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آیندۀ آموزش و پرورش

میزگرد

 بخشی از برنامۀ دیگران نباشیم
دکتر حیــدر تورانی، ســردبیر مجلة 
رشــد مدیریــت مدرســه، در ابتدای 
این میزگــرد گفت: »عصــر دیجیتال 
و ســرعت باالی فنــاوری ارتباطات و 
اطالعــات، هم بســتگی زیاد انســان ها 
به یکدیگــر و موقعیت هایی که روز به 
روز نقششــان تغییــر می کند، از جمله 
عرصه هایی هســتند که نشان می دهند 
آموزش و پــرورش ما چگونه آینده ای در 

پیــش خواهد داشــت«. تورانی با بیان 
اینکه »آینده به ســوی ما می آید، باید 
دید چه انتظاری از این نقش های جدید 
می رود«، ادامــه داد: در عصر دیجیتال 
شاهد آن هســتیم که نقش ها در حال 
تغییرند. خیلی وقت ها بعضی از نقش ها 
نیز جابه جا می شــوند، مشارکت و خرد 
جمعی بیشــتر و ارتباطات گسترده تر و 
عمیق تر می شــوند. همــة این عوامل و 
موضوعاتی از قبیل مدرســه ها و عدالت 

تمرکززدایی،  و  مدرســه ها  آموزشــی، 
مدرســه ها و خصوصی سازی، مدرسه ها 
و تنــوع و تكثر، مدرســه ها و انتخاب 
والدین، مدرســه ها و اســتلزامات عصر 
دیجیتــال و همچنیــن مشــترکات و 
تمایزهایی که با دنیای پیشرفته داریم، 
نظام آموزشی را تحت تأثیر خویش قرار 
می دهد. به هر حال باید خودمان را پیدا 
و تكلیف و جایگاهمان را مشخص کنیم. 
تا خودمان ندانیم کجا هســتیم و کجا 

میزگرد اعضای شورای برنامه  ریزی مجلۀ رشد مدیریت مدرسه

میزگرد برخط اعضای شــورای برنامه ریزی مجلة رشــد مدیریت مدرســه با حضور دکتر حیدر تورانی، دکتر علی خلخالی، دکتر 
مرتضی مجدفر، ابراهیم اصالنی، مهندس صادق صادق پور و دكتر محمد علی شامانی برگزار شد. در این میزگرد با نگاهی به صدسال 
اخیر، فعالیت آموزش و پرورش در کشــور نقد و بررسی شــد و دربارة لزوم برنامه ریزی و چاره اندیشی برای سال های پیش روی نظام 

آموزش و پرورش بحث و تبادل نظر شد.

رشد مدیریت مدرسه | دورۀ ۱۹ |  شمارۀ ۳ | بهار ۱۴۰۰ ۸



می خواهیم برویم، قطعًا بخشی از برنامة 
دیگران خواهیم شد. الزمة اینکه بخشی 
از برنامه دیگران نشــویم، این است كه 
بتوانیم در زمین خودمــان بازی کنیم 
و بر مبنای اعتقــادات و اصول تربیتی 
خودمان حرکت کنیم. خوشبختانه سند 
تحول این مهم را برای ما فراهم ساخته 

است«.
 وی همچنین گفت: »آینده به سمت 
مــا می آید، بیش از اینکه ما به ســمت 
آینده برویم. اگر قرار است موفق باشیم، 
باید دورتر، ســریع تر و بیشــتر ببینیم. 
این ها را فرهنگ سازی کنیم و در قالب 
ظرفیت مجلــه، گفتمان ســازی کنیم 
تا موضوع در ســطح مدرسه و خارج و 
باالتر از آن، طرح شــود و مورد استفاده 

قرار گیرد«.

