــد؟ آیا به تغییر معطوف به 
بهبودي یاري رسانده است یا اینکه به قول خودتان »نمایش ذکاوتي« که از در 

بیرون شده بود بار دیگر از پنجره باز آمده است؟
نیز: اشــارة شــما به »لزوم تدوین کتاب هاي درسي با توجه به تنوع اقلیم و 
گویش هاي ایران« به ویژه در مقایســه با یک دستي زبان، نژاد و فرهنگ جامعه 
ژاپن قابل بررسي است. ژاپني ها علي رغم این یک رنگي شان »چند تألیفي« دارند 
و ما ایراني ها علي رغم این همه تنوع »یکسان ســازي«! چه مي توان آموخت از 
مقایســه این دو نظام آموزش مدرسه اي؟ این ها پرسش هاي نابي براي بررسي 

است که در بازبیني دوبارة متن گفت وگوها به آن ها خواهیم پرداخت.

فهم پذیري مسئله!
یک همکار آموزشي از سر لطف برایم نوشته بود: »رسالت اندیشمندان بیان 
بهترین راه حل براي بهبود سیستم است. ... نگاه ها و انگاره هاي متنوعي اعم از 
تاریخي، فلســفي و روان شناختي و... در بحث ها مطرح شده است تا جایي که 
فاصله متن با جنس واقعه و متن عمل آموزش مدرسه اي را بیشتر کرده است. 
به عالوه، متن دســت کم ده ها مسئله را مطرح کرده ولي بعضي وقت ها تنها از 

روي آتش آن ها، مانند شب هاي چهارشنبه سوري، پریده است.«
در پاســخ به این همکار نوشتم: اندیشــمندان علوم انساني همگان را یاري 
مي کنند تا به فهم پذیري مســئله و صورت بندي دقیق آن کمک کنند. راه کارها 
در متن عمل نهفته اند، اندیشــه اي باید! همیاري و مشارکت فعال همه عوامل 
در بافتاري که مسئله در آن سر برآورده است، به حل آن یاري مي رساند. همة 
کوشــش من در این گفت وگوها یاري نمودن به فهم پذیري این مهم در ارتباط 

با کنشگران و پژوهش گران آموزشي است.
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جست وجوي مخاطب!
یک همکار دانشگاهي براساس پژوهش ها و راهنمایي تحصیلي دانشجویان 
دوره هاي عالي خود، به جذابیت مقایسه هایي که در متن آمده است اشاره کرده 
و نوشته اند » ... این شاید جذاب ترین بخش موضوع است ... ولي متأسفانه در 
فضاي پژوهشي ما به شدت مغفول است. مواجهة معلم با سؤاالت یا اشکاالت 
ریاضي دانش آموزان که در متن گفت وگوها آمده است، نمونه اي از این دست 
است. در عین حال وقتي ســرکارآراني دربارة حوزة ستادي صحبت مي کنند، 
تذکرات، داراي قابلیت عملي اســت؛ اما براي خواننده این تصور را نیز ایجاد 
مي کند که مسئله قدري ساده دیده مي شود، و ]فکر مي کند[ با عزم فردي مسئله 
قابل حل است. آیا واقعًا چنین است؟، بخشي از مباحث ایشان دربارة خانواده 
مرا واقعًا نگران مي کند... . در واقع اینکه »بایدها« کجا باید باشند و کجا نباشند 
براي والدین روشن نیست. این بیان مطلق گرایانه، براي من نگران کننده بود. ... 
به عالوه آیا واقعًا هیچ اشکالي در نظام آموزشي ژاپن که قابل ذکر باشد وجود 
ندارد؟ ... آیا هیچ مورد قابل تأییدي از نظام آموزشي ایران و جزئیات آن براي 
پیش کشــیدن و مطرح کردن وجود ندارد؟ ... محتوای متن به پرسش و پاسخ 
شبیه تر است تا گفت وگو! ... مخاطب این بیانات چه کساني هستند؟ با توجه به 
محورها تمامي سطوح و اقشار درگیر مخاطب هستند، اما این عمومیت چندان 
در روند بحث حفظ نمي شود... نوعي تشتت در بیانات وجود دارد که تجمیع 
و انسجام بخشي در ذهن را براي خواننده دچار مشکل مي کند. سیر موضوعي 
و تعدد آن ها و گاهي پرســش ها درباره این مســئله مؤثر است. باید براي آن 
چاره اي اندیشید. ... پیشنهاد من قدري سامان دادن به مباحث به صورت تعیین 
عناوین یا بیان ســؤاالت در قالب هاي گویاتر و موضوعي تر و نزدیک تر کردن 

متن به زبان نوشتاري به جاي غلبة کامل زبان گفتاري است.« 
در پاسخ این همکار فرهیخته نوشتم که تذکرات شما قابل توجه است در آن ها 

بازاندیشي خواهم کرد و براي این منظور گزاره هاي متن را بازبیني مي کنم.

