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پاي صحبت هاي
 دكتر علي 
ذكاوتي قراگوزلو

اشاره
در  اين بخش از مجله با بزرگان تعليم وتربيت و اســتادان حوزه يا 
دانشگاه هم نشين مي شويم تا بتوانيم راهنمايي ها و نظرات آن ها را در 

زمينه هاي مورد نياز دوره ي ابتدايي جويا شويم.
در اولين شــماره، با آقاي دكتر علي ذكاوتي قراگوزلو، پژوهشگر و 
دانشيار دانشگاه خوارزمي و مدرس حوزه ي علوم تربيتي به گفت وگو 
پرداخته ايم. ذكاوتي مجري هفت طرح ملي است، مانند مشاركت معلمان 
و دبيران (وزارت آموزش وپرورش ١٣٨٠؛ مقايسه ي نظام هاي تربيت 
معلم ١٣٨٣، مجري طرح ارزشــيابي آموزش ضمن خدمت معلمان. 
عالوه بر آن ها مجري طرح آسيب شناسي تربيت ديني و آسيب شناسي 
فرهنگي از نگاه قرآن مجيد در چهار مجلد است كه پژوهش برگزيده 
شــناخته شــد. انجام چندين مأموريت و خدمت داوطلبانه (يا گاه از 
طرف دانشگاه يا در تشكل ها مجامع يا سازمان ها) در قالب كارگاه ها و 
خدمات رايگان مقاله نويسي و ويراستاري، داوري كتاب، داوري پژوهش 
سال و داوري پژوهش بين المللي نيز از فعاليت هاي او هستند. ذكاوتي 
در انجمن ايراني تعليم وتربيت انجمن روان شناســي اجتماعي ايران، 

انواع خدمات افتخاري علمي و مشاوره هاي تربيتي نيز داشته است. 
هم چنين ســردبير مجله علمي  ـ پژوهشــي پژوهش در مســائل 

تعليم وتربيت بوده است (از سال ١٣٨٣).
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ارزيابي 
شما از 

تأثيرات و روند 
آموزش علوم تربيتي 

در آموزش وپرورش در سه 
دهه ي اخير چيست؟

به نظر من، آموزش وپرورش 
به قدري مهم است كه اگر 
براي تأمين آن از خارج وام 

بگيريم، ضرر نكرده ايم، چون 
نتايج آموزش وپرورش، آني 

و كوتاه مدت ميان مدت و 
بلندمدت است.

بعد از صحبت هاي بنده 
حتي در سطح وزارت خانه، 

صحبت هاي مفصلي در 
مورد اقتصاد آموزش وپرورش 

شد كه خود اين بحث يك 
بخش از ماجراست. بخش 

ديگر اين است كه ما هميشه 
درگير منابع ناپايدار هستيم 

كه باعث مي شود نتوانيم 
برنامه ريزي كنيم. 

اين نظريه اي كالسيك است 
و بنده اين حرف را قبول 

ندارم كه به دليل ناپايدار بودن 
منابع نمي توانيم برنامه ريزي 

كنيم.
بايد ديد 

پايدار و ناپايدار 
چيست؟ من پايدار و 

ناپايدار را امري فرهنگي و 
رواني مي دانم. يعني شما در 
نظر بگيريد ما دوره ي تمدني 

داشتيم كه افراد و حتي 
نخبه ها، شهر و ديار خود 

را رها مي كردند و به دنبال 
علم شهرها را در مسيرهاي 

سخت و خطرناك پشت 
سر مي گذاشتند. آن ها فقط 

به دنبال علم بودند، بدون هيچ 
درامد و پيشينه اي. 

به نظرم دو نقطه اي اتكا 
داشتند؛ يكي نيروي دروني 

خودشان و احتماًال پيوند 
دروني شان با خدا و ديگري 

اطمينان به اينكه هر جا 
بروند جامعه آن ها را تنها 
نمي گذارد. يعني جامعه با 

اهل علم همراه بود. اي كاش 
امروز هم اين حس را داشته 
باشيم كه وقتي دانشجويان 
براي تحصيل به شهرهاي 
جديد مهاجرت مي كنند، 

مردم 
به عنوان 

پناهگاه، خانه ي 
خود را به آن ها بدهند، 

نه اينكه خانه  ي اجاره اي هم 
به سختي گيرشان بيايد. مردم 

غرب، بعد از جنگ جهاني 
دوم، نخبه هاي كشورهاي 

ديگر را براي زندگي در 
خانه هاشان پذيرفتند و حتي 
خيلي مواقع هزينه ي زندگي 
آنان را هم تأمين مي كردند. 

