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گفتوگو:سمیهمهتدي
دكتراي تكنولوژي آموزشي

سعید ربوشه دارای مدرک دکترای فلسفة تعلیم وتربیت است. 
وی در سمت های متفاوت آموزش وپرورش تجربه هایی را در 
کارنامة خود دارد. ایشان در زمینة آموزش مبانی نظری تحول 
بنیادین در آموزش وپرورش سابقه ای طوالنی دارد. از ایشان 
خواستیم در این گفت وگو شرکت کنند و نظراتشان را در مورد 
ساحت های تربیتی و لزوم توجه به مبانی نظری سند تحول 

بنیادین جویا شدیم. با ما همراه باشید.

  توجـه به ساحت های تربیتی و تربیت یکپارچــه 
بسیــار مورد توجه مسئوالن آموزش وپرورش قرار 
دارد. به نظـر شمـا دلیـل این توجـه چیست و چرا 

اهمیت دارد؟
مبانی نظری و فلسفة تعلیم وتربیت یک منظومه است؛ یعنی 
تعریف ها، مبانی، چیستی و چرایی. نمی توانیم بگوییم کدامش 
بر دیگری برتری دارد و کدام یک بیشتر اهمیت دارد. همه اش 
منظومه است. اما واقعیت این است که ساحت های شش گانه، 
به عنوان اهداف و به نوعی قله و مقصد هستند. اگر بخواهیم به 
چیستی، چرایی و چگونگی تربیت بپردازیم، این ساحت ها به عنوان 
اهداف باید مورد توجه و عنایت قرار گیرند، باید در ادبیاتمان 
و در گفت وگوهایمان بیایند. حتی در هزینه کردهایمان باید 
ساحت های شش گانه را مورد توجه قرار دهیم. من زمانی 
که رئیس منطقه بودم، به معاون مالی منطقه می گفتم نگاه 
کن ببین از درآمدی که ماهیانه داریم چقدر آن، چند درصد 
آن را برای ساحت اعتقادی خرج می کنیم؟ چند درصد آن را 

در ساحت زیستی بدنی خرج می کنیم؟ چند درصد در ساحت 
علمی فناوری؟ یعنی ما نیاز داریم چنین بررسی هایی هم انجام 
دهیم. این موضوع آن قدر مهم است که باید همه جانبه به 
آن بپردازیم. هم در بخش نظری و هم در بخش عملیاتی و 

تعریف پروژه. 

 چرا معلمان باید ساحت ها را بشناسند و به آن ها 
توجه کنند؟ مگر نه این است که کتاب و محتوای 
آموزشی در آموزش وپرورش متمرکز است و معلم 
راهنمای  براساس  محتوا  همان  ارائه دهندة  صرفًا 

تدریس و بودجه بندی تدوین شدة آن است؟
ماهیت تربیت و کار تربیتی بیشتر امری پیش بینی نشده است 
تا پیش بینی شده. من اعتقاد دارم، بخش اعظمی از کار تربیت 
به امور پیش بینی نشده مربوط است. در خیلی از مشاغل دنیا، 
و احصاشده شان   قبل طراحی شده  از  و  پیش بینی شده  امور 
بیشتـر از پیش بینی نشده هایشـان اسـت. نمـی گویـم آن ها 
اهمیت ندارنـد، اما وقتـی مـا با امـور پیش بینی شده مواجهیم، 
کار راحت تـر و منظم تـر است. معلـم می آید سرکالس و یک 
کتاب درسی واحد دارد که در تمام استان ها، در همه جا، قرار 
است همان تدریس شود. او باید یک سپهر معرفتی داشته 
باشد؛ یک منظومة معرفتی از فلسفة تعلیم وتربیت اسالمی. تا 
در موقعیت های پیش بینی نشده بتواند از آن استفاده کند. به 
نظر می رسد، این معلم باید به ُکر وصل باشد. این معلم باید 
از سرچشمه به اصطالح سیراب شده باشد تا در موقعیت های 

پیش بینی نشده بتواند به درستی عمل کند. 
پیشـرفتـه ای  سامانةعامـل  بسـان  تعلیم وتربیت  فلسفة 