 الزمۀ دنیای امروز تعامل است

دکتر حیدر تورانی با بیان اینکه دنیای 
امروز دنیایی با سبك و روش حكمرانی 
جدید است، معمواًل استانداردها، بایدها 
و قوانینی بین المللی تعیین می کند كه 
هر كس یا هر كشوری با آن استانداردها 
و بایدها و قوانین پیش رود و ســازگار 
شــود، امتیاز می گیرد، اگــر نه حذف 
می شود. نمونه های آن را از سازمان ها و 
مراكز علمی جهانی و بین المللی )مانند 
یونسكو(، ورزشی )مانند فیفا( و سیاسی 
)ســازمان ملــل( مشــاهده می کنیم. 
بنابراین، نمی توان با دنیای امروز بدون 
تعامــل و تضارب فكــری و علمی فعال 
پیش رفت. اگر بخواهیم و بتوانیم در این 
تعامل دســت برنده داشته باشیم، باید 
داشته  روشنی  راهبردهای  و  چشم انداز 
باشــیم و بدانیم چــه می خواهیم و چه 
می کنیم. اما اگر چراغ خاموش و تنها در 
خلوت و عزلت پیش برویم، نه تنها اتفاق 
مثبتی در مســیر پیشــرفتمان نخواهد 

افتاد، بلكه پسرفت نیز خواهیم داشت. 
او گفت: »اگر امروز برخی از كشــورها 
در ادارة مدرسه هاشان موفق ترند، به این 
دلیل است که از قبل ترها شروع کرده اند 
و زیرساخت های نرم و سخت مورد نیاز 
را آماده كرده و آینده را زودتـر دیده اند. 
عصـر امــروز عصر دیجیتال است و ما 
موقعی می توانیم مؤثر و موفق باشیم که 
آموزش و پرورش را نهادی سرمایـــه ای 
بــاور كنیــم و آینـــده را به درســتی 

بنگاریم.«

 ارتباطات و تعامالت را جدی 
بگیریم

ابراهیم اصالنـــی در این نشسـت 
تخصصی گفت: »وقتــی نگاه به آینده 
داریم، طبیعی اســت باید گذشــته را 
نیــز مرور کنیم. تجارب گذشــتة نظام 
آموزشــی نشــان می دهد کــه ما در 
زمینة نگاه به انســان، زندگی و تربیت 
نتیجه اش  که  داشــته ایم  اشــتباهاتی 
امــروزه در زندگی شــخصی مردم  را 
و نیــز رفتارهای اجتماعـــی - تربیتی 
می بینیم«. اصالنی ادامه داد: »ده سال 
اســت که ســند تحول به طور جدی 
مطرح اســت. اما واقعــًا در حد حرف 
است. همه اصرار می کنیم همه با سند 
آشنا شــوند. اما در عمل نظام آموزشي 
و حاكمیتي کشــور، اقدام عملِی مؤثر و 
جدی برای تحقق ســند نکرده اســت؛ 
ســند به عنوان چشــم اندازی است که 
صرفًا چراغ هاي آرزوها را روشــن کرده 
اســت«. عضو شــورای تحریریة مجلة 
رشــد مدیریت مدرسه ادامه داد: »بهتر 
است نظام آموزشی، متوجه شود که در 
سال های گذشته نارسایي هاي جدی در 
آموزش داشته است و نگاهش به انسان 
و تربیت جامع نبوده است. بدون ارتباط 

