
دكتر كیومرث جهانگردي

بســتة تحولي ســال 1399 وزارت آموزش و پرورش در حوزة 
انجمن اولیا و مربیان، «مدرسه، كانون تربیتي محله» نام دارد. 
این بســته به طوركلي بر این باور استوار است: «مدرسه واحدی 
از یک محله محسوب می شــود كه کارکرد اصلی آن آموزشی 
و تربیتی اســت. در بســیاری از محالت، مدرســه ها تافته اي 
جدابافته اندکه چندان ارتباطی با ســایر اجــزای محل ندارند. 
فضای مدرسه به طور انحصاري در خدمت آموزش های کالسی 
و ارتقای پایه های تحصیلی اســت. لذا به غیر از خانواده هایی که 
مجبورند تن به آموزش های اجباری فرزندانشــان در مدرســه 
بدهند، دیگران در محله کاری با مدرسه ندارند. درحالی که هم 
مدرســه ظرفیت هایی دارد که می تواند در خدمت پیشرفت و 
توســعة محله قرار گیرد و هم هر محلــه ای امکانات و منابعی 
دارد که می توانند به ارتقای کیفی و کمی مدرسه کمک كنند. 

مدرسه زیرساخت سرمایة انسانی جامعه را فراهم می کند.»
 به نظر مي رسد، این بســتة تحولي، چنانچه با دقت و رعایت 
مالحظات نظري و اجرایي الزم به  انجام برســد، حتمًا مي تواند 
منشــأ اثرات مثبت فراوانی در ســطح جامعــه و به ویژه نظام 
تعلیم و تربیت كشــور باشد. لذا نوشتار حاضر تالشي است صرفًا 
براي یادآوري مالحظات نظري و اجرایي بستة تحولي «مدرسه، 

كانون تربیتي محله.»
براي بررســي جنبة نظري مترتب بر این بسته، نیازمند آنیم 
كه قدري پیشــینه و چگونگي بروز مفهوم «مدرسة اجتماعي» 
را واكاوي كنیم. این مفهوم در روندي در حدود یک صد ســال 
دستخوش برخي تغییرات ناخواسته شده است. در حال حاضر، 
اكثر برنامه ها و ایده هایي كه به طوركلي با عنوان مدرسه، كانون 
محله و با هدف تغییر کاربری مدرســه از آموزشــی و تربیتِی 
صرف، به محلي براي پیشــرفت و توسعة محله و جامعه تبلیغ 
و ترویج داده مي شــود، بیشتر از همه با عنوان «مدرسه، کانون 

اجتماعی محله» مطرح اســت. به طور نمونــه، غروی )1384) 
در پژوهشــی که به عنوان پایان نامةکارشناســی ارشد خود در 
دانشگاه تهران انجام داده است، می نویسد: «در معماری امروز، 
گرایش به کالبدهای چندعملكردی و چندوجهی مجدداً مورد 
توجه قرارگرفته اســت. مدرسه از جمله عملکردهایی است که 
با ویژگی های خاص خود، نه تنها ظرفیت مناســبی در پذیرش 
عملکردهای متعــدد دارد، بلکه می تواند نقش های متفاوتی در 

زمینة مسائل اجتماعی و فرهنگی ایفا نماید.»
 وی کارکردهای متعددي را برای چنین مدرســه ای در نظر 
می گیرد که برخی از مهم ترین مــوارد آن عبارت اند از: ارتقای 
کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی شــهروندان در محله ها، جلب 
مشارکت شهروندان در ادارة امور اجتماعی محله، تقویت ارتباط 
ساکنان محله با مدیریت شهری، کاهش آسیب های اجتماعی 
و غیره. ســیدحاتمی )1392( نیز در این باره مي نویســد: «در 
سال های اخیر، نیازهای خاص اجتماعی و ارتباط میان مدرسه 
و محیط اجتماعی از مســائل مورد توجه بوده اســت. به وجود 
آوردن ارتباط بین مدرســه و جامعه چندان ســاده نیست، اما 
مدرسه و طراحی آن باید به گونه ای باشد که از یك سو به بچه ها 
کمک كند به صورت شــهروندي مؤثــر و فعال در جامعه نقش 
ایفا كنند و از ســوی دیگر فرصت هایی را برای اجتماع اطراف 
خود، برای بودن در جریان مداوم آموزش و مشارکت اجتماعی، 

فراهم آورد.»
 ســیدحاتمی برای رسیدن به اهداف مذکور، از ایدة «مدرسة 

اجتماعی» به عنــوان الگویی برای تحقق ارتباط فعال و مؤثر 
فضاهای مدرسه ها با اجتماع اطراف خود و همسایگی های 

موجود و ارتقای میزان دســتاوردهای دانش آموزان 
و اجتمــاع به صــورت توأمان، در کنــار حوزة 

روان شناسی محیطی، استفاده می کند.

