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بهاره ميرزاپور
      کارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت و عضو شورای راهبری گروه آموزشی و پژوهشی آسمان

مدتی بــود کــه کم توجهــی دانش آموزانم به مســئله های 
دوروبرشــان، دغدغة من شــده بــود و به ايــن موضوع فکر 
می کردم. يک روز سرکالس درس از آن ها پرسيدم: «چرا درس 

می خوانيد؟» و آن ها در پاسخ گفتند:
ـ برای اينکه در آينده کشور بهتری بسازم.

ـ برای اينکه در آينده به ارتقای فرهنگ کشورم کمک کنم.
ـ برای اينکه در آينده مشکالت مردم را رفع کنم.

گفتم: «پس شما از االن تا حدود ده سال ديگر درس هايی را 
می خوانيد تا روزی در آينده با آن ها به مردم کشــورتان کمک 

کنيد.» اين جمله را که گفتم، بچه ها به فکر فرو رفتند.
يکی از آن ها گفت: «يعنی مــا فعًال درس هايی را می خوانيم 
کــه از آن ها نمرة ۲۰ بگيريم و بعداً با آن ها مشــکالت مردم را 
حل کنيم؟ اين کمی عجيب اســت؛ چرا همين االن مشکالت 
را حل نمی کنيم؟» و ديگری پاســخ داد: «چون درس هايی که 
می خوانيم، ارتباطی با مشکالت فعلی خودمان و مردم ندارد.» 
دانش آموز ديگری گفت: «فکر می کنم دانشگاه هم همين طور 
است؛ خواهر و برادر من دانشجو هستند و در هر ترم درس هايی 
را می خواننــد و امتحــان می دهند. درس هايشــان ارتباطی با 
مشــکالت جامعه ندارد. آخر هر ترم هم از روی همان درس ها 

مقاله می نويسند.»

مســئله های بســياری در اطراف ما وجود دارد که با توان و 
ظرفيت فعلی دانش آموزان و دانشــجويانمان قابل بهبودند اما 
اغلب منتظريم ديگران کاری کنند و برای حل اين مسئله ها و 
بهبود وضعيت جامعه حرکت عمومی وجود ندارد؛ زيرا آموزش 

در خدمت حل مسئله ها نيست.
حرکت اصالحی اول: آموزش بايد از بطن مســائل واقعی 
دانش آموز و دانشجو و جامعه گذر کند. دانش آموز و دانشجو که 
حرکت کنند، معلم و استاد و مدرسه و دانشگاه و محله و جامعه 

را برای حل مسئله با خود همراه می سازند. 
وقتی آموزش به دنبال حل مسئله ها باشد و کاری کند که حل 
مسئله های واقعی هدف تالش دانش آموزان و دانشجويان شود، از 
يک طرف چرخة توليد علم فعال می گردد و مواجهه با ابهام ها و 
ناشناخته ها حين حل مسئله ها، دانش آموزان و دانشجويان را در 
فضای يادگيری واقعی قرار می دهد. اين مبنای حرکتی می شود 
که طی آن، افراد بايد پيدا کنند که چه چيزی را چگونه و از چه 
کسی ياد بگيرند تا همين امروز مشکلی از مشکالت خودشان و 
مردم جامعه را حل کنند. اين نگاه تفاوت زيادی با نگاهی دارد 
که بنابر آن، دانش آموز در دوره های تحصيلی مختلف مطالبی 
را حفظ می کند و نمره می گيرد و بعد، در دانشــگاه متخصص 
می شــود تا روزی در آينده مشکلی از مشکالت خودش و مردم 

توسعه و عدالت آموزشی 
با ظرفيت سازی برای 

همکاری عمومی
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را رفع کند. اين نگاه به آموزش، از طرف ديگر فرايندی را شکل 
می دهد که در آن، افرادی که با مشــکلی دســت و پنجه نرم 
می کنند، به جای اينکه منتظر باشند ديگران مسئله هايشان را 

