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صب��ح  ام��روز  س��رمقاله ي 
روزنامِه م��ن درباره ي گردهمايي 
قريب الوق��وع 20 كش��ور صنعتي 
اس��ت و موض��وع م��ورد بح��ث 
آن اس��ت كه آيا وض��ع قوانين و 
خصوصي س��ازي  جديد،  مقررات 
طرح ه��اي  ديگ��ر  و  صناي��ع 
مالي  بحران  چاره ساز  برانگيزنده، 
ج��اري خواهد بوديا ن��ه. مقاله ي 
ديگ��ري درب��اره ي "داكوت��اي" 
شمالي است؛ جايي كه شهروندان 
با ايجاد سدي از كيسه هاي شني، 
قصد دارند از طغيان »رود سرخ« 
جلوگي��ري كنند. اي��ن مقاله ها به 
نوعي ش��بيه يكديگرن��د � از نظر 
فاجعه هاي در حال وقوع و وجود 
نيروه��اي قدرتمن��د � و از مردم 
مي خواهن��د كه در كن��ار يكديگر 
قرار گيرند و قبل از اين كه خيلي 
دير شود به حل مشكل بپردازند. 
مسئله ي س��يل س��اده تر به نظر 

يك گام فراتر
نويسنده: مارج شيرر
مترجم: محمدجعفر جوادي
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مي رس��د، زيرا مبارزه با طغيان يک رود پيش روي مردم اس��ت.
اين ش��ماره از مجله ي »رهبري آموزش��ي«1 درباره ي مأموريت مدارس در آموختن اين نكته اس��ت كه منافع 
ش��خصي را كنار بگذارند و به خاطر منافع مشتركش��ان با يكديگر به همكاري بپردازند.آموزش »مس��ئوليت پذيري 
اجتماعي« از آن رو دش��وار اس��ت كه در آن، درباره ي چگونگي حل مس��ائل اجتماعي، همواره نمي توان پاسخ هاي 
روش��ني به دانش آموزان ارائه داد. درواقع، با توجه به اين كه نمي دانيم دانش آموزان در آينده با چه مس��ائلي رو به 
رو خواهند ش��د، اين آموزش ها با چالش به مراتب بزرگ تري رو به رو هس��تند كه چارلز هاينس2 آن را »عادات 
قلبي«3 )دروني شده( ناميده است. در شرايط پيچيده و مبهم حاضر، اين باور كه آموزش مسئوليت پذيري اجتماعي 

جزو وظايف مدرس��ه نيس��ت، به مراتب آس��ان تر اس��ت.
اگرچه نويس��ندگان اين شماره، بازگشت به نقش س��نتي مدارس در اين آموزش ها � يعني هدايت دانش آموزان 
در تبديل ش��دن به ش��هرونداني مس��ئوليت پذير � و اعتمادي را كه قباًل به آن ها مي ش��د، به عنوان امري ضروري 
مطرح كرده اند، ولي همان طور كه چارلز هاينس مي گويد: »گرس��نگي و س��اير مصائب جهاني مانند فقر، بيماري، 
اس��تبداد و جنگ، وجدان هايي را مي آزارند كه نگران ديگران هستند. امروزه، پاسخ گويي به اين چالش ها به چيزي 
بيش از سياس��ت و پول نياز دارد؛ انس��ان هاي باوجداني را نياز دارد كه موظف به اقدام كردن باشند... بدون ترديد، 
خواندن و رياضيات از اهميت بااليي برخوردارند، اما مهم تر آن اس��ت كه چه انس��ان هايي اين كتاب ها را مي خوانند 

و ب��ه تمري��ن رياضي��ات مي پردازن��د.«
نويس��ندگان اين ش��ماره باور دارند كه هم��ه ي افراد بايد 
درب��اره ي مش��كالت اجتماعي ق��رن بيس��ت و يكم آموزش 
ببينند؛ از نس��ل كش��ي گروهي از مردم تا گرم شدن جهاني 
آب و ه��وا. البته اين آموزش ه��ا بايد به صورت تدريجي و به 
طرق مناس��ب انجام گيرند. براي مثال، در برنامه ي »مواجهه 
تاري��خ و وضع موجود«4 )صفحه ي59(، دانش آموزان به تفكر 
درباره ي ش��باهت موجود بين رويدادهاي تاريخي خشونت بار 
و رويدادهاي خش��ن امروزي مي پردازند، ول��ي در قدم اول، 
دانسته هاي دانش آموزان در مورد تعارض و پيش داوري مورد 
بح��ث قرار مي گي��رد. برنامه هاي »آم��وزش درباره ي محيط 
زيس��ت«5، مانند برنامه ي »هيچ كودك نبايد در فضاي بسته 
بماند«6 به موضوعاتي چون گرم ش��دن جهاني، از بين رفتن 
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ان��واع موجودات و نايابي آب، از چش��م انداز علمي مي پردازند. همان طور كه مايك ويلباخر7 خاطر نش��ان مي كند 
)صفح��ه ي 38(، آم��وزش درباره ي محيط، موضوعي اس��ت كه دانش آموزان عالقه مندي بيش��تري به آن نش��ان 

مي دهند، ولي دانش واقعي ناچيزي در مورد آن دارند و حاال وقت آن اس��ت كه اين مش��كل برطرف ش��ود.
الرل اشميت8 )صفحه ي 32(، در مقاله ي خود اعالم خطر مي كند كه پذيرفتن چالش تدريس موضوعاتي چون 

"عدالت اجتماعي"، چندان س��اده نيس��ت. از نظر او، »عدالت اجتماعي، تركيب نابرابري از سياست، اقتصاد، حقوق، 

ارزش ها، بحران هاي انساني و مضاميني هستند كه منافع فرد را در برابر منافع عموم قرار مي دهند. براي هر علت 
موجه��ي، ده ه��ا صداي مخالف وجود دارند كه توضيح مي دهند چرا اين موقعيت را نمي توان و يا نبايد تغيي��ر داد.«

با اين وصف، همان طور كه اشميت مي گويد، دانش آموزان ما به شدت خواهان آن هستند كه به بحث درباره ي 
اين موضوعات بپردازند. آن ها، از نخس��تين سال هاي مدرس��ه، از معلمانشان توقع دارند كه به آن ها كمک كنند تا 
بتوانند راه هايي براي پاس��خ گويي به مس��ائل اجتماعي پيدا كنند. اين نسل از دانش آموزان هم چنين، توجه بيشتري 
به مس��ائل جهاني، در مقايس��ه با نسل هاي قبلي دارند. همان طور كه رحيما ويد9، نويسنده ي يكي از مقاالت گفته 
اس��ت )صفحه ي 50(، »فناوري هاي نوين، بي عدالتي هاي جهاني را به همه ي دانش آموزان در سراس��ر دنيا تسري 
داده اس��ت.« ولي بعد از طرح مكرر اين نكته كه چنين موضوعاتي »به مدرس��ه مربوط نيس��ت«، دانش آموزان به 

تدريج باور كرده اند كه به بعضي از مس��ائل نبايد توجه كرد و يا دش��وارتر از آن اند كه بتوان آن ها را حل كرد.
دانش آم��وزان آرمانگ��را و عالقه مند به عمل، از يادگيري در موقعيت هاي غيرواقعي و همراه با ش��ک و ترديد، 
اس��تقبال مي كنند، ول��ي، در عين حال عالقه مندند كه به نتايج معني داري نيز برس��ند. وظيفه ي ما اين اس��ت كه 

اطمينان حاصل كنيم، آن ها داراي دانش، ش��هامت و باور قلبي براي پرداختن به اين موضوعات هس��تند.

زيرنويس:  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1- Educational Leadership 	
2- Charles Haynes

 3- The moral habits of the heart

4- Facing History and Ourselves  

5- Enviornmental Education

6- No Child Left Inside

7- Mike Weilbach

8- Laurel Schmidt

9- Rahima Wade
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در حالي كه اياالت متحده آمريكا با چالش هاي بي سابقه  اي در داخل و خارج از كشور روبه روست، مدارس دولتي بايد تالش بسيار 
چشم گيرتري را براي آماده سازي جوانان متعهدی به عمل آورند كه حاميان اخالقي "آزادي و عدالت براي همه" باشند. بدون ترديد، 

مدارسوجدانساز
نويسنده: چارلز سي. هاينِس1
مترجم: مريم خيريه

غائي ترين هدف تعليم و تربيت، ايجاد عادات اخالقي و مدني دروني شده است. *
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خواندن و رياضيات حائز اهميت هستند، ليكن انسان هايی كه كتاب ها را می خوانند و اعمال رياضی را انجام می دهند، مهم ترند.
به هرحال، خصوصيات هر ملت توسط ويژگي هاي مردم آن تعيين مي شود. "آيا هيچ تقوا و پرهيزكاري در ميان ما وجود ندارد؟" 
اين سؤالي است كه جيمز َمديسون مطرح مي كند. وي در ادامه مي گويد: "اگر تقوايي وجود نداشته باشد، در موقعيتي تأسف بار قرار 
مي گيريم ... فرض اين كه هر شكلي از دولت مي تواند بدون تقوا، متضمن آزادي و خوشنودي مردم باشد، خيالي واهی است" )پادور2، 

 .)48 :1953
به همين دليل است كه به عنوان حامي مادام العمر عدالت اجتماعي و حقوق مطرح شده در "متمم اول قانون اساسي"3، قوياً از 

پرورش منش و يادگيري هاي مدني به عنوان اولويت هايي مهم در آموزش همگاني حمايت مي كنم.

   تعريف وجدان
با توجه به اين كه واژه ي "وجدان" در فرهنگي كه تحت الشعاع منافع شخصي و سود مادي است، مورد سوء استفاده قرارگرفته است، 
اجازه بدهيد مقصودم را از اين واژه به وضوح بيان كنم. وجدان، قوه اي ذهني در درون هر يک از ماست كه به واسطه ي آن، به جست جوي 
معناي غايي زندگي مي رويم و درست را از نادرست و خوب را از بد تشخيص مي دهيم. وجدان از منابع متفاوتي شكل مي گيرد: خانواده 
و دوستان، انجمن هاي دين  ي و البته مدارس. وجدان الهام بخش ما براي قدم برداشتن در راستاي هدفي متعالي تر است؛ انجام دادن كاري 

كه بايد انجام دهيم، چرا كه بر اين باوريم كه كاري درست را انجام مي دهيم.
آزادي پيروي از آن چه تنظيم كنندگان قانون اساسي در بسياری از كشورها به عنوان "فرمان وجدان" خوانده اند،  حقي است اساسي و 
ارزشمند كه براساس شأن غيرقابل تعرض هر فرد بنيان نهاده شده است. از اين روست كه آزادي وجدان غالباً "نخستين آزادي" ناميده 

مي شود.    
اين گونه به نظر مي رسد كه وجدان ملي آمريكا در دهه هاي اخير به خواب فرو رفته است. اين امر را در نظر بگيريد كه در پاييز 
سال 2008، هنگامي كه اعتبارها كاماًل به پايان رسيد و بورس سهام و ارز سقوط كرد، دولت با اعالم وضعيت اضطراري، ميلياردها دالر 
را به نجات وال استريت تخصيص داد. ليكن هنگامي كه ميليون ها انسان گرسنه به رخت خواب مي روند، از خدمات درماني محروم و 
يا بي كارند و در نااميدي و فقر زندگي مي كنند،  نشاني از اعالم وضعيت اضطراري ملي، كمک هاي مالي، طرح هاي نجات و جلسات 

فوق العاده ي كنگره ديده نمي شود.
هيچ گاه نبايد درسي را كه در گذشته ها آموخته ايم، فراموش كنيم: بدون توجه به سطح دانش و پيشرفت يک ملت، اگر ملتي فاقد 

توده ي تأثيرگذاري از شهروندان با وجدان باشد، ممكن است نسبت به آالم و دردها بي تفاوت و قرباني استبداد و تعصب شود.

