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عمل پژوهي جمعي در مدرسه 
راهبردي براي عبور از کوره راه هاي تربیت

صبح زود كه حياط مدرسه آب می خورد، بچه ها كه مثل مورچه ها در صف های مرتب و نامرتب به در مدرسه می رسند، 
صحبت ها كه گل می اندازد و صدای خنده ها كه باال می رود و زنگ كه می خورد تربيت دوباره آغاز می شود! با همة رنج و 

شكنج هايش، با همة هول و اضطراب هايش، با همة فراز و نشيب هايش. تربيت آغاز می شود با همه زيبايی ها و دشواری هايش! 
اينجا مدرسه ای است پسرانه در شمال غربی تهران با بچه هايی كه وقتی می خواهند سرود بخوانند، يا به زمين چشم می دوزند 

يا به سقف خيره می شوند! از همان ها كه حياطی بزرگ دارند با يك آبخوری چند شيره در كنار و درختی كه سايه هايش 
در بهار و تابستان خواستنی می شوند. از همان ها كه سالن های بزرگی دارند با كالس هايی در دو سو و پانل هايی كه از شدت 

اطالعيه و پيام های اخالقی و پوستر در حال انفجارند.  چند روزی از روز معلم گذشته است، اما هنوز بوی بزرگداشت اين روز 
در مدرسه پخش است. در دفتر معلمان مقوايی به ديوار زده اند كه با ماژيك سبز و آبی روی آن نوشته شده است: »پدر مرا 
از آسمان ها به زمين آورد، ولی معلم مرا از زمين به آسمان ها برد«. ما  جايی در ميانة اين آسمان و زمين، همراه با معلمان 
و معاونان مدرسه در حال گفت وگو دربارة چگونگی مواجهه با پرخاشگری ها و دعواهای بچه ها هستيم و ليوان ليوان چای 

می نوشيم. 
بس��ياری از مسائل تربيتی هستند كه در متن های علمی 
راه حل مشخص و دقيقی ندارند، مثل همان مسئله های 
فيزي��ك كه نمی ش��ود در آن ها از مقاومت ه��وا و نيروی 
اصطكاك صرف نظر كرد تا برای حل، ساده و آماده شوند. 
بسياری از مسائل تربيتی هستند كه بيرون از در مدرسه، 
حتی خوب فهميده نمی ش��وند تا چه رسد به آن كه حل 
شوند. بسياری از مسائل مدرسه هستند كه اهالی مدرسه 
ترجيح می دهند درون مدرس��ه باقی بمانند. انديش��يدن 
به اين مس��ئله ها، فكر كردن دربارة ابعاد و داليلش��ان، و 
اراده كردن برای حلش��ان، بايد درون مدرسه، در البه الی 
صحبت های زنگ تفريحی معلم��ان،  بين گفت وگوهای 
مدير و معاونان، در لحظات جلس��ه های شورای معلمان، 

در ميانة جلسه های ش��ورای خانه و مدرسه شكل بگيرد. 
و اينجاس��ت كه پاي نوعی از عمل پژوهی جمعی،  وسط 
می آيد كه می تواند گفت وگوها، دغدغه ها، خواس��تن ها، و 
انديشه ها را در مدرسه سامان بخشد و همه را حول طرح 

مسئله و حل آن جمع كند. 

نقطة آغاز حركت
تيمی سه وجهی متشكل از همكاران دانشگاه تهران، مجلة 
رش��د و كاركنان مدرسة س��يد جمال الدين اسدآبادی در 
منطقة 2 آموزش وپرورش تهران، در پروژه ای مشترك، بنا 
دارند به صورت آزمايش��ی، نوعی از عمل پژوهي مشترك 
را تجرب��ه كنند. در اين طرح، قرار اس��ت ب��ه جای دادن 
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نسخه های پيچيده از قبل گل و بلبل، برويم در يك مدرسه 
را بزنيم و با هم بنش��ينيم و چای بخوريم و حرف بزنيم و 
تالش كنيم مسئله ای تربيتی را با خود معلمان و كاركنان 
مدرسه  و در خود مدرسه حل كنيم. انتخاب اين مدرسه، 
به دليل آش��نايی نس��بی با مدير و معاون��ان عالقه مند و 
پرانگيزة مدرسه بود كه در كارگاه آموزشی ما در دانشكدة 
علوم تربيتی و روان شناسی دانشگاه تهران، فعاالنه شركت 
كرده بودند. بنابراين هر وجه، مس��ئوليت هايی را بر عهده 

گرفت:
 هم�كاران دانش�گاه ته�ران: طراحی كل��ی برنامة 
عمل پژوهی و پايش روند اجرای آن. همچنين، همفكري و 

همراهي در جلسات. 
  مجلة رش�د: ايجاد فضايی برای ارائ��ة گزارش كار و 

هم فكری و همراهی جلسات. 
  آموزش وپروش و همكاران منطقه 2: صدور مجوز 
همكاری با مدرسه و تسهيل ارتباط با آن به عهدة همكاران 
منطقه بود و پيش بردن عمل پژوهی جمعی شامل شركت 
در جلسات، مشاركت در مسئله يابی، رصد وضعيت مسئله 
در مدرس��ه و در نهايت راه حل يابی و اجرای راه حل ها را 

نيزگرفته اند. معلمان و كاركنان مدرسه. 
می توان گفت، مهم ترين بخش فعاليت به نيروهای مدرسه 
مربوط بود كه فعاالنه در جلس��ات شركت كردند و فرايند 

عمل پژوهی جمعی را به ثمر نشاندند. 