حل کنند، خودشان برای حل آن ها دست به کار می شوند.
حرکت اصالحی دوم: از منابع برای ظرفيت ســازی جهت 
همکاری ديگران استفاده کنيم نه حل مستقيم مشکالت، عامل 
اصلی بهبود وضعيت بايد همان افرادی باشــند که با مسئله يا 
مشکلی مواجه اند. از اين رو، به جای اينکه منابع موجود را صرف 
حل مشکالت کنيم، بهتر است با آن ها ظرفيت هايی ايجاد کنيم 
که افراد بتوانند با فعاليت  و تالش، مسئله های خودشان را حل 
کنند و طی اين فرايند رشــد کنند و توانمندتر شــوند. به اين 

سؤال ها فکر کنيم:
ـ چگونه حل مسئله های جامعه را به انديشه و 

حرکتی عمومی تبديل کنيم؟
ـ چه کنيم که اعضــای يک جامعه برای حل 
مسئله ها داوطلب باشند و حاضر شوند از وقت و 

دارايی شان برای اين کار استفاده کنند؟
ـ چه ســاختاری طراحی کنيم که بر اســاس 
آن، افرادی که حاضرند برای حل مســئله های 
خودشان و ديگران حرکت کنند، بتوانند اين کار 

را انجام دهند و با موانع متعدد مواجه نشوند؟
وقتی مســئله بزرگی چون توســعه و عدالت 
آموزشــی ما را ناراحت می کند و در انديشة حل 
آن هســتيم، هر قدر به تنهايــی در اين زمينه 
تالش کنيم، اثرگذاری زيادی نخواهيم داشــت. 
برای اينکه اثرگذاری خود را بيشــتر کنيم، بايد 
کســانی را که با ما دغدغة مشترک دارند، پيدا 
کنيم و با هم برای حل مسئله بکوشيم و راه حل 
آن را ترويج کنيم. کم کم مســئله را به دغدغة 
عمومــی تبديل کنيــم و در نهايت، يک الگوی 
حرکت ايجاد کنيم. اين زمينة شــروع تغييرات 

اجتماعی است.
با اين رويکرد می توانيــم به روش متفاوتی به 

حل مسئله توسعه و عدالت آموزشی نگاه کنيم. اولين قدم برای 
حل اين مسئله اين است که خود دانش آموزان نقش فعالی را به 
عهــده بگيرند. اگر دانش آموزان حرکت کنند، ديگران را هم در 

اين مسير با خود همراه می سازند.

 سؤال کليدی اول:
خود دانش آموزان برای بهبــود وضع کالس درس و 
مدرسه و تحصيل و يادگيری خود چه کارهايی می توانند 

انجام  دهند؟
ما به عنوان معلم و مدير مدرســه می توانيم اين سؤال را برای 
دانش آموزان کالس و مدرسة خود طرح کنيم. پاسخ اين سؤال 

می تواند ايده هايی برای بهبود وضعيت کالس و مدرسه با تالش 
خود دانش آموزان را به همراه داشته باشد.

 سؤال کليدی دوم:
برای اينکه دانش آموزان بتوانند اين ايده ها را اجرايی 

کنند، چه ظرفيت هايی بايد برايشان ايجاد شود؟ 
برای پاســخ به اين سؤال، ابعاد مختلف ظرفيت سازی را مرور 

خواهيم کرد.

 ابعاد ظرفيت سازی در کالس درس و مدرسه:

باور داشــتن توانمندی های خودمان: ۱ 
بايد  کــه  ظرفيتــی  اوليــن 
شــود،  ايجــاد  دانش آمــوزان  در 
مســئله  اين  باور  و  اعتمادبه نفس 
اســت که خــود می توانيــم برای 
حــل مشــکالت و رســيدن بــه 
برای  برداريم.  قدم  خواسته هايمان 

ايجاد اين ظرفيت، بهتر است از کارهای کوچک 
شــروع کنيم. همين که دانش آموزان ببينند که 
می تواننــد با هم قدم بردارند و در انجام کارهای 
کوچک به موفقيت برســند، برای رســيدن به 
هدف هــای بزرگ تــر انــرژی و اعتمادبه نفس 

بيشتری پيدا می کنند.