همراه با خواننده
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هدف هاِي پیش خورشید!
خانــم معلمي باتجربه و اهل قلم پس از خواندن متن بیشــتر به چالش هاي 
آن با حوزة نظر و عمل در ایران اشــاره کرده بود. براي مثال: »اهداف آموزش 
مدرســه اي در ایران دور از دسترســند ]پیش خورشــیدند[ ... نمونه هایي از 
هدف هاي دوره هاي تحصیلي سایر کشــورها را در مقایسه با ایران بیاورید... 

چرا ایران همیشه در حال نوشتن هدف هاي دوره هاي تحصیلي است؟!«
برایــش نوشــتم: توصیه هــا، نقدها، اصالحــات، هشــدارها، ارجاعات و 
پرســش هایي را که براي بهســازي متن گفت وگو ارائه دادید به دقت در متن 
بازبیني و بررســي خواهم کرد. پیشنهاد توصیف کلیدواژه ها و روان سازي متن 
و در برخي مواقع بررسي دوبارة ربط منطقي آن ها با یکدیگر سازنده است. به 
رفتارگرایــي و نگاه اثبات گرایانه و دیالوگ اثربخش تر با معلم، و لزوم حضور 
بچه هــا در گفت وگوها ابراز عالقه کرده اید. به ویژه عالقه مندید به همراهي من 
براي حضور در مدرســه اي که در آن بچه ها بسیار راحت در چشمان مدیر و 
معلمان نگاه مي کنند و مي گویند: خانم مدیر! شما رتبه مي خواهید ما براي شما 
مي آوریم! لطفًا به طرز حرف زدن ما کاري نداشته باشید! فرصت مشارکت در 
فرایند درس کاوي با حضور دانش آموزان شوق انگیز است. امکان همراهي شما 

را در سفر آتي بررسي مي کنیم.

پیام هاي پنهان متن!
یادداشــت یک همکار فرهنگي به این مضمون که »متن را باید به آهستگي 
خواند تا پیام هاي پنهان در ســفیدي بین سطرها را، که چیزي جز گفت وگوي 

با خود نیست، از دست ندهیم!« براي من شگفت انگیز بود.
در پاســخ نوشتم: اشــاره هاي شما در حاشــیه هاي متن را به دقت وارسي 
کردم. همه از جنس آموزگاري و راه گشا بود. براي این منظور، پاراگراف هایي 
بازنویسي شــدند، تا به تعبیر شما، خواننده به ســرعت از پیام ها عبور نکند. 
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همچنین پرســش ها و عالمت ســؤال ها و اشاره  هاي روشــن شما براي رفع 
تنگناهاي متن، بررسي شــدند و اضافه کردم: اشاره هاي شما مرا یاري کرد تا 
متن را بازبیني کنم و فکر مي کنم حاال پیام ها فهم پذیرتر و خواندني تر شده اند. 
به عالوه، محتواي تدوین شــده به مدرسه و کالس درس نزدیک تر شده و متن 
با معلمان دوستانه تر سخن مي گوید. حاال، فراز و فرود زبان و معنا در متن، در 
عین روان بودن، شکوه خود را حفظ کرده است و خواننده را به آهسته خواني 
و دریافت پیام هاي پنهان در سفیدي بین سطرها، که همان گفت وگوي با خود 

است نیز دعوت مي کند.

نزاع حق و تکلیف!
خانم معلمي با ســابقه، اشــاره هاي دقیقي به بخش هایي از متن داشــتند و 
دیدگاه هاي متفاوتي را مطرح کرده اند. براي نمونه به »حیات طیبه« اشاره کردند 
و نوشــته اند: »اگر ]این مفهوم[ خوب درک شود و بتوان ]آن را[ به جزئیات و 

راهکارهاي اخالقي و علمي درآورد قابل بررسي است«.
در پاسخ نوشــتم که: »اگِر« اشاره شدة شما، به درازاي تاریخ، محل بحث و 
مناقشه هاي کالمي بوده و هســت. براي مثال، اینکه در نظر کجا ایستاده ایم و 
اگر بداقبالي هســت ناشي از ناتواني مفهوم ســازي است یا ناتواني اجرایي؛ یا 

ناتوان از خلق عقالنیتي اثربخش و...؟ همه نیازمند واکاوي هاي ژرفي است.
تعریف کودکي و حد آزادي و حرمت کودک، حدود حقوق و تکالیف او و 
سرگشــتگي خانواده، حکومت )در اینجا به ویژه نمونه دیني آن(، ساختارهاي 
بروکراتیک مانند سامانه آموزش رسمي، کتاب هاي درسي، معلمان و مدیران و 
خود کودکان، البته بحث هایي است زمیني، این جهاني و تمام قد روبه روي ما، 
و اینجا آنجا و همه جا ایســتاده است. تذکر شما دربارة گزاره هایي که قطعیتي 
صفر یا صدي را در تبیین ها نشــان مي دهد یا مقایســه هاي ســیاه و سفید را 
به خاطر مي آورد، دقیق اســت. متن را از این منظر به دقت بررسي خواهیم کرد 

همراه با خواننده
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تا تبییني روشــن تر و با احتیاطي علمي ارائه شود. احتیاط در این زمینه شرط 
اندیشه ورزي است چنین خواهیم کرد.