با دنیا نمی  توان زندگی کرد.«

 ترسیم آینده با نیم نگاهی 
به گذشته

سردبیر مجلة رشــد مدیریت مدرسه 
بــرای ســهولت در ادامــة گفت وگو، با 
ذکر مثالی توضیح داد: »شیشــة جلوی 
ماشــین بزرگ است. باالی شیشة جلو، 
یک آینة کوچک قــرار دارد که راننده 
از طریــق آن عقب را هــم می بیند. به 
عبارت دیگر، عقب را با یک آینة خیلی 
کوچــک و جلو را با یک شیشــة خیلی 
بــزرگ می بیند. در واقع نــگاه به جلو 
باید بزرگ تر و وســیع تر باشــد و البته 
نیم نگاهی هم باید به گذشــته داشت. 
اجازه دهید رو به جلــو گفتمان كنیم. 
جلو که برویم و مطلوب ها و استانداردها 
که مشخص شــوند و نرم های پیشرفت 
خود را نشــان دهند، خود به خود نارسا 
بودن یــا معیوب بودن روش های حال و 
گذشته مشــخص خواهند شد. به جای 
اینکه بگوییم گذشــته این گونه بوده و 
خود را در مظــان اتهامات بی ربط قرار 
دهیم و متوقف شــویم، آینده را ترسیم 
کنیم و بگوییم بر اساس آموزه های ملی 
و دینی و نیز چشم انداز دنیای پیشرفته، 
آموزش و پرورش موفق این است و آیندة 
ایران نیز باید این گونه باشــد. لذا وقتی 
مطلوب هــا را بیان کنیــم و بگوییم که 
مطلوب این گونه است، آن گاه خودبه خود 
وضع گذشته و موجود محك می خورد 
و زیر ســؤال می رود. این رویكرد رو به 
جلو، گفت وگویمان را بهتر پیش خواهد 

برد«.

 لزوم غیرخطی شدن 
برنامه ریزی ها

 دكتـر مرتضــی مجدفـــر در این
نشســت تخصصی با تقســیم یک قرن 
گذشــتة آموزش و پــرورش کشــور به 
دو بخــش، گفت: »یک بخش تا ســال 

9رشد مدیریت مدرسه | دورۀ ۱۹ |  شمارۀ ۳ | بهار ۱۴۰۰



1345 و بخــش دوم از ســال 1345 
که اصالحات آموزشــی با تأسیس دورة 
راهنمایــی در اجالس رامســر شــروع 
شــد.« عضو شــورای تحریریــة مجلة 
رشــد مدیریت مدرسه گفت: »45 سال 
ابتدای قرن گذشــته، به صورت باری به 
هر جهت گذشــت. اما از ســال 1345 
به این ســو، ما شــاهد تغییــر حیات 
مکرر نظام آموزشــی بودیــم«. مجدفر 
ادامــه داد: »ما در دوره های تحصیلمان 
در تربیــت معلم درســی داشــتیم با 
عنوان برنامه ریــزی، برنامه ریزی خطی 
کرونا  تجربة  غیرخطــی.  برنامه ریزی  و 
به ما نشــان داد، اتفاقی کــه در تولید 
صنعتــی رخ داده، این اســت که تولید 
صنعتی از غیرخطی بودن خارج شــده 
است و الجرم آموزش هم در قرن جدید 
از خطی بودن خارج خواهد شــد. نمونة 
کوچک این شرایط را در ماجرای کرونا 
دیدیم. در واقع برنامة ســاالنه ای را که 
مدیران مدرسه ها می نوشتند و برنامه ای 
خطی بود، مجبور شــدند جایگزین دار 
بنویســند. یعنی برنامه ای بنویسند که 
چند شقه و چند ســناریو را پیش بینی 
کند و چــون ادارات و آموزش و پرورش 
کل ما با این تفکر تربیت نشــده بودند، 
در ابتدا اختیــار دادند که هر چه مدیر 
مدرســه گفت پیاده شــود. ولی چون 
این ها با این تفکر تربیت نشــده بودند، 
بالفاصله حرف هایشان را پس گرفتند و 
روی آوردند به اینکه دوباره آن را خطی 

و ابالغی  کنند. 
می خواهم بگویم، یکی از الزامات قرن 
برای آموزش و پرورش ما غیرخطی شدن 
برنامه ریزی هاسـت. به واسـطة سرعــت 
فراوانی که خواهیم داشــت، به واسطة 
تغییرات مکرری که داشتیم و خواهیم 
داشت و به واسطة تجربة کرونا و اتفاقاتی 
که افتاد و به ما نشــان داد برنامه ریزی 
خطی جــواب نمی دهد، مــا باید روی 
بیاوریــم بــه برنامه ریزی در شــرایط 
نامطمئن، و برنامه ریزی با شرایط نابرابر. 
در واقــع ورود ما به قــرن جدید باید با 
نگاه جدیدی باشد. این را به عنوان یک 
شــاخصه در قرن جدید عنوان می کنم، 
مبنی بر اینکه اولین تفاوت قرن جدید 
با قرن گذشته، در نوع برنامه ریزی است. 