تصميم گيری ۲ و  رهبری  قاعده مندی، 
جمعی: با شروع حرکت، به 
مواردی می رسيم که در مورد آن ها 
اتفاق نظر وجود ندارد. دانش آموزان 
بايــد در عمــل يــاد بگيرند که 
چگونــه با هم در مــورد اولويت ها 
مسئله هايشــان  حل  روش های  و 

گفت وگو کنند و به تصميم مشــترک برســند. 
معلمان و مشــاوران مدرسه می توانند در اين بستر مهارت های 
گفت وگــو و تصميم گيــری  را در دانش آمــوزان رشــد دهند. 
شوراهای دانش آموزی نيز می توانند نقش واقعی خود را در اين 

بستر به دست آورند.

توافق نامه ۳ و  فرايند هــا  رويه هــا، 
ارتباطی: شــايد بتوان  (پروتکل) های 
حرکت های کوچک را با هماهنگی های اوليه انجام 
داد امــا اگر بخواهيم حرکت ها ادامه دار باشــد، به 
(پروتکل )هايی  توافق نامــه  و  فرايندهــا  رويه ها، 
نيــاز داريم که رابطة دانش آمــوزان با هم، رابطة 

مسئله های 
بسياری در 

اطراف ما وجود 
دارد که با توان 
و ظرفيت فعلی 
دانش آموزان و 
دانشجويانمان 

قابل بهبودند اما 
اغلب منتظريم 
ديگران کاری 

کنند و برای حل 
اين مسئله ها و 
بهبود وضعيت 
جامعه حرکت 
عمومی وجود 
ندارد؛ زيرا 

آموزش در خدمت 
حل مسئله ها 

نيست
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دانش آموزان و مدرسه، و رابطة مدرسه و ساير نهادهای موجود 
در محيط اطراف را مشــخص کنند. روشن شــدن اين موارد 
کمک می کند که بدانيم چگونه تصميمی گرفته می شــود، چه 
زمانی يک تصميم، تصميم دانش آموزان يک کالس يا مدرســه 
تلقی می گردد و چگونه اين تصميم اجرايی می شود؟ مثًال بايد 
مشخص باشد که برای چه تصميم هايی و به چه روشی می توان 
از افراد و سازمان های خارج از مدرسه کمک گرفت، اين کمک ها 
طی چــه فرايندی در اختيار دانش آموزان قرار می گيرند و طی 
چه فرايندی گزارش فعاليت ها به افرادی که کمک کرده اند ارائه 

خواهد شد.

داريم. ۴ نيــاز  دانش  به  اقــدام،  برای  دانش: 
بدون دانش، اقدام هايی که قرار اســت وضع 

ما را بهتر کنند، ممکن است به بدتر 
شــدن وضعيت منجر شــوند. فرض 
کنيــم دانش آمــوزان تصميم بگيرند 
بکارند.  درخــت  مدرســه  حياط  در 
اگــر بدون دانش اقدام کننــد و نهال هايی در 
حيــاط مدرســه بکارند، به احتمــال زياد آن 
نهال هــا در زمان کوتاهی خشــک می شــوند 
و حس افســردگی و ناتوانــی در دانش آموزان 
ايجاد می کننــد. انتخاب نهــال، آماده کردن 
خاک و نگهداری مناســب از درختان به دانش 
نيــاز دارد. رويه ها و فرايندهای کســب دانش 
و ثبت و انتشــار يادگيری هــا می تواند به پويا 
شــدن فضای يادگيری در مدرســه و جامعه 

کمک کند.

کردن ۵ اجرايــی  بــرای  منابع: 
طرح هايی که وضعيت مدرســه 

و جامعــه را بهبود می دهند، به منابعــی نياز داريم. 
يکی از مهم ترين فوايد همکاری اين اســت که افراد و 
سازمان های مشارکت کننده، منابع در دسترس خود 
را نيز در همکاری ها مشارکت می دهند. ممکن است 
برای رنگ کردن مدرســه به ابزار و رنگ، برای درســت کردن 
يک پارکينگ بــرای دوچرخه ها به مقــداری لوله و همکاری 
يک جوشــکار ، و برای بازديد از يک بيمارستان به اتوبوس نياز 
داشته باشيم. منابع بسياری وجود دارند که برای اجرايی کردن 
تصميم هــا مورد نيازند و البته در جايــی که نتوانيم منبعی را 
به طور مستقيم به دســت آوريم، ممکن است در اختيار داشتن 
پول کمک کند کــه بتوانيم آن را خريداری کنيم. با اين حال، 
توجه بيش از حد به پول آسيب های زيادی به مدارس زده است. 
بزرگ تريــن آفتی کــه توجه بيش از حد بــه پول به وجود 
آورده، عــدم توجه به ظرفيت های همکاری اســت. اين تصور 