از همه چیز گفتن یعني هیچ نگفتن!
یک معلم دردمند که دانشــجوي دوره تحصیالت تکمیلي است نیز خوانش 
خود را از متن به روشــني بیان کرده و پرده از تناقضاتي که یافته بود برگرفته 
و با ذکر عباراتي از متن، شاهد آورده بود تا کار بررسي مرا نیز راحت تر کرده 
باشد. براي مثال »فرمان ندهید و در عین حال فرمان به فرمان ندادن؛ توصیه به 
منع کودک انگاري مدیران و در عین حال پیامي با بوي کودک انگاري متفکرانه؛ 
حدود پیچیدة آزادسازي کودک و احترام به او؛ تالش و سختي یا مراقبت هاي 
ویــژه و راحت باش هاي آفت زا؛ فاصلة پیام هاي این متن و دغدغه هاي نســل 
امروز؛ ایرانیان و مثال هاي بین المللي با عطر تحقیري که زیر پوســت واژه ها و 

تجربه مي دود؛ و...«
در پاســخ ایشان نوشتم: اشارة شما مرا برد به یکي از کالس هاي استاد دکتر 
شفیعي کدکني در دانشگاه تهران که به دانشجویان حاضر توصیه مي کرد وقتي 
ســؤال مي پرسید دقیق بپرسید. روزهاي هفته را مثال مي زند و مي گوید »وقت 
گفت وگو اگر از دوشــنبه صحبت مي شــود، لطفًا تا آخر بحث، حول این روز 
بپرسید.« و نیز نوشــتم: اینکه خوانش شما گفت وگوهاي متن را بین روزهاي 
هفته و ماه ها و فصل هاي ســال ســرگردان مي بیند، قابل تأمل اســت. نیاز به 
ســازماندهي دوباره متن را توصیه کرده اید و در عین حال مطمئن نیســتید که 
تالش براي ســازمان دهي مجدد آن به رونمایي از پرسش اصلي یاري رساند. 
به ویژه آنجا که اشاره مي کنید: »چي؟ براي چي؟« یا »تو چنین آشفته چرایي؟« 
این عبارت ها برایم آموزنده اســت. در ادامه این اشــارة شما نیز که »گفتن از 
همه چیــز به معني هیچ چیز نگفتن اســت« مرا به فکر فــرو برد. همچنین این 
پیام که »ایده هاي کلي راه به جایي نمي برد و جســارت بررسي ایده هاي تازه 
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هنوز در متن خودنمایي نکرده اســت« و باالخره در پایان نوشــتم: شواهد و 
اشاره هاي شما، در جمع همکاران به دقت بررسي خواهد شد. تا همان طور که 
پیشنهاد داده اید، همتي کنیم تا واژه ها را هدر ندهیم و پیام ها به ِگل ننشینند. به 
نکته هایي هم که نظر شــما را جلب کرده است نیز اشاره کرده اید. براي نمونه 
اشاره به نقشــه هاي جغرافیاي )خانه و مدرسة( بچه ها و معلمان و فاصله ها و 

پیامدهاي توزیع فرصت هاي آموزشي در جامعه امروز و... .

دشواري عمل به بدیهیات!
همکار باتجربه ای که راهنماي تعلیماتي در یک مجتمع آموزشــي اســت، 
متن را بهانه اي براي گفت وگوي همکاران خود قرار داده و گزارش جامعي از 
نشســت معلمان پیرامون بررسي متن و محتواي گفت وگوها برایم ارسال کرده 
بود. او در گزارش خود از ســازماندهي حلقه هــاي یادگیري براي گفت وگو 
درباره متن گفته و معني پداگوژیکي گفت وگوهاي کونوســوکه ماتسوشیتا با 
اِگوچي را پرسیده بود، و اینکه »چرا عمل به بدیهیات دشوار است؟«. همچنین 
به »بي رغبتي ژاپني ها در بیان روشــن و ســخن راني و خّست سرکارآراني! در 

پاسخ صریح« اشاره نموده بود.
در پاســخ به او نوشتم: در نشستي در مؤسســه ایما در اصفهان1 که شما به 
نمایندگي از مجتمع آموزشــي خود تشریف داشتید در بحثي با عنوان »تمناي 
یادگیري بنیان توســعه« اشاره کردم که در همایشی در دانشگاه شیراز در میانة 
ســخنراني، همکاري از من پرســید: »چرا عمل به بدیهیات دشوار است آقاي 
سرکارآراني؟« یک مثال ساده بزنید لطفًا! و من این مثال ساده راـ  که کالس هاي 
روش تحقیقم در دوره هاي آموزش عالي را با آن شــروع مي کنم ـ به خدمت 
گرفتم و عرض کردم »باران که مي بارد چه کار مي کنید؟« سخنراني را متوقف 
کردم و از مســتمعین خواستم با بغل دستي خود درباره این پرسش و پاسخ آن 

گفت وگو کنند.

