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ظرفيت دانـش آموزان
 ما و تــربيت آن ها در 
ــوب سند تحول چارچ

در سند برنامة درســي ملي كه ذيل سند تحول 
بنيادين تهيه شــده و يازدهمين سال اجراي آن از 
مهرماه سال جاري آغاز شده است، براي بسياري از 
مقوالت و مفاهيم مربوط به اين سند تعريف هايي وضع 
گرديده كه هر يك در جاي خود مي تواند محل تأمل 
و بحث و گفت وگو واقع شود؛ و روشن است كه همين 
تعاريف بايد مبناي برنامه ريزي عملي و اجرايي براي 
محقق شدن اين سند، و در نهايت وقوع امر «تحول» 
قرار گيرد. چرا كه اگر سند از عرصة نظر به مرحلة 
عمل نرسد، تعاريف وضع شده جز مشتي عبارات و 
جمالِت نهايتًا خوشايند و قابل قبول چيزي نخواهد 
بود، همچون بسياري از نوشته ها و نظرات مكتوب يا 
غيرمكتوب در اين حوزه. لذا نگارنده قصد دارد در 
اين نوشتار، با تمركز بر تعريفي كه از «دانش آموز» در 
سند برنامه درسي ملي آمده است، به زعم خود، از 
نگاهي عمل گرايانه امكان شكوفا شدن دانش آموزان 
براساس اين تعريف را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد 

و بايد و نبايدهاي آن را برشمارد.
٭

نخست ببينيم تعريف سند برنامه درسي ملي از دانش آموز 
چيست.

در صفحه ۱۱ سند مزبور چنين مي خوانيم:
«رويكــرد برنامه هاي درســي و تربيتــي «فطرت گرايي 
توحيدي» اســت. اتخاذ اين رويكرد به معناي زمينه سازي 
الزم جهت شكوفايي فطرت الهي دانش آموزان از طريق درك 
و اصالح مداوم موقعيت آنان به منظور دست يابي به مراتبي 

از «حيات طيبه» است. 
در اين رويكرد، دانش آموز:

1  امانت الهي و داراي كرامت ذاتي است.
2  فطرت الهي در وجود او نهفته است و قابليت شكوفايي 

و فعليت يافتن دارد.
3  همواره در موقعيت است و مي تواند آن را درك كرده و 

با انتخاب احسن خويش در راستاي اصالح مداوم آن حركت 
نمايد.

4  توانايي انتخاب، تصميم گيري و خويشتن داري دارد و 
مي تواند با محيط يادگيري رابطة تعاملي برقرار كند، و تابع 

بي چون و چرا و مقهور محيط زيست نيست.
5  از اراده و انگيزه برخوردار است كه در فرايند ياددهيـ  

يادگيري نقش اساسي دارد.
6 در فرايند ياددهي يادگيري و تربيت پذيري و توســعة 

شايستگي هاي خويش به لحاظ ذاتي نقش فعال دارد.
7 داراي قابليت ها، تجربيــات، ظرفيت ها و توانايي هاي 

گوناگون است.»
ايــن عبــارات تعريف دانش آموز اســت از منظــر و نگاه 
بنياديــن آموزش وپرورش.»  برنامه تحول  «پديدآورندگان 
لطفًا يك بــار ديگر آن را بخوانيد و بر روي پاره اي از عبارات 
و كلمات تأمــل كنيد: فطرت گرايي، فطــرت الهي، حيات 
طّيبه، امانت الهي، كرامت ذاتي، قابليت شــكوفايي، همواره 
در موقعيت، مقهور محيط زيست نشدن، داراي انگيزه و اراده، 
نقــش فعال، قابليت ها، تجربيات، ظرفيت ها و... . ظاهراً قرار 
اســت كه اين تعريف با چنين محتوايي هر دانش آموزي را 
كه قرار اســت شخصيت اش در فرايند تحول بنيادين شكل 

جعفر رباني كليات
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بگيرد، از پيش دبستاني تا پايان دبيرستان، شامل شود چرا 
كه در آن ســخني از شرايط سني و ويژگي هاي جسماني و 
روان شناختي فرد و به طور كلي ممّيزات سّني و تفاوت هاي 
ناشي از آن به ميان نيامده است. ضمنًا بايد توجه كنيم كه 
علي رغم اينكه ســند به صفت مّلي (مربوط به ملت ايران) 
توصيف شده است اما هيچ گونه تعّيني از ايراني بودن در آن 

