
140
ن  0

هم
   ب
ۀ 5
مار

  ش
ی 
زش
آمو

ری 
ناو
د  ف
رش
 

2

سـؤال مهمـی که در سالیان متمادی کمتر پاسخی عملیاتی بدان 
داده ایم، این است که واقعًا کارکرد اصلی مدرسه چیست؟

ما به عنوان معلم، مدیر، مسئول و والدین دقیقًا انتظاراتمان از 
مدرسه در قبال دانش آموزان چیست؟ و نسبت آنچه االن در مدرسه 

مهدی واحدی
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می گذرد. با این انتظارات چیست؟ به معنای دیگر، مـا مـی خواهیم 
فرزندانمان در فراینـد و براینـد حضـور در مدرسه به چه چیزی تبدیل 
شوند؟ در این میان نقش برنامه های درسی در تحقق این انتـظارات 
چیست؟ هر یک از محتـواهای رسمی و برنامـه های غیـررسمی و 
تجربه های برنامـه ریزی نشـده و پنهـان و بـرنامـه های درسـی پـوچ 
)اصطالحی تخصصی در ادبیات برنامة درسی(، در آنچه در عمـل 

اتفـاق می افتد چه نقشی دارند؟
طبعًا بخش زیادی از انتظارات در اسناد باالدستی همچون اهداف 
دوره ها، سند تحول بنیادین، برنامة درسی ملی و اهداف هر درس، در 
هر دوره و کتاب، منعکس شده است. اما اینکه دستیابی به این اهداف 
و انتظارات در مدرسه و کالس چه فرایندی را طی می کند و چقدر 
و چگونه تحقق می یابد، ممکن است الزامًا همان نباشد که از قبل 

برایش طراحی شده باشد!
مثاًل اینکه نظام تعلیم وتربیت و مدرسه باید برای تربیت انسان هایی 
باورمند و توانا و شهروندانی کارآمد و مؤثر اهتمام داشته باشد، در متن 
و فحوای اسناد باالدستی منظور شده است. اما اینکه آیا آنچه در عمل 
در مدرسه و کالس  درس اتفاق می افتد، حصول این نتیجه را ممکن 

می کند، جای بررسی دارد!
بگذارید روشن تـر بیـان کنـم! اهدافـی همچون تربیت انسان هایی 
که »توانایی تعامـالت مؤثـر انسانی، باور به مبانـی و عمل آگاهانه به 
مناسک دینی، توانایی مدیریت خویشتن در حوزه های اندیشه، عمل، 
عواطف و احساسات، توانایی های مربوط به کسب وکار و مهارت های 
مـدیـریت مـالـی زنـدگی، مـهارت های سـواد فناورانه و رسانه ای، 
مهارت های مربوط به تشکیل و مدیریت خانواده« را داشته باشند، از 
مهم تـرین انتظارات افکار عمومـی جـامعه از نظام آموزش وپرورش 
است. این توقعات همه درست و عقالنی و بجا هستند و اتفاقًا اسناد 
باالدستی که مأموریت های آموزش وپرورش را ترسیم کرده اند، بر همة 
این موارد صحه گذاشته و تأکیـد می کنند. لیکن مسئـله اصلـی این  
است که زمینه های تحقق این امور مهم چقدر فراهم می شود؟ به 
معنای دیگر، بعد از تدوین اسناد در مرحلة طراحی برنامه ها، تدوین 
محتواها، اجـرای برنامـه های درسی و در جریان تدریـس، تـربیت و 
ارزشیابی، و در هنگام تحقق این برنامه ها در مدرسه و کالس درس 
توسط کنشگرانی همچـون معلم، مدیر، مشاور و معاون، به چه میزان 
تمرکزها و حواس ها متوجه این معناست که رسالت اصلی مدرسه، در 
ضمن معرفت آفرینی و باسواد کردن بچه ها به معنای عام و مرسوم آن، 
آماده کردن آن ها برای زیستن در جامعة انسانی کنونی ما با تمام فراز 
و فرودهایش، با تمام فرصت ها و تهدیدهایش، با تمام برخورداری ها 