   دانش آموزان با وجدان
جوانان غالباً افرادی هستند كه وجدان ملت ها را بيدار می كنند. آيا باربارا جونز4 را به خاطر داريد؟ وي در سال 1951 و هنگامي كه 
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تنها 16 سال داشت به ناعادالنه بودن شرايط بسيار بد يكي از مدارس خاص سياه پوستان كه در آن جا تحصيل مي كرد، پي برد. اين 
مدرسه در شهر فارمويل ايالت ويرجينيا5 واقع شده بود. اگر به مدرسه ي خاص سفيد پوستان كه در امتداد جاده واقع شده بود مي رفتيد،  
عماًل مي توانستيد به كتاب هاي درسي جديد دست رسي داشته باشيد و سقف نيز چكه نمي كرد. از اين رو، او كنترل انجمن مدرسه را 
به دست گرفت و اعتصابي از دانش آموزان را رهبري كرد كه آمريكا را دستخوش تغيير نمود. او و هم كالسي هايش مورد تهديد و ارعاب 
قرار گرفتند و بسياري نتوانستند تحصيالت خود را به پايان برسانند. ليكن كارهاي مبتني بر وجدان آن ها به دعوي حقوقي معروف به 
"سياهان در مقابل هيئت امناي مدارس دولتي"6 منجر شد. تصميم ديوان عالي كشور در سال 1954 در مورد اين دعوي، به قانوني 

بودن جداسازي مدارس سياهان و سفيدپوستان خاتمه داد.
دانش آموزان با وجداني كه به خود جرئت مي دهند به دفاع از عدالت و آزادي بر خيزند، همواره باالترين اميد براي تغيير بي عدالتي ها 
و نادرستي ها در جامعه ي آمريكا و ديگر جوامع بوده اند. بر خالف آن چه تصور مي شود، اين دانش آموزان به هيچ وجه مايه ي آزار و اذيت 
نيستند. آن چه مارتين لوتركينگ در مورد دانش آموزاني بيان كرد كه در سال 1960 پشت پيشخوان هاي ناهار دست به تحصن زده 
بودندـ  يعني افرادي كه راه را براي اليحه ي حقوق مدني سال 1964 هموار كردند� در مورد جوانان بسيار ديگري كه اين شهامت را 

داشتند تا بر اساس اعتقادات راسخ خود عمل كنند نيز صدق مي كند:
"مي دانيم كه آن ها با تحصن خود در واقع به دفاع از بهترين آمال و اميدهاي آمريكا برخاستند. آن ها همه ي ملت را به چشمه هاي 
عظيم دموكراسي باز گرداندند؛ چشمه هايي عميق كه توسط بنيان گذاران بيانيه ي استقالل آمريكا و قانون اساسي حفر شده بودند"]كينگ، 

.]1968

   مشكل بي سوادي اخالقي
در حال حاضر، چالشي كه با آن روبه رو هستيم از اين قرار است: در حالي كه به فارغ التحصيالن باوجدان بسياري نيازمنديم، خيلي 
از مدارس آمريكا، تمرين عادات مدني دروني شده و تمرين آزادي وجدان را ممنوع كرده اند. تعداد فزاينده اي از مدارس، از ابراز عقيده ي 
دانش آموزان جلوگيري به عمل مي آورند، روزنامه هاي دانش آموزي را توقيف مي كنند، از بحث و گفت گو در مورد مسائل اخالقي 
احتراز مي ورزند، حقوق دانش آموزي مطرح شده در متمم اول قانون اساسي را زير پا مي گذارند، دانش آموزان و كادر علمي مدرسه را در 

تصميم گيري ها دخيل نمي كنند و ناراضيان را به فعاليت هاي زيرزميني و يا اينترنتي سوق مي دهند ]هادسن7، 2003: 2005[.
حتي در مدارسي كه متعهد به پرورش منش و وجدان هستند، بخش عمده اي از برنامه ي درسي هم چنان به تضعيف آن دسته از 
پيام هاي اخالقي مي پردازد كه مدرسه مدعي است قصد انتقال آن ها را دارد. از آن جا كه با منحصربه فردترين بحران اقتصادي در بيش 
از 70 سال گذشته مواجهيم )بحراني كه ريشه در حرص و طمع داشته و با رفتارهاي غيراخالقي تشديد شده است(، اجازه بدهيد موضوع 

آموزش علم  اقتصاد را به دليل اهميت خاص آن، انتخاب و به آن بپردازم.
همان گونه كه من و وارِن نورد8 )1998( خاطر نشان كرده ايم، در استانداردهاي ملي محتوا در علم اقتصاد � و بسياري از كتاب هاي 
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درسي ـ هيچگاه قضاوت هاي اخالقي به عمل نمي آيد و اخالقيات را به بحث نمي گذارند. آن ها هيچ اشاره اي به محيط زيست، 
مادي  گرايي،  فقر، عدالت، حقوق افراد، موازين اخالقي و يا كرامت بشر ندارند. علت چيست؟ زيرا نظريه ي اقتصادي نئوكالسيک، 
چارچوبي است كه اين استانداردها و كتاب هاي درسي در قالب آن شكل مي گيرند؛ نظريه  اي كه بر اساس آن، افراد لزوماً به منافع 
شخصي خود مي انديشند و مي كوشند سوددهي خود را به حداكثر برسانند. در اين نظريه، ارزش ها، اولويت هايي فردي هستند. به عبارت 

ديگر،  هيچ ارتباطي ميان علم اقتصاد و علم اخالق وجود ندارد.
آيا نبايد دانشجويان رشته ي اقتصاد را در معرض شيوه هاي انساني،  مذهبي و اخالقي تفكر در مورد اقتصاد قرار دهيم؟ استانداردها و 
كتاب هاي درسي موجود، فقر را به عنوان يک مشكل اخالقي ناديده مي گيرند و در زمينه ي عدالت اقتصادي و اجتماعي سكوت اختيار 
مي كنند. حتي نامي از كمک هاي خيريه نمي برند. همين طور، هيچ سخني در مورد كار به عنوان يک وظيفه ي ديني و انگيزه اي دروني 

به ميان نمي آيد و از هر اشاره اي به تأثيرات رشد اقتصادي بر محيط زيست پرهيز مي شود ]نرد و هاينس، 1998[.
با در نظر گرفتن اين ديدگاه ناقض اخالق در زمينه ي فعاليت هاي اقتصادي انسان،  چرا بايد از فساد همه گير، طمع و خودخواهي 
محض كه به بحران اقتصادي كنوني منجر شده است، متعجب شويم؟ تعداد فزاينده اي از دانشكده هاي بازرگاني، از جمله دانشگاه هاي 
جورج واشنگتن در حال ايجاد تغييراتي اساسي در چارچوب برنامه هاي درسي خود با هدف تمركز بر اصول اخالقي هستند. اكنون زمان 

آن فرا رسيده است كه اين كار را در تمام سطوح و همه ي مراكز آموزشي انجام دهيم. 

   شكل دادن به وجدان مدني
مدارس ما بايد، به جاي ايجاد مانع بر سر راه پرورش افراد باوجدان، به عنوان آزمايشگاهي براي كارهاي وجداني ايفاي نقش كنند. ما 
مي خواهيم الهام بخش دانش آموزان باشيم تا به دليل آن چه در مدارس تدريس مي كنيم و انجام مي دهيم � نه برخالف آن چه مي آموزيم 

و انجام مي دهيم � از وجدان خود پيروي كنند. 
اخيراً در يكي از گردهمايي هاي مديران كه در ميشيگان برگزار شده بود، شاهد دانش آموزان دبيرستاني بودم كه در برنامه ي ابتكاري" 
كودكان ضد گرسنگي" شركت كرده و پشت ميزهايي خارج از اتاق هاي جلسات ايستاده و سخت مشغول آماده سازي بسته هاي غذايي 

بودند كه داراي ارزش غذايي متناسب براي گرسنگان بود. غرض اين بود كه الهام بخش مديراني باشند كه در حال رفت و آمد به 
اين جلسات بودند تا آن ها  تنها بر بودجه و نمرات امتحاني تمركز نكنند و به ايجاد جو همدردي و خدمت به ديگران در مدارس نيز 

بينديشند.  
دانش آموزاني كه در اين عمل ابتكاري شركت داشتند، كاري فراتر از اندازه گيري برنج و پركردن بسته ها انجام مي دهند. آن ها 
هم چنين در كالس هاي خود مي آموزند كه چرا روزانه 18 هزار كودك جان خود را بر اثر گرسنگي از دست مي دهند و 850 ميليون نفر 
هر شب با شكم گرسنه به رخت خواب مي روند. مهم تر اين كه، آن ها راه حل هاي درازمدت يكي از مخرب ترين مشكالت جهان را نيز 

مورد تحقيق و بررسي قرار مي دهند. 
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گرسنگي جهاني و ساير مصيبت هاي انساني، مانند فقر، بيماري، استبداد و جنگ، موجب آزار وجدان هايي مي شوند كه نگران 
ديگرانند. پاسخ گويي به اين چالش ها، به اراده اي فراتر از اراده ي سياسي و اقتصادي نياز دارد؛ اراده ي مردمي كه داراي وجدان هستند و 

خود را موظف به اقدام مي دانند.
   آزادي وجدان در عمل

به منظور آماده كردن دانش آموزان براي ايفاي نقش شهرونداني متعهد و پاي بند به اصول اخالقي، بايد فرصت هاي معناداري را براي 
آن ها )و همه ي دست اندركاران مدارس( در تمرين مسئوالنه ي آزادي در فرهنگ مدرسه فراهم كنيم. اين امر به تقويت تصميم گيري هاي 
مشترك، يادگيري كمک به ديگران، ميانجيگري در گروه هاي هم سال، استفاده ي اخالقي از اينترنت و مطبوعات آزاد دانش آموزي منجر 
مي شود. به طور خالصه مي  توان گفت ما به مدارسي نيازمنديم كه در عمل به تمرين چيزي بپردازند كه قرار است در كالس هاي علوم 

اجتماعي آن ها تدريس شود؛ يعني آزادي و دموكراسي و نه سانسور و سركوب. 
مدارس وجدان ساز متعهدند دانش آموزان را در جست جوي شخصي آن ها براي يافتن معنا و حقيقت ياري دهند و در عين حال، اصول 
مدني و فضيلت هاي الزم براي كمک پايدار به همه ي افراد را در قالب دموكراسي به آن ها آموزش دهند. به عالوه در مدارس وجدان ساز، 
به دانش آموزان حق واقعي ابراز عقيده داده شده است و از نظرات آن ها در راستاي تصميم گيري هاي مدرسه بهره گرفته مي شود. بدين 

ترتيب، دانش آموزان مي توانند در زندگي مدرسه اي سهم خود را ايفا كنند. 
در نوامبر 2008 در مجمع ساالنه ي "مؤسسه ي پرورش منش"9 شاهد بوديم، كه بسياري از فعاليت هاي برتر پرورش منش، كه 
جوائزي به آن ها تعلق گرفته بود، بر دادن حق واقعي ابراز عقيده به دانش آموزان تأكيد داشتند. براي مثال، در دبيرستان وَلي پارك، در 
ايالت ميسوري � يكي از 11 مدرسه ي برتر ملي پرورش منش در سال 2008 و منتخب آن مؤسسه- هر كالس قوانين خاص خود را 
وضع كرده و به هر دانش آموز فرصت داده مي شود كه در جلسات كالس صحبت كند. "شوراي منش" كه تحت نظارت دانش آموزان 
اداره مي شود، حيطه هاي پيشرفت را پيشنهاد مي كند. ميانجيگران تعليم ديده به هم ساالن خود در حل مجادالت ياري مي رسانند. 
دانش آموزان غالباً مسائل اخالقي را در دروس گوناگون برنامه ي درسي مورد بحث و بررسي قرار مي دهند. براي مثال، ممكن است 

اهميت صداقت در پژوهش در يک كالس علوم مورد بررسي قرار گيرد.
مدرسه ي ولي پارك نه تنها به آن چه واقعاً حائز اهميت است، پي برده، بلكه به آن چه در عمل مؤثر است نيز دست يافته است. 
پنج سال پيش، اين مدرسه با بسياري از چالش هاي علمي و انضباطي كه اكثر مدارس با آن ها روبه رو هستند، مواجه بود و دانش آموزان 
احساس تعلقي به آن جا نداشتند. امروز، آموزش منش، فرهنگ تمام مدرسه را دگرگون كرده است. ميزان محروميت هاي موقت 
دانش آموزان از تحصيل بسيار كاهش يافته،  نمرات بهبود يافته اند و همه ي اعضاي خانواده ي مدرسهـ  دانش آموزان، كاركنان و والدين 

� در حال حاضر خود را بخشي از خانواده اي مي دانند كه اعضايش به يكديگر اهميت مي دهند.10 
مدرسه ي دولتي سزار چاوز11 در واشنگتن دي. سي. از ديگر مدارسي است كه رابطه اي ميان وجدان مدني و آزادي دموكراتيک 
برقرار كرده است. مهاجري مكزيكي به نام ايراِسما سالسيدو12 اين مدرسه را در سال 1998 بنيان نهاد تا به دانش آموزاني كه مورد 
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بي توجهي قرار گرفته و به دست فراموشي سپرده شده اند دانش، مهارت ها و ويژگي هايي را اعطا كند كه براي تأثيرگذاري و مفيد فايده 
بودن در كشور و اجتماع به آن ها نيازمندند.

اين مدرسه كه در حال حاضر به سه مكان مجزا گسترش يافته و به بيش از 1200 دانش آموز پايه هاي ششم تا دوازدهم كه عمدتًا 
سياه پوست و التين تبار هستند، خدمات ارائه مي كند، در درس هاي گوناگون برنامه ي درسي، مسائل مربوط به سياست هاي دولتي را 
با سؤال هاي اخالقي تلفيق مي كند. سخنان يک دانش آموز با يک خبرنگار در مورد درسي كه در مورد تاريخ جهان گذرانده بود، بيان 

كننده ي عقيده ي بسياري از ديگر دانش آموزان اين مدرسه است:
“در اين درس چيزهاي زيادي را در مورد تاريخ آموخته ام و اين امر ،حس مسئوليت پذيري مرا تغيير داده است .من با مسئوليت پذيري بيشتري 
در جامعه ي خود عمل مي كنم .من در فاصله ي بسيار دوري از روواندا و سودان زندگي مي كنم، اما مي دانم در محله ي خودم چه كارهايي را 

مي توان انجام داد. مي توان چيزها را تغيير داد. اگر تصميم بگيريد و نهايت تالش خود را به عمل آوريد، اين كار عملي است“ )اسنو13،  2004: 

 .)DZ04

در مدرسه ي سزار چاوز، هر دانش آموز از طريق پروژه ها و دوره هاي آموزش هاي عملي، فعاالنه با مسائل عدالت اجتماعي  و 
مسئوليت هاي مدني درگير مي شود. براي مثال، دانش آموزان پايه ي دهم، اخيراً روي طيف وسيعي از موضوعات از جمله خدمات مناسب 
اتوبوسراني در مناطق كم درامد تا جنبش اصالحي تخصيص منابع مالي به مبارزات سياسي، كار كرده اند. دانش آموزان پايه ي يازدهم، 
بورس تحقيقاتي-آموزشي را براي گذراندن دوره ا ي سه هفته اي در مؤسسات مختلف واضع سياست هاي دولتي- از كميته ي مديريت 
حقوق مدني گرفته تا بنياد هريتيج- دريافت مي كنند. آن چه در اين مدرسه انجام مي شود، به طرزي هوشمندانه "شكل دادن به وجدان 

مدني" ناميده شده است ]پيشين[.

   شجاعت توجه كردن
توصيف مدارسي چون سزار چاوز و ولي پارك، مرا به همان نقطه ي آغاز باز مي گرداند. من بسياري از دست اندركاران تعليم و تربيت 
را به ديده ي تحسين و سپاس گزاري به خاطر مي آورم كه هر روز سخت مي كوشند تا مدارس وجدان ساز را شكل دهند؛ مكان هايي كه 

متعهدند دانش آموزان را براي دفاع از آزادي و عدالت براي همه آماده سازند. 