كانون مدرسه 
سید میثم موسوی

تصویرگر
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با بررسي دقیق این ماجرا مي توان ابراز داشت، شاید نقطة آغاز 
چنین طرح هایي، مقالة اثرگذار جان دیویی )1902( باشــد كه 
با عنوان «مدرسه به عنوان مرکز اجتماعی» منتشر شد. دیویی 
در آن مقاله ادعا می کند: «بســیاری از نهادهایی که رفتارهای 
نوع بشر را هنجار ســازی می کردند، اثربخشی خود را از دست 
داده انــد؛ به ویژه آن نهادهایی که اقتدارشــان بر مواردی مانند 
رســوم، سنت ها و پذیرش بدون پرسش استوار بود. در چنین 
شرایطی، غیرممکن است که جامعه کاماًل منفعل بماند. باید 

به دنبال نهاد دیگری باشــد تا با آن این فقدان را بازسازی و 
.)Dewey, 1902:73-86( «مرتفع کند

 دیویی در آخرین عبارت مقالة خود می نویسد: «مدرسه 
به عنوان مرکز اجتماعی، به معنی ارتقای سازمان یافته 
و فعال جامعه گرایي در امور نامحسوس هنری، علمی 
و دیگر حالت های مراودة اجتماعی است» )همان، ص 
84(. این ایده تا ســال ها بعد نیز در شکل های دیگری 
در غرب دنبال شــد. به طور نمونه، 70 سال بعد، فاور 

و همکاران در گزارش یونسکو، «آموزش مادام العمر» و 
«جامعة یادگیرنده» را واقعیت های اصلی آموزش و پرورش 

تلقی کردند. در این گزارش، آموزش مادام العمر ســنگ بنای 
سیاســت آموزش و پرورش و جامعة یادگیرنــده راهبردی برای 
مشــارکت جامعه به عنوان شریک و عاملی در 
 Faure. et al,( تعلیم و تربیت دیده شــده است

 .)1972
به تازگی، در جوامع شرقی نیز عده ای به دنبال 
ترویج این نگرش هستند. به طور نمونه، در سایت 
یکی از باشگاه های شغلی بنگالدش، این موضوع، 
آن هم با برداشــت هایی شــاید ناقص از عقاید 
دیویی، ترویج داده می شود. در این سایت آمده 
است: «مدرسه ابرساختار برتر در جامعه است. 
امروزه مدرسه موردتوجه ترین نهاد رسمی آموزش و پرورش است 
که با تغییرات زمان، اهداف خاص آن توســعه می یابد. مدرسه 
نقش های اساســی فراوانی مانند تعامــل اجتماعی، اجتماعی 
شدن، انتقال فرهنگی، شبکه سازی اجتماعی، مسئولیت پذیری 
اجتماعــی و غیره دارد. بنابراین، ما مدرســه را مرکز اجتماعی 
می نامیم. مدرسه به عنوان مرکز اجتماعی جامعه که ارائه دهندة 
ارزش ها، قوانین، هنجارها و آراي اجتماعی پیشــرو است، عمل 
می کند. ایــن ظرفیت دانش آموزان را آماده می کند که رهبری 
آینده را به دست بگیرند. عالوه بر این، ساختاری مشترک برای 
تعامل اجتماعی فراهم می آورد کــه به ما می آموزد چگونه در 

جامعه زندگی کنیم» )باشگاه پردیس شغل، 2018(.
در تحلیل نظري چنین نگرشــي به آموزش و پرورش باید 
گفت: «شــاید این نگرش هاِی صرفًا اجتماعی نســبت 
به مدرســه، ناشــی از مشکالت و آســیب هایی 
اجتماعی اســت که امروز، هــم پیچیدگی ها 