لحاظ نشده است.
نگارنده البته قصد رد و انكار يا تخطئه اين تعريف را ندارد، 
حتي معتقد اســت هر كس بخواهد براساس متون اساسي 
انسان شناسي اسالمي، كه مبتني بر قرآن كريم خواهد بود، 
به تعريفي براي يك كودك يا نوجوان [در اينجا دانش آموز] 
برســد. كمابيش به همين  نوع تعريف ها خواهد رسيد. در 
واقع اين تعريف به لحاظ نظري مشــكلي ندارد و برخاسته 
از ديدگاه اســالمي طراحان برنامة درسي است و ايده آل ها 
و آرمان هايي را مدنظــر دارد كه مورد قبول هر صاحب نظر 
موحد و متدين و اهل تعليم وتربيت است. با اين حال تعريف 
مزبور، به اصطالح منطقيون، جامع و مانع نيست. چرا جامع 
نيست؟ زيرا اوًال، چنان كه اشاره كرديم، افادة ملي بودن، كه 
در عنوان سند قيد شده، نمي كند و ثانيًا جايگاه دانش آموز در 
جهان امروز را هم نشان نمي دهد. اما چرا مانع نيست؟ زيرا 

در اين تعريف هر فرد خداپرست موحد متدين و صاحب عزم 
و اراده را ـ در هر سن و سالي كه باشد ـ در خود مي پذيرد.

بــه اختصار مي گوييم و مي گذريم كــه جهان امروزـ  كه 
جهان علم و تكنولوژي و ســرمايه داري استـ  جهاني است 
سرشار از هزاران پديدة مسحور كننده و هوش ربا كه مي تواند 
نه تنها كودك و نوجوان [دانش آموز] بلكه حتي جمعيت هاي 
بزرگ انساني در حد يك ملت را از درون تهي سازد و آن ها 
را يكسره مقهور خويش گرداند تا آنجا كه به تعبير شادروان 
دكتر شــريعتي «به اســكيموها هم يخچال مي فروشد!». 
حقيقت اين اســت كه امروز گردانندگان جريان هاي بزرگ 
سياسيـ  اقتصادي در جهان، كه ابزار دانش، سرمايه، قدرت 
و رسانه را يك جا در اختيار دارند چنان عرصه را بر شكوفايي 
انسان ـ چنان كه مدنظر ما، از جمله در سند برنامه درسي 
ملي اســتـ  تنــگ كرده اند كه مقابله بــا آن و توانايي در 
پرورش فرد يا افــرادي [و در اينجا دانش آموزاني] كه تنها 
ظرفيت دارند و ديگر هيچ، كاري بســيار دشــوار و صعب و 
نيازمند تمهيدات بسيار خواهد بود. گرايش روزافزون نوجوان 
و جوانان نخبه از همة كشــورها به تحصيل در دانشگاه هاي 
كشــورهاي پيشرفته و در رأس آن ها امريكا و سپس جذب 
شدن به سبك زندگي آن سرزمين ها و در نهايت مقيم شدن 
در آنجا كه در نهايت به تحليل رفتن ايشان در جامعه غربي 
منتهي مي شــود تنها گوشه اي از اين واقعيت است و نشان 
مي دهد ظرفيت و امكاني كه ما از آن سخن مي گوييم لزومًا 
به اين معنا نيست كه با «محتوا»ي مّدنظر ما پر خواهد شد 
چرا كه كانون هاي چهارگانه فوق (دانش، ســرمايه، قدرت، 
رســانه) بيش از ما امكان پركردن آن با محتواي خودشان 
را دارند؛ و لذا همة حرف بر ســر اين اســت كه چگونه بايد 
يا چگونه مي توان بستر يا بسترهاي مناسب را براي محقق 
شدن تعريفي كه در ســند ملي از دانش آموز داريم محقق 
ساخت تا دست كم طي يك يا دو دهه آينده كشور به مسئله 
مهم «تحول بنيادين در آموزش وپرورش» دست پيدا كند. 