برنامه ریزی  از  برنامه ریزی می تواند  این 
راهبردی شروع شــود و به برنامه ریزی 
عملیاتی مدرســه ای و حتــی به برنامة 

درسی و کالسی معلم برسد«.
 مجدفــر توضیــح داد: »امــروز و در 
شــرایط کرونا، چندین جایگزین برای 
معلم ایجاد شده اســت. در واقع، معلم 
ما هیبریدی یا چندگانه سوز شده است! 
هم باید برخــط تدریس کند و هم باید 
آمادگی تدریس انفرادی داشته باشد. و 
هم آمادگی داشته باشد نسخة کاغذی 
به منزل بچه ها بفرســتد. در حالی که 
قبــاًل فقط یک روش تدریس داشــت. 
به اعتقــاد من، مهم تریــن عنصر قرن 
جدید در آموزش و پرورش، تغییر در نوع 
برنامه ریزی و نگاه به برنامه ریزی اســت 
برنامه ریزی  برنامه ریزی خطی به  از  که 

در شرایط نامطمئن پیش برود«.

 ابتدا چشم  انداز را مشخص کنیم

مهنـدس صادق صادق پـور در این 
جلسه یکی از ضرورت های عصر حاضر 
را تمرکز از نقاط منفی به سمت قوت ها 
و فرصت ها عنوان کــرد و گفت: »باید 
بتوانیم نگاهمــان را تغییر دهیم. امروز 
در جامعــه کاســتی ها و تهدیدها را به 
خوبــی می بینیم. اما فرصت ها و قوت ها 
را کمتر می بینیــم. پیتر دراکر جملة 

معروفی دارد که می گوید: به فرصت ها 
غذا دهید، به مشکالت گرسنگی. اما ما 
خیلی وقت ها برعکــس عمل می کنیم. 
لــذا پیشــنهاد اول من بــرای ورود به 
چشم انداز  مشخص کردن  آینده،  دنیای 
است؛ اینکه می خواهیم کجا برویم. دوم 
اینکه برای رســیدن به آن چشم انداز، 

مهارت های الزم را فرا بگیریم«. 
ورود  »مهارت های  گفــت:  صادق پور 
به آینــده خیلی متفاوت از مهارت هایی 
نقلی  تاکنون داشــته ایم.  هســتند که 
اســت که می گوید، مدرسه های آینده 
اولین  شــش ضلع خواهنــد داشــت. 
ضلــع خودآمــوزی و یادگیری اســت 
و بعد به ســراغ بازی و نشــاط، قصه و 
داستان سرایی، طراحی و معنا می روند. 
در همین جا می خواهم پیشــنهاد کنم 
مدیران محتــرم دو کتــاب پنج ذهن 
بــرای دنیای آینده و ذهــن کامل نو را 

بخوانند«. 
صادق پور این دو کتاب را برای مدیران 
مدرسه ها مؤثر دانست و گفت: »گاردنر 
در کتــاب پنــج ذهن بــرای آینده، به 
ذهن های منظم، منسجم، خالق، مؤدب 
و اخالقی اشــاره می کند و معتقد است 
آرامــش نتیجة ذهن مؤدب اســت. اگر 
ذهن مؤدب نباشــد، آرامش هم نیست. 
الزمة مدرســه های آینده این است كه 
مدیران حتمًا پنج شــاخصه را داشــته 
باشند: 1. فکر بکر؛ 2. ترسیم آینده؛ 3. 
شوق تغییر؛ 4. صداقت؛ 5. بزرگواری«.

