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در كشــور ما دل نگراني همة آنان كه دست اندركار 
فني و حرفه اي و كاردانش هســتند به نوعي درگیر 
ســطح ســابقة تحصیلي و نتیجــة فارغ التحصیلي 
هنرجویان در این شــاخة تحصیلي اســت. به نظر 
مي رســد دلیل اصلي اینكه بسیاري از هنرجویان به 
لحاظ تحصیلي عملكرد بد دارند و حتي هنرجویان 
خوب هم حداكثــر تالش خــود را نمي كنند، این 
اســت كه مدارس ما تحت نفوذ سیاســت گذاراني 
اداره مي شــوند كه همگي نوعي كنترل از بیرون را 
به مدارس تحمیل مي كنند. آن ها ســخت معتقد به 

این اندیشه هستند كه در مدارس آنچه آموزش داده 
مي شود، درست است و هركس آن را فرا نگیرد، باید 
تنبیه شود و این تنبیه از دو مؤلفة نمره هاي پایین و 

شكست تحصیلي تشكیل شده است.
مؤلفة اول، دانش آموز را وا مي دارد، دانشي را كسب 
یا اطالعاتــي را حفظ كند كه در دنیاي واقعي براي 
هیچ كــس، از جمله خود هنرجــو، ارزش و فایدة 
عملي ندارد. مؤلفه دوم، دانش آموز را مجبور مي كند 
مطالبي را یــاد بگیرد كه ممكن اســت در زندگي 
واقعي ارزشمند باشــد، ولي نه آن قدر ارزشمند كه 

دكتر بتول عطاران

دانش يا مهارت ؟
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تعلیم وتربیت، ارزش بهبودي و توسعه را دارد. اگر 
مطلبي را آموختید آن را مي دانید و مي توانید بهبود 
و توســعه دهید. ولي اگــر آن را نیاموختید، آن را 
نمي دانید و نمي توانید بهتر یا بدتر كنید. فرد همواره 
قابلیت و توانمندي خود را در كاربســت دانشي كه 
آموخته است نشان مي دهد. وقتي دانش آموز حداكثر 
تالش و كوشــش خود را به خــرج مي دهد تا آنچه 
را كه یاد گرفته اســت به كار گیرد، با ارزش اســت. 
زیرا پس از آن ســعي در توســعه و بهبود آن دارد. 
در تیم فوتبال، بازیكنان ســعي مي كنند آنچه را كه 
یاد گرفته اند به كار گیرند و بهبود و توســعه دهند، 
وگرنه دانســتن اموري چون طول و عرض زمین و 
تعداد بازیكنان و نقش آنان، در دنیاي واقعي به كاري 

نمي آید.
بــه همیــن دلیــل همــواره بهتریــن معلمان، 
سخت گیرترین معلمان هستند و آنچه از هنرجویان 
مي خواهند، اندیشــیدن و فكر كردن و به كار بستن 
اســت. در مدارس تنبیه گراي مــا، فكر كردن براي 
هنرجو عملي ســخت و دشوار اســت. اما زماني كه 
فواید آن را درك كنند، با پشــتكار تكالیف خود را 
انجام خواهنــد داد. در داخل یا خارج از مدرســه، 
دانســتن یا ندانســتن مطلبي في نفسه خوب یا بد 
نیســت، مگر از آن استفاده شود یا قصد به كارگیري 
آن باشــد. موفقیت در فرهنگي كــه اكنون در آن 
زندگي مي كنیم، با داشــتن مقدار معیني از دانش 
حاصل مي شود، بدون آنكه چگونگي استفاده از این 

دانش را نیز بدانیم.
به راستي تحمیل دانش بي اندازه به هنرجویي كه 
كاربرد آن را به خوبي درك نكرده است و درستي كار 