همراه با خواننده
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باز هم البد به خاطر دارید که در نشســت ایما نیز پس از درخواســت من 
که حاال شــما هم براي دقایقي در جمع خود چنین کنید. باران که مي بارد چه 
مي کنید؟ ... با هم حرف بزنید به من پاســخ ندهید ...! براي دقایقي همه با هم 

به گفت وگو پرداختند. براي نمونه، دیالوگ ها به ترتیب زیر پیش رفت:
 سرکارآراني: آقاي م. باران که مي آید چه کار مي کني؟

 آقاي م.: اگر بشه و بتونم مي روم زیر بارون!
 ســرکارآراني: ما سال هاســت مي خواهیم برویم زیر باران! اگر بشود، اگر 

بتوانیم! ولي اجماالً مردم دنیاي مدرن، باران که مي آید چتر برمي دارند!
آنجا نیز اشاره کردم که معنا در فرایند گفت وگو رخ مي نماید و در پایان هر 
پاسخي، پرسش تازه اي در آستانه َدر ایستاده است. همان طور که اشاره کردید 
به نظر مي رســد توانایی تامل در تجربه ها از داشتن دانش اهمیتي بیشتري دارد 
و تغییر بینش به مراتب از هر دو دشــوارتر است. گفت وگو دانستن و پذیرفتن 

را هموار و همدوش هم مي سازد و تغییر رفتا پیامد آن است.
اگر فرزند شما در باران خیس به خانه آمد و چتر هم در کیفش بود شما چه 
مي توانید بکنید وقتي پاســخ خودتان زیر باران رفتن است! مادر به او مي گوید 
»عزیزم! مــن دلواپس تو بودم. چرا خیس آمدي؟ چتر که تو کیفت گذاشــته 
بودم! مي گوید مامان نمي دوني چه حالي داشت! بله، چتر در کیفم بود ولي زیر 
باران باید رفت! ما ســال ها اســت چترهاي بستة دانش و حکمت را در کیف 
داریم و آن ها را از انباري به انباري و از نســلي به نسلي منتقل مي کنیم. دربارة 
فضیلت نگهداري و انتقال آن نیز سخن ها گفته  یا مي گوییم. ولي نمي توانیم یا 
نمي خواهیم آن ها را از کیف ذهني به پذیرش قلبي و صحنه حل مســئله اي در 
عمل در زیر باران واقعیت و پدیده هاي عیني بیاوریم! جملة »بي رغبتي ژاپني ها 
در بیان روشــن و سخن راني یا خّست ســرکارآراني در پاسخ«، که اشاره شد، 
احتماالً ناظر به این انگاره هاســت! در عین حال وقوف به این مهم که عمل به 
بدیهیات همیشه کار ساده اي نیست! اگر کار آساني بود که تا حاال شاید موفق 
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شــده بودیم به انجام آن! چرا عمل به بدیهیات دشــوار است؟ شاید به خاطر 
نپذیرفتن دانش، هو کردن این جهان، به اســتهزا گرفتن واقعیت، نادیده گرفتن 

فهم تربیت به مثابه رویدادي از جنس واقعه و...!
اشــارة همکاران به سبِک بیان مقصود سرکارآراني مرا به یاد عبارتي گویا از 
پادشــاه وقت در مواجهه با پاسخ ابن عربي به سؤالش انداخت: »راست گفتي، 
امــا آن چنان دوپهلو که گویي هیچ نگفته اي!«۲ پداگوژِي گفتن در پرده، توجه 
به ســایه و پرهیز از نور پُر و تو چشم زدن. یا به عبارتي پداگوژِي راهبري از 
پشت ســر نه روبه رو و جلوداري، همان طور که گفتم، اندکي کنار ایستادن و 
فضا را براي خالقیت و چالش و پرسش و کنکاش متربي فراهم آوردن است.

... یک حرف بَس است!
همکاري دانشــگاهي نوشــته بود که »متن از نظر مفهومــي و بیان مقصود 
زبان هاي گوناگوني را انتخاب کرده است... گاهي تبیین ها فلسفي است، گاهي 
توصیف علمي است، گاهي فرهنگی و انتقادي و گاهي نیز تجویزي و عملي. 
زبان هاي بیان مقصود نیز متفاوت است، به این معني که گاهي به زبان نوشتاري 
است و گاهي گفتاري ... این پاره پاره بودن متن و سبک بیان و پیام ها، خواننده 
را در دریافت آنچه منظور گوینده است با دشواري مواجه مي سازد... انبوهي از 

دغدغه ها به صف شده اند و کار را براي خواننده سخت مي کند.«
در پاسخ به یادداشت ایشان نوشــتم: نظرات و پیشنهادهاي شما را به دقت 
خواندم و ناگهان این عبارت را در خاطرم گرداندم که »در خانه اگر کس است 
یک حرف بس اســت!« و شــما این »یک حرف«ها را به خوبي در متن رصد 
کرده اید! حاال به پیشنهاد شما این »یک حرف ها« در حاشیة متن بسان چراغي 
راهنمــا خواننده را به درون متن و بازاندیشــي در پیام هاي آن دعوت مي کند. 
اشاره ها و حاشیه نویســي هاي شما بر متن گفت وگوها، نشان از ترویج سامانة 
آگاهــي معطوف به رهایي اســت. ایران امروز بیش از گذشــته به چنین نظام 

همراه با خواننده
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آگاهي نیاز دارد تا بتواند امید، هم آموزي، هم عملي، هم شنوي، و گفت  و شنود 
براي یافتن معنا و نه تلقین آن را بازآفریني کند.