 ترس مانع خالقیت است

دکتر محمدعلی شــامانی چنین 
شــروع كرد: »تا از ترس ها عبور نکنیم، 
هیچ آینده ای امــکان وقوع ندارد. ما به 
و آن ها  ترس هایمان سنجاق شــده ایم 
را رفتار مصلحت گرایانه و برخاســته از 

دکتر تورانی: 
اگر امروز برخی از 
كشورها در ادارۀ 

مدرسه هاشان موفق ترند، 
به این دلیل است که از 
قبل ترها شروع کرده اند 
و زیرساخت های نرم و 

سخت مورد نیاز را آماده 
كرده و آینده را زودتر 

دیده اند
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عقالنیت تعریف می کنیم. ترس با عقل 
در تقابل است. عاقل ترسو نیست. عاقل 
شجاع و رو به آینده است. ما برای اینکه 
نشــان دهیم آدم های صاحب احتیاطی 
هســتیم، ترس ها را برجسته می کنیم و 

خودمان را پشتشان گم می کنیم«.
 شــامانی الزمة تفکر دربارة آینده را 
عبور از ترس ها دانســت و گفت: »ابتدا 
بایــد از منطقة ترســناک ذهن بیرون 
بیایید. چون شــما را بــه هم می ریزد. 
منطقة امن را از شما می گیرد و خواب 
راحت را دریغ مــی دارد. ترس ها هیچ 
وقت فرصــت خالقیت و اندیشــه های 
جســورانه به شــما نمی دهنــد. فردا 
مستلزم نگاهی جســورانه است. ما در 
نگاهمــان به آینده نیــز خیلی با مدل 
ســابق حرف می زنیم. فــردا از جنس 
رشــدی نبوده است که دیروز ما تجربه 
کرده ایم. نرخ این رشــد به مراتب قابل 
پیش بینی نیســت. فردا در ابهام به سر 
می برد. اگر می خواهیــم از فردا حرف 
بزنیم، باید امروز را بفهمیم. سخن فردا 

از اکنون آغاز می شود«. 
تحریریة مجلة رشــد  عضو شــورای 
مدیریت، با تأکید بر اینکه نمی خواهیم 
از خالقیت ها و نوآوری ها استفاده کنیم، 
گفت: »هنوز، همان طور که پدرانمان به 
شــالیزارهایمان می رفتند، می رویم. در 
واقع نمی خواهیم از دســتاوردهای روز 
بهــره ببریم. بعد هــم توجیه می کنیم. 
االن عصر نانو اســت. در عصر نانو الزم 
نیست صدها تن مصالح مصرف کنیم. ما 
آدم هایی هستیم که برای بستن سوراخ 
موش، ده ها كیســه گچ خالی می کنیم. 
امــروزه بچه هــا از مــا جلوترنــد و به 
حرف های مدیر و معلم گوش نمی کنند. 
مدیر باید خودش هم پای متربی با جهان 
نو شود، نه اینکه بایستد و آدرس دیروز 
را بدهد. ما نباید پشــت گذشته پنهان 
شــویم. این گونه ما بــه تهدید تبدیل 
می شــویم. بنابراین، الزم است بگوییم 
لطفــًا مدیراِن اینگونة مــا کنار بروند تا 
تعلیم و تربیت نفس بکشد. تا وقتی نگاه 
سنتی داریم، حتی با وجود کسانی هم 
که نو می اندیشــند، باد تازه ای نمی وزد. 
ما باید جنســمان را بــرای آینده آماده 
کنیم. جنس ما جنــس آدم هایی برای 

نوستالژیک  آدم های  ما  نیســت.  آینده 
هستیم. بپذیریم که اگر از فردا صحبت 
می کنیم، فردا همین اکنون است و اگر 
اکنون ذهن ما بدون رسوب است، فردا 
هم می تواند حرف های تازه داشته  باشد. 
نگاه ما بــه آینده به بازخوانی، ریکاوری 
و پرت شــدن در اقیانوســی نیاز دارد 
که در آن دســت و پا بزنیم. شــاید اگر 
بیماری کرونا نمی آمــد، حاضر نبودیم 
شــکل مدرســه ها را از ســنتی تغییر 
دهیــم. همان طور که گفتید، االن معلم 
ما چندگانه ســوز شده است. و این اتفاق 