عکس: احمدرضا کریمي

تحول ذهنی 
معلم

پيش نياز تحول در ساحت های تربيتی 
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موقعیت های  در  به سرعت  مـی توانـد  معلـم  کـه  اسـت 
پیش بینی نشده تشخیص دهد با این دانش آموز در این موقعیت 
و در این فرصت تربیتی چگونه برخورد کند؟ چه روشی برای 
او به کار بگیرد و چه چیزی تجویز کند؟ معلم باید بتواند هر 
لحظه از یک منبع، یک منظومه، سیراب شود و ارتزاق کند تا 
در موقعیت های پیش بینی شده و نشده به خوبی عمل کند. من 
اعتقاد دارم آن منبع فلسفه است. فلسفة تعلیم وتربیت اسالمی 
است. معلم باید بشناسد. باید شناخت داشته باشد. اگر شناخت 
نداشته باشد، به نظر می رسد به تعبیر چارلز کالرک در کتاب 
فلسفة تربیت معاصر که دکتر باقری و دکتر عطاران ترجمه 
کرده اند، یک »عمل پیشه« می شود. یک عمل پیشة اجرایی 
که فقط بلد است بگوید ساکت، دست به سینه، حرف نزنید. و 
مانند گذشته با نمره کنترل کند. اما اگر معلمی واقعًا در کالس 
وصل به ُکر )مرکز اطالعات( باشد به نظر می رسد که اتفاق 
بهتری می افتد. من این ُکر یا مرکز اطالعات را ادارة کل و 
ستاد و وزارتخانه و بخش نامه و دستورالعمل نمی دانم، من آن 
را فلسفه می دانم که اگر به آنجا رجوع کند، می داند باید چه کار 
کند.  من منبعی، مأخذی و منشأیی بهتر از فلسفة تعلیم وتربیت 
نمی دانم که آن هم از قرآن کریم، سیرة پیامبر)ص(، ائمة 
معصوم)ع( و از محکمات قانون اساسی و اندیشه های رهبران 

انقالب اسالمی منتج شده است.

 آیا معلمان ما در زمینة شناخت و فهم ساحت ها و 
در ادامه آموزش آن ها توانمند شده اند؟ آیا طرحی 
وجود  زمینه  این  در  معلمان  توانمندسازی  برای 

دارد؟
سال 90 مبانی نظری تحول بنیادین رونمایی شده است. به 

نظر می رسد در سال های اول خیلی مأنوس نبودیم و ارتباط 
نداشتیم. معلمان با مبانی نظری آشنا نبودند. اما من خودم که 
حداقل تجربة مدیریت در منطقه و در شهر تهران را داشته ام 
و با معاون ها در ارتباط بوده ام، این را دیده ام که هر چه جلوتر 
آمدیم، همه بر مطالعة مبانی نظری تحول بنیادین، مبنا قرار 
دادن مبانی، مرجع قراردادن فلسفة تربیت یا مبانی نظری 
پافشاری کردند و رفته رفته بهتر شد. مثاًل در تهران، فکر 
می کنم سال 96 بود که 100 مدرسه را که مدیرانشان آماده تر 
بودند، مطالعة عمیق تری داشتند، انعطاف بیشتر و جامعیت 
بیشتری داشتند و ژرف نگر بودند، به صورت آزمایشی انتخاب 
کردیم. دربارة سند تحول جلساتی گذاشتیم، آموزش گذاشتیم، 
ضمن خدمت گذاشته شد و به نظرم امروز زبان سند جزو زبان 

و ادبیات ما شده است. 
به  بازدید  برای  بودم.  وزارتخانه  در  من   91  -92 سال 
آذربایجان شرقی رفتم. آنجا خدمت مدیرکل وقت آذربایجان 
شرقی گفتم، دو سالی است که مبانی نظری رونمایی شده 
است. ولی در شهرهایی که برای بازدیدشان رفتم، نه حرف از 
سند زدند، نه حرف مبانی نظری زدند، نه حداقل کتابی روی 
میزشان بود که دلمان خوش باشد! خیلی قشنگ جواب داد. 
آدم پخته ای بود. گفت کشتی آموزش وپرورش سنتی عریض 
و طویل و بزرگ هیکل، مثل یک اقیانوس پیما، در اقیانوس 
تربیت در حال حرکت است. تا بخواهد تغییر جهت بدهد، 
خیلی طول می کشد. به نظرم آن حرف عالمانه  و خردمندانه 
بود. طول کشید، ولی االن به نظرم تغییر جهت داده شده است. 
دکتر علی رضاصادق زاده که خودشان رئیس کمیتة تلفیق مبانی 
نظری است، در این زمینه خیلی زحمت کشید و کار کرد. در 
تهران خیلی کمک کرد. رؤسای مناطق و معاونان و مدیران را 
آموزش داد. دکتر رضا مددی چند سال در قامت مشاور وزیر 
تالش کرد و مصداق ها را گفت. یعنی گفت در درس علوم 
تجربی، در ریاضی یا در فارسی فالن مبحث یا موضوع را 
می خواهیم در قالب شش  ساحت کار کنیم. چه کار باید کنیم؟ 
االن هنوز هم وبینارهای آموزشی ایشان در شهرهای شیراز، 
کرمان، طبس و تهران برگزار می شوند. به نظر می رسد نسبت 
به گذشته خیلی کامل تر شده ایم. خیلی مطالباتمـان باال رفتـه 
و خیلـی فهم و دریافت هایمان بهتر شده است، اما نسبت به 

آینده هنوز موانعی داریم که باید برداشته شوند.