و ظرافت هاي آن را نمي داند، چه فایده دارد؟
دانســتن كار درســت چون به توفیق در زندگي 
ختم نمي شــود، باعث مي شــود كه وي در درس و 
مدرســه توفیقي نداشته باشــد. لذا در یك مدرسه 
كیفي، هنرجویان به جاي زور و اجبار، با به كارگیري 
آموخته هاي خود، دانش بســیاري مي آموزند و آن 
را به یاد مي ســپارند. اگر مي خواهيم شكاف بين 
دارا و ندار را كم كنيم، نيازمند مدارس كيفي 
بيشــتري در جامعه هستيم. مدارسي كه كار 
درست را آموزش دهند و اهتمام برنامه درسي 
را بر آموزش درستي كار و انجام ظرافت هاي 

آن بگذارند.

تمام دانش آموزان را مجبور كنیم آن ها را یاد بگیرند. 
با اینكه مجبــور كردن آدم ها بــه یادگیري، هرگز 
موفقیت آمیز نبوده اســت، چــون فكر مي كنیم كار 
درست و شایسته اي است، همچنان به این كار ادامه 

مي دهیم!
تنبیه همان چیزي اســت كه دانش آموزان، حتي 
دانش آمــوزان خوب بر ضد آن طغیــان مي كنند و 
وقتي به خاطر این طغیــان نمره هاي كم مي گیرند 
یا رد مي شــوند، نه تنها به طور كلي دســت از تالش 
برمي دارند، بلكه خوِد تنبیه، معلم و مدرسه را نیز از 

دنیاي مطلوب خود بیرون مي كنند. 
با دیدي منصفانه، بسیاري از معلمان بر این باورند 
كه نظام مبتني بر اعمال زور و فشار حاكم بر مدارس، 
آن ها را وادار مي سازد، دانش آموزان را تنبیه كنند. در 
غیر این صورت خودشان با تنبیه مواجه خواهند شد.
اگر مي خواهيم از شر تنبيه و آموزش تحميلي 
خالص  شــويم، بايد تعريف آموزش وپرورش 
را به عنوان فرايندي براي كســب دانش كنار 

بگذاريم.
»آموزش وپــرورش« به معني كســب و فراگیري 
دانــش نیســت. آموزش وپــرورش قاعدتــًا باید بر 
»به كارگیري دانش« متمركز باشــد. فرهنگ لغت، 
دانش را واقعیت یا آگاهي پیدا كردن از چیزي تعریف 
مي كند. البته براي استفاده و به كارگیري چیزي باید 
آن را بشناســیم، ولي دانستن برخي چيزها جز 
در مســابقات تلويزيوني يا بازي هاي جمعي 
در مهماني ها، در جاي ديگري ارزش چنداني 
ندارد. آنچه ارزشــمند محســوب مي شود، 
استفاده از آموخته هاست و اين همان چيزي 

است كه مدارس توجهي به آن ندارند.
بخش چشمگیري از كاري كه دانش آموزان باید در 
مدرسه انجام دهند، حفظ كردن اطالعاتي است كه 
جز در مدرســه استفاده اي ندارد. آنچه این اطالعات 
را بي معنا مي كند، آن است كه معمواًل مدرسه توقع 
ندارد، این دانش را براي همیشــه به یاد بســپارند، 
بلكه حفظ كردن آن تا وقت امتحان برایشان كفایت 
مي كند. فرق دانش آمــوزي كه نمرة 20 مي گیرد و 
دانش آمــوزي كه نمرة تك مي گیرد، این اســت كه 
دانش آمــوز اول، بعد از امتحــان مطالب را فراموش 
مي كنــد و دانش آموز دوم قبــل از امتحان آن را به 

یاد ندارد.

 پی نوشت
سرمقاله را با الهام از مقالة سركار خانم 

دكتر عیني كه در صفحة 12 و مقالة آقاي 
ابوزید در ص 31 همین شماره آمده است، 

نوشته ام. براي مطالعة بیشتر رجوع شود 
به: كتاب »تئوري انتخاب« نوشتة  دكتر 
ویلیام گلسر، ترجمة دكتر علي صاحبي.
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