منحصر به فردی است«. 
شــامانی با تأکید بر اینکه بازگشت به 
گذشــته امکان پذیر نیست، گفت: »اما، 
از آنجا که ما آدم های دیروز هســتیم، 
سد می ســازیم تا بگوییم دیروز بهتر از 
امروز است. اما هیچ دیروزی بهتر از فردا 

نخواهد بود«.

 تحلیل نهادی آموزش و پرورش

دكتـر علی خلخالی، عضـو دیگــر 
شــورای تحریریة مجلة رشد مدیریت، 
گفت: »جامعة متعادل یا نرمال جامعه ای 
اجتماعی  است که کمترین آسیب های 
و حد بهینــه ای از کارآمــدی را دارد. 
جامعة متعادل پیامد استقالل نهادهای 
نهادهای  اگر  اســت.  بنیادی  اجتماعی 
نداشته باشند،  کافی  استقالل  جامعه ای 
آن جامعه دچار آنومی می شود و آنومی 
با خودش انواع آسیب های اجتماعی، از 
جمله ناکارآمدی مزمن، را ایجاد خواهد 
کرد. اگــر در آینده چشــم اندازمان به 
است،  متعادل  ایجاد جامعه ای  ســمت 
بایــد تالش کنیــم نهادهــای بنیادی 
جامعه، استقالل نهادی خود را به دست 

آورند«.
 خلخالی بنیادی ترین نهادهای بشر از 
دیرباز تاکنون را نهاد خانواده، آموزش، 

اقتصاد، سیاســت و مذهب دانســت و 
گفت: »در طول تاریخ هر موقع یکی از 
این نهادها نتوانســت کارکردهای خود 
را داشــته باشد، آن جامعه دچار آنومی 
شد. امروز تمرکز بحث ما روی آموزش 
اســت. به زعم من، یکی از بزرگ ترین 
دشــواری هایی که از گذشــته بر نهاد 
آموزش و پــرورش ایران تحمیل شــده 
اســت، گرفتن استقالل نهادی این نهاد 
اســت. یعنی اجازه داده نشد این نهاد 
روی پای خود بایســتد و مستقل عمل 

کند«. 
او با بیــان اینکه اســتقالل نهادی از 
ســه بعد قابل مطرح کردن اســت، این 
سه استقالل را شــامل استقالل مالی، 
استقالل سیاسی و استقالل دانشگاهی 
دانســت و گفت: »در اســتقالل مالی، 
جوامعــی که توســعه یافته هســتند، 
توانســته اند از طریق سیستم حمایتی 
منابع  آموزش و پرورش  برای  مناســب، 
مالــی تأمین کننــد. امــا در آموزش 
دخالت نداشته باشــند. جامعه ای مثل 
جامعة ما معتقد است چون منابع مالی 
آموزش و پرورش را نهاد و نظام و سیستم 
تأمیــن می کند، بنابرایــن حق دارد در 

آموزش و پرورش مداخله کند«. 
خلخالی توضیح داد: »یکی از اسنادی 
که اخیــراً مرکــز پژوهش های مجلس 
نشــر داده است، می گوید در بسیاری از 
کشورها از جمله کشور ما، متولی اصلی 
آموزش و پرورش رســمی دولت اســت 
و عمــدة هزینه هــا از آموزش و پرورش 
تأمین می شــود و بر این مبنا، ارزش ها 
نیز  و اهداف نظام آموزش و پــرورش را 
دولت و نظام تعیییــن می كنند. چون 
دولت هزینه ها را تأمین می کند. از این 
حال  عین  در  آموزش و پــرورش  منظر، 
که مولد ارزشــمندترین ســرمایه های 
اجتماعی و زمینه ســاز توســعه است، 
تلقی می شــود.  نهــادی مصرف کننده 
خلخالی با اشاره به این سند گفت: »در 
ساختار سیستم ما آموزش و پرورش یک 
نهاد مصرف کننده اســت و بر آن اساس 
سیاســت های دیگری وضع شده است. 
دنیای آینــده دنیای تنزل حکومت های 
مرکزی است و دامنة قدرت حکومت های 
مرکزگرا کم می شود. به دلیل گسترش 
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قدرت شــبکه های اجتماعی، ما با نوعی 
قدرت شــبکه ای مواجــه خواهیم بود. 
اگر هرچه زودتر اســتقالل  بنابرایــن، 
نهادهای بنیادی مان را ســامان ندهیم، 

