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دبيرستاني براي جامعه
در سال های مدرسه به اميد داشتن آينده ای بهتر 
تالش می کنيم تــا با درس خواندن زندگی مطلوب 
خود را طرح ريزی کنيم و هرســال با اين اميد به 
ســال های باالتر صعود می کنيم. سعی بر اين است 
که اغلب ما در دبيرســتان بــرای آينده آموزش 
داده  شــويم و انتظار می رود که پس از دبيرستان 
مســير زندگی را به بهترين نحوی پيش بگيريم، 
اما آيا با نظام آموزشــی موجود، نسل کنونی برای 
فرداهای بهتر آماده می شود؟ آيا آموزش مدرسه ای 
پاســخ گوی توقعات جامعه برای پذيرش نيروهای 

مستعد فارغ التحصيل خواهد بود؟

ضرورت تغيير
در اينجا قصد نداريم از قرن بيست ويک و تحوالت سريع 
علمی و فناوری که بر تمام ابعاد زندگی انسان ها در جهان 
تأثير دارد سخن بگوييم. همه می دانيم که چقدر همسويی 
با نظام های آموزشی پيشرفته بر کارايی و اعتبار علمی ما 

اثرگذار خواهد بود، بنابراين نمی توان از اين ســؤال چشم 
پوشــيد كه: جايگاه ما در آموزش کجاست؟ چرا كه هنوز 
راه های نرفته بسياري در پيش داريم. برای پيشبرد اهداف 
و ايجاد تحول عناصر آموزشــی، همــه بايد همگام با هم 
حرکت کنيم. با اتکا به نظام آموزش وپرورش سنتی صرف 
نمی توان جوانــان را برای زندگی پيچيده ای که در انتظار 
آنان است آماده نمود. معلمان و اهل نظر نيک می دانند که 
با انباشت اطالعات و حفظ مطالب نمی شود موقعيت های 
يادگيری و فرصت های خالقيت ايجاد کرد. موعظه و تقليد 
و انتقال و حافظه ســپاری حقايق علمی شايد پاسخ گوی 
آزمون های نيم ترم و ترم باشد ولی رشد طبيعی، نوآوری 

و خالقيت را محدود خواهد ساخت.
با توجه به اهداف آموزش وپرورش متوسطه و سند تحول 
بنياديــن آموزش وپرورش برای تحــول و تغيير و تربيت 
نســلی کارآمد برای آينده کشور نياز به نيروهای بامهارت 
و تعليــم و تربيت يافته داريم. بــرای ايجاد تحول نيازمند 
پژوهش و بررسی و بازآزمايی هســتيم. بايد بپذيريم که 
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با وجود نيروهــای نه چندان کارآمد موجــود، در مقاطع 
تحصيلی از دبستان تا دبيرســتان، نمی توان شاهد تغيير 
در ســطح هماوردی با جامعه جهانی شــد. ايران اسالمی 
نيازمند اصحاب آموزشــی تعليم يافته بدون يک سونگری 
و تصميم گيــری همراه بــا پژوهش و تحليــل داده های 
جمع آوری شده است تا بتواند نسل جوان را برای فرداهای 
پرفرازونشيب آماده سازد. ما براي دورة دوم دبيرستان که 
بچه ها در آســتانه ورود به دانشــگاه و جامعه اند، نيازمند 
معلمانی هستيم که برای يادگيرندگان چالش آفرين باشند 
و با ايجاد عدم تعادل در موقعيت های آموزشی، سناريوی 
تدريس و درس را با نوآوری و زايش انديشــة جذاب کنند 
و در دانش آموزان جســارت تجزيه وتحليل افکار و اعمال 
خــود و ديگران را فراهــم کنند و البتــه از فعاليت های 
ابتــکاری و خالقانه آنان حمايت کنند. ناگفته پيداســت 
کــه يادگيری های ضمنــی منتج از رفتارهای آموزشــی 
ماننــد همکاری متقابل، احترام به انديشــه های يکديگر، 
هم انديشی، انديشــيدن به اهداف و منافع مشترک و... از 
مهم ترين دستاوردهای آموزشی برای نسل آتيه ساز و مولد 

کشور خواهد بود.