تربیت انسان یا َملک؟
یادداشــت مدیر مدرسه اي به من یاري رســاند تا از منظر بهسازي آموزشي 
متن را به فضاي مدرســه و کالس درس نزدیک تر کنم. ایشــان در صفحه به 
صفحة متن حاشــیه هایي بر آن نوشــتند که همه را با وسواس واکاوي کردم. 
پربســامدترین اشاره هاي ایشــان عبارت بود از »روش ها و برنامه ها؛ پیشنهاد 
راه حلــي که بوي ثبات مي دهد تا تغییرهاي مکرري که معطوف به بهســازي 
نیســت؛ پیشــنهاد تلفیِق فردگرایي غربي و گروه گرایي شرقي با یکدیگر؛ نقد 
ژاپن از منظر تربیت مدیران توانمند، که با توجه به گذشــتة تحوالت صنعتي 
ژاپن محل واکاوي اســت؛ تأکید بر راهبرد مرمت مدارس؛ آفت بخشــنامه و 
حجم کتاب هاي درسي؛ تعداد باالي دانش آموزان کالس در ایران و روش هاي 
مواجهه با اشتباه؛ ایده هاي صعب الحصول براي آموزش کشور؛ تأکید بر حرفه 
و توانایي معلم؛ توجه بیشتر به دورة کودکي؛ دخالت اولیا در شیوة کالس داري 
مدارس؛ تعامل اولیا و معلمان و حجم شــکایت آن هــا از معلمان به مقامات 
باالتر؛ مفاد گزارش 1۳۲8 مشــاوران ماوراء بحار دربارة ویژگي هاي فرهنگي 
ایران۳؛ جهان هاي متفاوت سه سه سه سه )دوره هاي آموزش عمومي و متوسطه 
اول و دوم(؛ تغییر پایه معلمان براي تدریس و مصائب آن در ایران؛ بودجه بندي 
محتوا؛ ویژگي هاي هیئت مؤلفان کتاب هاي درسي ژاپن؛ دانشگاه و سرنوشت 
پژوهش هاي آموزشــي؛ نقش مدارس در اجتماعات محلي؛ کارهایي که بدون 
تأمین اعتبار مالي نیز ممکن است؛ هدف هاي آموزش مدرسه اي: تربیت انسان 
یــا َملک؟؛ آزادي عمل معلــم؛ واکنش اولیا و تناســب آزادي عمل کودک و 
معلم؛ پداگوژي شنیدن؛ چگونگي تربیت اخالقي در عمل؛ فناوري هاي تازه و 

چالش هاي ما و...«
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شوق یادگیري!
خانم معلمي با شوق و ذوق نوشته بود: »گفت وگوهایي از این دست مخاطباني 
عام دارد، و اگر به خوبي پیرایش و ویرایش شــود احتماالً طیف وســیعي از 
خوانندگان را شامل مي شــود. ولي کو خواننده؟!« و در ادامه، مشاهدات خود 
را از سرنوشــت کتاب هایي که دست کم در مدارس به همکاران هدیه مي شود 

یادآوري کرده بودند.
در پاسخ به ایشــان جابه جا به یادداشت هاي خودشان اشاره کردم و نوشتم 
که بیان آسیب شناســانه، دربارة ایــن نخواندن ها را نیز به وضوح مي توان دید؛ 
»نمي خوانند زیرا مســئله آن ها مطرح نشده است.« پیشنهاد اثربخشي هم ارائه 
داده اید: »مصاحبه گران تکراري اند، عوض شــان کنید!« هشدار هم داده اید »در 

غیر این صورت نتیجة آنچه فراهم مي شود شوقي برنخواهد انگیخت.«
نوشــتم: این ها همه شواهدي از جنس واقعه است که از زیر پوست آموزش 
مدرســه اي در تعامل با متن گفت وگوها برایم هدیه آورده اید. به  ویژه براي من 
مغتنم اســت، زیرا از فضاي آموزشــي و مدرسه اي ایران به دورم و این دست 
آگاهي ها برایم از هوا الزم تر اســت. شنیدن این پیام ها، من و همکاران پویش 
اندیشه ورزان را نیز به اندیشه اي ژرف مي برد تا به این پرسش بیاندیشیم که »ما 

کجا ایستاده ایم؟« و »به چه کار اندریم؟«
ما قدر همت و رنج حمل چراغ آگاهي را که در دست دارید، و فراتر از آن، 
این همه شــوق و نیرویي که براي بهبودي به هدیه آورده اید، مي دانیم. خاصه 
آنجا که نوشــته اید: »... جهت تأســیس مدرســه اي که بوي شوق یادگیري و 
آگاهي مي دهد، اعالم آمادگي مي کنم و تا به بار نشستن نتیجة آن آرام نخواهم 