بقیة امور محقق نخواهند شد«.
 او ادامه داد: »نهاد آموزشــی وابسته، 
قادر نیست کارکرد بنیادی خود را انجام 
دهد. در هدایت تحصیلی به دانش آموز 
می گوینــد رشــته ای را انتخــاب کن، 
می گوید ببینیم بازار چه می طلبد. این 
خودش یک سم است و شما کارکردهای 
اصلی خــود را، بدون ایجاد اســتقالل 
)استقالل  آموزش و پرورش  برای  نهادی 
مالی، استقالل سیاســی و دانشگاهی( 

نمی توانید انجام دهید«. 
خلخالی استقالل مالی آموزش و پرورش 
را اداره کــردن خودش از طریق خودش 
تعریف کرد و دربارة استقالل دانشگاهی 
آموزش و پــرورش گفت كه خــود نهاد 
بایــد بگوید ما چه چیزی را چگونه باید 
بخوانیم. او دخالت دولت در این موضوع 
را دخالت در نهاد آموزشــی دانســت 
و گفت: »در آینده، به دلیل کم شــدن 
دامنة قــدرت حکومت های مرکزی، به 
دلیل گسترش قدرت در سطح جامعه، 
نهاد  باشــند  نتوانســته  جوامعی کــه 
آموزشی شان را مســتقل کنند، آسیب 

خواهند دید«. 
او بــه لــزوم حســاب پس دهــی در 
جوامعــی که می خواهنــد همه چیز را 
تحت کنترل داشته باشند، اشاره کرد و 
گفت: »با فرض اینکه یک نظام سیاسی 
می خواهد همــه چیز را در کنترل خود 
داشته باشد و دولت فراگیر باشد، باید از 
یک مدل پاسخ دهی در آینده برخوردار 
باشــد. قراردادی حقوقی بین مدرسه و 
خانواده بسته شده است. مدرسه مدعی 
این است که کتاب درسی دارد و به پدر 
و مادر اطمینان می دهد دانش آموز را به 

این اهداف می رساند«. 
او دربــارة چگونگی حسابرســی این 
سیستم گفت: »کار سیستم حسابرسی 
این اســت که در قــوة قضاییــه باید 
شــعبه ای ایجاد شــود تا بــه دعاوی 
آموزشی رســیدگی کند. اگر آخر سال 

شــد و بچه زبان انگلیســی یاد نگرفت 
یا نمازخوان نشــد، می توان در دادگاه 
این گونه  بــود  نهــادی که مدعــی  از 
خواهد شــد، شــکایت کــرد. اگر نهاد 
دهد  انجام  نهادسازی  می خواهد  دولت 
و دولــت نهادگرا باشــد، آیندة موفقی 
نگهداری  اگر می خواهد  خواهد داشت. 
و تضمیــن کیفیــت انجام دهــد، باید 
نهادی برای پاسخگویی هم ایجاد شود 

که پیگیر این نوع دعاوی باشد«.