بحث بيشتر در اين باره را به صاحب نظران وامي گذاريم.
٭

باري، با وجود ايرادهايي كه مي توان به تعريف دانش آموز 
در سند برنامه درسي ملي گرفت ولي ما بايد آن را بپذيريم 
يا پذيرفته شــده فرض كنيم بــه دو دليل: دليل اول اينكه 

علي رغم اينكه سند به صفت ملّي )مربوط به ملت 
ايران( توصيف شده است اما هيچ گونه تعيّني از 

ايراني بودن در آن لحاظ نشده است
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تعريــف فوق از ارزش نظري و انســاني برخوردار و مبتني بر 
انسان شناســي اسالمي اســت كه خود از آرمان هاي انقالب 
اسالمي به شــمار مي رود. دليل دوم هم به اجرا درآمدن سند 
يا امر «تحول بنيادين» در يك دهه گذشــته است كه امسال 
وارد يازدهمين سال آن مي شويمـ  در حقيقت ما در مقابل امر 
واقع قرار گرفته ايمـ  پس شايد بهتر آن باشد كه به جاي اما و 
اگر در آن، در پي عملي كردن همين تعريف و محقق ساختن 
آن و بســط علمي و عملي مفاهيم آن در برنامه ريزي درسي 
ـ از خالل آموزش معلمــان، تغيير رفتار معلمان و مديران و 
مربيان، تغيير و اصالح كتب درســي، ابداع درس هاي جديد 
با موضوعات متناسب با سند، جلب همكاري پدران و مادران 
و...ـ  باشيم تا سرانجام قابليت ها و ظرفيت هاي موردنظر سند 
را در شخصيت دانش آ موزان به منصة ظهور برسانيم و موجب 
شكوفايي آن ها شــويم. اين بدان معناست كه بياييم تعريف 
دانش آمــوز را از صحنه نظر و آرمان بــه عرصه عمل و رفتار 
منتقل كنيم تا مفاهيمي چون فطرت الهي، كرامت ذاتي، در 
موقعيت بودن، توانايي انتخاب، مقهور محيط زيســت نبودن، 
اراده و انگيزه داشتن، نقش فعال داشتن و... در وجود شخصيت 
نسل نوجوان تجلي يابد و متبلور شود، و البته اين كار بسيار 
دشواري است و تمهيدات و مقدمات بسيار مي خواهدـ  به نظر 
مي رسد  ساده ترين كار در اين هدف، همان تأليف كتاب هاي 
درسي مربوط يا تغيير و تحول در آن ها باشد كه از قضا بيش از 
همه هم در اين زمينه عمل شده و طي دهة گذشته كتاب ها، 
متناسب با نظام تحول به اصطالح به روز شده است. با اين حال 
به راحتي نمي توان تشــخيص داد كه آيا اين تجديد تأليف ها 
و تغييرها دقيقًا براســاس منويات و مفاهيم مندرج در اسناد 
تحولي و ســند برنامة درسي ملي بوده است يا اينكه مؤلفان 
پس از رايزني هاي الزم، براساس موضوع و ساختار علم يا رشتة 
مربوط تنها از منظر تدوين دانش، كتاب هايي را تأليف كرده 
يا در كتب پيشــين تجديدنظر كرده اند. براي مثال نمي دانيم 
فالن كتاب تا چه حد با اين نگاه نوشته شده است كه: «بتواند 
در دانش آموز اراده و انگيزة الزم را كه نقش اساسي در فرايند 
ياددهيـ  يادگيري دارد، القا نمايد.» (سند برنامه درسي ملي، 

ص ۱۲)
و يا به او «نقــش فعال» (همان) بدهد تا دانش آموز مجبور 
نباشــد همچون گذشــته تنها با حفظ پــاره اي از عبارات و 
مفاهيم و قواعد و فرمول ها و يا حل چند مســئله به كســب 
نمرة قبولي راضي باشــد و ديگر هيچ! بــا اين حال، تأمل در 
تعريف دانش آموز، آنچنان كه در سند برنامه درسي ملي آمده 
است، نشان مي دهد كه تقريبًا همة آنچه مدنظر طراحان اين 

تعريف است نه در كالس درس و از طريق كتاب درسي بلكه 
در صحنه عمل و از طريق مجريان و مربيان در مدرســه، و يا 
حتي خارج از مدرسه، محقق خواهد شد و اين البته مستلزم 
داشتن نگاه پرورشــي به دانش آموز به جاي نگاه آموزشي به 
اوست. در واقع طراحان و مجريان برنامه هاي پرورشي و حتي 
برنامه درســي پنهان، در اين زمينه وظايف بســيار بيشتري 
را بايد برعهده گيرنــد تا معلماني كه صرفًا در كالس وظيفة 
آموزش را به عهده دارند. اين نكته اي اســت كه معاون محترم 
آموزش متوســطه وزارت آموزش وپرورش نيز در گفت وگويي 
كه در همين ويژه نامه با ايشان شده به آن اذعان نموده است: 
حرف اصلي سند تحول تغيير ريل از آموزش به تربيت است. 

