
 فردوس خجسته، دانشجوی دکترای برنامۀ درسی

برنامه ای برای 
هویت ملی

گفت وگو

ســند تحول بنیادین، هویت را برایند مجموعه ای از بینش ها، گرایش ها، اعمال و صفات آدمی می داند. از این رو، 
هویت نه تنها امری ثابت و از پیش تعیین شده نیست، بلکه حاصل تالش و توفیق شخص و تا حدودی متأثر از شرایط 
اجتماعی اســت. برنامة درسی یکی از مؤلفه های مهمی است که در تقویت هویت دانش آموزان، به ویژه هویت ملی 
آنان، نقش بسزایی دارد. برنامة درسی فقط کتاب درسی نیست. هر آنچه در مدرسه باعث تغییر در رفتارها، نگرش ها 
و پندارهای دانش آموزان می شــود، در دل برنامة درسی جای می گیرد. برنامة درسی و برنامة آموزشی هر دو را باید 

توأمان در نظر داشت و بین آن ها، به ویژه در این مقوله، فاصله ای نیست.
آنچه مالحظه می کنید، حاصل مصاحبه ای است که با دکتر حیدر تورانی، به عنوان متخصص مدیریت آموزشی، انجام 

شده است. 

 كتاب های درسی در رشد و پایداری 
ارزش های هویت ملی در دانش آموزان چه 

نقشی دارند؟
در ســطح مدرســه، کتاب های درسی 
به عنوان یكی از اجزای مهم برنامة درسی، 
نقش پررنگــی در هویت بخشــی دارند. 
کتاب های درسی را می توان اولویت بندی 
كرد، چرا كــه بعضی کتاب ها مثل تاریخ، 
علوم اجتماعــی و ادبیات و شــعر، زبان 
فارســی، خانواده و سبك زندگی، محیط 
زیســت، تفكر و پژوهــش، كار و فناوری 
تأثیر بیشتری دارند. كتاب های درسی در 
همة كشورها و از جمله كشور ما، هنوز هم 
در تقویت هویت ملی دانش آموزان نقش 
بی بدیلی دارند، زیرا بخش عمده ای از زمان 
رســمی حضور دانش آموزان در مدرسه و 
كالس درس را پوشش می دهند و بر افكار 
آن ها تاثیر می گذارند. کتاب درسی حجم 
محدودی دارد. نمی تــوان همه چیز را به 
صورت متن درآورد و در اختیار دانش آموز 

گذاشت، بلکه بسیاری از ارزش ها را باید از 
طریق برنامة درسی، برنامه های آموزشی و 
تربیتی و فرهنگی در دانش آموزان پرورش 
داده و نهادینه کرد. تقویت هویت ملی به 
نگرش و اقداماتی همه جانبه و سیستمی 
نیاز دارد و تنها از طریق کتاب های درسی 

شدنی نیست.

 نقش مدیر و معلم را چه اندازه در 
مؤثر  دانش  آموزان  ملــی  تقویت هویت 

می دانید؟
آن قدر کــه عملکرد معلم در کالس به 
عنوان عنصری اثرگــذار از اجرای برنامة 
درســی در فهم مطالب تأثیر دارد، متن 
تأثیر ندارد. اگــر از متن، انگیزه و آهنگ 
طنین انداز و دلنشــین معلم را بگیرید، 
چیــزی از آن باقی نمی ماند. اگرچه متن 
تأثیرگذار اســت، اما به تنهایی کارســاز 
نیست. وقتی معلم ســر کالس از ایران 
و ایرانیــت می گویــد و از نمادهای ملی 

صحبت می کند، آهنگ صدای معلم، باور 
در صدای معلم، عشــق معلم به کشور، 
ازخودبیگانــه نبودن معلــم و باورش به 
آرمان های ملی بسیار راهگشا و اثربخش 
است. اما معلمی که خودش را باور نداشته 
باشــد، تأثیر كالمش از دســت می رود. 
روش تدریس معلم هم مهم است، چون 
اگر معلــم به هویت ملی اعتقــاد و باور 
داشته  باشد ولی بلد نباشد آن را بیان کند 
و قادر نباشــد برای بچه ها با مثال و شعر 
و داستان این مفاهیم را بیان کند، تأثیر 