 برای تسلط و آشنایی جدی معلمان با ساحت ها 
در نظـر و تـوان عملیاتـی سـازی آن هـا در فراینـد 
معلمی، ایشان باید واجد چه شایستگی ها، دانایی ها 

و توانایی هایی باشند؟
اول مهارت ادراکی داشته باشند. یعنی ذهنیت فلسفی داشته 
باشند. به تعبیر فیلیپ جین اسمیت، کسی ذهن فلسفی دارد 
که سه بعدش خیلی خوب پیش رفته باشد: یکی جامع ببیند، 
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یکی ژرف و عمیق ببیند و دیگری منعطف ببیند. اگر یک نفر 
این سه ویژگی را داشته باشد، ذهن فلسفی دارد. این بخش 
ادراکی است. علم به ساحت ها در بخش ادراکی می آید. بخش 
تخصصی یا دانش فنی معلمی هم هست؛ اینکه معلم حرفة 
معلمی را رسالت بداند و هویت حرفه ای پیدا کند. چه رفتارهایی 
باید نشان دهد؟ چگونه باید الگو باشد؟ چرا باید الگو باشد؟ این 
هم مهم است. یک بخش دیگر هم دانش تخصصی شان است. 
یعنی معلم ریاضی است، دانش ادراکی پیدا کرده، دانش فنی 
معلمی هم پیدا کرده است و حاال باید بر موضوع ریاضی کاماًل 
اشراف داشته باشد و بداند این موضوع را چگونه ارائه دهد.

  معلمان باید این دانش و آگاهی را عملیاتی کنند. 
اینکه معلم نگرشش این باشد که ساحت های تربیتی 
چیستند و چیستی ساحت ها پس زمینة ذهنش باشد، 

کافی است؟ چگونه آن را اجرا کند؟
مدل مشخصـی وجـود ندارد که بتوانیـم شفـاف بگوییم 
اجرایی کردن آن چگونه باشد. دغدغة اصلی و نگرانی من در 
این سال ها، دریافت معلمان بوده است؛ اینکه من خیالم راحت 
باشد مدیران و معلمـان مدرسـه یک بـار با هم نشسته اند و 
این تعریف ها را در شورای مدرسه به مباحثه گذاشته اند. من 
به عنوان رئیس منطقه یا معاون اداره کل، این موضوع در این 
سال ها دغدغه ام بوده است و خیالم راحت نیست. خیال من 
زمانی راحت می شود که مطمئن شوم این شش ساحت حداقل 
یک بار در شورای مدرسه به بحث گذاشته شده اند. در مورد 
آن ها مطالعه و بررسی کرده اند. مطالعة تطبیقی انجام داده اند. 
ما در منطقه مدیران مدرسه را برای مصاحبه دعوت می کردیم. 
از نظر علمی نمرة خیلی خوبی می گرفتند، اما مدیر مدرسه 
نمی توانست شش ساحت را خوب بیان کند. عنوان هایش را 
هم نمی توانست بگوید. یکی دو تا را شنیده بود و حرف هایی 
کلی می زد. من اعتقاد دارم اگر معلمان به بخش ادراکی و 
تحوالت ذهنی دست پیدا کنند، تحوالت در دانش فنی آن ها 
هم شکل می گیرد. پیش نیاز تحوالت سازمانی، تحوالت ذهنی 
است. پیش نیاز تحوالتی که در سازمان، آموزش وپرورش و 
حتی کشور باید اتفاق بیفتد، تحوالت ذهنی است. من سال 91 
برای بازدید به »لوشان«، مرز بین گیالن و قزوین، رفته بودم. 
از خود لوشان 20 کیلومتر در دل کوه رفتیم. آنجا روستایی بود 
که یک مدرسة شبانه روزی داشت و خانمی سرپرست آن بود. 
در سال 91 در حوزة ستاد هنوز خیلی از همکاران ما در اداره ها 
دریافت دقیقی از مبانی نظری نداشتند و عقب بودند. اما آن 
خانم در آنجا کیلومترها جلوتر از مبانی نظری را درك کرده 
بود. من می گفتم و او جلوتر از من می گفت. اگر تحول ذهنی 
و ادراکی در یک نفر شکل بگیرد، آن وقت خانواده و جامعه را 

هم می تواند به خوبی اداره کند. 