(علي زرافشان)
اگر به اين سخن باور داشته باشــيم، درخصوص دورة دوم 
متوسطه، كه اكنون به آن رسيده  ايم، به ويژه بايد توجه داشت 
كه توليد برنامه اي متناسب با اهداف و آرمان هاي سند تحول 
براي اين دوره كاري بسيار صعب و دشوار و در عين حال بسيار 
ضروري اســت. منظور از توليد برنامه هم صرفًا تنظيم جدول 
دروس نيست، كه اگر چنين بود، بدون سند تحول هم چنين 

كاري امكان پذير مي بود.
امروز يكي از بزرگ ترين مشــكالت مــا در حوزة جوانان و 
آموزش وپــرورش اين اســت كه غذاي فكري ســالم و كافي 
براي اين قشر، يا توليد نمي شود و يا بسيار كمتر از نياز توليد 
مي شــود. اگر اين را مقايســه كنيم با آنچه در مورد سنين 
پيش دبستان و دبستان و تا حدي هم براي دورة اول متوسطه 
توليد مي شود، به واقعيت امر بهتر پي خواهيم برد. مشكل هم 
يكي در «فعال» بودن دانش آموزان دورة دوم متوســطه ـ به 
لحاظ فكري، عقلي، بلوغ، نيازهاي اجتماعي و...ـ  است نسبت 
به دانش آموزان ابتدايي كه «منفعل»اند و اول متوســطه كه 
بين اين دو قرار دارند. اين فعال بودن هم خود نوجوانان و هم 
خانواده و جامعه را با چالش هاي بزرگي روبه رو ساخته است و 
دست كم و بالقوه نگراني هاي روزافزوني را در چشم انداز آن ها 
قرار مي دهد نگراني از شغل، نگراني از ازدواج، نگراني از عقايد 
ناصواب، نگراني از اخالق، نگراني از خشم و خشونت، نگراني از 
مهاجرت و ديگر نگراني  هايي كه حتي به طور عادي هم معموًال 
براي جوانان وجود دارد. آيا سند تحول يا مجريان امر تحول به 
اين مسائل همـ  كه زمينة تئوريك آن را در سند نشان داده اند، 
پرداخته اند يا مي پردازند؟ اين امر متأســفانه چندان مشهود 
نيست كه به نظر مي رسد يكي از داليل آن مي تواند ـ احتماًال 
ـ فارغ شــدن طراحان سند از كار خود و به كناري نشستن و 
ســپردن كار به مجريان باشد كه طبعًا مشكالت اجرايي كار 
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آن ها را چنان سنگين مي كند كه فرصت پرداختن به اهداف 
عالي ســند را نخواهند داشت؛ نتيجه چه خواهد شد؟ اينكه 
تغيير ريل از آموزش به تربيت رخ نخواهد داشــت و چه بسا 
خود آموزش هم دستخوش تباهي و حداقلِّ بهره وري خواهد 
شــد، و در اين صورت اميد و انتظاري كه چندين سال است 
از «تحول بنيادين در آموزش وپرورش» مي رود بر باد خواهد 

رفت.
در پايان، به نظر مي رســد براي اجراي سند تحول چند كار 

اساسي بايد صورت گيرد:
1  از آنجــا كه اين كار عنوان يــا صفت «ملي» را با خود 
دارد، در نظر و عمل هم بايد جلوة «ملي» به خود گيرد، يعني 
جامعه ايران احســاس كند كه قرار اســت در دستگاه عظيم 
تعليم وتربيت اتفاقي بيفتد و محصوالتي بهتر از گذشته از آن 
بيرون آيند. اين كار نيازمند جلب مشــاركت اقشار گوناگون 

اجتماع است.
2  در مقــام اجرا، بيــش از همه قاطبه معلمــان اعم از 
آمــوزگاران، دبيران، مديران و كارمندان و كارشناســان بايد 
نســبت به اين تحول نه تنها توجيه شــوند بلكه آن را دروني 
كنند تا بعداً بتوان از مشــاركت و همدلي آن ها در امر تحول 

