
 رشد معلم | دورۀ ۳۹ |  شمارۀ 8 | ۱۴۰۰

پای درس استاد

پرســش، نماد کمال و تربيت يافتگی 
متاع  آموزش و پرورش  در  پرسش  است. 
نايابــی نيســت. ســؤال های متعددی 
در کالس هــای ما پيــش می آيند، اما 
کمال نيافته انــد؛ يعنی برآمــده از فهم 
و ادراک مســئله نيســتند. ســواد در 
آموزش و پرورش بايد از حجم آگاهی ها و 
گسترة آن ها، به گسترة مجهوالت ناب و 
سؤاالت عالمانة دانش آموزان تغيير کند. 
آموزش و پرورشی مورد تأييد است که در 

آن نظرية پرسش محوری حاکم باشد.
 ايــن نگاه بــه پرسشــگری، در حال 
حاضر در مهجوريت است. دانش آموزی 
که چنين ظرفيتی در او شــکل گرفته 
و از مطرح کردن پرســش خود و يافتن 
پاســخ آن لذت می برد، ديگر از مدرسه 
روی گردان نخواهــد بود. به اين ترتيب 
صيانــت مدرســه حفظ خواهد شــد. 
برای دستيابی  نســل پرسشــگر قطعًا 
به آرمان های توســعة علم و فناوری و 

خلق ثروت، نســل مستعدتری است. با 
تغييــر جريان تربيت از پاســخ محوری 
به پرســش محوری، می توان از بی جهت 
گشــتن در اينترنــت جلوگيــری کرد. 
بنابرايــن، ابتدا بايد بمبــاران اطالعات 
توسط دبير به دانش آموز را کاهش داد 
تا فضا برای تفکر و تأمل برای دانش آموز 
ايجاد شــود. همچنين، گنجاندن بخش 
و  فرايندی  ارزشــيابی های  در  ســلبی 
پايانی باعث می شود دانش آموز به طرح 
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کمال
درسؤال
 دكتر محمود مهرمحمدى
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

برای مشاهده فیلم سخنرانی
این مطلب تصویر را اسکن کنید.

 متن زیر سخنرانى دكتر محمود مهرمحمدی در جشنواره موسوم به چهارسوق 
یازدهم، در سال ١٣٩٧، است. نظر به اهمیت آن، بخش هایی از آن را تقدیم می كنیم.



ســؤال در ذهن خود بپــردازد. فرصت 
پرسشگری با هم ساالن نيز بخش مهمی 
است که در اين رويکرد بايد مورد توجه 

قرار گيرد.
دربارة پرســش و پرسشــگري سخن 
بســيار گفته شــده اســت و در عمل 
هــم، در نظام آموزش وپرورش، شــاهد 
جلوگيري يا نهي از طرح پرسش توسط 
دانش آموزان نيستيم، پس اگر قرار است 
مسئلة پرســش و پرسش گري موضوع 
بحثي باشد كه تازه و جذابيتی متفاوت 
داشته باشــد، از چه زاويه ای بايد به آن 

نگريسته شود؟

چگونه به مقولۀ پرسش نگاه كنيم؟
مــن می خواهــم از يك زاويــة ديگر 
بــه آن نگاه كنــم. اينكه پرســش در 
آموزش و پرورش متاع نايابي نيست. اگر 
يك تيپ شناســي خيلي خيلي اجمالي 
و دم دســتي بخواهيم بكنيم، يك عده 
دانش آمــوز به يك معنا، درس دوســت 
و درس خوان داريــم كه به هر حال در 
فرايند آموزش، در نوعي تكاپو هســتند 
براي فهــم مطلبي كه معلــم در حال 
طرحش است. بنابراين، در اين تكاپوي 
خودشان پرسش هايی را مطرح می کنند 
تا بهتر بفهمند؛ خيلي هم عالي و معلمان 
هــم كم و بيــش از اين نوع پرســش ها 
استقبال می کنند و تالش می کنند آن 
فهمي كه بايد، براي دانش آموز حاصل و 

ابهامات برطرف شود.
عــده ای دانش آمــوز هــم داريم كه 
اتفاقًا خيلي درس دوســت نيستند؛ چه 
بســا درس گريز هم هستند. ولي خب، 
اين ها هم پرســش دارنــد و اين ها هم 
طرح پرسش می کنند. اما طرح پرسش 
توســط اين دســته از دانش آموزان با 
قرار  دنبال می شــود.  ديگــري  اهداف 
است مثاًل امتحاني برگزار شود، چند تا 
ســؤال كنيم، معلم را منصرف كنيم از 

امتحان گرفتن يا حتي خودمان معلم را 
امتحان كنيم. سؤال كنيم كه عيار معلم 
دستمان بيايد و خالصه يك خرده او را 
دچار معذورات خاصي كنيم. به هر حال 

اين تيپ سؤاالت هم مطرح مي شوند.