نمايی از مدرسه سيدجمال الدين اسدآبادی
 مدرسة سيدجمال الدين اسدآبادی دبستانی است دارای 
ش��ش پايه. در هريك از ش��ش پايه سه كالس است و در 
جمع بي��ش از 500 دانش آموز دارد. همچنين مدرس��ه 
گروهي بزرگ از دانش آموزان مهاجر افغان و نيز كودكان 
كار را در بر گرفته است. روشن است كه اجبار به اشتغال 
در ضمن تحصيل و ش��رايط دشوار محيطی و خانوادگی، 
گروه بزرگی از اين دانش آموزان  را در معرض آسيب های 
اجتماعی و حتی ترك تحصيل ق��رار می دهد. اطالعات 

اوليه از مدرسه، مؤيد ش��رايط دشوار دانش آموزان از نظر 
وضعيت معيشتی خانوادگی است. اما آنچه موجب دلگرمی 
است، محبتی است كه در كالم و عمل معلمان و معاونان 
و مدير مدرسه جاری است و دغدغه ای تربيتی است كه در 

مدرسه موج می زند. 
ه��ر چند در نخس��تين نگاه، ش��رايط پيرامون مدرس��ه، 
دشواری های تربيتی را برجس��ته می سازد، اما حضور در 
مدرسه، ما را با ابعاد ناپيدا اما زيبای آن هم آشنا می كند. 
معلمان و معاونان مدرسه معتقدند، دانش آموزان مدرسه 
رفتارهای اخالقی قابل ستايش��ی دارند. در اين مدرس��ه 
مشكل دزدی وجود ندارد و بچه ها بسيار امانت دار هستند. 
آن ها عزت نفس بااليي دارند و از پذيرش هر گونه كمكی 
خودداری و در اظهار كوچك ترين نيازي خويش��تن داری 
می كنن��د. و باالخره  نس��بت به خانواده هايش��ان تعلق و 

تعصب بسيار دارند. 

هدف های طرح عمل پژوهي: 
اين طرح پنج هدف عمده دارد:

 زمينه س��ازی ب��رای  توج��ه و تعام��ل دو عرص��ة 
آموزش وپرورش در مدرسه. 

 ايجاد فرصت برای توانمندی نيروهای مدرسه در جهت 
استقالل در حل مسائل تربيتی مدرسه.

 جرقه تش��كيل جلس��ات گروهی در مدرسه و افزايش 
زمينه های تعامل مؤثر معلمان و كاركنان برای طرح و حل 

مسائل مدرسه. 
 تقويت ب��اور به توانمندی جمعی ب��رای بهبود اوضاع 

مدرسه. 
 امكان فراهم سازی  الگويي عملی از عمل پژوهی جمعی.

 
جرقه های نخستين و راهبران طرح

برنامة گروه، در اوايل بهم��ن ماه، با ديداری صميمانه در 
دفتر مدير مدرس��ه آغ��از و قرار حضور در اولين جلس��ة 
شورای مدرسه گذاشته شد. موضوع همكاری با دانشگاه و 

معلمان و معاونان مدرسه معتقدند، دانش آموزان 
مدرسه رفتارهای اخالقی قابل ستایشی دارند. در 
این مدرسه مشكل دزدی وجود ندارد و بچه ها بسیار 
امانت دار هستند. آن ها عزت نفس باالیي دارند 
و از پذیرش هر گونه کمكی خودداری و در اظهار 
کوچک ترین نیازي خویشتن داری می کنند. و باالخره  
نسبت به خانواده هایشان تعلق و تعصب بسیار دارند.
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انعكاس اين تجربه در ويژه نامة رشد معلم، با تمامی معلمان 
حاضر در جلسه مطرح و قرار شد با توجه به محدوديت ها 
و متفاوت بودن مس��ائل دانش آموزان دوره های اول و دوم 
ابتدايی، اجرای طرح به دورة دوم، يعنی پايه های چهارم، 
پنجم و شش��م محدود شود و معاونان و معلمان داوطلب 
اين سه پايه در برنامه مشاركت داشته باشند. پس از اين 
قرار اوليه، تعدادی از معلمان و معاونان مدرسه در هشت 
جلسة يك هفته در ميان حاضر شدند. اين جلسات معموالً 
شنبه ها بعد از ساعت مدرسه، همراه با اعضايی از دانشگاه 

تهران و عضوی از مجله رشد معلم تشكيل می شد. 
چهار معلم، س��ه معاون، دو عضو از دانش��گاه و يك عضو 
از مجله و به تناس��ب مس��ئله و موضوع، اعضای ديگری 
از دانش��گاه، ب��رای نمونه مش��اوری از گروه های كودكان 
استثنايی و مش��اوره، و مدير مدرسه، در جلسات شركت 

می كردند. 