زيرنويس:  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1- Charles C. Haynes                                     2- Padover

 3. متمم اول قانون اساسي آمريكا كه متضمن حق آزادي بيان، آزادي اجتماعات، آزادي مطبوعات و آزادي مذهب است. 
4- Barbara Johns                                             5- Farmville, Virginia                                  6- Brown US Board of Education
7- Hudson
8- Warren Nord                                              9- Character Education Partnership

10� براي اطالعات جامع در مورد مدرسه ي ولي پارك و ديگر مدارس برگزيده ي سال 2008 به سايت اينترنتي  www.character.org/nsoc مراجعه كنيد.
11- Cezar Chavez                                           12- Irasema Salcido                                      13- Snow

* اين مقاله، به دليل مثال های نامناسب نويسنده در طرح موضوع و تالش در بهره برداری تبليغاتی از آن ها، در دو قسمت با حذف اين مطالب همراه است.
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نويسندگان: ريچارد راتستاين � ربكا جاكوبسن
مترجم: محمدجعفر جوادي

آموزش خواندن، نوشتن و حساب كردن، از جمله اهداف مهم مدارس دولتي است، ولي اصرار بيش از حد به آزمون 
از  يكي  قبل،  مدت ها  از  مسئوليت پذير،  شهروند  تربيت  است.  داده  قرار  تأثير  تحت  را  اهداف  ساير  پايه،  مهارت هاي 
اهداف مهم تعليم و تربيت بوده است، ولي معلمان و مدارس در توسعه مهارت هاي شهروندي كوتاهي مي كنند. دليل 

آن، وجود مقررات مربوط به پاسخ گويي مدارس در حال حاضر و تأكيد بر نمرات آزمون از دروس مدرسه اي است.
سياست  كه  شد  مشخص  آموزشي"1،  سياست گذاري  "مركز  توسط   2007 سال  در  گرفته  انجام  پيمايش  در 
پاسخ گو  آن ها  قبال  در  بايد  آموزش موضوعاتي كه مدرسه  و  است  رسيده  نتيجه  به  پيشرفت درسي"  به  "پاسخ گويي 

اندازه گيري مسئوليت پذيري اجتماعي
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آموزشي،  مناطق  دو سوم  پاسخ گويي، حدود  به  مربوط  مقررات  دليل وجود  به  مثال،  براي  است.  يافته  افزايش  باشد، 
اوقات مربوط به خواندن و حساب كردن را افزايش داده اند. اين افزايش در مناطق شهرِي داراِي كودكان محروم � 
پايين  به دليل نمرات  تبعيت مي كنند �  بماند"2  نبايد عقب  "هيچ كودك  قانون  از  يعني مناطقي كه در مدارس آن ها 
هفته  در  ساعت  چهار  تا  كردن  حساب  و  خواندن  آموزش  مناطق،  اين  در  است.  خود  ميزان  باالترين  در  آزمون ها، 

است. يافته  افزايش 
كاهش  با  مناطق،  اين  در  تدريس  ساعات  افزايش  كه  دريافت  سياست گذاري  مركز  پيمايش،  اين  در  حال  هر  به 
ساعت آموزش در درس هاي مطالعات اجتماعي، علوم، هنر و موسيقي، تربيت بدني و زنگ تفريح همراه بوده است. در 
افزايش شكاف  از عقب ماندگي كودكان، موجب  قانون جلوگيري  به  نتيجه، پاسخ مدارِس داراي دانش آموزان محروم 
آن ها،  در  كه  حوزه هايي  درسي شد؛  برنامه ي  حوزه هاي  ساير  و  اجتماعي  مسئوليت پذيري  در  موجود  درسي  پيشرفت 

مدارس، ديگر پاسخ گو قلمداد نمي شوند )مک موره، 2007 و 2008(.3

 شكاف خطرناك
اگر در مورد جدي بودن اين شكاف ترديدي داريد، به پژوهش انجام شده توسط جيمز جي. هكمن )كار � نيرو و 
از دانشگاه شيكاگو مراجعه كنيد. در يک پيمايش طولي و ملي در  اقتصاد  هكمن، 2002(، برنده ي جايزه ي نوبل در 
مورد كودكان و نوجوانان، هكمن و همكارانش به محاسبه ي نمرات دانش آموزان در مورد رفتارهاي "ضد اجتماعي" 
و  خشونت  نكردن،  همكاري  بي رحمي،  نادرستي،  چون  رفتارهايي  فراواني  به  توجه  با  را  كار  اين  و  پرداختند  آن ها 
اندازه گيري ها در سنين 4 سالگي و سپس در سن 12 سالگي انجام گرفتند. كودكاِن متعلق به  نافرماني انجام دادند. 
انتهاي توزيع درامد در هر دو سن، در مجموع داراي بدترين نمرات مربوط به رفتارهاي ضداجتماعي بودند. كودكان 
و نوجوانان متعلق به خانواده هاي داراي درامد متوسط، در مجموع نمرات بهتري گرفتند و افراد متعلق به خانواده هاي 

پر درامد، بهترين نمره ها را دريافت كردند )به روتستاين، 2004 مراجعه شود(.
مي كنند  تشويق  را  معلمان  و  متمركزند  كردن  و حساب  خواندن  نمرات  بر  كه  پاسخ گويي  به  مربوط  سياست هاي 
تا مضاميني چون مسئوليت پذيري اجتماعي را ناديده بگيرند، نمي توانند اهداف مربوط به عدالت را در كشور به پيش 
معلم  آدامز4،  شاري  مثال،  براي  گذاشتند.  صحه  واقعيت  اين  بر  نيز  گرفتند  قرار  مصاحبه  مورد  كه  معلماني  ببرند. 
در  كالورت"5،  "منطقه ي  نام  به  "مريلند"  مناطق  از  يكي  در  درامد  كم  خانواده هاي  ابتدايي  مدرسه ي  يک  در  هنر 
خواندن  جبراني  به كالس هاي  و  نمي آيند  هنر  به كالس  نمره،  كمترين  داراي  دانش آموزاِن  كه  كرد  اعالم  مصاحبه 
و حساب كردن جذب شده اند. او خاطر نشان كرد كه عدم حضور آن ها در كالس هاي هنر، نتايجي به مراتب بيشتر 
افراد  به  و كمک  نظافت خود  در  نوبت، مسئوليت پذيري  رعايت  دانش آموزان،  "اين  دارد:  هنر  از  آن ها  بي اطالعي  از 
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گروه را از دست مي دهند. آن ها در اين درس، تعلق به اجتماع محلي، رعايت نوبت، مهارت هاي زندگي و بيان عقايد 
ياد مي گرفتند." را 

عادت  او  است.  مشغول  تدريس  به  فلوريدا  در  "تمپا"7،  در  فقيرنشين  مدرسه  يک  چهارم  پايه ي  در  پري6  جان 

داشت كه دانش آموزان را به سفرهاي بيرون از مدرسه، يعني مركز ايالت ببرد تا مفهوم انتزاعي دولت را براي آن ها، 
قانون گذاران  با  و  مي يافتند  حضور  نمايندگان  مجلس  و  ايالت  عالي  دادگاه  در  آن ها  كند.  مشاهده  قابل  و  ملموس 
مالقات مي كردند. پري معتقد بود كه اين كار "فرصتي براي دانش آموزان است تا به شهرونداني مشاركت جو" تبديل 
شوند. ولي بعد از آن كه آزمون كوته فكرانه ي مهارت هاي پايه، اهميت بيشتري يافت، اين تجربه ها از برنامه ي درسي 

مدرسه حذف شدند.
افراد  را  او  شاگردان  و  است  مشغول  تدريس  به  آريزونا  "فونيكس"9  در  مدرسه اي  پايه ي سوم  در  بيلگر8،  كيسي 

در  پايين شاگردانش  نمرات  دليل  به  كه  كرد  نشان  در مصاحبه خاطر  او  تشكيل مي دهند.  اسپانيولي ها  و  فقير  عمدتًا 
خواندن و حساب كردن، مجبور است درس هاي مطالعات اجتماعي و علوم را كنار بگذارد. به گفته ي او: "دانش آموزان 
درباره ي دولت، اجتماعات محلي، مردم و مكان ها، چيزي ياد نمي گيرند... در علوم نيز، كارهاي گروهي و يادگيري هاي 
به  آن ها  نمي گيرند.  ياد  را  خالقيت  يا  استقالل  تصميم گيري،  چون  مهارت هايي  مي شود...آن ها،  گرفته  ناديده  عملي 
طور جدي درگير هنر، انجام پروژه ها و كارهاي گروهي در خالل زمان نمي شوند؛ فرصت هايي كه در آن ها مي توان، 
مي خواهند،  شما  از  مدارس]  [مديران  چه  آن  گرفت.  ياد  را  كارها  انجام  چگونگي  درباره ي  گروهي  تصميمات  اتخاذ 
دست يابي به استانداردها، يكي پس از ديگري است. دانش آموزان به درستي از مقررات مربوط به »جلوگيري از عقب 
برنامه ي  تأثير  است.  بسيار خسته كننده  آن ها  براي  مقررات  اين  بنابراين  نمي آورند؛  )NCLB( سردر  كودكان«  ماندن 

درسي خسته كننده، به صورت مشكالت رفتاري خود را نشان مي دهد."
دانش آموزان  تقريبًا همه ي  )كه  اول  پايه ي  در  و  "بيمونت"11تگزاس  مدرسه ي  در  كه  ما گفت  به  بيچ10  ميسي  و 
مي شد.  ناميده  "كارگاه"  كه  بود  مديريت"  "برنامه ي  مورد  در  داراي كالسي  قباًل  او  هستند(،  فقير  اقليت هاي  از  آن 
انجام وظايفي مشغول  به  كه  داشتند  استقرار  اتاق  اطراف  در  مراكزي  يا  كارگاه، مشاغل  اين  "در  داد:  توضيح  سپس 
تگزاس  ايالت  از موقعي كه  ولي  يا همكار مي گشتند.  دنبال شريک  به  اين وظايف  انجام  براي  دانش آموزان  و  بودند 
برنامه ي آزمون هاي استاندارد شده را شروع كرده است و اين آزمون ها هر شش هفته يک بار اجرا مي شوند، اين كار 
چنان وقت گير  است كه كاركنان نمي توانند كارهايي از اين نوع را انجام دهند... وقت ديگري نداريم تا به چيزهايي 

اختصاص دهيم كه قابل آزمون نيستند و يا نمي توان آن ها را نمايش داد."
مسئوليت پذيري  تدريس  و  پاسخ گويي  اما  گيرد.  انجام  نبايد  نباشد،  آزمون  قابل  كه  چه  آن  پاسخ گويي،  عصر  در 
اجتماعي، ضرورتًا در تعارض با يكديگر نيستند. با توجه به اين كه سنجش هاي مذكور پرهزينه تر از به كارگيري صفحات 
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مسئوليت پذيري  تدريس  در  مدارس  اين  كه  كرد  كاري  مي توان  هستند،  آزمون ها  به  مربوط  رايانه اي  شده ي  اسكن 
باشند. موفق  نيز  اجتماعي 

 اندازه گيري خلق و خو در مركز سنجش ملي پيشرفت آموزشي
متفاوت  موضوعات  در  دانش آموزان  از  نمونه هايي  آزمون  به   )NAEP( آموزشي"12  پيشرفت  ملي  "سنجش 

ايالت  يک  در  دانش آموزان  رياضي  مهارت هاي  چگونه  مثال،  براي  كه  مي گويد  ما  به  مركز  اين  مي پردازد.  درسي 
سال   45 در  اوليه  طراحي  هنگام  به  مركز  اين  ولي  مي شود.  مقايسه  ديگر  اياالت  در  دانش آموزان  مهارت هاي  با 
توسعه ي  و  ايجاد  چگونگي  مورد  در  مركز  اين  اوليه  نمرات  گزارش  چه  چنان  داشت.  گسترده تري  دامنه ي  پيش، 
و  عاطفي،  و  بدني  بهداشت  خو،  و  توسعه ي خلق  نحوه ي  و  مهارت هاي شهروندي  ساير  و  اجتماعي  مسئوليت پذيري 

كارامدي در دروس پايه بوده است.
رالف تايلر13 هدايت برنامه ريزي اين مركز را به عهده داشت. او در كتاب خود با عنوان "اصول پايه در برنامه ي 
درسي و تدريس"14 اهميت سنجش گسترده تر مهارت ها را ذكر كرده است. در طراحي او و همكارانش براي اين مركز، 
انجام يک پيمايش ملي و مشاهده ي دانش آموزان به هنگام سنجش مسئوليت پذيري اجتماعي و ساير رفتارهاي مورد 

نظر، ديده شده بود.