و گوناگونی های بیشــتری یافته و هم نســبت به قبل رو به 
فزونی نهاده است.» البته چنین سخنی به هیچ عنوان به معنای 
چشم پوشــی از ظرفیت های عظیم مدرســه برای پرداختن به 
جنبه های اجتماعِی رشد شخصیتی فرزندان نیست، بلکه منظور 
ضرورت توجه مســئوالن به پرهیز از هرگونه افراط و تفریط در 
تأکید بیش از حد بر یکی از جنبه های شــخصیتی فرزندان در 
مدرســه، خانه و جامعه اســت. درواقع، نگاه جامع به موضوع 
این اســت كه نهادهایی تربیتی چون خانواده، مدرسه، مسجد، 
باشگاه هاي ورزشي و بوستان ها و محل هاي بازي و سرگرمي و 
حتي خود جامعه، هر یک، بسته به ظرفیت هایی که در اختیار 
دارند، بر تربیت فرزندان مؤثرند و الزم است در عین تالش برای 
برقراری ارتباط و پیوند سازنده بین این نهادها به منظور تربیت 
فرزند، مراقبت كنیم که نقــش تخصصی هیچ یک از آن ها در 
دنیای پیچیدة امروز دســتخوش تغییرات افراطی بی مورد قرار 

نگیرد.
به باور نگارنده، مدرسه مرکزی تخصصی برای آموزش و پرورش 
فرزندان اســت و الزم اســت نظــام تعلیم و تربیت کشــور با 
برنامه ریزی برای به کارگیری افراد متخصص و برجسته در این 
مرکز تخصصی، زمینة توجه به جنبه های گوناگون شخصیتی 
دانش آموزان را فراهم کند. در این میان الزم اســت مراقب بود 

با بررسي دقیق این ماجرا مي توان ابراز داشت، شاید نقطة آغاز با بررسي دقیق این ماجرا مي توان ابراز داشت، شاید نقطة آغاز 
( باشــد كه ( باشــد كه 
با عنوان «مدرسه به عنوان مرکز اجتماعی» منتشر شد. دیویی با عنوان «مدرسه به عنوان مرکز اجتماعی» منتشر شد. دیویی 
در آن مقاله ادعا می کند: «بســیاری از نهادهایی که رفتارهای در آن مقاله ادعا می کند: «بســیاری از نهادهایی که رفتارهای 
نوع بشر را هنجار ســازی می کردند، اثربخشی خود را از دست نوع بشر را هنجار ســازی می کردند، اثربخشی خود را از دست 
داده انــد؛ به ویژه آن نهادهایی که اقتدارشــان بر مواردی مانند داده انــد؛ به ویژه آن نهادهایی که اقتدارشــان بر مواردی مانند 
رســوم، سنت ها و پذیرش بدون پرسش استوار بود. در چنین 
شرایطی، غیرممکن است که جامعه کاماًل منفعل بماند. باید 

به دنبال نهاد دیگری باشــد تا با آن این فقدان را بازسازی و 

 دیویی در آخرین عبارت مقالة خود می نویسد: «مدرسه 
به عنوان مرکز اجتماعی، به معنی ارتقای سازمان یافته 
و فعال جامعه گرایي در امور نامحسوس هنری، علمی 
و دیگر حالت های مراودة اجتماعی است» )همان، ص 
(. این ایده تا ســال ها بعد نیز در شکل های دیگری 
 سال بعد، فاور 

و همکاران در گزارش یونسکو، «آموزش مادام العمر» و 
«جامعة یادگیرنده» را واقعیت های اصلی آموزش و پرورش 

تلقی کردند. در این گزارش، آموزش مادام العمر ســنگ بنای 
سیاســت آموزش و پرورش و جامعة یادگیرنــده راهبردی برای سیاســت آموزش و پرورش و جامعة یادگیرنــده راهبردی برای 
مشــارکت جامعه به عنوان شریک و عاملی در مشــارکت جامعه به عنوان شریک و عاملی در 
Faure. et al,

به تازگی، در جوامع شرقی نیز عده ای به دنبال به تازگی، در جوامع شرقی نیز عده ای به دنبال 
و گوناگونی های بیشــتری یافته و هم نســبت به قبل رو به ترویج این نگرش هستند. به طور نمونه، در سایت ترویج این نگرش هستند. به طور نمونه، در سایت 