 تربیت در فضای تنش زا 
شکل نمی گیرد

در بخش پایانی، هریك از حاضران در 
جمع بندی سخنان كوتاهی به این شرح 

داشتند:
ابراهیم اصالنی گفت: »نکته اینجاست 
که ما جاده را اشتباه می رویم. بنابراین، 
هر چــه در جاده می بینیم نیز اشــتباه 
اســت. ما باید جاده را عــوض کنیم و 
خیلی از چیزهای قبلی را دور بریزیم«. 
شامانی نیز با اشــاره به فرمایشی از 
امام صادق )علیه السالم( گفت: »وقتی 
در مسیر درست نیستی، هرچه سرعت 
گام هایت را بیشتر کنی، جز دور  شدن 
از مقصد چیزی نصیبت نخواهد شــد. 
آموزش و پرورشی که پیش روی ماست، 
در حال تبدیل شدن به آموزش و پرورشی 
رقابتی اســت. آموزش و پرورش رقابتی 
از یک سو می تواند فرصت خوبی باشد 
و از ســوی دیگر تهدیدی بالقوه است 
و تربیــت در فضای رقابتــی و تنش زا 
می خواهیم  ما  نمی گیرد.  شــکل  اصاًل 
آدم ها در عیــن رقابت در کنار یکدیگر 
هم زیستی و کنار هم بودن را بیاموزند. 

در پاســخ به این ســؤال که مدرســه 
برای چه الزم است باید گفت: مدرسه 
عمدة  بخش  تأمین کننــدة  بتواند  باید 
نیازهــای تربیت جمعی و هم زیســتی 
مســالمت آمیز باشــد. اگر قرار باشــد 
کارکرد مدرسه کارکرد قرن پیش باشد 
و مدرســه فقط در انتقال دانش نقش 
داشته باشــد، سال هاست این اتفاق از 
دست رفته است و کســی بر این مبنا 
بچه اش را به مدرســه نمی فرستد و اگر 
هم بفرســتد خالف عقالنیت است. ما 
نیازهای دیگری را باید برای بچه هایمان 
تأمیــن کنیم تا راحت تر زندگی کنند و 
از همه مهم تر انسان هایی باشند که در 
کنار خودشــان تمامی ادیان، مذاهب و 
نژادهــا را تحمل کنند و با هم زیســتی 
مسالمت آمیز، جهان را به فرصت مناسبی 

برای زندگی تبدیل کنند«.
صادق پور نیز با اشــاره به فرمایشــی 
از حضــرت امــام علی )علیه الســالم( 
کــه می فرمایند: »هر کــس دو روزش 
برابر باشــد، مغبون است« )بحاراالنوار، 
را  زمان  »بایــد  ج7،ص327(، گفــت: 
بشناسیم و ببینیم آینده به کجا می رود 
تا خودمان را متناســب با آن شــرایط 
آماده کنیم. لذا مــن دوباره بر می گردم 
به همان بحــِث فرصت ها را قدر بدانیم 
و فرصت هــا را بشناســیم. فرصت ها و 
انگیزه ها به هم پیوند خورده اند و افرادی 
را می بینند.  فرصت هــا  با انگیزه اند،  که 
فرصت هــا خــود را در موقعیت هــای 
منتظر  اگر  نمی کننــد.  عرضه  بی نقص 
شویم همة چراغ ها ســبز شوند، هرگز 
جایی را که هستیم ترک نخواهیم کرد. 
پس باید بپذیریــم که ما یک مجموعه 
مشــکالت داریم، اما فرصت های بسیار 

زیادی پیش روی ماست«.
خلخالـــی اســــتقالل نهــــادی را 
آینده  آموزش و پــرورش  نجات بخــش 
دانست و گفت: »شــکل کنونی تربیت 
معلم و شکل فعالیت مدرسه ها درست 
نیســت. معتقدم باید نهــادی در نظام 
نهادی  اســتقالل  و  آموزش و پــرورش 
بازنگــری صورت گیــرد و به نظرم این 

می تواند راه حل درستی باشد«.

دکتر خلخالی: 
یکی از بزرگ ترین 
دشواری هایی که 
از گذشته بر نهاد 

آموزش و پرورش ایران 
تحمیل شده است، گرفتن 
استقالل نهادی این نهاد 

است
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