اين موضوع در خاطرات 
هزاران نفر از استادان اشاره 

شده است.
بنابراين، بايد ببينيم منابع 
پايدار براي آموزش وپرورش 
چيست؟ بايد روي منزلت 

شغل معلمي كار كنيم. 
مجموعه ي آموزش وپرورش و 

دانشگاه بايد كار كنند. 
مشكالت آموزش وپرورش 
راه حل هاي دشواري ندارد. 

اين راه حل ها گران قيمت هم 
نيستند. من به عنوان محقق 
اجتماعي، در اين باره چند 

مطلب را عرض مي كنم.

بهتر 
است به 

اين موضوع قدري 
ميان  رشته اي نگاه كنيم. 

يعني تربيت را بسته ي 
مشخصي نبينيم، تربيت يك 

محصول و مانند يك موتور 
پيچيده است. تربيت مثل 
ميوه اي آماده نيست، يك 

فرايندي است با پيچيدگي. 
بخش مهم اين تربيت در 
سازمان آموزش وپرورش 

انجام مي شود. آموزگار بايد 
راضي باشد. رضايت هم فقط 
پول نيست، يك شكل خيلي 

دم دستي آن پول است. 
سازمان آموزش وپرورش 

بايد به كاركنان خود احساس 
رضايت بدهد و هركس در 

آن شاغل است، بايد احساس 
رضايت بكند. 

بايد ديد رضايت در كجا 
مخدوش شده است. براي اين 
كار بايد ديد از كجا ها شكايت 

شده است. شكايت ها سر 
به هزاران است، اما بايد  آن 
مواردي را كه تكرار شده اند، 
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مثًال از نحوه ي امتحانات، شكايات از 
درون سازمان و از بيرون سازمان را در 

نظر گرفت؛ با توجه به فراواني و اهميت 
موضوع مي توان معيارها را يافت.

تأثيرگذاري بررسي شكايت ها 
و خروجي آن، از نظر تربيتي چه 

تأثيري بر دانش آموزان و نوع 
آموزش آن ها دارد؟

بايد بعد از بررسي ها راه حل را پيدا 
كرد. من مي گويم، براي درك تأثير آني، 

به عنوان مدير يا معلم، اگر بدانيد سيستم 
عادالنه و با انصافي شما را با ديدي 

منصفانه مي بيند، آيا اين موضوع در 
رفتارتان تأثيري نمي گذارد؟

آيا آن معلم، در همان روز در كالس 
درس خوش رفتار و خوش برخورد 

نمي شود؟
آيا با راننده تاكسي يا خانواده ي خود 
بهتر رفتار نمي كند؟ رابطه هاي انساني 
خيلي مهم هستند. معلم بايد احساس 

عدالت و انصاف و ادراك عدالت سازماني 
كند. مثًال بگويد من در جايي هستم كه 

پول در آن زياد نيست، ولي آدم هايي 
هستند كه درد انصاف دارند، درد عدالت 
دارند. بايد از جايي كه كار مي كند حظ 

دروني و احساس خوبي داشته باشد. اين 
خيلي مهم است. 

نقش همدلي و صميميت بين 
خانواده،  دانش آموز و معلم در 

پيشبرد اهداف تربيتي آموزشي 
چيست؟

 يكي از ايجادكنندگان همدلي سازمان 
است. 

بنده مي گويم، ما بياييم كاري كنيم كه 
از درون سازمان همدلي، شادي و رضايت 

بيشتر بشود. مي گويم، از درون سازمان 
هزار شكايت مهم را كه تكرار شده اند، به 

پژوهشكده ها پيشنهاد كنيم. البته با توجه 
به اينكه فرض و سؤال ما ادراك عدالت 

سازماني است. 
ساز و كار محتوا را در تعليم و 
تربيت دبستاني چگونه مي بينيد؟

 فرض ما براين است كه محتواي 
آموزش وپرورش با ساز و كارهاي خوبي 

اجرا مي شود.
البته ممكن است مردم روي محتوا هم 

حرف داشته باشند. مثًال اينكه در كتاب ها 
مسائلي هست كه زندگي را ترجمه 

نمي كنند، زندگي را هدايت نمي كنند 
و بازنماي واقعي و جاري نيستند. اگر 

چنين است، چه بايد بكنيم تا آن را پيدا 
كنيم!