 كار گروهي و همكاري
يا  مي گيرند  ياد  را  گروه هاي كوچک  در  مؤثر  دانش آموزان، همكاري  آيا  كه  نكته  اين  درك  منظور  به  مركز  اين 
دانش آموزان  فرستاد كه  نمونه گيري شده اي  مدارس  به  بازي  ارائه ي يک  براي  را  ديد ه اي  آموزش  نه، مشاهده گران 
آن ها 9 ساله بودند. به اين دانش آموزان � كه در گروه هاي چهار نفري سازمان داده شده بودند � جايزه اي )مانند يويو 
دانش آموزان  بود.  جعبه  يک  داخل  زدن شيء  مستلزم حدس  آن  دريافت  كه  مي شد  پيشنهاد  رنگي(  مداد  جعبه ي  يا 
مي توانستند سؤاالتي از نوع بله يا خير را مطرح كنند. دو گروه از دانش آموزان به رقابت مي پرداختند تا برنده مشخص 
پرسيده شود و  توافق مي كردند كه چه سؤالي  بايد  اعضا  تمامي  و  بود  با يكديگر ضروري  افراد گروه  شود. همكاري 

مطرح كردن سؤال در هر گروه نيز به نوبت انجام مي گرفت.
اطالعات  جوي  جست  نظرات،  بودن  مستدل  گروه،  توسط  جديد  سؤاالت  طرح  به  توجه  با  مركز،  مشاهده گران   
به  از طريق همكاري،  مسئله  مهارت حل  نوع  يا هر  به سازمان دهي سؤال  كار گروهي، كمک  از  در حمايت  اضافي 
درجه بندي گروه ها مي پرداختند. اين دانش آموزان هم چنين، به دليل بازداشتن گروه از همكاري � مانند دلسرد كردن 
مورد  در  گزارشي  ملي،  مركز سنجش  بعد،  مرحله ي  در  درجه بندي مي شدند.  نيز   � نامربوط  اظهارنظرهاي  يا  ديگران 
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درصد كودكان 9 ساله اي كه تواناي حل مسئله را از طريق همكاري داشتند، ارائه مي كرد. 
سنجشگران اين مركز، تمريني نيز مستلزم همكاري، به نوجوانان 13 و 17 ساله ارائه مي كردند. اين سنجشگران 
به گروه هاي هشت نفره از اين دانش آموزان، فهرست موضوعاتي را ارائه مي كردند كه معمواًل بسيار مورد توجه آن ها 
در  و  كنند  توافق  فهرست،  اين  از  مهم تر  موضوع  پنج  روي  تا  مي شد  خواسته  گروه  هر  دانش آموزان  از  سپس  بود. 

مرحله ي بعد، گزارشي بنويسند كه چگونه گروه در حداقل دو مورد از اين موضوعات به توافق رسيده است.
اين فهرست، در مورد دانش آموزان 13 ساله، شامل موضوعاتي از اين نوع بود كه: آيا آن ها بايد زمان مشخصي 
را براي خواب خودتعيين كنند؟ آيا بايد به آن ها اجازه داده شود كه فيلم هاي مربوط به بزرگ ساالن را تماشا كنند؟ و 
آيا والدين حق دارند در انتخاب دوستان آن ها دخالت كنند يا نه؟ اين فهرست در مورد دانش آموزان 17 ساله، شامل 
حضور اجباري در مدرسه و مقررات مربوط به خدمت در ارتش و نيز حداقل سن براي رأي دادن، نوشيدن مشروبات و 
سيگار كشيدن بود. مشاهده گران مركز، همانند مورد دانش آموزان نه ساله، به رتبه بندي افراد از اين نظر مي پرداختند 
نظرات خود  براي  مناسبي  باال هستند؟ داليل  مورد سؤاالت  در  داراي موضع گيري روشني  دانش آموزان  اين  آيا  كه: 
ابراز مي كنئند؟ آيا به دنبال اطالعات اضافي مي  گردند؟ به سازمان دهي همكاري كمک مي كنند؟ و يا از حق خود به 
عنوان عضو گروه براي بيان نظرات متفاوت، دفاع مي كنند يا نه؟ آن ها هم چنين به رتبه بندي اين نكته مي پرداختند 

كه: آيا اين دانش آموزان، خواهان كار گروهي هستند يا كاري كاماًل متفاوت از اين وظيفه، انجام مي دهند.
نبود. گزارش مركز ملي نشان مي داد كه براي مثال، تنها چهار  اين دو سنجش به هيچ وجه رضايت بخش  نتايج 
ابراز نظري متفاوت، دفاع كردند و تنها شش درصد مايل  از دانش آموزان 13 ساله از حقوق گروه ديگر براي  درصد 

بودند از نظرات خود، درصورت مخالفت ديگران، دفاع كنند.

 آزادي هاي مدني و شهروندي
در سال 1969، كشور آمريكا درگير انقالبي از نوع حقوق مدني بود. به همين دليل، مركز سنجش به دنبال ارزيابي 
اين  در  مسئول  شهرونداني  به  آن ها  تبديل  براي  دانش آموزان  كردن  آماده  حال  در  مدارس،  آيا  كه:  بود  نكته  اين 
شرايط هستند يا نه؟ پرسشگران اين مركز، از طريق مصاحبه با نوجوانان 13 و 17 ساله، اين سؤال را مطرح كردند 
كه اگر مشاهده كنند افراد حاضر در يک پارك عمومي، مانع ورود كودكان متعلق به نژاد ديگر به پارك مي شوند، چه 
اقدامي بايد انجام دهند. گزارش مركز نشان مي دهد كه 82 درصد نوجوانان 13 ساله و 90 درصد نوجوانان 17 ساله 
مي دانستند كه چه اقدامي بايد انجام دهند؛ مثاًل: والدين خود را در جريان امر قرار دهند؛ موضوع را به اطالع مقامات 
دولتي يا دست اندركاران حقوق مدني يا سازمان آزادي هاي مدني برسانند؛ يا روزنامه ها را در جريان امر قرار دهند. و 

يا به اقداماتي اجتماعي بپردازند، مثاًل جلوي اين كار را بگيرند و يا اعالميه هايي در اين مورد توزيع كنند.
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در سنجش اوليه ي اين مركز، توانايي نوجوان 17 ساله به فكر كردن در مورد نظرات جاي گزين، با طرح سؤاالتي 
دانشكده ها  در  كرده  نام  ثبت  نوجوانان  بردن  يعني  گرفت؛  انجام  زمان  آن  اجتماعي  موضوعات  داغ ترين  عليه  و  له 
9 و 13 ساله پرسيده شد اين بود كه: حتي اگر چيزي در  از نوجوانان  و دانشگاه ها به سربازي. يكي از سؤاالتي كه 

روزنامه به عنوان "درست" گزارش شده باشد، مي تواند "نادرست" باشد يا نه؟
به  توجه  با  بايد  افراد  مورد  در  دانش آموزان درك مي كنند كه قضاوت  آيا  دريابد:  كرد  مركز هم چنين تالش  اين 
شايستگي آن ها باشد و نبايد آن ها را مسئول سوء رفتارهاي ديگران به حساب آورد؟ مصاحبه كنندگان از نوجوانان 9 
و 13 ساله پرسيدند: اگر پدر دوست آن ها به خاطر دزدي به زندان رفته باشد، آيا آن ها باز هم دوست خود را براي 

بازي به خانه دعوت مي كننديا نه؟
نظر  به  پرسيده شد:آيا،  ساله   17 و   13 نوجوانان  از  مدني،  آزادي هاي  به  نسبت  دانش آموزان  تعهد  براي سنجش 
برتري  نژادها  بقيه ي  بر  نژاد  "يک  يا  و  بهترند"  آمريكايي ها  از  "روس ها  تلويزيون كه  در  نكته  اين  براي طرح  آن ها 
اين  )در حالي كه مصاحبه گر  نه؟  يا  اجازه گرفت  از كسي  بايد  باشيم"،  داشته  ايمان  به خدا  نيست  "الزم  يا  و  دارد" 
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سؤاالت را براي نوجوانان 13 ساله به طور شفاهي مطرح كرد، دانش آموزان 17 ساله به همين سؤاالت به عنوان يک 
آزمون كاغذ � مدادي پاسخ دادند.( گزارش مركز سنجش حاكي از آن بود كه تنها سه درصد دانش آموزان 13 ساله و 

17 درصد نوجوانان 17 ساله، تصور مي كردند كه دولت بايد از قبل، با طرح هر سه سؤال موافقت كرده باشد.

 سؤاالت اخالقي
سال  در  داد.  قرار  مورد سنجش  نيز  موقعيت هاي خصوصي  تر  در  را  اجتماعي  مسئوليت  از  ارزيابي  مركز سنجش، 
ماهه ي  نوزاد شش  كه  متوجه شوند  آن ها  اگر  پرسيده شد:  آزمون چند جوابي  در يک  ساله،   17 نوجوانان  از   ،1977
كنيد  "پيشنهاد  بود:  اين  درست  پاسخ  باشند؟  داشته  بايد  است، چه عكس العملي  كوفتگي  و  كبودي  داراي  دوستشان 
را  "كبودي  بود:  اين  نيز  نادرست  پاسخ  قرار دهد."  امر  در جريان  را  او  و  كند  مراجعه  نوزاد  دكتر  به  كه دوست شما 
ناديده بگيريد، زيرا مسئله به شما مربوط نيست." يا اين كه: "دوستتان را متهم كنيد كه كودك را كتک زده است." 
در ادامه ي داستان آمده است كه در مالقات بعدي، وقتي نوزاد هنوز كبودي را داشت، دوست شما توضيح مي دهد كه 
كودك از گهواره اش به زمين افتاده است. سپس از شما پرسيده مي شود: با توجه به اين كه پاسخ صحيح: »در جريان 

گذاشتن نمايندگي محلي بهداشت كودك و گزارش سوء ظن خودتان است«، اقدام بعدي شما چه خواهد بود؟  
بدون ترديد، اگر نتايج سؤاالتي از اين نوع، به جاي نمرات رياضيات و خواندن، در ارزش يابي مدارس مورد استفاده 
قرار مي گرفت، انگيزه ها تغيير مي كرد. براي مثال، گزارش ملي در مورد نمرات پايين در سؤاالت مربوط به آزادي هاي 
مانع  مي توانست  فشارها  اين  برمي انگيخت.  مورد شهروندي  در  مدارس  بهتر  عملكرد  بر  پافشاري  به  را  مردم  مدني، 

آن شود كه يادگيري مشاركتي به نفع آماده شدن براي آزمون رياضي و خواندن، كنار گذاشته شود.

 تغيير در آرمان ها
در دهه ي 1970، كنگره ي آمريكا، بودجه ي مركز سنجش را به نصف تقليل داد. در نتيجه، اين مركز نتوانست به 
بررسي پيامدهاي رفتاري دانش آموزان بپردازد و به استثناي سنجش هنر و موسيقي در سال 1997، به صورت مركزي 
كه سنجش  بود  متكي  فرض  اين  بر  كه  مركز  اوليه  اين وصف، طراحي  با  آمد.  در  مدادي   � كاغذ  آزمون هاي  براي 
از پي گيري  را  ما  به چالش كشيده شده است و نشان مي دهد كه آن چه  اجتماعي غيرممكن است،  مسئوليت پذيري 
كار.  اين  انجام  در  ناتواني  تا  ماست،  آرمان هاي  در  تغيير  و  بيشتر، هزينه ها  باز مي دارد،  متعادل  پاسخ گوي  نظام  يک 
هزينه ي فرستادن ارزياباني به مدارس در سراسر آمريكا، بيشتر از سنجشي است كه از طريق رايانه انجام مي شود و 
نتيجه ي آن به صورت كتابچه در اختيار شما قرار مي گيرد. ولي هزينه ي يادگيري اين كودكان به دليل عدم موفقيت 

ما در دست يابي به يک نظام پاسخ گو و متعادل، به مراتب بيشتر است.
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صرفًا  نمي تواند  پرورش،  و  آموزش  كلي  هدف هاي  به  دست يابي  منظور  به  پاسخ گو  نظامي  به  دست يابي  البته، 
اياالت  سطح  در  مي تواند  نيز  مشاهدات  از  آمده  دست  به  نتايج  باشد.  متكي  سنجش  مركز  اوليه ي  سؤاالت  بر 
ديگر  جزء  كنند.  حمايت  نمونه گيري ها  اين  از  نمي توانند  كوچكي،  دليل  به  مدارس،  اغلب  ولي  باشد،  اطمينان  قابل 
پاسخ گويي، مستلزم بازرسي هايي است كه در سطح ايالت بايد وجود داشته باشند و هدف آن ها، تعيين اين امر است 
يا  تأثير مي گذارد  دانش آموزان  بر  برنامه  اين  آيا  و  اجتماعي هستند  مسئوليت پذيري  تدريس  در حال  مدارس  آيا  كه: 

نه؟ 
نظام هاي  جاها،  ساير  و  نيوزيلند  هلند،  انگلستان،  در  دارند.  وجود  مورد  اين  در  نيز  ديگري  سوابق  خوش بختانه، 
پاسخ گويي مدارس، به تركيب نمرات آزمون ها با بازديد از مدارس مي پردازند و در انجام اين كار، پيامدهاي گسترده اي 
از آموزش مورد قضاوت بازرسان قرار مي گيرد. براي مثال، در انگليس، "اداره ي استانداردهاي آموزشي" به استخدام 
"بازرسان ملكه"15 مي پردازد كه عمدتًا مديران و معلمان  نام  به  از جمله گروه نخبه اي  بازرسان حرفه اي،  از  گروهي 
بازنشسته را شامل مي شود. اين نظام كه از سال 1839 تا به حال به اين كار مشغول بوده است، از هر مدرسه، تقريبًا 
بار بازديد كرده است و مدارسي را كه نيازمندي بيشتري به بهبود دارند، مورد بازديدهاي بيشتري  هر سه سال يک 
قرار داده است. بازرسان مزبور به بررسي نمرات آزمون ها و مشاهده تعامالت دانش آموزان )مانند مشاهده رفتار آن ها 
شرح  به  مدرسه  ويژگي هاي  و  دانش آموزان  مورد  در  گزارشي  و  مي پردازند  تعويض كالس ها(  هنگام  به  راهروها  در 

مي كنند: تهيه  زير 
� ميزان رشد همه جانبه ي فراگيران از نظر فردي و احساس خوشي و سالمتي آن ها؛

� ميزان رشد معنوي، اخالقي، اجتماعي و فرهنگي فراگيران؛
انطباق فراگيران با سبک هاي زندگي سالم؛ � ميزان 
� ميزان مشاركت مثبت فراگيران در اجتماع محلي.

 موفق شدن در بازرسي، مستلزم دست يابي مدارس به نمرات رضايت بخش در آزمون هاست، ولي اين كافي نيست 
و مدارس هم چنين بايد رتبه بندي قانع كننده اي نيز از قضاوت بازرسان در موارد باال داشته باشند.