کارش می کاهد. 
آموزش وپرورش تقریبًا معلم را رها کرده 
و بیشــتر به کتاب های درسی دل خوش 
كرده اســت و می خواهــد همه چیز را از 
طریق متــن آموزش دهــد. اگر ما صد 
صفحه در مــورد موضوعی مثل مدافعان 
حرم یا شهدای جنگ تحمیلی بنویسیم، 
اما معلم به آن اعتقاد نداشته باشد، هیچ 
اتفــاق خوبی نمی افتــد و حتی ضد آن 
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ارزش می شــود. یادمان باشــد، معلم در 
بستر فرهنگی مدرســه زندگی می کند 
و این بستر فرهنگی بســیار مهم است. 
آمــوزش هم در بســتر فرهنــگ اتفاق 
می افتــد و بســتر فرهنگــی و فرهنگ 
ســازمانی در مدرسه بسیار كارساز است. 
گاهی معلم با باور و اعتقاد بســیار باالی 
هویتی خویش وارد مدرســه ای می شود 
که در آن بستر بی هویتی فراهم است. در 
اینجا نمی تواند از هویت ملی حرف بزند. 
در برخی مدرسه ها همة توجهات فقط به 
کنکور و مباحث علمی است یا جو مدرسه 
تحت تأثیــر بچه های مرفهی اســت که 
فرنگی مآب اند، و یا برعکس، بچه ها آن قدر 
دچار فقر فرهنگی و سوء تغذیه هستند 
کــه باز نمی توانیــد از هویت ملی حرف 
بزنید. بعضی مدرســه ها فقط به دانش و 
کنکور و قبولــی در کنکور و المپیادهای 
علمی دل خوش کرده اند که اصاًل صحبت 
از هویت ملی و از این جور حرف ها برای 

آن ها معنی ندارد!
یادمان باشــد، نمی توان هویت ملی را 
جدا از عدالت اجتماعی و عدالت سازمانی 
و فرهنگ عمومی کشــور بررسی کرد و 
انتظار داشت فقط از طریق برنامة درسی 
محقق شود. اگر این ها را متمایز نکنیم، به 
غلط خیلی از موفق نبودن ها متوجه برنامة 
درســی و کتاب های درسی و در نهایت 

آموزش و پرورش می شود.

 نظام رایج ارزشیابی و پاداش دهی 
مدرســه های ما در تقویــت هویت ملی 
دانش آموزان و همچنین معلمان را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
 ارزشــیابی بســیار مهم اســت، چون 
دانش آموزان آن گونه یــاد می گیرند که 
ارزشیابی می شــوند. این ارزشیابی است 
که به دانش آموز می گوید چه چیزهایی 
را بخوان و به چــه نكاتی توجه کن. اگر 
در ارزشــیابی، برای هویــت ملی یا هر 
صفت و هر ارزش دیگری بها قائل شویم 
و به آن پــاداش بدهیــم، بچه ها به آن 
توجه می کنند. بنابرایــن، بچه ها داخل 
مدرســه آن گونه رفتار می کنند، آن گونه 
و  آن گونه درس می خوانند  می اندیشند، 
آن نوع تغییرات را در خود ایجاد می کنند 
که برای آن ارزشیابی می شوند و پاداش 
می گیرند. دانش آموزان نگاه می کنند که 

معلم و مدرســه به چه چیزهایی پاداش 
می دهند تا آن را انجــام دهند. بنابراین 
بســیار تاثیرگذار اســت و به عنوان یک 

متغیر مستقل عمل می کند.

 چگونــه می تــوان از فعالیت های 
فوق برنامــة مدرســه ها در راســتای 
هویت بخشــی به دانش آمــوزان كمك 