عوامل مؤثر در آموزش
ازآنجاکه تفاوت های فردی واقعيتی غيرقابل انکار اســت، 
لذا در ميــان دانش آموزان نمی توان افــرادی را پيدا كرد 
که دارای افکار و بينش يکدســت باشند. اگرچه آموزش و 
آموختن از ارکان نظام آموزشی است، اما آنچه مهم است 
و بايد هدف غايی آموزش وپرورش باشــد آموختن است. 
معلمان بهتر است به نوعی از ياددهیـ  يادگيری بينديشند 
که به تقويت توانمندی های ذهنی دانش آموزان بينجامد. 
بايد آنان را تشــويق کنند تا در مورد کاربرد آموخته های 
خود در زندگی فکر کنند تا آموزش های مدرســه بتواند 

باعث تحول و بهزيستی در زندگی شان گردد.
از عوامل مؤثر در آموزش می توان به کارگزاری۱، تعمق۲، 
همکاری۳  و فرهنگ۴ اشــاره کرد که متأسفانه کمتر مورد 

توجه معلمان و برنامه ريزان درســی و آموزشی قرارگرفته 
است.

با تعمق و فراتر انديشــيدن و جست وجو و تفکر درباره 
آنچه آموخته می شــود، دانش آموزان يــاد مي گيرند که 
موضوعات درسی، را به جای توصيف و سپردن به حافظه، 
بفهمنــد و درک کنند و آن را تجزيــه تحليل نمايند، در 
اصل، تعمق همان تفکر درباره تفکر محســوب می گردد. 
در نظر بگيريد که همه ما در مدرسه تاريخ می خوانيم، آيا 
هدف از خواندن تاريخ فقط اطالع از حوادث گذشته است 
يا بهتر است تاريخ بخوانيم تا بياموزيم چگونه درباره تاريخ 
تفکر کنيم و درک صحيحی از گذشــته داشته باشيم. در 
مدارس بهتر اســت به دانش آموزان بياموزيم تا مطلبی را 
بدون شــواهد، تحليل عقالنی و انطباق با واقعيت نپذيرند 

و تأييد نکنند.
کارگزاری و همکاری دو عامــل ديگر از موارد فراموش 
شده اند که الزم است به آن ها توجه بيشتری داشته باشيم. 
کارگــزاری به فّعال بودن ذهن در فرآيند يادگيری داللت 
دارد. ذهن افراد مانند يک کارگــزار دارای ماهيتی فعال 
اســت و از طريق تجزيه  و تحليل، حل مسئله، انتخاب و 
ســازمان دهی به نتيجه توجه دارد. از نگاه کارگزاری فرد 
خود ســازنده دانش و معرفت در فرآيند تجربه است و از 
طريق همکاری و مشارکت با ديگران توليد علم می نمايد. 
در اين وادی ذهن ماهيتی فعال دارد و در تعامل با اذهان 
فعــال ديگر به ارتقا و تراوش می رســد. البته الزم به ذکر 
اســت که مهم ترين اصل در کارگزاری «مهارت» اســت، 
بدون مهارت افراد ناتوان و ضعيف هستند و اين يادگيری 
مهــارت جز در ســايه تعامل با ديگــران نخواهد بود. در 
آموزش های مدرســه اي کليد حل معما در مهارت آموزی، 
يادگيری چگونگــی تعامل و همکاری با ديگران اســت. 
متأســفانه در فعاليت های آموزشــی نقش مهم و اساسی 
«کارگزارِی هوشمندانه» از يادگيرندگان گرفته می شود و 
کودکان فعالی که روزی با دنيايی از کنجکاوی و خالقيت 
پا به مدرسه گذاشته بودند، تبديل به بزرگساالنی منفعل 

و وابسته می  گردند.
آخريــن عنصر فرهنگ اســت. برای فرهنــگ تعاريف 
متفاوتی ارائه شــده اســت، اما اين تعريف فرهنگ نيست 
که اهميت دارد بلکه تغييرپذيری فرهنگ اســت که مهم 
اســت. در تعريف فرهنگ برخی آن را مجموعه تکنيک ها 
و فرايندها بــرای درک و فهم و مديريــت جهان تعريف 