گام های اجرای طرح

تشخیص مسئله: مسئله ای كه به نظر می رسد در 
بين بچه های مدرس��ه رايج است و همه را به نحوی 
درگير كرده اس��ت، پرخاش�گری اس��ت. يكی از 
معاونان اعتقاد دارد، علت اين مسئله بافت خانوادگي 
بچه هاس��ت. ديگری، قرار گرفتن بچه های ششمِی 
نزدي��ك به بلوغ در كنار س��اير بچه ها را علت ماجرا 
می داند. اما بحث ما در گام نخس��ت، علت مش��كل 
نيس��ت. ما به دنبال مش��كلی فراگير می گرديم كه 
بين كاركنان مدرسه، اجماعی بر وجود و اهميت آن 
وجود داش��ته باشد. شايد دو س��ه هفته وقت و سه 
چهار ساعت گفت وگوی حدود شش نيروی داوطلب 
مدرس��ه برای يافتن مسئله، زمان زيادی نباشد و به 
همين نسبت نتوان از مسئله ای دقيق سخن گفت، 
اما همين تمرين هم غنيمت است. در فضای كنونی 
مدارس، مدرسه معموالً مجمع الجزايری مجزاست. 
معلمان و معاونان آن قدر گرفتار روزمرگی اند كه تنها 
به احوال پرسی يا گرفتن خبر از اوضاع و امور شخصی 
بس��نده می كنند. خالصه، بح��ث بچه ها كمتر نقل 
محافل مشترك است. حاال همين معلمان و معاوناني 
كه برخورد مكررش��ان اعالم وقت كالس بوده است،  
س��ه چهار ساعت كنار هم نشس��ته اند، به چشمان 
هم چشم دوخته اند و از دغدغه های مشترك گفته  
و ش��نيده اند. ديدن برق اين چش��م ها، وقتی دربارة 
موردی مش��ترك سخن می گويند، وقتی حرف های 
ه��م را كامل می كنند و وقتی با يك تأييد از ته دل، 
سخن همديگر را همراهی می كنند، ديدنی است... 
و اين ها نمادهايی از شكل گيری يك هويت واحد و 

يكپارچه در مدرسه اند.

گام نخست
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 اطمینان از تش�خیص درس�ت مس�ئله : اين مرحله 
را می ت��وان بازگش��ت به واقعيت مدرس��ه و ت��الش برای 
مشاهده ای جمعی و بازتعريف مسئله دانست. اين مشاهده 
بايد بتواند وضعيت پرخاش��گری را به ما نشان دهد و ما را 
از تشخيص درست مسئله مطمئن سازد. اين كار با انتخاب 
يك فرم گزارش مشكالت رفتاری و تمركز بر برخی موارد 
مد نظر گروه صورت می گيرد. بعد از آشنايی با پرسش نامه، 
با توجه به انتخاب پرخاش��گری به عنوان مشكل رفتاری، 
سؤاالت مربوط به سنجش ميزان پرخاشگری، به طور مجزا 
در يك فرم جای می گيرند. اين پرس��ش ها و گزينه ها، در 
جلسه اي مشترك بررسی مي شوند. يازده مورد از گزينه ها 
انتخ��اب و در قالب جدول ثبت مش��اهدات برای همكاران 
تكثير می شوند. وقتی معاونان مدرسه رعنا اسدی و فرحناز 

تقی زاده، در انتهای جلسه، نتيجة گفت وگوی جلسه را در 
يك فرم تايپ شده به دست افراد گروه می رسانند، لبخند 
رضايتی بر لب ها می نشيند و همه عزم را جزم می كنند تا 
يك  بار ديگر به صورتی هدفمند و دقيق به مشاهدة وضعيت 
رفتار پرخاشگرانة دانش آموزان بپردازند.  قرار می شود تا دو 
هفته، معلمان و معاونان، چشم هايی شوند كه به دقت مسئله 
را در مدرسه رصد می كنند؛ چشم هايی كه فراوانی های موارد 
مختلف را ثبت می كنند و عالمت می زنند. اين مش��اهده 
می تواند ذهنيت های ما را تعديل كند. ما را دوباره به واقعيت 
مدرسه متوجه سازد و نش��ان دهد در واقعيت چه چيزی 
برجسته است. فرم های مشاهده نشان می دهند، میزان 
پرخاشگری در مدرسه نیازمند توجه است و اين يافته، 

يعنی در تشخيص مسئله، چندان هم به اشتباه نرفته ايم. 

گام دوم

بحث و بررسی دربارة راه حل ها: با توجه به اهداف پروژه 
كه احيای توانمندی های مدرسه برای رفع مشكالت تربيتی 
دانش آموزان است، راه حل ها در تجربيات نيروهای مدرسه 
نهفته است. كم كم معلمان حرف هايی برای گفتن يافته اند. 
بعد از تشخيص جمعی مشكل و رصد جمعی آن در واقعيت، 
نوبت به راه حل ها رسيده است. دست معلمان و معاونان در اين 
بخش پر است. حاصل چند هفته فكر جمعی روی موضوع، 
راه حل های متعددي اس��ت كه روی ميز نهاده و در البه الی 
چای و قند، يكی يكی تصويب می شوند. دو سه نفری معتقدند 
بايد به بچه ها احترام گذاشت و برای صدا كردن آن ها از لفظ 
آقا استفاده كرد تا احساس شخصيت كنند. بقيه هم موافق اند 
كه احس��اس شخصيت باعث می ش��ود بچه ها محترمانه تر 
برخورد كنند و رفتار بهتری داشته باشند. چند نفر ديگر روی 
فرصت دادن به بچه ها و گوش كردن به درددل هايشان تأكيد 
می كنند. آن ها معتقدند، اگر حرف بچه ها با حوصله شنيده 