پاسخ گو كردن مدارس در مورد مسئوليت پذيري و آزمون هاي درسي، ايده اي نيست كه از خارج به كشور وارد شده 
بپذيرند،  آموزش  از هدف هاي  به عنوان يكي  را  و گوناگوني  تنوع  بايد  و جوانان  نوجوانان  اين كه  مثال،  براي  باشد. 
از فعاليت هاي مثبت طرف داران معاصر اين ايده ناشي نمي شود. جورج واشنگتن16 قصد داشت با ايجاد يک دانشگاه 
دولتي سراسري، جوانان داراي زمينه هاي متفاوت را گرد هم آورد و هويت مشتركي را در آن ها ايجاد كند. توماس 
جفرسون17، نخستين نظام همه گير آموزش دولتي را مطرح كرد و از چند هدف كليدي نظام آموزش مدرسه اي نام 

برد. اين مهارت هاي درسي پايه عبارت بودند از: آموزش براي شهروندي و به خصوص، توانايي در انتخاب عاقالنه ي 
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اخيراً  كه  است  انحرافي  خواندن،  و  رياضي  نمرات  در  مدارس  پاسخ گويي  به  توجه  صرف  بنابراين،  سياسي.  رهبران 
پيش آمده است.

"مؤسسه ي  امروزه  كه  كرد  مطرح  را  آموزش"19  ملي  "مركز  ايجاد  پيشنهاد  نيكسون18،  ريچارد   ،1970 سال  در 
آموزش علوم"20 نام دارد تا به ايجاد و توسعه ي يک نظام پاسخ گو كمک كند. او معتقد بود كه اين نظام بايد بايد به 
آموخته  آن ها  اندازه گيري  حال،  به  تا  كه  دليل  اين  به  )عمدتًا  تلقي مي شود  اندازه گيري  غيرقابل  مدارس،  در  آن چه 
نشده است(، مانند مسئوليت پذيري، لطافت طبع و بذله گويي و انسانيت، همانند موفقيت در رياضيات و خواندن، توجه 

الزم را مبذول دارد.
با  اما هنوز زمان براي بازگشت به اين آرمان، چندان دير نيست.  اگرچه اين گفته ها مورد بي توجهي قرار گرفت، 
توجه به شناخت بسيار زياد از تحريفات ايجاد شده به وسيله ي طرح "هيچ كودك نبايد عقب بماند"، يعني پاسخ گويي 
به  توجه  با  مدارس  پاسخ گويي  به  كه  است  رسيده  فرا  آن  نوبت  اكنون  آزمون ها،  نمرات  بر  متمركز  مثبت  و  محدود 
اندازه گيري مسئوليت پذيري  و  تدريس  نحوه ي  درباره ي  ما  دانش  اصرار شود. در حال حاضر،  پيامدهاي گسترده تري 
باره مي دانيم  اين  را  در  اكنون زمان آن فرا رسيده است كه آن چه  از آن است كه تصور مي كنيم.  بيشتر  اجتماعي 

به عمل درآوريم.

زيرنويس:  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1- The Center for Education Policy 	
2- No Child Left Behind  

3- Mc Murreh

4- Shari Adams  

5- Calvert County

6- John Perry  

7- Tampa

8 - Casey Bilger 

9- Phoenix  

10- Missy Beach

11- Beaumont

12-The National Assessment Of Educational Progress

 13- Ralph Tyler  

 14- Basic Principles of Curriculum and Instruction  

15- Her Majesty’s Inspectors  

16- George Washington 

17- Thomas Jefferson

18 - Richard Nixon 

19- National Institute of Education  

20- Institute of Education Sciences  
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نويسنده: ريچارد ويسبورد
مترجم: الهام اميركياني

پسرم دانش آموز سال دوم دبيرستان است. فصل بهار است و من و همسرم با شتاب از اين كالس به آن كالس مي رويم 
تا در جلسات والدين و آموزگاران شركت كنيم و سعي داريم 15 دقيقه اي را كه هر يک از آموزگاران به ما اختصاص داده اند، 
از دست ندهيم. با داشتن سه فرزند، در اين موارد كار كشته شده ايم، اما امروز عصر واقعًا احساس نااميدي مي كنم. مسئله 
اين نيست كه پسرم در مدرسه مذبوحانه تالش مي كند تا دچار مشكلي جدي نشود، بلكه مسئله اين است: دو آموزگاري 

كه تا به حال با ما صحبت كرده اند، همان جلسه ی كسالت بار هميشگي را برگزار كرده اند. 
آموزگار با بيرون آوردن يک برگ كاغذ، جلسه را آغاز كرد. او نمرات پسرم را خواند و اين طور اظهار نظر كرد كه او 
گاهي حواسش پرت است و به درس گوش نمي كند. عبارت "گوش نمي كند" در گوشم طنين مي اندازد و به خشم مي آيم. 

مـدارس مـورد نظر مـا
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آيا پسرم دچار مشكلي است و او براي گفتن اين مسئله از تعبير ماليم تري استفاده مي كند؟ در پايان، آموزگار اضافه مي كند 
كه او "بچه ی خوبي" است.

فكر نمي كنم هيچ يک از اين دو آموزگار، به درستي پسرم را بشناسند يا از اميدها و نگراني هاي من و همسرم در اين 
مورد يا اين كه از نظر ما چه عاملي به يادگيري او كمک مي كند، اطالع داشته باشند. مي دانم كه او از يكي از آموزگارانش 
خوشش نمي آيد و به نظر او، يكي از كالس ها "افتضاح" است. با اين حال، ظاهراً هيچ يک از آموزگاران از برداشت او از 

اين كالس ها باخبر نيست.
از حضور پسر ما  اين مطلب آغاز مي كند كه چه قدر  با گفتن  را  او جلسه  سپس به ديدار سومين آموزگار مي رويم. 
در كالسش خوش حال است. مي گويد كه او ريسک "كند ذهن" قلمداد شدن از سوي آموزگار را مي پذيرد و به طرح 
پرسش هايي مي پردازد كه سؤاالت كل كالس است. او مي گويد كه در چه موقعيت هايي و چگونه پسرمان داراي اعتماد به 
نفس است و در چه موقعيت هايي و چه طور، دو دل و محتاط عمل مي كند. سپس از ارتباط ساده و آرام وي با تعداد زيادي 
از هم كالسي  ها تعريف مي كند و اين كه او هميشه مايل است در كالس مفيد واقع شود. به حواس پرتي اتفاقي پسرمان 
هم اشاره مي كند و داليلي را نيز براي اين كار برمي شمرد. يكي از اين داليل � يعني اين كه انجام هر كار تكراري براي 
او دشوار است � موجب مي شود به نكته اي درباره پسرم پي ببرم كه تاكنون برايم مبهم بوده است. آموزگار اضافه مي كند 

كه او هرگز حرف وي را قطع نمي كند و رفتار گستاخانه اي ندارد.
سپس، نظر ما را درباره ی چگونگي تالش او و نگراني هايمان درباره ی وي جويا مي شود و با دقت به حرف هايمان 
گوش مي سپارد. حس مي كنم هدف مشتركي داريم كه هم فرهنگي و هم اخالقي است؛ پرورش يک انسان كامل و خوب. 

دلم مي خواهد در آغوشش بگيرم و صميمانه از او تشكر كنم.

 پرورش منش
مدارس دولتي اياالت متحده امريكا، از همان ابتدا به عنوان تنها وسيله ی موفقيت تحصيلي دانش آموزان تلقي نشده اند. 
هدف اصلي از تأسيس آن ها، پرورش نوعي آرمان شخصيتي در دانش آموزان بوده است ]هانتر1، 2000؛ كاتز2، 1995[. 

مسئوليت مدارس دولتي، تبديل موج فزاينده كودكان شهرنشين فقير و مهاجر به شهرونداني مسئول و شايسته بود.
امروزه، بار ديگر انتظار پرورش منش و مسئوليت اجتماعي از مدارس، امري رايج شده است. تعداد زيادي از مدارس 
اياالت متحده بر انواع برنامه هاي آموزش و پرورش منش سرمايه گذاري كرده اند و در آن ها به ارزش هايي چون انضباط، 
خويشتن داري، مسئوليت پذيري در برابر ديگران و انصاف مي پردازند. همين طور، برنامه هاي متعددي وجود دارند كه بر 

پرورش حس مسئوليت اجتماعي دانش آموزان متمركز شده اند.
دانش آموزان بايد به وضوح ارزش ها را بشناسند و اين برنامه ها گاهي موجب كاهش رفتارهاي مشكل ساز دانش آموزان يا 
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افزايش حس مسئوليت اجتماعي در آنان مي شود. اما حقيقت ناگواري نيز وجود دارد: سال هاست كه مدارس از انواع گوناگون 
اين برنامه ها استفاده مي كنند، اما اين برنامه ها به ندرت موفق به تغيير ظرفيت هاي اخالقي دانش آموزان شده اند.

به اين دليل كه برنامه های مذكور نوعاً بر آن چه بيشترين اهميت را داراست، تأثيري ندارند. آن چه اساس توسعه ی اخالقي كودكان 
را تشكيل مي دهد، توانايي آموزگاران يا ساير بزرگ ساالن در آموزش اين ارزش ها يا مسئوليت هاي اجتماعي نيست، بلكه در "طبيعت 

رابطه اي است" كه مدارس پايه گذاري مي كنند. با وجود اين، در برنامه هاي پرورش منش، توجه چنداني به اين روابط نمي شود.

 همكاري والدين و آموزگاران
همين طور، برنامه هاي پرورش منش نيز به ندرت به رابطه ی ميان اوليا و آموزگاران توجه الزم را مبذول مي دارند؛ 
توجهي كه مي تواند در تعيين دورنماي اخالقي دانش آموزان، بسيار حائز اهميت باشد. اگر چه عوامل متعددي، چون هم 
ساالن، تأثيرات وراثتي، تلويزيون و ساير رسانه ها بر توسعه ی اخالقي دانش آموزان مؤثرند، اما بي شک والدين نقش اصلي 
را در پرورش � يا ناديده گرفتن � توانايي كودكان براي مهرباني، صداقت، شجاعت و استدالل اخالقي و نيز تصور آنان از 
عدالت و حس مسئوليتشان در قبال ديگران، ايفا مي كنند. تالش مؤثر در تفهيم توانايي هاي اخالقي و مسئوليت اجتماعي 

به دانش آموزان بايد با حضور و مشاركت معنادار والدين توأم باشد.
با اين حال، معدودي از مدارس هستند كه به اوليا اين حس را القا مي كنند كه بخش تفكيک ناپذير اجتماع كوچک 
مدرسه به شمار مي آيند و ارتباط نزديكي ميان آموزگاران و والدين برقرار مي سازند. عالوه بر اين، بسياري از مدارس � به 
ويژه در طبقات متوسط و باالي جامعه � با اولياي  خود محور و پرخاشگري رو به رو هستند كه گاهي رفتارهاي خودخواهانه 
به  را در پيش گرفته اند،  والدين  بر  تأثيرگذاري  از مدارسي كه شيوه ی  دارند. بسياري  با كاركنان مدرسه  و بي ادبانه اي 

شيوه هاي متفاوت، اين گونه والدين را از مدرسه دور نگه مي دارند.
در دوراني كه مدارس تحت فشار قانون قرار دارند تا عملكرد دانش آموزان را بهبود دهند، طبيعي است كه مديران به دنبال 
راه حل هاي سريع و كوتاه باشند. با وجود اين، هيچ روش سرراست و ساده اي براي توسعه ی ظرفيت هاي اخالقي تأثيرگذار در 

دانش آموزان وجود ندارد و آن ها به راحتي متوجه ايرادات و اشكاالت برنامه هاي ناكارامد پرورش منش در مدرسه مي شوند.
اگر درباره ی ارتقاي توسعه ی اخالقي دانش آموزان در مدارس جدي هستيم، تأكيد بر توسعه ی مشاوره و توانايي هاي 
اخالقي آموزگاران و والدين و اين كه چگونه مي توانند به شكلي سازنده با هم كار كنند، ضروري است. چرا اين روابط به 
شكلي آشفته و نادرست شيوع دارد؟ مدارس چگونه مي توانند به شكلي سازنده با والدين پرخاش جو و متوقع برخورد كنند؟ 
بايد مراقب باشيم كه ما بزرگ ساالن � چه آموزگاران و چه والدين � آن گونه كه هاوارد نولز3 و ديويد وبر4 )1981( گفته اند، 
بيش از دانش آموزان " در تحريف معناي اخالقيات" مهارت پيدا نكنيم )صفحه ی 87(. مدارس بايد بزرگ ساالن را ترغيب 
كنند تا به بررسي ارزش ها، توانايي هاي اخالقي و نگرش هاي خود بپردازند، به مدرسه به عنوان يک محيط اخالقي بنگرند 
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و به اتفاق بكوشند تا دانش آموزان پرورش يابند و به افرادي شايسته در جهان تبديل شوند.