که با پول می شــود خدمــات را خريداری کرد، باعث شــده 
است تصميم گيرندگان ظرفيت های همکاری را نديده بگيرند 
و از تمام ظرفيت ها فقط برای به دســت آوردن پول اســتفاده 
کنند. پول تنها يکی از منابع اســت اما با تمرکز بر آن، يادمان 
می رود که برای اجرايی کردن ايده ها به «باور و توانمندی های 
خودمــان»، «قاعده مندی، رهبــری و تصميم گيری جمعی»، 
«رويه هــا، فرايندهــا و توافق نامه (پروتکل ) هــای ارتباطی»، 
«دانــش» و «منابع» نيــاز داريم و پول تنها يکــی از منابع 
است. مديران مدرسه ای که دچار اين آفت می شوند، به جای 
ظرفيت سازی برای همکاری، به دنبال دريافت پول می روند و 
همة مزيت های فضای همکاری را از دســت می دهند. منابع، 
آخرين جزء تکميل کنندة ظرفيت همکاری هســتند و زمانی 
که اجزای ديگر به درســتی مديريت شده باشند، کسانی که 
در همکاری شــرکت می کنند، منابع را هم در 

اختيار قرار خواهند داد.
توجــه بــه ايــن نکتــه مهــم اســت کــه 
در  بايــد  همــکاری،  در  مشــارکت کنندگان 
تصميم گيری ها هم مشــارکت معنادار داشــته 
باشــند. اين انتظار که تصميــم را ما بگيريم و 
ديگران در اجرای آن فقط مشــارکت داشــته 
باشــند، با روح همکاری همخوانــی ندارد. روند 
فعلی بســياری از انجمن های اوليا و مربيان اين 
است که مدير مدرسه تصميم ها را می گيرد و از 
اعضای انجمن می خواهد که برای اجرايي شدن 
اين تصميم ها کمک کنند. برای اينکه مشارکت 
واقعی انجمن های اوليا و مربيان را داشته باشيم، 
بايــد برای نقش آفرينی ايــن انجمن ها هم ـ به 
شــرحی که گفته  شد ـ ظرفيت ســازی کنيم. 
جهت ظرفيت سازی برای مشارکت عمومی، بايد 
ساختارهايی را طراحی کنيم که به افراد فرصت 
مشــارکت در تصميم گيری ها و همکاری در سياست گذاری ها 
و اجــرا را بدهند. افراد در صورتی حاضرند در حل مســئله ها 
مشارکت کنند که نقش واضحی در هدف گذاری و حل مسئله 

داشته باشند.
با ظرفيت ســازی برای مشــارکت در تصميم گيری و همکاری 
در سياســت گذاری، می توانيم کاری کنيم که افرادی که در مورد 
مســئله ای مانند توسعه و عدالت آموزشــی نگرانی هايی دارند و 
می خواهند در اين موارد کاری انجام دهند، بتوانند دست به عمل 

بزنند.

برای نوشتن اين متن از اين مقاله کمک گرفته شده است:
Emerson, Kirk. Nabatchi. Tina. and Balogh, Stephen, 2012. An 
Integrative Framework for Collaborative Governance, Journal of 
Public Administration Researsch and theory.

اين تصور که 
با پول می شود 

خدمات را 
خريداری کرد، 

باعث شده است 
تصميم گيرندگان 

ظرفيت های 
همکاری را 

نديده بگيرند 
و از تمام 

ظرفيت ها فقط 
برای به دست 
آوردن پول 
استفاده کنند
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