و نابرخورداری هـایش و در یک کالم با تمام واقعیت هـایش است؟
پرسش بنیادین باال، نه بـرای لفاظی و قلـم فرسـایی و نه از منظر 
ارائة نقدی از جانب شخصـی نشسته در جـانب و فرمـانده که لنگش 

کن! مطرح می شود، بلکه پرسشی است اساسـی که اندیشه، گفت وگو، 
طراحـی و تصمیـم گیری دربارة آن مـی تواند به طور جـدی زمینه های 
تحـقق اهـداف واالی سنـد تحـول بنیـادین را در عمـل فـراهم 
کند! می تواند یک بار برای همیشه تکلیف بسیاری از امور را روشن 
کند و آغازگـر تغییرات بنیادین باشد. می تواند آغازگـر حل مشکالتی 

باشد که الینحل می نمایند؛ مسائلی همچون:
é سیطرة اختاپوس وار کنکور بر تمام طراحـی ها و برنامه ریزی های 

خوب انجام شده؛
é محـوریت یافتن درس هـایـی کـه برای خـود بیش از اندازه جـا 

باز کرده اند؛
é به میدان آمدن و میدان داری درس هایـی که سال هاست با وجود 
تمام تأکیدها و تالش ها، کماکان در حاشیه اند )درس هایی همچون 

هنر، انشا، تفکر، کار و فناوری، و سواد رسانه ای(؛
é انگیزه های آسـیب دیده، به حـدی که شـوق به مدرسه و درس به 

نگرانی و تشویش تبدیل می شود؛
é کنجکاوی های به محاق رفته، در حالـی که اساس یادگیری همین 
شوق به دانایی است که در کودکان در قالب کنجکاوی نمایان می شود؛

é ناتوانی های دانشی و معرفتی، با وجود این حجم از محتوا؛
é کّمی گرایی مطلق در ارزشیابی های دوره های متوسطه؛

é آسیب دیدن مفهوم ارزشمند ارزشیابـی کیفـی در دورة ابتدایی.
اگر به طور جدی تمام دست اندرکاران )از تصمیم سازان تا مجریان(، 
مدام به این سؤال های مهم بیندیشیم که بناست خروجی های ما در 
آمـوزش وپـرورش چـه بداننـد و چـه بتواننـد، بناست برای زیستن در 
جـامعه چـه دانش هـا و توانـش هایی داشتـه باشنـد، آن وقت هنگام 
مواجهـه با کودکـی که در مدرسـه برای حـل مشکل دوستش تالش 
می کند، داشته های خود را با دوست دیگِر کمتـر برخوردارش قسمت 
می کنـد، پشت هم سـؤاالت فـراوان و عجیـب می پرسد، به سادگی 
قانع نمی شود، مدام امـور جـاری و سـاری را نقـد می کنـد، فراوان از 
آرزوهایش می گوید، در ظاهر حرف هایی می زند و طرح هایی می دهد 
که نشدنی هستند، احساسات خود را با سـادگی و بدون تعـارف اظهار 
می کند، حتی بدون مالحظـه های بزرگ، سؤاالتی از وجود خداوند 
سبحان می پرسد، چگونگی آفرینـش را مورد کنکاش قـرار می دهد، 
به ظاهر بدیهیات را زیر سؤال می بـرد یا ... نه تنـها نگران، عصبی، 
بـی طاقت و جلـودار نمی شویم، که اتفاقًا اساس تحقق اهداف واالی 
تعلیم وتربـیت را در همیـن اتفاقات به ظاهـر حاشیه ای یافته و اهتمام 
جدی خود را به تقویت همین محیط و تحقق هر چه بیشتر همین فضا 
مصروف می داریم. کارکرد اصلی مدرسه کمک به ساخته و پرداختـه و 
آماده شدن انسان ها برای زندگی در حال و آینده است و درس های به 
ظاهر مهمی همچون ریاضی، علوم و ادبیات نمک این جریان هستند. 

مراقب باشیم زیاد شورش نکنیم!


