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گذر از اطالعات به مفهوم
 سعید ربوشه

دكترای فلسفه تعليم و تربيت
 راحله محمدی

كارشناس ارشد مديريت آموزشی

 اگرکمــی به عقــب برگردیم، نــه آن قدر دور، به نســل 
تلویزیون هــای 1٤ اینچ پــارس و فقط دو شــبکة تلویزیونی، 
رادیوهای روی طاقچه، تلفن قلک دار مغازة محل، دستگاه های 
تكثیر )پلی کپی(، دوره ای که ضمن نبود شــبکه های ارتباطی 
مجــازی و فناورانه، تنوع و حق انتخاب در ســبک زندگی، نوع 
ارتباطــات، روش های تدریس معلمان و مواردی از این دســت 
محــدود بودنــد! و رویکرد میخ و چکش و اعمال نســخه های 
تجویزی در موقعیت های خانوادگی، مدرســه ای و کالس درس 
قالــب و حاکم بود. در چنین شــرایطی، اطالعات قدر و قیمت 
داشــتند و دریافت اطالعات مستلزم صرف وقت و هزینة بسیار 
بود و باید برای کســب اطالعات موّثق و مورد نیاز تالش بسیار 

صورت مي گرفت.
نظر به ارج، قرب وکارکرد مؤثر اطالعات، »عصر اطالعات« برای 
آن برهه از زمان نام مناسبی می نمود. با گذشت زمان، با گسترش 
فضای مجازی و انبوهی و فراوانی اطالعات، دسترسی به اطالعات 
در شکلی بهتر، سریع تر، آسان وکم هزینه برای همگان مقدور شد. 
امروزه دیگر هرکسی می تواند از البه الی اطالعات انباشت شده و 
رو به فزونی، موارد مورد نیاز و عالقة خود را به گزینی و انتخاب 
كند. این اتفاق مؤید آن است که عصر اطالعات رو به خاموشی 
و گذر به »عصر مفهومی« در حال رخ دادن است. عصر مفهومی 
عصر پیچیده ای اســت، زیرا بنا به ارتقاي ســطح آگاهی مردم، 
افزایش روحیة مطالبه گری اقشــار جامعه و دســت یازیدن به 
فراسوی روزمرگی در طلب مقصود و معنا، مهارت های متمایز، 
اطالعات و ظرفیت های موجود در عصر اطالعات الزم اند، اما دیگر 
کافی نیستند. وفور اطالعات موجب شده افراد فقط محتوایی را 
که جذاب است و با حس عاطفی شدید منتقل می شود انتخاب 

كنند و چنین محتوایي اثر خود را بگذارد.
در این موقعیت و با نگاه معطوف به مدرسه، مشکل آن است 
کــه دانش آموزان، معلمان و حتی اولیا با محتوایی که در زمینة 
جذاب و با تأثیر عاطفی شــدید ارائه نشود، حس نمی گیرند و 
همسو نمی شوند. عالقه نشان نمي دهند و گوش فرا نمی دهند و 
به این ترتیب، مسئلة اصلی رخ می نماید که چگونه باید اطالعات 
و مفاهیم را در زمینه ای جذاب و با تأثیر و حس عاطفی شــدید 
ارائه داد که مخاطب بپذیرد، در او تکانه ایجاد شــود، عالقه مند، 

راغب و هیپنوتیک كند؟
در مدرســة عصر مفهومی که قرار است به جای اقدام و عمل 
سازمانی صرف، »طراحی« و خلق زیبایی های چشم نواز که از نظر 
عاطفی مشغول کننده باشند، مدنظر باشد، به جای استدالل های 
خشک عصر اطالعات، توانایی ساخت هنرمندانة »داستان« به 

بخشــی از متقاعدکردن و برقراری رابطه تبدیل شود، به جای 
تمرکز بر قوانین و مقررات دســت وپاگیر، »هم نوایی« جایگزین 
شــود، درکنار ابزارهای تحلیل منطق پیشرفتة عصر اطالعات 
»همدلی« تســری یابد و در فضاهای جدی، »بازی« رواج پیدا 
کند و در عرصة تربیت، به مقصد و ...»معنا« بخشیده شود، چه 
باید کرد تا طلب مخاطبان مدرسه، به ویژه دانش آموزان مدرسه، 
شــعله ور شــود؟ و چگونه محتوای حوزة یادگیری در زمینه ای 

جذاب چیده شود تا یادگیری مادام العمر باشد؟
با توجه به ویژگی های عصر مفهومی، پاسخ به همة این چگونگی ها 
استفاده از ابزار»داستان« است. وقتی اطالعات بی درنگ وگسترده 
در دسترس باشند، کم ارزش می شوند. »قراردادن آن ها در زمینة 
جــذاب و ارائه با تأثیر عاطفی و حس بــاال«، مأموریت مدیران 
مدرسة عصر مفهومی اســت که از »داستان« به عنوان زمینه و 
شالودة جذاب با تأثیر عاطفی قوی به نفع رشد و بالندگی مدرسة 
خود بهره ببرند؛ زمینه ای که با احساســات غنی شــده است. 
داستان همان چگونگی به خاطرآوردن است. بخش عمده ای از 
تجربه ها، دانش و تفکرات دانش آموزان، معلمان و اولیا به صورت 
داستان سازمان یافته است و داستان اندیشه های پیچیده را به 
شیوه ای به یادماندنی تر و معنادارتر بیان می کند. در مدرسة عصر 
مفهومی بچه ها و حتی بزرگ ترها خود را از طریق داستان توضیح 

می دهند و به همین شکل با دیگران مرتبط می شوند. 
مدیر خوب بودن هم نیازمند داشتن قابلیت روایت است. مدیر 
اثربخش خودش داســتان خودش است. سال ها تجربه، تفکر و 
احساســات را در چند حکایت کوتاه فشــرده و بــرای دیگران 
و خودش نقل می کنــد. او از اینکه چگونه می تواند با مجموعة 
خود در مدرسه همساز باشــد، درک عمیقی ارائه می دهد و به 
خود یادآوری می کند. در عصر مفهومي باید نســبت به قدرت 
قصه هوشیار بود و در مسیر تعالی مدیریت خود به داستان های 
دیگران نیز گوش فراداد. کســی که داستاني خوب و پرکشش 
می خواند یا آن را می شــنود، اجازه می دهد به تصرف راوی در 
آید، تسخیرشــود و مغزش سرشار از احساسات دل نشین باشد. 
قصه موجب ساخت صور خیال و تصویر می شود و تجسم و تصور 

تصویر بسیار تأثیرگذارتر از کالم است. 
دانش آموزان با قصه فعال وگویی در حال ساختن هستند. موضوع 
اصلی این است که با گذشت زمان اطالعات فراموش می شوند، اما 
قصه ها همیشه و در همه حال به یاد می آیند. دانش سازمانی در داستان 
نهفته است و داستان بیانگر مسیری رو به فهمیدن است. داستان به 
شوق آوردن است. میل و رغبت را برانگیختن است و می توان با باور و 

یقین اذعان داشت: »داستان همان آتش زنة طلب است.«
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