گرفت.«
اشارة شما به »تفاوت دانشگاه ها و مراکز تربیت معلم از حیث پرداختن به مسایل 
آموزشــي و کیفیت پژوهش هاي تربیتي آن ها« نیز قابل توجه است. در عین حال، 

همراه با خواننده
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مایلم اشاره کنم که، دست کم از منظري که شما تبیین مي کنید، چه بسا خیلي هم با 
هم تفاوت نداشته باشند. بي رمقي و غیبت  انگیزه و در پرده بودن پرسش و مکانیزم 
فهم مسئله  همه جا جلوه مي فروشد؛ بزک اجتماعي کاالي پررونقي است در همة 

بازارها؛ از جمله در دانشگاه ها و مراکز تربیت معلم و...!
در برخي موارد »ســؤاالت و مشــق آن را تکراري و پاســخ ها و بیان آن را 
مالل آور دانسته اید.« تکلیفي است که با همکاران به دقت درباره آن ها خواهیم 
اندیشید. به دقت اشاره ها و راهنمایي شما و سایر خوانندگان را لحاظ خواهیم 
کرد تا متن، به دقت ویرایش شــود؛ از تکرارهاي مــالل آور پرهیز کند؛ وزن 
مطالب هماهنگ باشد؛ محتوا ســازماندهي شود؛ واژگان کلیدي تعریف و از 
نظر زبان و معنا هماهنگ باشــد؛ عناصر اصلي اثربخشــي آموزش را فراموش 
نکند؛ جمالت پراکنده را ســامان دهد؛ ذهن خواننده را مشوش نکند؛ مطلبي 
نیمه  تمام رها نشــود؛ بر خرمن امید آتش نزند؛ ذهن را به اندیشــیدن ترغیب 

کند؛ و تغییر نگرشي براي بهسازي آموزشي به همراه داشته باشد و... .

در جست وجوي مرجع َضمیر!
معلمي پژوهشــگر و باسابقه پرسیده بود: »هدف از این مصاحبه چیست؟ و ما 
از چه مدرسه اي سخن مي گوییم؟، مخاطب این گفت وگوها چه کساني مي توانند 

باشند؟، اول کي باید بخواند؟!، مقایسه! چي با چي؟ کجا با کجا؟ و...«.
براي ایشان نوشتم: این ها پرسش ها و اشاره هاي ضمني شگفت انگیزي است. 
مصداق  گویي ها را در گفت وگوها ســتوده اید. در بازبیني متن بیشــتر هم شده 
است. پرسش از »تفاوت سیاست با فرهنگ« نیز پرسش فربهي است. سیاست 
با آجرهاي فرهنگ امارات )تمدن( مي ســازد. در عین حال به هنگامة تســلط 
مي توانــد بر فرهنگ اثر بگذارد و آن را تغییر دهد. بعضي وقت ها این تغییر یا 
تأثیر مي تواند به مثابه کشیدن آجر از زیربناي امارِت برساخته سیاست نیز تلقي 

شود و به ویراني یکي یا هر دو آن ها بینجامد.
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ما گفت وگوهــا درباره اهمیــت و ویژگي هاي ســال هاي ابتدایي آموزش 
مدرســه اي و پیش از آن را بیشــتر خواهیم کرد و از اینکه »کتاب درسي تابلو 
اعالنات حکومت« نیســت! نیز خواهیم گفت. با اشــاره شــما به ویژگي هاي 
پداگوژي ایراني نیز خواهیم پرداخت. توجه به »ســنجه هاي آموزشي به ظاهر 
استاندارد« و نکته سنجي شما درباره عبارت »به ظاهر استاندارد« یا به زعم من 
»تلة ســنجش« در متن ستودني اســت. در واقع نقد محتوا، سبک و ابزارهاي 
سنجش آموزش است که عینًا از بافتار فکري و فرهنگي دیگري کپي و ترجمه 

و اجرا شده باشند.

گاِه بي طرفي است!
خانــم معلمي باتجربه جابه جا به نکات ظریف و آموزنده اي در گفت وگوها 
اشــاره کرده و براي نمونه نوشــته بود: »متن راهکار دانشــي نــدارد ولي به 
بازپروري ایده ها و بینش ها اشــاره هایي مي کند؛ جایگزیني براي خانواده ها در 
فرمان هاي سلبي که پیشنهاد مي دهد ندارد، مانند برداشتن تابلوهاي بکن، نکن! 
در خانــواده. بعضي جاها مطلب را بي جهت غامض مي کند، مانند خّســت در 
دادن دســتورالعمل؛ در مقایسه ها جانب بي طرفي رعایت نشده است و به ویژه 
مصاحبة شــونده در مقایسه ژاپن و آمریکا بیشــتر طرف ژاپن ایستاده است؛ 