جست وجوى كمال در سؤال
من به دنبال طرح اين ايده هســتم كه 
در آموزش و پرورش گونه ای از پرسش 
بايــد نمايندة تمام و كمال دســتيابي 
دانش آموزان به رشــد و كمال مورد نظر 

تلقي شود. سواد در آموزش و پرورش ما 
بايد از حجم دانسته ها و حجم آگاهی ها 
يا گســترة اطالعاتي كــه دانش آموزان 
در اختيار دارنــد، تعريفش تغيير كند. 
ســؤال در گســترة دانســتن، سواد و 
تربيت يافتگي در گســترة دانستن ديگر 
معنا نمی شــود، بلكه بايد در گســترة 
مجهوالت ناب، ســؤاالت بــا كيفيت، و 
ســؤال های عالمانه ای كه دانش آموزان 

مطرح می کنند، جست وجو شود.
تعريفمان از سواد را بايد عوض كنيم. 
تعريفمان از فرهيختگي و تربيت يافتگي 
را بايــد عــوض كنيم و پيشــنهاد من 
اين اســت كه طرح سؤال خوب توسط 
دانش آموزان را نمايندة ويژه يا نمايندة 
برتر و برجستة تربيت يافتگي بدانيم، اما 
سؤال با عيار؛ سؤالی كه به آن مي گويند 
ســؤال عالمانه؛ ســؤال برآمده از علم؛ 
سؤالي كه پس از فهم مطلب جديد در 

ذهن دانش آمــوز جرقه مي زند. ذهن او 
ذهن پرسش ســازي است كه بر اساس 
دانســته های جديد، مجهول جديدي را 
خلق می کند. پيشــنهاد من اين است 
كه ايــن را به عنوان معيار تربيت يافتگي 

بپذيريم.
طرح ســؤاالت خوب، نه اين است كه 
ذهن ما فقط انبار اطالعات بشود؛ حتي 
اگر آن اطالعات را به درستي فهم كنيم. 
در آموزش و پرورش ما، در جريان تعليم 
و تربيــت، اگر جريــان خروجي جريان 
تعليم و تربيت، به خاطرسپاري و توسعة 
محفوظات باشــد كه خانه از پاي بست 
ويران اســت، اما حتي اگر فهم مطالب 
هــم در دســتور كار باشــد و خروجي 
كار تعليم و تربيــت فهم باشــد، نظرية 
بســنده  كه  می گويد  پرســش محوري 
نيســت، كافي نيست. نوعي فراتر رفتن 
از فهم، از شــناخت، نوعي درنورديدن 
مرزهــاي فهم و شــناخت اســت كه 
خوب  آموزش و پرورشی  معرف  می تواند 

باشد.
آموزش و پرورشي خوب است كه در آن 
دانش آموزان قادر می شوند پرسش های 
عالمانــه طرح کننــد؛ قادر بــه طرح 
پرسش های با كيفيت و باعيار می شوند.

گزارة اصلي اين نظريــة تربيتي، اين 
نگاه متفاوت به سواد و به تربيت يافتگي، 
اين اســت كــه ما ذهــن پردازش گر و 
پرسش ساز بر پاية معلومات و مكتسبات 
را ذهــن تربيت يافته تلقي می کنيم، نه 
آن ذهني را كه مجموعه اي از اطالعاتي 
را كه در اختيارش قــرار گرفته، مانند 
اســفنج، جذب كرده اســت و در ذهن 
خودش نگهــداري مي كنــد. اين نگاه 
به پرسش و پرسشــگري به  عنوان نماد 
تربيت يافتگــي، يــا نماد ســواد، البته 
بــه باور مــن، در آموزش و پــرورش به 
رسميت شناخته نشده و در مظلوميت 
و مهجوريت اســت. چرا ما بايد به دنبال 
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آموزش و پرورشی خوب 
است كه در آن دانش آموزان 
قادر می شوند پرسش های 

عالمانه طرح کنند
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چنيــن نگاه تازه و چنين برند تازه اي از 
تعليم و تربيت باشيم؟

مجموعــه اي از چرايي ها را مي شــود 
مطرح كرد. پرسش آفريني و برخورداري 
از توان استخراج سؤال تازه از معلومات 
مكتسبه، چرا مســتحق تبديل شدن به 
برند يا فلسفة تعليم و تربيت رسمي در 

عصر كنوني است؟
 به نظــر من داليل متعــددي وجود 
دارد. اول اينكه ما در واقع به اين ترتيب 
بهره وري جريان تربيــت را به حداكثر 
می رســانيم. چــرا كه در واقع ســؤال 
نشــان دهندة انرژي متراكم و آزاد نشدة 
كه چنين  دانش آموزي  است.  يادگيري 
ظرفيتي را در خودش ايجاد كرده و در 
واقع چنين انرژي ای در او شكل گرفته 
است، نسبت به دانش آموزي كه چنين 
ظرفيتي در او شكل نگرفته، در موقعيتی 
ممتاز است. انساني كردن جريان تربيت، 
لذت بردن از طرح پرســش و همچنين 
لذت بردن از دستيابي به پاسخ پرسش، 
دو خصلــت و دو ويژگــي منحصــر به 