سود جست.
3  مقوالت و مفاهيم سند تحول به نحوي در متون و كتب 
درسي انعكاس پيدا كند كه تحول ســاز باشد و تنها به درج 
پاره اي از عبارات و تصاوير مربوط يا نامربوط در كتاب ها اكتفا 
نشود، زيرا اين كارها تأثير تحول ساز ندارد و به زودي فراموش 
مي شود. ضمنًا بايد دانست كه ابداع درس هاي جديد و البته 
مورد نياز جامعه و تأليف كتاب هاي درســي مناسب آن، كه 
كاري الزم اســت، به اصطالح كف انتظاراتي است كه از سند 

تحول مي رود و اين كف نبايد جاي سقف انتظارات را بگيرد.
4 تأمين هزينه هاي مورد نياز براي تحقق تحول و انداختن 

ريل آموزش بر روي ريل تربيت. 
در اين مورد بايد بيفزاييم كه: 

اوًال، وقتي از تربيت سخن مي گوييم هرگز مبادا از اين كلمه 
تلقي اخالق و ادب رايج، مسابقه، سرود، نقاشي و فعاليت هايي 
از اين قبيل را داشــته باشــيم. تربيت كلمة وااليي است به 
معناي «پرورش انسان در همة ابعاد وجودي او» كه در تعريف 
«دانش آموز» در سند نيز آمده است، و البته كاري بسيار دشوار 

و نيازمند هزينه هاي كافي، اعم از هزينه هاي مادي و معنوي.
ثانياً، هزينه هاي مذكور فراتر از هزينه هاي جاري از قبيل حقوق 
معلمان و سرانه مدارس و مانند آن است و لذا تأمين آن راه هاي 
خاص خود را مي طلبد كه قطعًا بخشــي از آن از طريق همان 

«عزم ملي» محقق خواهد شــد. چنان كه در اوايل دهه هفتاد 
وقتي موضوع تأسيس مدارس غيرانتفاعي (غيردولتي) مطرح 
شد چون جامعه نياز به آن را احساس كرد به خواسته اي عمومي 
و ملي تبديل شد و امروز گويا تا ده درصد بار آموزش وپرورش 
بر دوش همين مدارس است. همچنين است ساخت مدارس 

«خّيرساز» كه نياز به شرح ندارد.
كوتاه اشاره كنيم، اگر روش ها و ابزارهاي «تربيت» موردنظر 
در ســند را فعال كــردن معلمان و دانش آمــوزان در جهت 
توانمندسازي علمي و عملي، خود اموري مانند توسعة مدارس، 
توسعه و تجهيز اردوگاه ها، ورزشــگاه ها، كانون هاي تربيتي، 
موزه هــا، گردش هاي علمي، توســعه كتابخانه هاي مدارس، 
تأليف و توليد كتاب ها و ديگر منابع مناســب براي معلمان و 
دانش آموزان در سراسر كشور، برگزاري انواع مسابقات علمي 
و غيرعلمــي، و ده ها نوع فعاليت ديگــر بدانيم، كه مي دانيم، 
هزينه هــاي گزافي را طلب مي كند كه ناگزيــر از تأمين آن 
هستيم. به ياد دارم زماني كه در دهه ۶۰ در مسئوليت معاونت 
يكي از اســتان ها خدمت مي كردم، معاونت پرورشي وقت از 
مسئول سازمان برنامه و بودجه وقت درخواست كرده بود كه 
هزينه خريد چند دســتگاه خودرو را براي تسهيل رسيدگي 
به امور مدارس تأمين نمايد. آن مسئول اما در پاسخ عبارتي 
بدين مضمون نوشــته بود كه «تعليم وتربيت آن است كه به 
شيوة علماي گذشته صورت گيرد كه با داشتن حداقل امكانات 
و تحمل رياضت درس مي خوانند و عالم مي شــوند!» و با اين 

جواب سرباال موضوع را تعليق به محال كرده بود.

خوشــبختانه امروز جامعه ايران از آن نگرش هاي خام عبور 
كرده و آموزش وپرورش ما به امكانات بســيار بيشتري دست 
يافته است، اما راه نرفته بســيار است و هزينه هاي زيادي را 

طلب مي كند.