گاه گاهي هم به حاشیه رفته اند.«
در پاسخ نوشتم: اشاره هاي شــما به تجربه هاي خودتان در زندگي در مدرسه، 
ســازنده و حامل شــواهد عیني آموزنده اي از متن عمل است؛ در بازسازي متن 
گفت وگوها از آن ها استفاده خواهیم کرد. به ویژه نمونه هایي چون: »داشتن دفترچه 
بین خانه و مدرسه و سرنوشت آن در عمل؛ دشواري هاي اداره کالس درس؛ محتوا 
و دغدغه معلم در مدرسه، براي مثال بحث انرژي و دشواري فهم آن براي بچه ها؛ 
دردسرســازي والدین و معني خوب بودن دانش آموز، معلم یا مدرســه در انگارة 
آن ها؛ جایي که ما ایستاده ایم و سوسوي راه احتمالي که به بهبودي آموزش در عمل 

همراه با خواننده
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متصّور است؛ نه رقابت غربي نه همکاري شرقي بلکه »یکسان سازي« در ایران؛ و 
تأثیر برخورد کالمي و غیرکالمي معلم با دانش آموزان به ویژه وقتي اشتباه مي کنند؛ 

کیفیت آموزش پیش از معلمي در مراکز تربیت معلم و... .

در ستایش سایه!
دانش آموختة دکتري دانشــگاه و معلم ابتدایي با دقت متن را وارسي نموده 
و با اشــاره به تمثیل ها و نقش آن ها در گفت وگو، استفاده از برخي از آن ها را 
نابجا دانسته و کاربرد آن ها را مانع فهم دانسته اند. در عین حال، بعضي را به جا 

یافته و آن ها را برجسته کرده اند.
براي ایشــان نوشتم که: امیدوارم در اینجا اســتعاره به معني دقیق آن به کار 
رفته باشدو با ایهام و مطایبه و رندي و طنازي و طنز و... که براي گفت وگوي 
منطقي سم مهلک است و براي شعر ُحسن، اشتباهي فرض نشده باشد. به عالوه، 
گفت وگوهاي این متن تا برســد به دیالــوگ و دیالکتیک راه طوالني دارد. به 
زعم من، استعاره جایي بین نظر و عمل قرار مي گیرد و بهره برداري از آن براي 

فراهم ساختن شرایطي است که نظر یا ایده براي مخاطب فهم پذیر شود.

رفاه، رضایت یا معنا؟!
یک از همکاران دانشگاهی و پژوهشگر اقتصاد توسعه با دقت متن را واکاوی 
کرده و پرسش های روشنی برایم فرستادند: »آیا اینکه در غرب به دنبال پرسش 
»چرایی«، در ژاپن به دنبال »چگونگی« و در ایران به دنبال »چیســتی« هستند 
ناشی از این نیست که غرب دنبال رفاه است، ژاپن دنبال رضایت است و ایران 

دنبال معنا؟« 
در ادامة نامة عمیق و دقیق ایشــان آماده بود: »من توســعه را بســط سلسله 
مراتبِی ســه ضلع رفــاه، رضایت و معنا می دانم. جریــان این ها هم از رفاه به 
رضایت و ســپس به معناست. در غرب هنوز در مرحله رفاه مانده اند، ژاپنی ها 
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رفــاه و رضایت را با هم محقق کرده اند و ایرانی ها بدون گذار از مرحلة رفاه 
و رضایت وارد مرحلة معنا شــده اند و همین کار آن ها را دشوار کرده است و 
موضوع هم کامال فرهنگی اســت. معنامحوری فرهنگ ایرانی مسئله ای است 

که در عین حال که دلپذیر است پرهزینه نیز هست.«
برای این استاد فرهیخته نوشتم: این سخنی است افق گشا، بسط دهندة گفت 
وگو و قابل بررســی. به ویژه در تبیین مفهوم »معنا«. به نظر من در ایران، مراد 
از معنا بیشــتر ناظر به امری قدسی، آسمانی، ذهنی و متافیزیکی است با درکی 
آن جهانی؛ اما در ژاپن و آمریکا ریشــه ای زمینی و عینی با درکی این جهانی 
دارد، بــا این تفاوت که شــرقی ها در اینجا یعنی چیــن و ژاپن و... در تحلیل 
مسائل بیشتر چشم به تجربة گذشته دارند(دیروز بیشتر در امروز جریان دارد، 
و با تحلیلی تاریخی) و غربی ها به آینده(فردا بیشــتر در امروز جریان دارد، و 

با نگاهی به سرانجامِ کار.
در ادامه نوشتم: شما پرسش خود را می توانید ویرایش کنید و اجماالً از من 
بپرســید که با تکیه بر تجربة زیســته خود یا با تکیه بر نظر و فهم خودتان از 
جهان های پداگوژیکی معاصر، چه تصویری از پداگوژی ایرانی می توانم ارائه  
داد؛ و من خواهم گفت که: در ژاپن »چگونگی«  و »ما«-خودمان-، در آمریکا 
»چرایی« و »من« -خودبودگی- و در ایران»چیســتی«، و»من« -خودمحوری- 
جلوه بیشــتری دارد؛ و البته »ما«یی که غایب و در پرده است. این را هم توجه 
داشته باشیم که»مِن«-خودبودگی- آمریکایی با »مِن«-خودمحوری- ایرانی تنها 
در لفظ مشترک است ولی در مفهوم، حکایت صد من تفاوت بینشی و نگرشی 