كارگزارى به فّعال بودن ذهن در فرآيند 
يادگيرى داللت دارد. ذهن افراد مانند 
يك كارگزار داراى ماهيتى فعال است و از 
طريق تجزيه  و تحليل، حل مسئله، انتخاب و 
سازمان دهى به نتيجه توجه دارد
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کرده اند و بعضی ديگر آن را راه های فکر کردن، اعتقادات 
اعمــال و قضاوت هايی که اغلب ثابت و برگشــت ناپذيرند 
برشمردنده اند. اما در نظام مدرســه ای ما تعامل فرهنگ 
آمــوزش و فرهنگ جاری در جامعه بســيار حســاس و 
ضروری اســت. آنچه دانش آموزان در مدرسه می آموزند با 
آنچــه حضور واقعی در جامعه دارد در تضاد اســت و اين 
ناهماهنگی بين آموخته های مدرسه ای بافرهنگ غالب در 
کوچــه و خيابان، جوانان ما را دچار نوعی ســردرگمی و 
درنتيجه بحران هويت می سازد. در مدارس انتقال فرهنگی 
بدون تجزيه وتحليل و گاهی با تهديد صورت می گيرد که با 
نفس بقا و ماندگاری فرهنگ که در نتيجة تحليل، انتخاب 
و مسئوليت است کامًال منافات دارد. لذا الزم است برنامه 
ريزان و مجريان آموزشی توجه کنند که مسئله فرهنگ و 
فرايند تفکر در باب آن بايد بخشی از برنامه مدرسه باشد 
و نه آمــوزش فوق برنامه ای. کالس درس بايد محلی برای 
تسهيل عادات انسانی باشد تا بتواند گذشته، حال و آينده 
انسان ها را با شــرايط کنونی هماهنگ سازد. اين معلمان 
هستند که با بررســی دقيق و تحليل ساختار روايت ها و 
حــوادث مختلف فرهنگــی در کالس درس می توانند به 
درک درســت مفهوم فرهنگ به طور مؤثــر گام بردارند و 
دانش آموزان را از تهاجم و بيگانگی فرهنگی حفظ کنند. 
در ســايه انتقال فرهنگی متناسب باارزش ها و هنجارهای 
جامعه، فرهنگی متولد می شــود که بــا اهداف اقتصادی، 
سياسی و اجتماعی همسويی دارد و می تواند نسلی بااراده 

تربيت کند تا جامعه را به سوی بهزيستی رهنمون سازد.
مدارس ما، در راستای اهداف آموزشی، بايد از الگوهای 
منســوخ که نســلی بدون تفکر و بدون خالقيت پرورش 
می دهــد بپرهيزند و با تکيــه  بر اصول آموزشــی نوين 
تغييــرات را بپذيرنــد و به اين باور برســند که يادگيری 
تک بعدی و تحميل پذير نيســت. امــروزه جامعه نيازمند 
متوليان آموزشــی از نوعی است که در عمل از خالقيت، 
ابتکار و نوآوری ســخن گفته و بسترهای مناسب را برای 

رشد ايجاد کنند.
جامعه آموزشــی ما نيازمند تحول و تغييری سيستمی 
اســت و نه تحــول در ابعــادی ويژه که حاصــل آن جز 
ويرانگری فردای جامعه و توليد انبوه نسل بی تفکر نخواهد 
بود. اکنون وقت آن رسيده است تا در درون بدنه آموزش 
عالــی تغييراتی رخ دهد تا از هدر رفت نيرو، اســتعداد و 

منابع انسانی در مدارس پيشگيری شود.

پي نوشت ها
1. agency
2. reflection
3. collaboration
4. culture
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انتشارات اميرکبير.

مدارس ما، در راستاى اهداف آموزشى، بايد از 
الگوهاى منسوخ كه نسلى بدون تفكر و بدون 

خالقيت پرورش مى دهد بپرهيزند و با تكيه  بر اصول 
آموزشى نوين تغييرات را بپذيرند و به اين باور 

برسند كه يادگيرى تك بعدى و تحميل پذير نيست