 هدايت گران اخالق
بديهي است اگر والدين و آموزگاران بتوانند در اين باره كه ارتقاي كدام ارزش ها مهم تر است و چگونه بايد آن ها را 
بهبود داد به توافق برسند، تأثير به مراتب بيشتري خواهند داشت. با اين حال، بهترين رابطه ميان اوليا و آموزگاران فقط 
در بهبود و ارتقاي ارزش هاي كلي خالصه نمي شود. در بهترين حالت، والدين و آموزگاران يكديگر را هدايت مي كنند و به 
دستاوردهاي باارزشي مي رسند كه شامل تمركز واقعي بر منافع كودك و بي توجهي به مسائل حاشيه اي است؛ همان طور 

كه آموزگار پسر ما در نشست بين دو طرف انجام داد.
همين طور، بهترين همكاري اوليا و آموزگاران مي تواند هم شفابخش و هم آگاهي دهنده باشد؛ همكاري با يكديگر 
به منظور فكر كردن درباره ی راه هاي بهتر كمک كردن به دانش آموزاِن داراي مسئله و هم فكري با هم به منظور درك 
عوامل متعامل و تأثيرگذاري كه مي تواند ظرفيت كودك در توجه به مسئوليت پذيري را مانع شود. برای مثال، آنا، هفت ساله 
به شكلي متكبرانه و خودپسندانه با ساير دانش آموزان رفتار مي كند، زيرا از اوان كودكي به همه ی خواسته هايش جامه ی 
عمل پوشانده شده و والدين او اكنون متوجه اين مسئله شده اند. اكنون، الزم است والدين و آموزگاران عميقًا بينديشند كه 

چگونه به آنا كمک كنند تا در داخل و خارج مدرسه، نسبت به سايرين، دلسوز و سازگار باشد.
فِرد 15 ساله، رفتاري پر افاده و آمرانه با آموزگار خود دارد. او از جدايي والدينش گيج است و از اين كه پدرش با  ِ

رها كردن مادرش به سراغ زني بسيار جوان تر رفته، خشمگين و شرمسار است. به گفته ی مادرش، دو نفر از آموزگاران 
كه اطالعي از وضعيت خانوادگي او ندارند، به سادگي برچسب "كودك مسئله دار" را به او می زنند و به سرعت تنبيهش 
مي كنند. از سوي ديگر، به باور ِفِرد، مادر اكنون توقع دارد كه او جاي خالي پدر را به عنوان يک تكيه گاه پر كند؛ نقشي 
كه موجب رنجش او شده است. اين كه ِفِرد بتواند با گذر از اين تجربه، كم و بيش بر احساسات ويرانگر خود غلبه كند و 
رفتار محترمانه تري با بزرگساالن در پيش گيرد، بستگي به توانايي آموزگار و مادر در يافتن ريشه ی سركشي او، از جمله 

نقش هاي خود آن ها و نيز ارائه ی راهبردهايي دارد كه براي ايجاد سرگرمي هاي سازنده براي او الزم است.
ِصرف تماس آموزگار و اوليا نيست كه بر رشد عقلي و اخالقي دانش آموز تأثير مي گذارد. همان طور كه بعداً توضيح 
خواهم داد، مدارس مي توانند والدين را وارد "اجتماعي اخالقي" كنند تا آن ها وادار شوند، نگاهي فراتر از حفظ فرزندان خود 

داشته باشند و به اين ترتيب، توانايي هاي اخالقي و هدايت گر والدين مورد حمايت قرار گيرد.

 موانع كار كدام اند؟
عوامل بسياري مي توانند موجب تضعيف رابطه ی والدين و آموزگاران شوند. بسياري از آموزگاران از برقراري ارتباطي 
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و تضاد شود.  و موشكافانه موجب درگيري  بررسي عميق  اين  زيرا مي ترسند  پرهيز مي كنند،  اوليا  با  واقعي و صميمانه 
مربي صاحب نام، جان ديويي5، يكي از مخالفان سرسخت تعارفات و ظاهرگرايي بود كه مانعي بر سر راه رابطه ی اوليا و 
آموزگاران به شمار مي رود. برخي آموزگاران � به ويژه آموزگاران دبيرستان � وظيفه ی خود نمي دانند كه براي درك رفتار 
دانش آموز،  با والدين او رابطه ی نزديكي برقرار كنند و بسياري از آموزگاران به قدري تحت فشار و گرفتار هستند كه از 

گزارش دادن نتايج امتحانات طفره مي روند؛ مانند دو آموزگار پسر من در گردهمايي معلمان و والدين.
خودش صاحب  كه  باهوش،  و  خونگرم  آموزگار  يک  دارند.  والدين  شدن  نااميد  از  بسياري  نگراني  آموزگاران،  ساير 
فرزند بود، به من گفت: "نشست هاي والدين و آموزگاران، براي من پراضطراب ترين روزهاي سال است. والدين مسئوليت 
يادگيري فرزندشان را به من محول مي كنند و اين، تصور خوشايندي نيست كه فكر كنم موفق نمي شوم يا ناموفق تلقي 

شوم." 
عالوه بر اين، داليل عدم موفقيت تماس هاي اوليا و آموزگاران در اجتماعات فقير، متوسط و مرفه كاماًل متفاوت است. 
والدين كم درامد غالبًا به مدارس شک دارند. اغلب آن ها خاطرات بدي از دوران مدرسه خود دارند و عمومًا تجربه ی چنداني 
بنابراين، چالش اجتماعات كم درامد، غالبًا در زمينه ی كمک به  از فرزندانشان در مدارس ندارند.  در زمينه ی حمايت 
والدين براي غلبه بر اين ترديدها و موانع است. حال آن كه چالش در جوامع مرفه، غالبًا در زمينه ی منع والدين از دخالت 

در وظايف مدارس است.

 اهداف باال، كيفيت آموزشي باال
من ابتدا از شيوع اين مشكل در جوامع مرفه، پس از صحبت با ديويد، شگفت زده شدم. ديويد، فردي بلند قامت و اندكي 
شيطان بود كه بيش از 20 سال در دبيرستاني در حومه ی بوستون و در ميان خانواده هايي از طبقه ی متوسط تدريس كرده 
و مورد عالقه ی دانش آموزان بود. او اخيراً تصميم گرفته بود از اين حرفه كناره بگيرد، زيرا ديگر نمي توانست با والدين كنار 
بيايد. به گفته ی او، يكي از والدين، كه از نمرات دخترش عصباني بود، مي خواست اوراق تک تک دانش آموزان كالس را 
بخواند تا متوجه شود كه وي به دخترش نمره اي عادالنه داده است يا نه. يكي ديگر از اوليا، كه پسر بسيار گستاخي داشت، 
فرزندش را ترغيب مي كرد تا تالش هاي ديويد براي منضبط كردنش را ناديده بگيرد. نفر سوم از او درخواست مي كرد تا از 
سرقت ادبي دخترش چشم پوشي كند. از همه بدتر، والديني بودند كه "هميشه درصدد امتيازگيري براي فرزندشان" بودند؛ 
والديني كه درخواست "توجه بيشتر" به فرزندشان را داشتند يا مدرسه را براي تشكيل كالس هاي تقويتي براي فرزند 
باهوششان تحت فشار قرار مي داند. او مي گفت: "بسياري از والدين فقط از كودكشان جانب داري مي كنند و احتمال صدمه 

ديدن ساير بچه ها برايشان اهميتي ندارد." 
ساير آموزگاران، نگراني خود را درباره ی اوليايي كه قصد دارند در همه ی رخدادهاي كالس درس دخالت كنند، ابراز 
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داشتند. آموزگاري به من مي گفت كه هرگز والدي را كه به زانو نشست و فرش كف كالس را بوييد تا دريابد بويي كه از 
آن متصاعد مي شود، موجب آزار فرزندش می شود يا نه، نخواهد بخشيد. مايكل تامپسون6، روان شناس و مشاور مدرسه، 

عقيده دارد كه گاهي آموزگاران مايل اند كه دانش آموزان آن ها به "والد درماني" بپردازند )1996(.
با اين حال، تنها والديِن پر دردسر و مشكل ساز نيستند كه مشكالت نامعقولي براي آموزگاران پديد مي آورند. بسياري 
از والدين نيز، به صورت ناخواسته نيز مشكالتي را فراهم مي آورند. مي دانم كه وقتي صحبت از فرزندانم مي شود، ديد 
محدودي پيدا مي كنم و متوجه نظر آموزگاران نمي شوم. وقتي شنيدم كه آموزگاري از والديني گاليه مي كرد كه به هنگام 
آوردن فرزندشان به مدرسه و درست در لحظات حساسي كه او آماده ی حضور در كالس است، مي خواهند با او صحبت 
كنند، احساس ناخوشايندي به من دست داد، زيرا خودم چند بار اين كار را كرده بودم. برخي از والدين تالش مي كنند با 
آموزگاران رابطه ی دوستي برقرار كنند تا لطف آن ها شامل فرزندشان نيز بشود. يا اطراف كالس هاي درس مي پلكند، 

آموزگاران را به دقت زير ذره بين قرار مي دهند و سيل پيشنهادات خود را به سوي آن ها سرازير مي كنند.
باور دارند:   اكثر آموزگاران  اوليا قرار دارند.  آموزگاران به خصوص در اجتماعات مرفه، حس مي كنند كه زير ذره بين 
والديني كه در مورد آن ها قضاوت مي كنند، نه تنها جانب فرزند خود را مي گيرند، بلكه از الزامات و اهداف كار آموزگاران 

بي خبرند. بنابراين، تعجبي ندارد كه بسياري از مدارس روي خوشي به والدين نشان نمي دهند.

 طرح اخالقي مشترك
اگرچه رويارويي با والدين پر دردسر براي هر معلم يا مديری دشوار است، مدرسه اي كه نگاهي جدي به توسعه ی 
اخالقي داشته باشد، قادر به دور نگه داشتن آن ها نيست؛ زيرا فرزندان اين والدين احتمااًل با بيشترين مخاطرات اخالقي رو 
به رو هستند. مدارس، الزامي به تغيير اساسي اين گونه اوليا ندارند، اما مي توانند از آموزگاران به طور مداوم حمايت كنند 
و راهنمايي هاي الزم را براي مواجهه با اين والدين به آن ها ارائه دهند. اين راهنمايي  ها شامل كمک به آموزگاران براي 
دوري از برچسب زدن و سپر بال كردن و نيز نحوه ی مديريت سوگيري هاي دانش آموزان است. برای مثال، خوب است 
آموزگاران بدانند كه برخي از والدين، كه ظاهراً متكبر و خودپسند هستند، افرادي ترسو و منزوي به شمار مي آيند كه از 

سپردن فرزندشان به يک غريبه يا از دست دادن نظارت بر فرزندشان هراس دارند.
همه ی مدارس � چه فقير چه غني � مي توانند والدين را درگير جامعه اي اخالقي كنند تا انتظارات اخالقي را در والدين 
برانگيزد و آن ها را وادار سازد تا نگاهي فراتر از فرزند خود داشته باشند؛ يعني، راه هاي گوناگوني براي مشاركت اوليا، به 
عنوان داوطلب حضور در جلسات مشاوره يا اعضاي گروه هاي انجام طرح هاي خاص، بيابند. اين به معناي آن است كه 
مدارس بايد اهداف اخالقي و انتظارات خود را با استفاده از منشورهاي اخالقي � يعني به شكل عباراتي شفاف و روشن 
درباره ی ارزش هاي مدرسه � هم براي والدين و هم براي دانش آموزان توضيح دهند. نكته ی مهم اين است كه منشورهای 
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در  بايد، هم  بلكه  باشند.  داشته  مانند هميشه، جنبه ی ظاهرسازي  يا  بپردازند  افتاده  پا  پيش  موارد  به  فقط  نبايد  مذكور 
كالس ها و هم در تمامي جوانب زندگي مدرسه، حضور داشته باشند.

فرزندان من به مدرسه اي ابتدايي مي رفتند كه از نوع دولتي بود و هم والدين و هم دانش آموزان را درون نوعي اجتماع 
اخالقي قرار داده بود. تعامالت ما با آموزگاران، رويدادهاي مدرسه، پوسترهاي روي ديوار و نحوه ی ارتباط با مدير، همگي 

بيانگر مجموعه اي از تعهدات اخالقي به شرح زير بود:
� اين كه والدين و دانش آموزان، اعضاي يک اجتماع درسي محسوب مي شوند و در برابر همه ی اعضاي آن اجتماع 

مسئول هستند.
� اين كه هر دانش آموز از نظر فكري و شخصي، نقشي در يادگيري همه ی اعضاي آن اجتماع به عهده دارد.

� اين كه مدرسه مسئوليت شناخت و حمايت از اين نقش ها را بر عهده دارد.
� اين كه مدرسه نه تنها فرد را براي زندگي حرفه اي، بلكه براي بسياري از ابعاد شهروندي آماده مي سازد.

� اين كه تنوع از ارزش بااليي برخوردار است و اين اجتماع، نظرات متنوع را به كار مي گيرد و امتحان مي كند.
� اين كه دانش آموزان بايد شناسايي و مواجهه با نابرابري و بي عدالتي را فراگيرند.

چگونگي كمک  چون:  ديگري  موارد  به  بلكه  نداشت،  اختصاص  فرزندمان  مسائل  به  غالبًا  آموزگاران  با  ما  جلسات 
اين  رفع  در  اوليا  احتمالي  نقش  و  نيز دغدغه هاي مشترك مدرسه  و  دانش آموزان در كالس درس  به ساير  فرزندانمان 
دغدعه ها و نگراني ها نيز مي پرداخت. تكاليف خانه اكثراً درباره ی معضالتي چون برابري و انصاف بود و گاهي از دانش آموزان 
خواسته مي شد از والدين نيز به عنوان افراد كمک كننده استفاده كنند. آموزگاران به همه ی دانش آموزان مدرسه � و نه فقط 
به شاگردان كالس خود � توجه نشان مي دادند و وقت بيشتري را صرف دانش آموزان منزوي و آن هايي مي كردند كه با 

ديگران درگير مي شدند و والدين آن ها را نيز به كار مي گرفتند.
اخيراً اين مدرسه با مدرسه ديگري ادغام شد كه جمعيت زيادي داشت و با هم رقابت درسي شديدي داشتند. مدارس 
بايد بسيار مراقب اين نوع رقابت ها باشند. كاركنان اين مدرسه با آغوش باز از رقابت استقبال مي كردند و والدين را نيز به 

اين كار تشويق مي نمودند.