در میان است. 
به عالوه اشــاره کردم: در بــاره ویژگی های پداگــوژی ایرانی و آنچه در 
فرایندهای آموزش و یادگیری می گذرد، اشــاره شما به وضعیت ایران به مثابه 
»جامعة بدون کودکی« و جســت وجوی ریشــه های توسعه نیافتگی ایران با 
تکیه بر آســیب »حس نســبت« ایرانیان و نیاز آنان به پروراندن کودکی، قابل 

همراه با خواننده
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واکاوی است. اشــارات و واکاوی هایی از این دست به ما کمک می کند تا از 
منظری متفاوت به کیفیت آمــوزش و یادگیری و روش های برقراری ارتباط 
نگاهــی دوباره بیندازیم. این نگاه ما، اینجا، آنجا و همه جا در متن اندیشــه و 
عمل تربیتی احتماال امکان و زمینة افق گشایی مورد نظر شما را فراهم می آورد.
ایشان در ادامه نقد و بررسی خود به سبک ارتباط اجتماعی که با اندیشیدن و 
کیفیت پرسش نیز ارتباط دارد اشاره کرده بود که: »شاید با تسامح بتوان گفت 

سبک ارتباط اجتماعی هم در این جوامع متفاوت است!« 
در پاسخ نوشــتم:  بله. پرسش ژرف و دقیقی مطرح کرده اید. در این مورد 
مثال بازی های تنیس، بولینگ و راگبی فوتبال شاید بتواند به فهم این وضعیت 
یاری رســاند. در بازی تنیس یک توپ با دو یا چهار نفر بازیگر میدانی وجود 
دارد وگفــت وگوهــای منظم و حول یک محور در تعاملی ســازنده و هدف 
دار در جریان اســت )ســبک ارتباطی آمریکایی(. در بازی بولینگ بازیگر در 
میان جمع به صورت انفــرادی بازی می کند؛ به این معنی که میدان بازی تک 
نفره و در ســکوتی آرامش بخش در جریان اســت و بیش از گفت وگوی با 
دیگری،گفت وگوی با خود و موقعیت بازی را تداعی می کند )سبک ارتباطی 
ژاپنی( و در بازی راگبی فوتبال همهمة بی نظیری در سراسر بازی جریان دارد. 
صدا به صدا نمی رســد و سراسر هیجان و فریاد است و بعضی وقت ها حس 

واقعی نسبت را برهم می زند )سبک ارتباطی ایران(.

سخن پایاني
گــزارش حاضر تا حدودي تصویري از گفت وگوهاي خوانندگان با متن، با 
نگارنده و با خودشــان در فرایند تولید کتــاب »در تمنّای یادگیری ۲: ضیافت 
آموختن« ارائه مي دهد و روند و کیفیت مشــارکت آن ها در فرایند آماده سازی 
این اثر را به دســت مي دهد. این ها همه براي نگارنــده به مثابه  فرصت های 
یادگیري بود و البته براي بهســازي کتاب و مشارکت مخاطب در تولید آن نیز 
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اثربخش. در فرایند مشــارکت مخاطب، به دقت به نظرات خوانندگان گوش 
دادم، با آن ها به گفت وگو نشســتم و به فراســت دریافتم که براي گفت وگو، 
هم موضوع هاي مشــخص، و هم هدف و تعاملي روشن الزم داریم. به جاي 
رونمایي از آســیب و مشکل و مقایسه و رنج، پرسش روشني الزم است. ولي 

تا بخواهید مشکل و آسیب داریم؟
آري پرســش! آیا ما پرسشي داریم؟ چرا ما پرسش نداریم؟ نداشتن پرسش 
به چه معناســت؟ چه پرسشــي به گفت وگو دامن مي زند و معني مي سازد یا 
افق مي گشــاید؟ چگونه مي توانیم از دل مشکالت، رنج ها و دغدغه ها پرسش 

بسازیم و به هم یاري کنیم تا مسائل مان را فهم پذیر کنیم. 
به نظر مي رسد از ســامانة تمشیت اموري که بخش زیادي از کارنامه اش را 
سیاهة بحران ها پر کرده اند، به سختي مي توان انتظار راه حل یا افق گشایي داشت. 
خلق عقالنیت دیگري نیاز اســت تا از پرســش ها رونمایي کند، چرخة تولید 
بحران را متوقف سازد و راه حل بحران هاي موجود را ارائه دهد. سامانه اي که 
شاید مهم ترین ویژگي اش »عمل به بدیهیات« باشد و چه بسا مهم تر از آن، در 
فرایندهایش »عمل به بدیهیات« کاري دشوار یا موجب شرمساري تلقي نشود!

همراه با خواننده
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