شود و آن ها آرامش روحی داشته باشند، كمتر به رفتارهای 
پرخاشگرانه دست می زنند. اين راه حل هم تصويب می شود. 
همة اين ها در دو قالب كلی »احترام گذاشتن« و »بذل توجه 
به دانش آموزان« دسته بندی می شود. براي روشن شدن 
راهكارها، ضمن گفت وگو، مصداق هایي براي هریک 
از این راه حل ها بیان می ش�ود. براي احترام گذاشتن، 
مواردي چ�ون تأیید لفظي، تقدم در س�الم، منزلت 
بخش�یدن و با لفظ آقا خطاب کردن آن ها پیش�نهاد 
می شود. براي بذل توجه به دانش آموزان هم مصداق هايي 
چون گوش دادن به صحبت ها، نگاه محبت آميز، رازداري و 
صحبت با ش��وخ طبعي مورد تأييد جمع قرار می گيرند. بار 
ديگر اين راه حل ها در انتهای جلسه در كاغذی تايپ مي شوند 
و كاغذ در اختيار اعضا قرار می گيرد. معلمان بايد در دو هفتة 

آينده روی اين راه حل ها تمركز كنند. 

گام سوم
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اج�رای راه ح�ل ه�ا: دوب��اره دور هم جمع 
می شويم. اين بار همه پرانرژی اند و می خواهند 
از كارهايی كه انجام داده اند و اتفاقاتی كه روی 

داده بگويند. 
بحث آغاز می ش��ود. معاون از تكنيك خودش 
برای شنيدن حرف بچه ها می گويد كه در طول 
زنگ تفري��ح، وقتی ببيند دعواي��ی رخ داده و 
بچه ای كتك خورده است و دارد گريه می كند، 
می رود دستش را روی قلبش می گذارد و با او 
صحبت می كند تا آرام شود. بعد از آرام شدن، 
از چند و چون ماجرا می پرسد و با تحليل كوتاه 
ماجرا س��عی می كند هم قضيه را فيصله دهد، 
هم راه های ديگری را غير از دعوا نشان دهد. 

معل��م كالس پنجم هم از نتاي��ج اجرای يكی 
از راه حل ها در كالس��ش می گوي��د. دو نفر از 
بچه ه��ا روز معل��م در كالس دعوا كردند. يكی 
می خواسته اس��ت در كالس آش��غال بريزد و 
ديگری برای آن كه نگذارد اين اتفاق بيفتد، او 

را كتك زده است. 
معل��م در كالس جمله س��ازی، از ش��ش گروه 
دانش آموزان كالس خواس��ته اس��ت ماجرا را 
تحليل كنند و بگويند بايد چه كرد تا در آينده 
كمتر از اين ن��وع اتفاقات بيفتد. نوش��ته های 
بچه ها جالب اس��ت و نش��ان می ده��د به طور 
عمي��ق دربارة ماجرا فكر ك��رده  و با آن درگير 
شده اند. قرار گام آخر را می گذاريم و از جلسه 
بي��رون می آييم. قرار اس��ت دوباره به مدت دو 
هفته اوضاع مدرس��ه را رص��د كنيم تا ببينيم 

اقدامات اصالحی اثرگذار بوده اند يا خير؟ 

 ارزیابی عملكرد: در جلس��ة نهايی از همه جا 
می گوييم و می ش��نويم. از كم ب��ودن اين مدت 
زمان برای اجرای چنين طرحی، از ديروقت بودن 
زمان جلس��ات، از كم بودن تعداد افراد ش��ركت 
كنن��ده و اين كه اگر تمام كادر مدرس��ه در اين 
طرح شركت می كردند، اثربخشی آن بيشتر بود. 
تمام اين ها محدوديت های پژوهش ما را تشكيل 
می دهند و هركس كه دستی در پژوهش، به ويژه 
پژوهش های عمل��ی دارد، می داند كه در دنيای 
واقعی هيچ پژوهش��ی بدون محدوديت نيس��ت. 
به عبارت ديگر، از مس��ئله های ساده شدة بدون 
اصطكاك و مقاومت هوا در دنيای واقعی خبری 
نيست! مشاهدات يك هفته ای، البته امر ويژه ای 
را نش��ان نمی دهند، جز اينكه پرخاشگری ها در 
محيط كالس��ی، افت معنادار داشته است. و اين 
 نتيجة كمی نيس��ت. دريافت های معلمان البته 
بيش از اين اس��ت. آن ها معتقدن��د جو ديگری 
بين بچه ها جريان يافته است. معاون هم از تأمل 
بچه ها روی رفتارهايشان و تمرين اين تأمل حرف 

می زند. 