 آن چه مدارس مي توانند انجام دهند
مدارس و اولياي دانش آموزان مي توانند اقداماتي خاص و ملموس را در ايجاد روابطي عميق و مستحكم ميان خود انجام 
دهند. برای مثال، در جلسات اوليا و مربيان، والدين مي توانند جلسه را با تعريفي كه فرزندشان از آموزگارش كرده است، 
آغاز كنند؛ كاري كه اوليا به ندرت انجام مي دهند. وقتي آموزگاران، به نوبه ی خود، جلسه را با اشاره به توانايي هاي نهفته 
ی يک كودك آغاز مي كنند و اين كه چگونه اين توانايي ها در كالس بروز مي يابد )همان طور كه آموزگار پسرمان انجام 
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داد(، جلسه در مسير كاماًل متفاوتي قرار مي گيرد، تا اين كه فقط گزارشي از نمرات او ارائه دهند يا بالفاصله به مشكالت 
بپردازند. هم چنين، خوب است آموزگاران در جلسات خود با اوليا از واژه ی "ما" استفاده كنند ]الرنس � اليت فوت، 2003[ 
و در واكنش به مشكالت دانش آموزان، به جاي پرسيدن اين كه، "چه كار مي كنيد؟" يا، "چه كار كنم؟"، بهتر است بپرسند، 

"چه كار كنيم؟" تا رابطه اي سازنده پديد آيد.

از سوي ديگر، دانش آموزان بايد در مدارس از الگوهاي بارز اخالقي اطالع پيدا كنند و با نمونه  هاي برتر آن ها به تعامل 
بپردازند؛ يعني، زنان و مرداني كه از اعتقادات راسخ برخوردار هستند و براي پيشرفت جهانيان تالش مي كنند. مدارس نه 
تنها بايد فرصت آشنايي دانش آموزان با الگوها و رهبران اخالقي اجتماع محلي را فراهم كنند، بلكه بايد به طور منظم آن ها 
را به مدارس دعوت كنند تا دانش آموزان را خطاب قرار دهند. عالوه بر اين، دانش آموزان بايد امكان انديشيدن درباره ی 
ارزش ها و بررسي دقيق تنگناها و مسائل اخالقي را داشته باشند؛ به ويژه مسائلي كه برخاسته از تجارب روزانه ی آن هاست. 
برای مثال، گروهي از دانش آموزان در مدرسه ی كمبريج رينج و دبيرستان التين، واقع در ماساچوست، همه ساله نمايش 

به  و  كنند  می  اجرا  مهيجی  نامه هاي 
مدرسه  اخالقي  و  اجتماعي  دغدغه هاي 
دوست  اگر  كه  اين  مثاًل  مي پردازند؛ 
صميمي يک دانش آموز از مغازه اي كه در 
آن كار مي كند دزدي كند، آيا بايد ماجرا را 

لو بدهد يا نه.
در  توانايی كودكان"  "طرح توسعه ی 

در  واقع  آزاد"،  "محفل  و  كاليفرنيا  اوكلند 
حوالي بوستون ماساچوست نيز آموزگاران را 
براي ايجاد جامعه اي دمكراتيک راهنمايي 
مي كند. دانش آموزان، تمرينات منظمي را 
انجام مي دهند كه به آن ها كمک می كند، 
آشنا  دانش آموزان  ساير  نظرات  نقطه  با 
شوند. مثاًل در "محفل آزاد"، دانش آموزان 
با نظرات ديگران در اين باره كه چه موقع 
مسخره كردن ضرر دارد و چه موقع ندارد، 
آشنا مي شوند. از سوي ديگر، دانش آموزان، 
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اين امكان را پيدا مي كنند كه براي اجتماع محلي خود به وضع قوانين بپردازند، مشكالت كالس را رفع كنند و مجازات هايي 
را براي افراد خاطي در نظر بگيرند. اگر به جاي اين كه بزرگ ساالن قانون يا ارزشي را به كودكان ديكته كنند، خودشان با 
بهره گيري از تفكر ارزشمندشان به آن برسند، بيشتر از آن قانون يا ارزش استقبال مي كنند. برنامه هايي كه درست تنظيم 
شده و در خدمت اجتماع محلي باشند و نيز فراهم كردن فرصت راهنمايي دانش آموزان از سوي دانش آموزان سال هاي 

باالتر، موجب تقويت ويژگي هاي اخالقي مي شوند.
بازخورد به يكديگر  بينديشند و  با دانش آموزان  هم چنين، ضروري است آموزگاران به طور منظم به رابطه ی خود 
نشان  نيستند،  قائل  احترام  برايشان  آموزگاراني كه  تعهدات اخالقي  و  ارزش ها  به  دانش آموزان توجهي  بررسي كنند.  را 
نمي دهند. تعداد زيادي از دانش آموزان هم به آموزگارانشان اعتماد ندارند و برايشان احترام قائل نيستند. آموزگاران بايد 
با هم و نيز با مديران درباره ی اين كه چرا برخي از دانش آموزان به آن ها اعتماد ندارند يا احترامي برايشان قائل نيستند، 

صحبت كنند و نيز اين كه براي ترميم اين رابطه چه بايد كرد.
در عين حال، آموزگاران مانند بقيه ی بزرگ ساالن، بايد در توسعه ی توانايي هاي اخالقي و جهت دهي به  آن ها تالش 
كنند. در فرهنگ ما، اكثر مردم معتقدند كه خصوصيات اخالقي بزرگ ساالن تغييرناپذير است. با اين حال، پژوهش ها نشان 
مي دهند كه برخي بزرگساالن از نظر اخالقي سقوط مي كنند، حال آن كه توانايي هاي اخالقي ساير بزرگ ساالن به تدريج 
تقويت مي شود. پس آموزگاران بايد براي ديگران ارج و قرب قائل شوند، با عدالت و درستي رفتار كنند و آرمان هاي سنجيده 

و انعطاف پذيري را به منزله ی توانايي هاي واقعي و رو به تكامل اخالقي، تعيين و تعريف كنند.
اين كار دشواري است، به خصوص اين كه در بسياري از مدارس، آماده سازي دانش آموزان براي آزمون هاي متعدد و 
سنگين، وقت و انرژي زيادي را از آموزگاران مي گيرد. اما به خوبي مي دانيم كه پيامدهاي مالل آور آموزش هاي معمول 
در مورد منش افراد، بي حاصل بوده است. عالوه بر اين، مواردي كه در حمايت از توسعه ی اخالقي دانش آموزان ضروري 
هستند � مانند توسعه ی ارتباطات مستحكم ميان آموزگاران و اوليا و تقويت روابط آموزگار و دانش آموز � براي توسعه 
ی علمي دانش آموز نيز امري حياتي به شمار مي روند. بر خالف بسياري از تالش ها در آموزش منش، توسعه ی اخالقي 
به دانش آموزان كمک مي كند تا تصويري واقعي از توسعه ی توانايي هايي به دست آورند كه براي تبديل شدن آن ها به 

بزرگ ساالني مهربان و مسئول، به آن ها نياز است.

زيرنويس:  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1- Hunter 	
  2-Katz  

3- Knowles  

 4- Weber  

5- John Dewey  

 6- Michael Thompson  
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ياغي  اجتماعي« هم چون  ناخالصي، »عدالت  از هر  و عاري  بسته بندي شده، يكدست  برنامه هاي درسي  در دوران 
سركشي تلقي مي شود كه قد و قواره اش در هيچ برنامه و طرحي نمي گنجد.

در آغاز بايد گفت كه در اين مفهوم، پاسخ هاي صحيح اندكي را مي توان پيدا كرد. زماني كه به مطالعه ی جغرافي 
مي پردازيد، مي دانيد كه با موقعيت طبيعي و آب و هوا سر و كار داريد. حتي ميان پرسش ها و تفاسير تاريخ نيز محتواي 
منسجمي را مي توان يافت. اما عدالت اجتماعي، نامنظم و آشفته است، زيرا آميزه اي است نانوشته از سياست، اقتصاد، قانون، 

ارزش ها، بحران هاي نوع بشر و موضوعاتي كه عقل سليم را در مقابل منافع عامه قرار مي دهد.

نويسنده: لورل اشميت
مترجم: الهام امير كياني

برپايي عدالت
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افراد تحصيل كرده و پرقدرت مواجه مي شود كه معتقدند آن  از  با نظر مخالف تعدادي  تغيير،  براي  هر علت جدي 
موقعيت نمي تواند و نبايد تغيير كند. بنابراين، شما و شاگردانتان بايد با اين پرسش دست و پنجه نرم كنيد كه آيا رفتارها يا 

موقعيت هايي وجود دارند كه بدون توجه به دشواري يا عدم مطلوبيت آن كار بتوان با آن ها به سادگي رو به رو شد؟
كارهاي زيادي � حتي در اطراف خودمان � وجود دارند كه مي توان انجام داد. برخي از طرح ها، دردسر كمي دارند، 
اقدام  از زنجيره ی كوششي درازمدت و طاقت فرسا محسوب مي شوند. مثال آن، هزاران  اولين حلقه  اما بسياري ديگر، 
ناپيوسته اي است كه طي دهه هاي متوالي و به منظور احقاق حقوق مدني اقليت ها در اياالت متحده صورت گرفته است. 
از اين رو، شاگردان شما احتمااًل هرگز هيجان مشاهده ی تبديل يک اليحه به قانون نوسازي يک سرپناه يا حتي تعديل 
يک آيين نامه شهري به منظور ايجاد برنامه هاي خيريه ی تغذيه افراد بي خانمان را تجربه نخواهند كرد. آن ها مي توانند 
بخشي از يک مشكل را حل كنند، اما درمي يابند كه از يک بي عدالتي يا نياز بزرگ تري پرده برداشته اند. فعاالن اجتماعي، 

همه روزه سرخورده و درمانده مي شوند، اما هم چنان به تالش خود ادامه مي دهند.
هم چنين، فعاليت اجتماعي به طور بالقوه، خطرناك نيز هست. مربي كاركشته ای تعريف مي كرد كه يكي از دانش آموزان 
به او هشدار داده بود: »آيا مي دانيد كه به دليل تالش در برقراري عدالت، ممكن است دستگير شويد!« كافي است نگاهي 

به تاريخچه جنبش حقوق مدني بيندازيد تا به درستي گفته ی او پي ببريد.
پس عدالت اجتماعي، مبحثي نامنظم، خسته كننده، نااميدكننده و حتي خطرناك است و به همين دليل، در فهرست 
ده طرح مطالعاتِي مورد نظر در مباحث اجتماعي اكثر مدارس، جايي ندارند. بهتر است از كودكان خواسته شود الگوي يک 
)جشنواره اي كه  بازسازي يک "پاتالچ"  يا به  )تعدادي كلبه براي اسكان كارگران مزارع دام پروري( را بسازند  "رانكو" 

بوميان شمال غرب اقيانوس آرام برپا مي كنند( بپردازند و با آن سرگرم شوند.

 از نظر تا عمل
به هر حال، چه موضوع را ناديده بگيريد و چه از آن استقبال كنيد، حقيقت اين است كه اكثر دانش آموزان مسائل مربوط 
به عدالت اجتماعي را تجربه كرده اند يا به آن ها فكر مي كنند. آن ها به طور غريزي، بي عدالتي را درك مي كنند؛ خواه با ديدن 
محروميت برخي از كودكان از بازي هاي دسته جمعي و سؤال برانگيز بودن آن، خواه با نگران شدن درباره ی افراد بي خانمان و 
اين كه شب را كجا سپري مي كنند. كودكان به ندرت بي عدالتي را به عنوان وضع موجود مي پذيرند، بلكه به مشاهده ی بزرگ 

ساالن � اوليا، آموزگاران، مربيان و اعضاي فاميل � مي پردازند تا از آنان الگو بگيرند.
در بهترين حالت، بزرگ ساالن به جاي دوري و پرهيز از صحبت هاي منطقي درباره ی معضالت جمعي جامعه، هم چون 
حقوق بشر، حفظ محيط زيست، عدالت اقتصادي و خشونت، اين صحبت ها را ترغيب مي كنند. آن ها از اين سؤال اجتناب ناپذير 
استقبال مي كنند كه: " چه كار مي توانيم انجام دهيم" و به دانش آموزان نيز نحوه ی عمل را آموزش مي دهند. اما گاهي پاسخ 
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بزرگ ترها شوقي برنمي انگيزد. در اين حالت، ناراحت مي شوند، موضوع را عوض مي كنند يا آن را ناديده مي گيرند. پيام ناگفته 
اين است: "بي خيال". كودكان احتمااًل فكر مي كنند موضوع عدالت اجتماعي، بحثي است كه به داليل زير ممنوع است:

� بي عدالتي يكي از واقعيات زندگي است و تالش براي تغيير طبيعت بشر فايده اي ندارد.
� بي عدالتي ناگوار است، اما درگير شدن با آن نيز موجب سرخوردگي است.