بايد سنجيد و ديد كه محتوا كفايت و 
تناسب و ارزش اندازه ي وزني را كه نظام 
تا كنون به آن داده است دارد يا نه قابل 

حذف است! در رابطه با محتوا و ساز 
و كار بايد بدانيم كه رسانه  يا سازمان 

آموزش وپرورش ظرف هستند. اگر آن ها 
خوب باشند ولي ما به آن ها محتواي 

بد بدهيم، آيا باز هم خوب كار خواهند 
كرد؟ همچنين عكس آن، يعني سازمان 

آموزش وپرورش ناكارامد با محتواي 
خوب چه وضعيتي پيدا مي كند؟ يك 

قدم جلوتر چيست؟ سازمان و عنصر 
اصلي آن آدم ها هستند. يعني شما در 
هر حال با چيزي به نام انسان روبه رو 

هستيد. حاال اين انسان كرامت وجودي 
خود و آزادي خود را قبول دارد و خودش 

آدم با اخالقي است و توانايي همدلي 
دارد. پس دوباره بحث كانوني ما مي شود 

آن آدم ها. در واقع اين ظرف و مظروف 
يكي است و آن انسان است. يعني آن 

تناقض ظاهري، تحليلي و ابتدايي ظرف 
و مظروف از بين مي رود. چون هر دو 

در چيزي به نام انسان يگانه مي شوند. 
در چيزي به نام تصميم گيري انسان 

يگانه مي شوند. يعني در آخر شما كسي 
هستيد كه تصميم مي گيريد.

نقش خانواده و معلم اهل مطالعه 
و تأثير آن در آموزش و تربيت 

دانش آموز چيست؟
قبل از هر چيز بايد بدانيم كه اين 

يك اخالق است. اگر من پرسش داشته 
باشم، اهل مطالعه خواهم شد. چه كسي 
پرسش دارد؟ آن كسي كه براي خودش 

شأن انساني قائل است نه شأن ُمَقِلد. 
من نمي دانم را آدم دانا و با شخصيت 

مي گويد. آدم خجالتي كه از ندانستن 
خجالت مي كشد، انساني قوي نيست. 

يعني براي مطالعه كردن بايد به درجه اي 
از اخالق رسيد؟

بله، حاال چيزي قوي تر از اخالق. ما سه 
سطح داريم. يكي رفتار است. مثالً  شما 
به من مي گوييد وقتي دوست من آمد، 
چون مشكل جسمي دارد،  شما به آن 
مشكل اشاره اي نكنيد. مي گويم َچشم 
و يك ساعت خودم را كنترل مي كنم. 

تأثير رفتاري من يك ساعت است و تمام 
مي شود. اما زماني شما تأثير اخالقي روي 

من مي گذاريد؛ يعني سطحي قوي تر. 
اين سطح چيست؟ اين است كه من 

تصحيحي نگرشي در خودم ايجاد مي كنم 
و مي گويم اين انسان مشكل جسمي دارد. 

چرا بايد او را كم يا ناچيز و بي اهميت 
بشمارم. اين تأثير اخالقي است. و من 
هميشه سعي مي كنم كه خوب باشم.

يك سطح قوي تر از اين سطح، سطح 
وجودي است، يعني به خلقت انسان، 
انسانيت، و خود حركت و به زندگي و 

به زنده بودنـ  ولو اينكه يك گنجشك 
بيمار يا چابك باشدـ  احترام قائل باشم. 
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يعني نتوانم به آن توهين كنم. پس 
نحوه ي وجودي تفاوت آن با اخالق و 
رفتار يعني سه اليه از ساده به مشكل 
را مي گويم. ممكن است در برخورد با 

بچه اي هفت ساله كه جسور يا از سنش 
عاقل تر است و سؤالي دارد، شما به او 
بگوييد حاال صبر كن و برويد برايش 
دو جلد كتاب بخريد يا معرفي كنيد، 

اما او غروري وجودي داشته باشد. يك 
شأن وجودي كه باعث مي شود بگويد 
خودم هم بايد انتخاب كنم. اگر كسي 

چنان باشد كه بگويد من خودم انتخاب 
مي كنم، او كسي است كه مي رود
خودش مطالعه مي كند. البته اين 

حدنهايي است. 
ما مي توانيم از سطح رفتاري شروع كنيم. 

يعني پدر و مادر يا بزرگ تري بايد باشد 
كه خصوصًا محبوب هم باشد حتي اگر 

او با كتاب بازي بازي هم بكند، اين براي 
بچه  و دانش آموز خوب است. خوشبختانه 

ما االن از نظر مدني داريم به پرسش 
مي رسيم. ما به تمام تالطم ها و مشكالتي 
كه داشتيم به اين حد مدنيت رسيده ايم يا 
داريم مي رسيم؛ يعني انسان ايراني و جوان 
ايراني همه دارند اين حس را پيدا مي كنند 
كه پرسش براي آن ها مهم مي شود. چون 
پرسيدن براي آن ها حيثيتي شده است كه 
فكر مي كنند اگر ندانم، چيزي كم دارم و 
اگر بدانم آدم تر هستم. اين هويت انساني 