گام نهايیگام چهارم
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مشاهدات در كالس ها توس��ط معلمان و در راهروها 
توس��ط دو نفر از معاونان و يك مش��اهده گر مستقل 
در رابطه با وضعيت دانش آموزان چهار كالس شامل 
دو كالس پنجم با جمعيت های 30 و 32 نفري و دو 
كالس ششم با جمعيت های 28 و 23 نفري، در طول 
مدت دو هفته، از تاريخ يكشنبه 23 فروردين تا شنبه 
5 ارديبهش��ت صورت گرفته. در ادامه، پس از مدت 
دو هفته، به راه حل های ارائه ش��ده توجه شد. مجدداً 
مشاهده ها در دو هفتة پاياني سال تحصيلي از تاريخ 
يكشنبه 20 ارديبهشت تا چهارشنبه 30 ارديبهشت 
صورت گرفت. فراوانی موارد مشاهده شده در اين دو 

بازه در جدول زير مقايسه شده است. 
در تفسير نتايج، همان طور كه اشاره شد، تفاوت ميان 
جمع كل رفتارهای پرخاشگرانه، نه تنها كاهش نشان 

نمی دهد، بلكه نشان از افزايش نيز دارد. 
منظور از جمع كل، مجموعة رفتارهای گزارش شده 
در كالس ها و حياط و راهروهای مدرس��ه اس��ت، در 
حال��ی كه وقتی ب��ه طور مس��تقل نتايج كالس های 
درس بررس��ی می شود، نتايج مؤيد كاهش رفتارهای 
پرخاش��گرانه در كالس ها در طول دورة دوم مشاهدة 
رفتار دانش آموزان اس��ت. در حياط مدرسه، به دليل 
حض��ور دانش آموزان تمام پايه ه��ا و نيز معلمانی كه 
در ط��رح ش��ركت ندارند و تأثي��ر نمی گيرند، ميزان 

رفتارهای مش��اهده ش��ده بيش��تر اس��ت. همكاران 
مدرس��ه، به موضوع اين افزايش، پيش از اس��تخراج 
نتايج مش��اهدات، به صراحت اش��اره كردند. به گفتة 
ايشان، به طور طبيعی،روزهای پايانی سال تحصيلی 
با افزايش پرخاش��گری همراه است، به طوري كه  در 
س��ال های گذش��ته، در چنين روزهايی، مدرس��ه با 
مشكالت ناش��ی از زد و خوردهای جدی بين بچه ها 
مواجه بوده و امسال شرايط بسيار آرام تر شده است. 
با اين وصف، هن��وز محدوديت های پژوهش بيش از 
آن است كه بتوان از آن صرف نظر كرد. از آن جمله، 
باي��د به تأثير افراد ديگری كه با دانش آموزان س��ر و 

كار داشته  اما در طرح شركت نكرده اند اشاره كرد. 
از طرف��ي  توق��ع تأثيرگذاری يك ط��رح تربيتی در 
مدت زمان دو هفته بس��يار خوش بينانه اس��ت و در 
واقع می توان گفت با توجه به اينكه راهكارها ش��امل 
به اش��تراك گذاشتن روش هايی است كه خود افراد، 
بيش از ابتدای س��ال به كار برده ان��د، می توان گفت 
آنچه مش��اركت كنندگان گ��زارش می كنند، در واقع 
تغييراتی را كه نس��بت به ابتدای س��ال تحصيلی در 
دانش آموزان مش��اهده می كنند نيز ش��امل می شود. 
از آنجا كه ما از وضعيت پرخاش��گری در مدرس��ه در 
ابتدای س��ال تحصيلی اطالعاتي در دسترس نداريم، 

نمی توانيم درستی يا نادرستی آن را نشان دهيم. 

شرح مشاهدات و نتايج آن

دو هفتة دومدو هفتة اولموارد پرخاشگري مشاهده شده

211137داخل کالس ها

302467خارج از کالس ها

513604جمع کل
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انواع مشكالت پرورشی در مدرسه

مشكالت پرورشی خرد كه  مشكالت تربيتی 
جمعی يا فردی دانش آموزان را در مدرسه در 
بر می گيرد. مشكالت پرورشی خرد در داخل 
مدرسه، خود به سه دسته قابل تقسيم است: 

-دستة دوم، مشكالت پرورشی كالن كه در واقع 
به پيامد شرايط خارج از مدرسه مربوط است و 
بر شرايط و روند پرورشی و به تبع آن آموزشی 

مدرسه تأثير مي گذارد. 

1. مشكل پرورشی در پيوند با 
توانايی يادگيری دانش آموزان 
و آمادگی روانی ايشان برای 
توجه به درس. اختالالت 
يادگيری دانش آموزان، 
مشكالت اضطرابی و رفتاری 
ناشی از بيماری يا نابسامانی های 
خانوادگی، نمونه هايی از اين 
مشكالت هستند.

2. مشكالت پرورشی- 
رفتاری در پيوند با امكان 
توجه و تمركز بر درس و 
يادگيری در كالس. رعايت 
نكردن نظم و آرامش و 
مشكل انگيزش تحصيلی، 
نمونه هايی از اين نوع 
مشكالت هستند. 

3. مشكالت پرورشی– رفتاری  در پيوند با 
فضای عمومی مدرسه كه مانع تجربيات مثبت 
و لذت بخش در فضای مدرسه مي شوند 
و آرامش و تعادل فضای مدرسه و روابط 
بين فردی دانش آموزان را دچار چالش 
می كند. پرخاشگری و رعايت نشدن برخی 
ضوابط اخالقی و انضباطی، و اصول مناسبات 
ميان فردی، از جملة اين موارد هستند.