موجود انساني هستند.
اگر قرار باشد مدرسه بر كاركرد انتقال 
اطالعات يا آنچه من به آن پاسخ محوري 
مي گويم، اصرار كند، در واقع بر شــاخه 
نشسته اســت و ُبن می برد. پس تغيير 
اين رويكــرد و تغيير نــگاه به موضوع 
ســواد و تربيت يافتگي از پاسخ محوري 
به پرسش محوري، نوعي صيانت از نهاد 
اجتماعي مدرسه هم محسوب مي شود. 
در غيــر اين صورت بايد بــه جد نگران 
باشــيم كه مدرسه ممكن است در واقع 
ديگر در عصر اطالعات و ارتباطات دوام 

نياورد.

هم سويى با آرمان های توسعۀ جامعه
 مشــخص است كه نســل پرسشگر 
نســلي اســت كه براي دســتيابي به 
آرمان های توسعة علم و فناوري و خلق 

ثروت در هر جامعه، نســل مستعدتری 
اســت. بنابراين، نسل پرسش گر يكي از 
داليل خوبي اســت كه ما بتوانيم با اين 
تغيير نگرش زندگي كنيم و كنار بياييم 

و باالخره چاره اي بالقوه مؤثر است.
پرســش محوري كه در عصر  رويكرد 
مــا به حــل معضلي به نــام وب گردي 
تبديل شــده و يــك تهديد محســوب 
می شــود. مــا می توانيــم بــا تغييــر 
از پاســخ محوري به  جريــان تربيــت 
پرســش محوري، وبگردي را به فرصت 

تبديل كنيم؛ فرصتي كه بســيار ارزنده 
اســت و صرف وقت در فضاي اينترنت 
را كاماًل جهت دار و هدف دار و ســازنده 

می کند.

پرسش محورى  استقرار  راهكارهاى   
در نظام تعليم و تربيت

 نخستين موضوع، قطع جريان  باران 
اطالعاتي توســط معلم و كتاب درسي 
البته نه متوقف كــردن جريان  اســت؛ 
انتقال اطالعــات و جريان انتقال دانش 
علمي. خير، بمباران كردن منظور است؛ 
يعني هم به  عنوان مؤلفان كتاب درسي 
و هــم به عنوان معلمــان، بايد قدري از 

چگالي مطالب كم كنيم
 فضايي را بايد آماده كنيم براي اينكه 
مجال تأمل و تفكر و رويش پرسش در 
ذهن دانش آموز ايجاد شود. ارج گذاردن 
عملي و علني به دانش آموز پرســش گر 

توســط معلم، مدرســه و والدين. حال 
اينكه االن اين نوع پرسشگري متأسفانه 
بيشتر تخطئه می شود. دانش آموزاني كه 
پرسش های عالمانة خوب غيرکليشه ای 
مطــرح می کننــد، معمــواًل تخطئــه 
می شوند. ارج گذاردن و فروريختن قبح 

ندانستن در ذهن مخاطب.
 معلمان، براي اينكه اســوة رفتاري 
دانش آموزان هســتند و براي اينكه در 
ذهــن دانش آموزان اين اســوة رفتاري 
داناي كل تعريف نشــود، حتي اگر الزم 
باشــد، در مواقعي به ندانســتن پاسخ 
برخي از ســؤال ها تظاهــر كنند تا قبح 
ندانســتن و برخورداري از پرسش های 
خــوب را، با رفتار خودشــان، در ذهن 

دانش آموزان فرو بريزند.
 گنجاندن بخش سلبي در آزمون و 
ارزشيابی ها؛ چه ارزشيابی های فرايندي 
و چه ارزشــيابی های پايانــي. از بچه ها 
بپرســيم در پی معلوماتــي كه در اين 
كالس كســب کرده ايد، چه سؤال های 
تازه ای براي شما مطرح شده اند؟ منظور 
از بخــش ســلبي در آزمون هــا چنين 

چيزي است. 
 انعطاف در برنامة درسي. اگر برنامة 
درســي وجه غيرتجويزي نداشته باشد 
و انعطافي در آن وجود نداشــته باشد و 
در واقع مدرســه فرصت پيگيري پاسخ 
به ســؤال های خوب روييــده در ذهن 
دانش آمــوزان را به آن ها ندهد، طبعًا ما 

راه به جايي نخواهيم برد.
 و نکتة آخر، توسعة يادگيري خارج 
از كالس درس است. بايد در طبيعت و 
در محيط های طبيعي فرصت گفت وگو 
و يادگيري با همســاالن را كه فرصت 
بســيار ناب و بكر و بي نظيري اســت 
فراهم کــرد تا دانش آموزاني كه از نظر 
رشــدي با همديگر در سطح بيش و كم 
يكســاني قرار دارند، بتوانند هم افزايي 

کنند.
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سؤال نشان دهندۀ 
انرژی متراكم 

و آزاد نشدۀ يادگيری است