مشارکت اولیا 
در برنامه ریزی 
مدرسه  زمینه 
اجرای موفق آن 
را فراهم خواهد 
کرد
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مباحثی که گاه به گفتمــان غالب نظام تعلیم و تربیت و 
حتی کشــور تبدیل می شود و فضایی غیرواقعي از واقعیت های 
نظام تعلیم و تربیت ترســیم می کند، باعث نشود از مسیر اصلی 
فاصله بگیریم. درعین حال، سایر نهادهاي اجتماعي جامعه نیز 
باید بپذیرند كه كانون تربیتي اصلي جامعه، مدرســه است. از 
این  رو الزم اســت تمامي برنامه هاي تربیتي خود را با مدرسه 
هماهنــگ كنند تا اهداف تربیتي آن برنامه با اهداف مدرســه 

هم پوشاني داشته و حتي در جهت تقویت آن باشد.
به لحاظ اجرایي، نكتة مهمي كــه ارزش یادآوري دارد، توجه 
بــه نقش و جایگاه والدین در تربیت اجتماعي فرزندان اســت. 
هیــچ یك از نهادهاي اجتماعي و از جمله خود مدرســه نباید 
از نقش و جایگاه والدین در تربیت غافل شــوند. در کشــوری 
کــه ملت آن به لحاظ تاریخی بر بســتری اجتماعی، مذهبی و 
به معنای واقعــی کلمه فرهنگی، رشــد و بالندگــی می یابد، 
فرزندانمان همواره فرصت تجربــة تعامالت اجتماعی در کنار 
والدین و دیگر اعضای خانواده را دارند و خواهند داشت. به طور 
نمونه، در مناســبت های ملی و مذهبی، با مشارکت دادن فعال 
فرزندان برای مثال در امور مساجد، از اقامة نماز گرفته تا مراسم 
ختم عزیزان از دســت رفته و یا با دعوت مدرسه از والدین برای 
برگزاری اعیاد و مناســبت های فرهنگی که به طور مشــترک 

توســط معلمان، دانش آموزان و والدین 
قابل برگزاري است، می توان ضمن هم فکری 

و مشارکت با والدین در انجام امور مدرسه، زمینة 
رشد همان جنبة اجتماعی شخصیت فرزندان را نیز 

فراهم آورد. از این نظــر، اختصاص فضایی برای حضور 
بــه  دور از ترس و نگرانی والدین در مدرســه، حتمًا مؤثر 

خواهــد بود. از طرف دیگر، به طــور طبیعی امکان ایجاد 
ارتباط و همکاری ســازنده بین نهادهای خانه، مسجد، 
مدرســه و جامعه در فضای فرهنگی کشور وجود دارد 
و خوشبختانه می توان نمونه های موفقی از این دست 
تعامالت ســازنده را در برخی مدرسه ها مشاهده کرد. 
برای مثال مدرسه هایی را در نظر بگیرید که مسئوالن 
آن به ظرفیت های مسجدی در نزدیکی مدرسه توجه 
و تالش می کنند نماز جماعت را به همراه دانش آموزان 
در آنجــا برگزار کنند. چنانچه متولیــان این نهادها براي 
برقراری این ارتباط و همکاری تالش کنند، حتمًا ظرفیت های 

عظیمی را برای همدیگر و از آن مهم تر برای 
کودکان، جوانان و نوجوانان سرزمین عزیزمان 

فراهم خواهند آورد.
كاهــش فاصلة بیــن جامعه و مدرســه، در 
بســتة تحولي «مدرسه، كانون تربیتي محله»، 
به عنوان اولین هدف كلي در نظر گرفته شــده 
است. به نظر مي رسد براي حصول به این هدف، 
توجه به ارتباط سازندة اولیا و مربیان و استفاده 
از ظرفیت هاي تخصصــي والدین براي انتقال 
آموزه ها، تجربه ها و تخصص خویش به فرزندان 

خود، مي تواند مهم ترین ظرفیت در حصول به اهداف كلي چنین 
بسته هایي باشد. لذا نكتة پایاني این نوشتار، تقویت انجمن هاي 

اولیا و مربیان در اجرایي كردن این بستة تحولي است.
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هیچ یك از 
نهادهاي اجتماعي 

و از جمله خود 
مدرسه نباید از 
نقش و جایگاه 

والدین در تربیت 
غافل شوند
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