در جریان پروژه روشن شد که مدرسه  با دو دسته مشكل پرورشی 
مواجه است و ورود به هر دسته منجر به یافته های  قابل تأملی مي شود:
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نقش بسيار مهمی كه دانشگاه به عنوان 
يك نهاد مرجع علمی می تواند ايفا كند، 
وظيفة  برنامه ريزی، همفكری و  ايجاد 
فضای هماهنگی و همكاری مبتنی بر مبانی 
علمی و  به ويژه در تحليل مسائل مشترک 
و  كمك در يافتن راه حل های مؤثر بومی 
مبتنی بر دانش علمي، دينی و فلسفی است.

يافته های كلی
يافتةاول: انواع مش��كالت پرورش��ی مدرسه و 
نسبت آن ها با فعاليت ها و برنامه های پرورشی

سه نوع مش��كل پرورشي ُخرد كه مطرح شد، سه حيطة 
فردی، كالسی و محيط عمومی مدرسه را شامل می شود 
مشكالت دستة اول نيازمند كمك كارشناسانة مشاوره و 
روان شناس��ی است، اما در مدارس ابتدايی كه فعالً امكان 
اس��تفاده از خدمات مش��اوره را ندارند، الجرم اين دسته 
از مش��كالت كمتر امكان پی گيری می يابند. مش��كالت 
دس��ته هاي دوم و س��وم در كالس و محيط مدرسه خود 
را می نمايانند و معلمان و كادر اداری– آموزش��ی مدرسه 
درگير آن می شوند. ايشان نيز به رفع اين دسته مشكالت 
اهتمام می ورزند. اما نكتة بس��يار مهم فاصلة مش��كالت 
پرورشی)تربيتی( و فعاليت های پرورشی است؛ به گونه ای 
كه دو مقولة مستقل هستند و مسائل و مشكالت تربيتی 
موضوع برنامه های پرورش��ی مدرسه قرار نمی گيرد؛ بلكه 
برنامه ه��ا و فعاليت های پرورش��ی به صورت مس��تقل بر 
اس��اس برنامة اعالمی و ابالغی برگزار می ش��وند.  معاون 
پرورشی به عنوان يكی از اعضای اين كادر، همانند ديگران 
به دشواری های پرورش��ی و مشكالت دانش آموزان توجه 
دارد، اما اين تالش و توجه ارتباطی به برنامه های پرورشی، 
ابالغی ندارد و ايجاد تعامل ميان مشكالت و  فعاليت های 
پرورشی در برنامه ها پيش بينی نشده است. لذا واژة پرورش 

به يك مشترك لفظی تبديل شده است.

يافتة دوم:  درک پيوند عميق مدرس��ه و ساير 
نهادهای اجتماعی 

اغلب م��دارس كمابيش با مش��كالتی از نوع مش��كالت 
مطرح ش��ده در اين مدرسه مواجه هستند. در هر مدرسه 
تعدادی دانش آموز تك والد يا بدسرپرس��ت حضور دارند. 
مشكالت ديگر از جمله فقر، مهاجرت، بی سوادی والدين 
و اشتغال دانش آموزان در كنار تحصيل هم مبتالبه تعداد 
قابل توجهی از دانش آموزان مدارس است. به اين ترتيب، 
دانش آموز از ش��رايطی دشوار و با فشار به مدرسه مي آيد، 

در كالس می نش��يند و درس مي خوان��د. اين ش��رايط بر 
كيفيت حض��ور و تحصيل دانش آموز تأثي��ر جدی دارد. 
ظهور آس��يب هاي ناشی از معضالت اجتماعی- اقتصادی 
و فرهنگی به وظايف و كارامدی ساير نهادهای اجتماعی 
در جامعه مربوط اس��ت؛ آس��يب هايی نظي��ر اعتياد پدر، 
شرايط خانواده را به شدت تحت الشعاع خود قرار می دهد. 
ناكارامدی نهادهای اقتصادی جامعه )ريشه های بيكاری و 
فقر خانواده ها و عامل كمبود بودجة مدارس كه زمينه ساز 
حركت به س��مت استفاده از كمك های مردمی و دريافت 
ش��هريه از دانش آموزان مهاجر افغان برای تأمين بخشی 
از هزينه هاست و گاه اجبار انتخاب ميان پرداخت شهريه 
و ترك تحصيل را موجب می ش��ود(، ناكارامدی عملكرد 
نهادهای انتظام��ی )در نحوة مواجهه با ان��واع بزه و مهار 

اما نكتة بسیار مهم فاصلة مشكالت پرورشی)تربیتی( و 
فعالیت های پرورشی است؛ به گونه ای که دو مقولة مستقل 

هستند و مسائل و مشكالت تربیتی موضوع برنامه های 
پرورشی مدرسه قرار نمی گیرد؛ بلكه برنامه ها و فعالیت های 
پرورشی به صورت مستقل بر اساس برنامة اعالمی و ابالغی 

برگزار می شوند.
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بزه��كاران در محله و نيز غفلت ه��ای قانونی- اجرايی در 
مواردی نظير إعمال خشونت نسبت به زنان و كودكان در 
خانواده( س��بب آسيب هايي می شود و دانش آموزان آن ها 
را با خود وارد فضای مدرس��ه می كنند. و آنگاه كه نهادی 
مانند شهرداری برای از بين بردن يك كانون بزه و تبديل 
آن به فضای س��بز، به تخريب آن اقدام می كند، اجبار به 
تغيير محل سكونت و افزايش هزينه های سكونت، موجبات 