 به نظر شما چه موانعی بر سر راه پرداختن به 
وجود  یکپارچه  تربیت  و  شش گانه  ساحت های 

دارند؟
 معلم اگر بخواهد ذهنیت فلسفی پیدا کند، مهم ترین مانع او 
ذهنی است؛ همان ذهنی که انعطاف ندارد؛ یعنی جمود دارد. 
ژرف اندیش نیست؛ یعنی سطحی نگر است. جامعیت ندارد؛ 
یعنی یک تکه را می بیند. مهم ترین مانع معلم برای آنکه مبانی 
نظری و ساحت ها را فهم و درک و برداشت کند، مانع ذهنی 

اوست.
دومین مانع اولیا هستند. اگر اولیای دانش آموزان هم بتوانند 
اندازة معلمان از مبانی نظری و اینکه تربیت چیست و چرا و 
چگونه باید باشد، فهمی پیدا کنند، به نظرم می رسد آن وقت 
خیالمان راحت خواهد بود؛ وگرنه اگر ما همة معلمان را هم 
آموزش دهیم، همة معلمان هم دریافت و برداشت دقیق و 
درستی، منطبق با مبانی، داشته باشند و فلسفه را هم بفهمند، 
ولی اولیا کاری نکنند، کارمان ناقص است. شرکای اصلی ما و 
یکی از سهام داران اصلی ما در تربیت، خانواده است و آموزش 

و فهم آن ها خیلی مهم است.
مانع بعدی موانع بیرونی هستند. من این گونه می دانم که 
مرکزی برای حساب کشی از همة عوامل سهیم در تربیت وجود 
ندارد. در جلسة رؤسای مناطق در سال 95 یا 96 این موضوع 
را خدمت وزیر وقت گفتم. ما مرکزی می خواهیم که به نظر 
من بهترین مکانش دبیرخانة شورای عالی انقالب فرهنگی 
است. بخش اول فلسفة عمومی و فلسفة تربیتی که نوشته 
شده است، فقط برای آموزش وپرورش نیست. برای همه است. 
برای رانندة تاکسی، کارگردان، بازیگر، رئیس رسانة ملی و خانة 
سینماست. اگر در آنجا یک دبیرخانه داشته باشیم، می آید سراغ 
جشنوارة فجر یا وزارت ارشاد و پیگیری می کند که از 30 فیلم 
داخل جشنواره، در 32 فیلم مثاًل سیگار کشیدن تبلیغ شده است. 
خب معلمان آموزش وپرورش چقدر کار کنند و تربیت کنند و 
بعد دانش آموز بیاید فیلم های جشنواره را ببیند و شما جاخالی 
بدهید. یک جایی باید باشد که از سازمان ها و نهادهای دیگر 
حساب بکشند. این مبانی فقط برای آموزش وپرورش نوشته 
نشده اند! نهادهایـی که در تربیت نقش دارند، باید پاسخ دهند. 
رسانة ملی در تربیت نقش دارد. سریال ها یا باتربیت می کنند 
یا بی تربیت. بازیگرها یا باتربیت می کنند یا بی تربیت. وزارت 
ورزش، بازیکن ها، تیم ها، باشگاه ها باتربیت می کنند یا بی تربیت. 
من بین این دو را قبول ندارم. به نظر من موقعیت تربیتی یا 

باتربیت می کند یا بی تربیت؛ حاال با یک مالحظه ای. 
نهادها باید پاسخ دهند. معلم ما سر کالس تنهاست! نهادها 
تلویزیون،  سینما،  خانة  کنند.  معلم کمک  به  و  بیایند  باید 
منابر، مساجد، ائمة جمعه، همة این ها باید بیایند معلمان را 
پشتیبانی کنند، حمایت کنند، پاسخ دهند که چقدر پول هزینه 

ساحت های 
شش گانه، به عنوان 
اهداف و به نوعی 
قله و مقصد هستند. 
اگر بخواهيم به 
چيستی، چرايی و 
چگونگی تربيت 
بپردازيم، اين 
ساحت ها به عنوان 
اهداف بايد مورد 
توجه و عنايت قرار 
گيرند



۱۴
۰۱
ماه  
ـر 

هـ
 مـ
  ۱
ارۀ 

شم
ی   

زش
آمو

ری 
ناو
د  ف
رش
 

36

کرده اند؟ چقدر به تربیت کمک کرده اند؟ مانع بیرونی این است. 
یعنی هیچ کس حساب پس نمی دهد. شاید یک دفعه به صورت 
تصادفی به تربیت کمکی کنند! شاید هم کیلومترها تربیت را به 

عقب بیندازند. 