و هويت بسط يافته است.
نقش تربيتي و آموزشي معلم 
در اين رابطه را ويژه مي دانيد؟
بله. نقش معلم مهم است، ما روي 

ارزشيابي ها بايد خيلي كار كنيم.
رفتارهاي آموزگار در كالس و 

ارتباطش و اينكه چه چيزي را تشويق 
كند مهم است. اگر او سؤال را، حتي اگر 

بسيار سخت و به نظرش بد باشد، تشوق 
كند، خوب است. بچه ها را پرسشگر تربيت 

كنيم و به آن ها غرور بدهيم. شما وقتي 
بين دو نفر رقابت ايجاد مي كنيد، در واقع 

هويت آن دو را به شكست مي كشانيد. 
كسي كه در رقابت شكست خورده است، 
زخمي شده و شخص پيروز هم غروري 

كاذب به دست آورده است. به عالوه اينكه 
اضطراب شكست از ديگري را هم دارد. 

اين ها به درد نمي خورند. هويت اينجا 
بيمار مي شود. اين است كه در جامعه ي 

ما وقتي شغل فردي آشپز مي شود، 
نمي خواهد بهترين آشپز دنيا بشود. سعي 
مي كند با خواندن دو كالس درس بشود 

نگهبان ساختمان و نگهبان هم سعي 
مي كند بشود كارمند.  اين ها ريشه اش 
بي هويتي و بي غروري است. مي گويند 

آشپز فالن رستوران معروف خودش را در 
حد رئيس جمهور فالن كشور مي داند. و 
واقعًا هست. اما كدام آشپز ما هست كه 

بگويد در حد وزير و مدير كل هستم. فقط 
دوست دارد آشپز رسمي فالن اداره ي 

كل باشد. يعني همه چيز برمي گردد به 
طبقه بندي مشاغل. 

مثًال مي گويد من بشوم تعميركار! ما 
عظمتي را كه شغل تعميركاري دارد 

نمي فهميم.
غرور مثبت يا نام ديگري براي 

آن مي گذاريد؟
كرامت انساني. غرور مثبت خوب است. 
غرور اگر شيطاني باشد، بد است. مناعت 

انساني خوب است.
نقش سيستم هاي مجازي در 

رفتار و تربيت و آموزش چيست؟
نگاه كنيد دنياي مجازي چه مي كند. 

دنياي غيرواقعي را آن  قدر جدي مي كند 
كه از واقعي هم واقعي تر مي شود. ما در 

آمارها داريم كه خانمي، به دليل ارتباطات 
مجازي بسيار، گفته است اول فرزندم 

را دوست دارم، بعد تبلت و بعد شوهرم 
را. اين مسئله دارد قوي تر هم مي شود. 

به خودي خود چه اشكاالتي دارد؟ 
يك ُبعد آن اين است كه دنياي شما 

را وسيع مي كند، ولي دنياي وسيعي كه 
من نمي توانم آن دخالت عاقالنه و آگاهانه 

و كنش گرايانه داشته باشم، به چه درد 
مي خورد؟ چون كم عمق است و خيلي 
وقت ها ناشناخته و مخدوش، نمي دانم 

طرف من كيست. يك ُبعد آن اين است 
كه شما راحت و آزاد هستيد، اما اين 
آزادي و راحتي آسيب هم مي رساند. 
براي اينكه طرفتان را نمي شناسيد تا 

حدود مسئوليت شناسي او را هم بدانيد. 
نقش آموزگار در اين زمينه خيلي 

مهم است. معلم بايد محبوبيت و اعتبار 
خودش و زيبايي ارتباطش را باال ببرد 

تا حداقل دانش آموزان در كالس از اين 
فضا فاصله بگيرند. كافي نيست معلم ما 

به لحاظ اخالقي و رفتاري معلم باشد، او 
بايد اصالتًا معلم باشد. ما در گزينش ها 

حداكثر رفتارها را مي سنجيم كه خيلي 
وقت ها منفي است،  يعني وقتي اين معلم 
سركالس مي رود، يك آدم ديگر است و 

مانند ربات است و نمي تواند ارتباط انساني 
الزم را ايجاد كند، از دانش آموز جداست.
ما بايد تكليفمان را با معلمان روشن 

كنيم. معلمي بايد يك نشانه و برند معتبر 
و قابل باليدن باشد. خيزش و شوق 

وجودي بايد در معلم ايجاد شود. همواره 
بايد از ترين ها بگوييم. بايد بهترين 

مهربان ترين،  خوش رفتارترين و تميزترين 
باشيم و بخواهيم. در اين  صورت، بهترين 

مجلس دنيا و بهترين معلمان دنيا را 
خواهيم خواست و خواهيم داشت.
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