تشديد فشار بر خانواده های نيازمند را فراهم می آورد. 
در چنين ش��رايطی، مدرس��ه الجرم پابه پای دانش آموز 
و خانواده اش درگير اين مش��كالت  مي ش��ود و اين يعنی 
مدرسه با ساير نهادهای اجتماعی در پيوندی عميق است 
و خود به عنوان نهادي اجتماعی، بار س��نگين نارس��ايی 
عملكرد س��اير نهادها را نيز به دوش می كشد. در چنين 
ش��رايطی، مدرس��ه به عنوان قطب تأثيرپذير و نهادهای 
مذكور به عنوان قطب تأثيرگذار عمل می كنند. در حالی 
كه مدرس��ه موظف اس��ت در همين ش��رايط، موجبات 
آموزش وپرورش دانش آموز را به بهترين شكل فراهم كند 
و كاركنان مدرس��ه و معلمان مدام از موانعی كه به دليل 
همين آسيب ها بر سر راه آموزش وپرورش بهينة دانش آموز 
ق��رار دارند، صحبت می كنند. عالوه بر اين ها، در كنار هم 
قرار گرفتن دانش آموزان ش��يعه و سنی باعث تنش هايی 
به ويژه در مناس��بت های خاص می ش��ود. ب��ا اين وصف، 
توجه مدرس��ه به پيشگيری از بروز اختالفات احتمالی در 
برنامه ريزی پرورشی برای مناسبت های گوناگون مذهبی، 
ضروری خواهد بود. اين ها واقعيت های دنيای عمل است 
و به همين دليل مدرس��ه برای انجام رس��الت آموزشی و 
پرورشی خود، عمالً به كمك و همياری اين نهادها نيازمند 

است. آيا چنين همياری و كمكي امكان پذير است؟
در نظام آموزشی ايران كه تمركز مهم ترين و پررنگ ترين 
ويژگی آن است و مدرسه فضايی تابع مقررات و بخش نامه 
دارد، معموالً نهادهايی كه با آن ها احساس بيگانگي دارد، 
اجازة ورود به مدرس��ه را نمی يابند و فقط نهادهای دارای 
مجوز يا معتمد مانند نهادهای بهداش��تی چنين مجوزی 
می يابند. در حالی كه به ويژه در محله های فقيرنش��ين يا 

جرم خيز كه كودكان در معرض آسيب قرار دارند، مدرسه 
با همكاری ساير نهادهای محلی، در مأموريت خود موفق 
نخواهد بود. در واقع، مدرسه بايد نقطة فعاليت های مشترك 
شهرداری، نيروی انتظامی، شوراياری محل و مسجد محل 
باش��د تا با برنامه ريزی واقع بينانه و مشاركتی، به فراخور 
وظايف و امكانات، در امر تعليم و تربيت فرزندان محله قدم 
بردارد و دركنار تمام اين نهادها، دانشگاه و حوزه به عنوان 

نهادهای مرجع علمی وظيفه ای جدی دارند.

مدرسه به مثابه »كانون تربيت محله« در سند 
ملي برنامة  درسي 

ماية خوش��وقتی است كه س��ند تحول بنيادين به عنوان 
مرجع رسمی تمامی فعاليت های حوزة آموزش وپرورش، 
و سند برنامة درسی ملی، زمينه هايی برای چنين همراهی 
و مش��اركتی را فراهم آورده است. در زير مواد و بندهايی 
كه اين موضوع را به طريقی مورد توجه قرار داده اس��ت، 

ارائه می شوند:
 فص��ل دوم ، بيانية ارزش ها، در بند 27، مدرس��ه را به 
عنوان كانون تعليم و تربيت رسمی عمومی و محل كسب 

تجربه های تربيتی معرفی می كند. 
 فصل چهارم، چش��م انداز، مدرس��ه  در افق چشم انداز 
1404، ازجمله ويژگی های مدرسه را »نقطة اتكای دولت 
و ملت در رشد و پيشرفت و كانون تربيت محله« دانسته 
اس��ت. تعبير»كانون تربيت محله« بسيار كليدی است و 
گويای همان جايگاهی است كه بايد در محله و در جريان 
همكاری های نهادهای دس��ت اندركار آن برای مدرسه به 

رسميت شناخته شود.
 فصل هفت��م كه هدف های عملياتی و راهكارها را ارائه 
كرده اس��ت، در راهكار 2-7، بر »تقويت همكاری مدرسه 
ب��ا مراكز فرهنگی و علمی محله« تأكيد كرده اس��ت. اما 
توجه كنيم كه مدرسه، به ويژه مدارس مناطق آسيب زا، به 