 دانش آموزان در سـاعـات محـدودی در اختیار 
مدرسه و معلم هستند. اگر قرار باشد یادگیری 
مادام العمر )در همه جا و همه وقت( داشته باشیم، 
آیا امکان تربیت تمام ساحتی دانش آموزان وجود 
دارد؟ چه سازمان ها و نهادهای دیگری باید در 
اجرای این طرح با آموزش وپرورش سهیم و شریک 

باشند؟
همان طور که گفتم، همه در تربیت سهیم هستند. والدین 
دانش آموز در تربیت سهیم هستند. انجمن اولیا و مربیان باید 
برود با خانواده ها حرف بزند. آن ها را توجیه کند. بگوید نصف 
آموزش و تربیت برای ماست و نصف آن برای شما. وقتی ما 
تعطیلی دوسه روزه داشته باشیم، بچه ها از دستمان در می روند 
و از آن ها خبری نداریم. مراکز گردشگری در تربیت سهیم 
هستند. تلویزیـون سهیـم است. سینمـا سهیم است. وزارت 
ارشاد، منابر و مساجد در تربیت سهیم هستند. ائمة جمعه در 
تربیت سهیم هستند. مداح ها سهیم هستند. راننده های تاکسی 
در تربیت سهیم هستند. هر کدام از این ها که گفتم، یک 
متولی و سرپرست دارند. مثاًل باشگاه ها وزارت ورزش دارند، 
تاکسی ها تاکسیـرانی دارند و ما )آمـوزش وپـرورش( یکـی از 
عناصر تربیتی هستیـم. بایـد این انگشت اشاره را به سمت 
گروه های دیگر برگردانیم. االن به سمت ماست. این خیلی 
هنر است که وزیر آمـوزش وپـرورش ایـن انگشت را به سمت 
مابقی عناصر برگرداند و سهم و ُدنگ بقیة سازمان ها و نهادها 

را مطالبه کند. نهادهای دیگر سهم و دنگ خود را برای تربیت 
نمی گذارند و این مانع بزرگی است. 

 به نظـر می رسـد تربیـت یکپارچـه و تـوجـه به 
ساحت ها و تمرکز بر آموزش آن ها نیازمند امکانات و 
شرایطی است که به مدرسه و خانواده هزینه تحمیل 
می کند و شایـد همیـن هم دلیـل اجرانشدن صحیح 
آن است. شما با وجود چنین مشکلی موافقیـد؟ به 
نظرتان راهکار برون رفت از این مشکل چیست؟

اگر منظـور ایـن است که پول مانع است، به نظرم نه. الزامًا 
چنین نیست. یعنی خیلی اوقات پول های چند برابر هزینه 
می شوند. من فکر مـی کـنم پول مانع نیست. همان بخش 
البته ما همه جا  ادراکی که گفته بودم، همان مانع است. 
مدرسه های الزم التوجه داریم و باید یارانه )سوبسید( بدهیم. در 
کل به منطقه ها و مدرسه های کم برخوردار و الزم التوجه باید 
یارانه بدهیم. در بحث مهارت های ادراکی، مهارت های فنی و 
مهارت های تخصصی باید کمکشان کنیم. سرانه باید به نسبت 
درست تقسیم شود. بحث اقتصادی و مالی را نمی شود انکار 
کرد، ولی من مانع اصلی را مانع ذهنی می دانم. اگر مانع ذهنی 
برداشته شود، خودشان راهی پیدا می کنند. کما اینکه یکی از 
مترقی ترین نظام های تعلیم وتربیت در روستاهاست و بچه هایی 
که در روستا و نظام طبیعت بزرگ می شوند، فوق العاده قوی 
هستند، قدرشناس هستند و حل مسئله می کنند. آن ها نسبت به 
بچه هایی که با محدودیت مواجه نشده اند، مهارت حل مسئلة  
قوی تری دارند و قدر موقعیت ها را بهتر می دانند. محدودیت ها 

موجب می شود آن ها راه حل بیاورند.

 ممنون آقای دکتر بابت زمانی که در اختیار مجله 
گذاشتید.

معلم  برای 
تدريس  سپهر 
معرفتی داشته 

باشد؛ يک منظومة 
معرفتی از فلسفة 

تعليم وتربيت 
اسالمی. تا در 
موقعيت های 

پيش بينی نشده 
بتواند از آن 
استفاده كند

گفت وگو با آقای رپوشه