گرفت؟
 مــا در مدرســه فقط نبایــد از طریق 
آموزه های کتاب درســی دانش آموزان را 
هدایت کنیم. انجام فعالیت های پرورشی 
از قبیــل اردو و بازدید در تقویت هویت 
ملی دانش آموزان بسیار مهم است. اینکه 
بچه ها را می بریم راهیان نور، مشــهد و 
قم و مانند آن، بســیار هم خوب اســت، 
حال آنکــه آرامگاه های سعدی و حافظ 
و فردوســی، و تخت جمشــید، طاق 
بستان، بیستون، مسجد امام، سی و سه پل، 
و موزه ها را هــم باید ببینند. باید بدانند 
که گذشته ای هم داشته اند. باید ریز علی 
فداکار، حســین فهمیده و محسن 
حججی را با هم ببینند تا فکر نکنند که 
این جامعه و این مردم بدون هویت ملی 
بوده اند! اگر شما می بینید حججی هست، 
او فرزند همان ریزعلی فداکار است. سردار 
عزیز شهید ســلیمانی به نوعی فرزند 
رســتم و آریوبرزن و آرش کمانگیر 
اســت. اگر قله می بینیم، این کوهپایه ها 
هستند که آن را نگه داشته اند. ما باید به 
همة این ها با هم بپردازیم تا هویت ملی 

بچه ها بیشتر تقویت شود.
 هویت ملی باید به عنوان یک اصل در 
مدرســه مورد توجه قرار گیرد. از جهاد و 
شــهادت، و از ایران و نمادهای آن سرود 
بسازیم. مانند شــعری که مرحوم نوری 
می خواند یا ساالر عقیلی. هرکس گوش 
می کند تحت تأثیر قــرار می گیرد و لذت 
می برد. در هر کــدام از این برنامه ها باید 
به بوم مدرسه و به قهرمانان محلی توجه 

شــود؛ هرجایي نمادهای ملی خودش را 
دارد. ما کشــوری چندفرهنگی هستیم. 
باید به زبان و فرهنگ و قهرمانان منطقه 
و بوم خود هم توجه داشــته باشیم. اگر 
زبــان و فرهنگ محلــی و قومی تقویت 
شود، هویت و انســجام ملی هم تقویت 
می شود. داشــتن فرهنگ های چندگانه، 
ارزش گذاری  و  منطقــه ای  فرهنگ های 
به این فرهنگ ها هویــت ملی را در کل 
می سازد. داشته های ما برای غنا بخشیدن 
به قوام و انسجام فرهنگ ها در کشور بسیار 
فراوان است و می توانیم به خوبی در نظام 
آموزشی مان آن را توسعه دهیم و تحكیم 
بخشیم. خیلی وقت ها بچه ها خیلی چیزها 
را نمی دانند. مثاًل فکر می کنند همه چیز 
خوب در آن ســوی مرزهاســت. باید به 
دانش آمــوزان واقعیت هــا را گفت. علم 
وآگاهی را فقط از طریق کتاب نمی توان 
آموخت. به دانش آموزان بیاموزیم كه آن 
خانه زیباســت، اما خانة تو نیست. بدانند 
خیلی از نامالیماتی که در ایران هست، در 

کشورهای دیگر هم وجود دارد.
البتــه هویت ملــي ما جــدا از هویت 
اســالمی و هویت جهانی نیست. اگر چه 
بحث من در مورد هویت ملی اســت، اما 
توصیه می کنم در جایی و در مصاحبه ای 
به هویت اسالمی هم پرداخته شود؛ چرا 
كه هویت ایرانی و اسالمی در هم آمیخته 
شــده اند و نمی توان آن هــا را از هم جدا 
کرد. هویــت جهانی را هــم نمی توانیم 
نادیده بگیریــم؛ چون روی هویت ملی و 
دینی تأثیرگذار است. این هویت ها همه با 

هم در تعامل اند.

 و سخن آخر
هویــت ملــی را می تــوان از راه های 
دیگری غیــر از برنامة درســی، مثاًل از 
طریق کارهای فرهنگی و اجرای درست 
عدالت ســازمانی و اجتماعی هم تقویت 
کــرد. در جامعه ای کــه در آن عدالت 
اجتماعی تهدید یا بســیار کمرنگ شده 
اســت، صحبت از هویت ملی و تقویت 
آن، به ویــژه نــزد نوجوانــان و جوانان، 
بســیار دشوار و کم اثر اســت. وقتی در 
جامعــه عدالت اجتماعی و در مدرســه 
عدالــت ســازمانی ضعیف یــا كم رمق 
می شود، بچه ها در کالس درس سؤاالتی 
می پرسند که معلم برایشان جوابی ندارد.

اگر زبان و فرهنگ 
محلی و قومی تقویت 

شود، هویت و انسجام 
ملی هم تقویت 

می شود
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