همكاری های گسترده تر و متنوع تری نياز دارند. 
 باالخره س��ند برنامة درس��ی ملی، در بن��د 13 كه به 
توضيح س��اختار و زمان آموزش اختص��اص دارد، در ذيل 
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اج��رای اي��ن پژوهش جز با همكاری دكتر حس��ين 
طالب زاده، رئي��س آموزش وپرورش منطقة دو تهران 
و معاون ايش��ان مهندس طالبی كه زمينة معرفی و 
همكاری ما با مدرس��ة سيدجمال الدين اسدآبادی را 
فراهم آوردن��د، امكان پذير نبود. مدير مدرس��ه امير 
محم��د افتخاری و س��ه نفر از معاونان س��ختكوش، 
فرحناز تقی زاده، رعنا اس��دی و نجمه قربانی نيز در 
ط��ول مدت اجرای طرح به گرم��ی پذيرای ما بودند. 
چهار نفر از معلمان عالقه مند مدرسه، فريبا رجبی و 
مريم اعتمادالسلطانی از پاية پنجم و فرحناز ذاكری و 
قاسمی از پاية ششم، با عالقه و پشتكار فراوان اجرای 
طرح را پی گيری كردند. از طرف دانش��گاه تهران هم 
دكتر شهين ايروانی و دكتر نرگس سجاديه، از اعضای 
هيئت علمی گروه فلسفة تعليم و تربيت و محمدرضا 
مدنی فر و سعيده باقری از دانشجويان دكترای همين 
گروه، به تناوب در جلسات حضور داشتند و از نزديك 
يا دورادور اين تجربة جمع��ی را همراهی می كردند. 
عالوه بر آن، در دانش��كده، اعضاي گروه روان شناسی 
و آم��وزش كودكان اس��تثنايی، به وي��ژه دكتر علي 
اكبرارجمندنيا و اعضاي گروه روان شناسی تربيتی، به 
خصوص دكتر الهه حجازی، به ياری پروژه شتافتند. 
تيم پژوهش��ی دكتر ارجمندنيا در بررسی مشكالت 
يادگي��ری دانش آموزان مدرس��ه  و دكتر حجازی، با 
همراهي يكي از دانشجويان گروه آموزشي شان، خانم 
ميرزاي��ي، در موضوع اصالح رفتارهای پرخاش��گرانة 
دانش آم��وزان، همراه و همكار پروژه بودند. همچنين 
يك مشاور داوطلب، خانم ابراهيمی، طی مدت اجرای 
طرح، به صورت پاره وقت به عنوان مش��اور كارورز در 
مدرسه حضور داشتند و در ضمن همكاری با اوليای 
مدرسه، تيم دانش��گاه را نيز در اجرای برنامه ها ياری 
می كردند. در نهايت، اجرای اين پژوهش نتيجة ارادة 
جمعی و پيگيری و عالقه ای بود كه تك تك اين افراد 
در دنبال كردن مس��ائل تربيتی دانش آموزان از خود 

نشان دادند. 

این طرح با همکاری 
چه کسانی اجرا شد؟ 

بخش 2-13 كه به زمان تعليم وتربيت می پردازد، در بند 
6 اظه��ار می دارد: »وزارت آموزش وپرورش موظف اس��ت 
از مش��اركت حداكثری خانواده ها، دستگاه های فرهنگی، 
هن��ری، خدماتی، مذهب��ی، توليدي و... ب��رای طراحی و 
اجرای برنامه ها و فعاليت های خارج از كالس و مدرسه، به 
خصوص بخشی از برنامه ها كه در تابستان اجرا می شوند، 
استفاده كند«. اين بند به امكان همكاری های گسترده تر با 

نهادهای خارج از مدرسه اشاره دارد.
مجموعة بنده�ای مذکور در س�ند تحول بنیادین 
و س�ند برنامة درس�ی ملی، تمهیدات قانونی برای 
همكاری مدرسه و نهادهای محلی را فراهم می کنند. 
اما ن�وع همكاری ها به فعالیت های پرورش�ی خرد 
مربوط است. آنچه در پيوند عميق مدرسه و ساير نهادها 
در يافتة دوم به دس��ت آمد، ع��الوه بر حوزة فعاليت های 
پرورشی خرد درون مدرس��ه ای، مستلزم اقدامات الزم در 
منطقه و محله است كه به ويژه شهرداری و نيروی انتظامی 
و حتی شوراياری می توانند در اين باره مؤثر باشند و  نتيجة 
آن كمك به حذف يا تعديل مشكالت پرورشی كالنی است 
كه مدرسه با آن دست به گريبان است. آموزش، حمايت 
عملی و ايجاد امنيت برای دانش آموزان و مادران ايش��ان 
كه گاه زنان سرپرس��ت خانوار هستند و تخصيص برخی 
امكانات تكميلی برای فعاليت های پرورشی مدرسه در اين 
راس��تا می تواند قدم های تعيين كننده ای  برای اصالحات 
اصيل و كالن آموزش��ی و منطقه ای باشد و امكان نيل به 
هدف های آموزش��ی � پرورشی مدرس��ه را تا سطح قابل 

قبولی افزايش دهد. 
نقش بس��يار مهمی كه دانشگاه به عنوان يك نهاد مرجع 
علمی می تواند ايفا كند، وظيفة  برنامه ريزی، همفكری و  
ايجاد فضای هماهنگی و همكاری مبتنی بر مبانی علمی 
و  به ويژه در تحليل مس��ائل مشترك و  كمك در يافتن 
راه حل ه��ای مؤثر بومی مبتنی ب��ر دانش علمي، دينی و 

فلسفی است.
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