� شايد خود قربانيان آن را پديد آورده اند، پس مستحق آن هستند.
حتي اگر انديشه ی كودكان تا اين حد پيش نرود، اين تصور در ذهنشان مي ماند كه اگر در مخمصه اي شديد گرفتار 

شوند، كسي به كمكشان نمي آيد.
شايد دانش  آموزان كوچک تر نتوانند عدالت اجتماعي را تعريف كنند، اما مي توانند فهرستي از ويژگي هاي مورد توجه خود در 
روابط انسان ها ارائه دهند؛ از قبيل دوستي، مسئوليت پذيري، برابري، عدالت، حمايت متقابل، همكاري و توجه. با كمي تالش، 
دانش آموزان بزرگ تر، حوزه ی نگراني هاي خود را وسعت مي بخشند و به بي عدالتي برخاسته از موقعيت اجتماعي � اقتصادي، 

استثمار و سوء استفاده از قدرت توجه مي كنند. شايد از اين كلمات استفاده نكنند، اما اين مسائل را تشخيص مي دهند.
برای مثال، متوجه مي شوند كه قوم هاي خاصي در فهرست بي خانمان هاي شهر آن هاحضور پررنگ تري دارند، ولي 
از دست دادن شغل،  با پذيرش خطر  اين كه كارگران هتل ها  يا  در ساختار قدرت محلي، حضورشان كم رنگ است. 
براي اعتراض به دستمزد كم تظاهرات مي كنند، اما اين موضوع در جلسات شوراي شهر به شدت ناديده گرفته مي شود. 
به  دانش آموزان  اين  كه  كشيد  نخواهد  طولي  دارد،  وجود  اينترنت  به  رسي  دست  درس،  در كالس هاي  كه  اكنون  و 
بيگاري ها، كودكان كار، ضايعات خطرناك، تبعيض نژادي و تخريب محيط زيست در همه ی نقاط جهان پي خواهند 

برد.
براي  باشد،  به آن ها  انسان  به عنوان تمريني در دسته بندي باليا و بي تفاوتي  اگر  اين بي عدالتي ها، حتي  با  آشنايي 
كودكان دلهره آور خواهد بود. اما آموزش عدالت اجتماعي، دانش آموزان را به حركت و عمل تشويق مي كند و بر اين تفكر 
استوار است كه ما � مردم � توافق مي كنيم تا براساس پيماني زندگي كنيم كه رفتار ما را با هم و در يک جامعه تعريف 
مي كند؛ خواه اين جامعه در شهرستاني سرسبز يا  ُكل كره ی زمين باشد. اگر افراد، مسئوالن شهر يا مقامات فدرال اين 

پيمان را نقض كنند، ما كوشش مي كنيم تا با اقدامي هماهنگ، عدالت را برقرار كنيم.
اما كودكان نمي توانند چنين كاري را به تنهايي انجام دهند. آن ها به راهنمايي بزرگ ترها نياز دارند تا افكارشان را جامه 
ی عمل بپوشانند. آن ها با هدايت بزرگ ترها قادرند از تماشاگراني منفعل به افرادي فعال بدل شوند كه انرژي خود را صرف 
يافتن راه هاي حفظ يک اكوسيستم، گونه اي از موجودات، يا يک زندگي كنند. آن ها با اشتياق بر مهارت هاي جديدي مسلط 
مي شوند، با افراد مهم تماس می گيرند و منابعي اصلي و تأثيرگذار را جمع آوري مي كنند؛ زيرا پديده ای واقعي و بسيار مهم 

در برقراري تعادل وجود دارد.
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 شرح حال نويسي از اقدام اجتماعي
اكثر ما به صورت القايي، فعال اجتماعي مي شويم. مثاًل با شخصي مالقات مي كنيم يا درباره اش مي خوانيم كه از همه 
چيز خود در دست يابي به هدفي گذشت و عميقًا تحت تأثير قرار مي گيريم و متوجه مي شويم كه ما هم از قدرت ايجاد 

دگرگوني برخورداريم.
اجتماعي  فعال  را  هنوز خود  اما  برخوردارند،   � مقياس كوچک  در  � حتي  توانايي  و  قدرت  اين  از  كودكان  از  برخي 
نمي دانند. همين توانايي، نقطه ی شروع شما محسوب مي شود. هنگامي كه تصميم می گيريد طرح هاي عدالت اجتماعي 
را در برنامه ی درسي خود بگنجانيد، بايد اولين و مهم ترين قدم را بدين ترتيب برداريد كه شاگردانتان چه دانشي در اين 

مورد دارند و در تالش براي رفع مشكالت جامعه، چه تجاربي را اندوخته اند.
شرح حال نويسي از اقدام اجتماعي، به همه ی دانش آموزان كمک مي كند تا راه هاي اقدام در جهت منافع سايرين را 
بشناسند. اگر دانش آموزان امكان پيدا  كنند دانش و تجربه ی خود را با ديگران در ميان بگذارند، از همان ابتدا، احساس 
خوشايندي پيدا مي كنند و شما مي توانيد جزئيات ارزشمندي درباره ی مهارت ها و عالئق شخصي آن ها به دست آوريد. از 
دانش آموزان كوچک تر مي توان خواست "به زماني فكر كنند كه به يک نفر كمک كرده اند". اين كمک مي تواند از مواظبت 
از گربه ی همسايه تا بازي با كودكي كه هيچ دوستي ندارد، را دربرگيرد. پاسخ دانش آموزان مي تواند به صورت نوشتن، 
كشيدن نقاشي يا تركيبي از تصوير و كلمات باشد. حتي در مهد كودك ها هم مي توان اين فعاليت متفكرانه را با كشيدن 
يک يا مجموعه اي از تصاوير انجام داد و سپس از دانش آموزان بزرگ تر، والدين، مشاور آموزشي يا آموزگار خواست تا 
شرحي بر آن بنويسند. اگر به اين افراد دست رسي نداريد، مي توانيد از دانش آموزان بخواهيد گروه هاي كوچكي تشكيل 

دهند و درباره ی تصاويرشان به صحبت بنشينند.
از دانش آموزان بزرگ تر بخواهيد، به مشكلي فكر كنند كه ساير افراد، اجتماع محلي، محيط زيست يا جانوران را شامل 
مي شود و اين كه چه كاري براي كمک به آن ها انجام داده اند. مي توانيد مجموعه سؤاالتي مانند نمونه هاي زير مطرح كنيد 

تا بتوانند جزئيات را به ياد آورند و اعمال خود را تحليل كنند:
  چگونه متوجه اين مشكل شديد؟

� فكر كرديد كه راه حل مناسب چيست؟
� چه بايد انجام مي داديد تا به اين راه حل برسيد؟

� آيا افراد ديگر به شما كمک كردند؟
� از اين ماجرا چه ياد گرفتيد؟

� چه احساسي نسبت به خودتان پيدا كرديد؟
همان طور كه دانش آموزان به تبادل تجربه مي پردازند، در حال ساختن الگويي براي پي گيري اقدامات اجتماعي هستند 
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و تهيه ی فهرستي از طرح هاي بالقوه را آغاز مي كنند.

 شيپور بيدار باش
اما به نظر مي رسد كه برخي از كودكان هيچ تصويري از عمل گرايي ندارند. اولين تصور آن ها از عدالت اجتماعي به 
اما به جاي اين كه منتظر شويد خودشان  نااميد شد، شايد صرفًا بي توجه هستند.  نبايد  "كافي شاپ ها" محدود مي شود. 

معضالت مربوط به عدالت اجتماعي را "كشف كنند"، مي توانيد به سرعت دست به كار شويد و آن ها را با كودكان برجسته، 
مانند خودشان، كه در اين حوزه مهارت و توانايي دارند، آشنا كنيد.

به  مي كنند"2  ايجاد  تغيير  كه  جواناني  ماجراهاي  هم هست:  ما  دنياي  "اين  عنوان  با  خود  كتاب  در  فيليپ هوس1 

قدرداني از 14 كودك قهرمان مي پردازد كه متوجه مشكالتي در دنياي خود شدند و آن ها را رفع كردند. شاگردان شما با 
مطالعه اولين صفحه كتاب شگفت زده مي شوند. مثاًل با جاستين ليبو3 آشنا مي شوند كه با استفاده از قطعات دوچرخه هاي 
بي مصرف، تقريبًا 200 دوچرخه را بازسازي كرد و به كودكاني داد كه بي خانمان يا يتيم بودند و يا از بيماري ايدز رنج 
مي بردند. مثال ديگري كه آ ن ها را به خود عالقه مند مي كند، جيمز ايلي4 است كه دوستش هنگام بازي در خياباني شلوغ 
با اتومبيلي تصادف كرد. جيمز متعجب بود كه چرا بايد او و دوستانش در خيابان بازي كنند، حال آن كه كودكان بخش 
مرفه شهر، داراي پارك هستند. اين خشم او را به مبارزه و فعاليت واداشت و سرانجام مقامات شهر را متقاعد كرد تا پاركي 

در آن نزديكي بسازند.
از قبل مي دانستند و چه  را  اين كودكان موفق شدند. چه چيزهايي  بپرسيد كه به نظر آن ها، چرا  از دانش آموزانتان 
را تهيه كنند كه موجب  از ويژگي هاي شخصي و مهارت هايي  از آن ها بخواهيد فهرستي  ياد گرفتند؟  بعداً  را  چيزهايي 

موفقيت اين فعاالن اجتماعي شد. فهرست را به ديوار بچسبانيد و غالبًا به آن اشاره كنيد.
من كتاب "هوس" را بارها براي بزرگ ساالن و كودكان به كار برده ام و واكنش ها همواره يكسان بوده است: احترام 
اما  برمي انگيزد.  را  احترام  كه  داده اند  انجام  مهم  و  واقعي  كاري  كودكان،  اين  كه  مي فهمند  دانش آموزان  نارضايتي.  و 
پرسش هايي هم برايشان مطرح مي شود، از اين قبيل: من مي توانم اين كار را انجام دهم؟ چنين مشكالتي در جامعه ی من 
نيز وجود دارد؟ چه طور مي توانم متوجه آن ها شوم؟ آيا از شهامت الزم براي دست به كار شدن برخوردارم؟ استانداردهاي 
جديدي از رفتار، جاي گزين "وضع موجود" مي شود و كودكان خود را با آن مي سنجند و اين نارضايتي، سكوي پرتاب 

مناسبي براي اقدام محسوب مي شود.

 اما انجام اين كار، چگونه است؟
بهترين طرح هاي عدالت اجتماعي، هم چون زمين لرزه هستند. يک لحظه با آرامش در كالس نشسته ايد و با دقت 
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روي برنامه درسي خود كار مي كنيد و لحظه اي ديگر، زمين جا به جا مي شود. حتي پيش از اين كه اتاق از حركت بايستد، 
حس مي كنيد كه در مكان جديدي قرار داريد و با ماجراي تازه اي روبه رو هستيد. به طور كلي، بهترين طرح ها برخاسته از 

كار و گفت و گوي روزانه با شاگردانتان هستند.
گاهي دانش آموز، با عجله و صورت گل انداخته وارد كالس مي شود و از هم كالسي هايش مي خواهد كه بنشينند و به 

او گوش كنند. به مثال هاي زير توجه كنيد:
� دانش آموزان كالس پنجم »باربارا لوييس«5، فعاليتي را براي خالي كردن محوطه ی نزديک مدرسه از ضايعات 
خطرناك آغاز كردند. با تالش آن ها، بشكه هاي حاوي مواد سمي از آن جا تخليه شد. اين دانش آموزان در سال 1989 

موفق به دريافت "جايزه ی محيط زيست جوانان" از رييس جمهور شدند.
� دانش آموزان تحريمي را عليه صاحب يک كارخانه ی شكالت سازي در »جشن هالوين« ترتيب دادند تا حمايت خود 

را از فروش منصفانه ی شكالت اعالم كنند.
� گروهي از دانش آموزان هشت ساله در لوس آنجلس كه به خاطر اشغال پياده روهاي اطراف مدرسه شان با مبلمان شكسته 
و وسايل غيرقابل استفاده ی منزل، دچار يأس و نااميدي شده بودند، با تالش و كوشش توانستند از سد كاغذ بازي سازمان 
بهداشت بگذرند و با سرپرست كاميون هاي حمل وسايل تماس برقرار كنند. بدين ترتيب، آشغال ها برداشته شدند و دانش آموزان 

شاد از پيروزي، از آن چه برجاي مانده بود، يک مجسمه ی يادبود 10 فوتي بر سر در ورودي مدرسه ساختند.
� دانش آموزان كانادايي با جمع آوري پول به دانش آموزان آفريقايي و افغانستاني كمک كردند تا مين هاي موجود در 

حياط مدارس آن ها پاكسازي شود.
تا فروشندگان بستني را كه  از ساير هم مدرسه اي هاي خود خواستند  از دانش آموزان كالس دوم و پنجم  � گروهي 
اسلحه هاي اسباب بازي مي فروشند، تحريم كنند. به نظر آن ها، اجتماعشان ديگر به سالح نياز ندارد؛ چه واقعي چه شبيه 

آن ها.
� بسياري از كودكان به سازمان "عفو بين الملل كودكان" ملحق شده اند و از طريق نامه و پست الكترونيک با ماه 

نامه ی "اقدام ضربتي" در تماس هستند.

 استانداردها چه مي شوند؟
وقتي طرح هاي عدالت اجتماعي را در برنامه ی مطالعات اجتماعي خود بگنجانيد و نحوه ی فعاليت، تفكر و كسب 
به معرض  و  را كسب  تدريج مهارت هايي  به  بياموزيد، دانش آموزان شما  به دانش آموزان  را  اين حوزه  فعاالن  اطالعات 
نمايش مي گذارند كه در رويكرد استاندارد در مطالعات اجتماعي ضروري است. درواقع، آموزگاراني كه از شجاعت كافي 
خود  درسي  برنامه ی  به  اقتصاد  زمينه ی  در  دروسي  بايد  برخوردارند،  تدريس  به  عمل گرا  رويكردي  از  استقبال  براي 
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بيفزايند، براي نشريات مقاله بنويسند، سخن راني تأثيرگذاري در كمتر از سه دقيقه ايراد كنند، از اصول طراحي گرافيكي در 
پوسترها استفاده كنند و اصول اساسي مباحثه را فراگيرند. به گزارش بسياري از آموزگاران، دانش آموزان پا را از حد بعضي 
از استانداردها فراتر مي گذارند. عالوه بر اين، دانش آموزان هيجاِن نشان دادن شجاعت، مقاومت، ابتكار، هوش و ديپلماسي 

خود را در كنار غرور ناشي از كمک به رفاه ديگران، تجربه مي كنند.
در اين جا به آن دسته از چالش هاي شناختي اشاره مي شود كه دانش آموزان در جريان ايجاد جامعه ای عادالنه  تر با 

آن ها رو به رو مي شوند:
� معناي دقيق شهروندي را بررسي مي كنند.

� راه هاي مشاركت مردم در حكومت را مشخص مي كنند.
� درباره ی اهميت رهبري سياسي و خدمات عمومي بحث مي كنند.

� اطالعات مربوط به يک معضل اجتماعي را مكان يابي، قابل دست رسي، سازمان دهي و اعمال مي كنند.
� به منظور ترويج تالش هاي خود در زمينه ی عدالت اجتماعي، از ابزارهاي ارتباطي گفتاري، نوشتاري و بصري براي 

مجموعه اي از مخاطبان به خوبي و به طرزی مؤثر بهره برداري مي كنند.
درباره ی معضالت محلي، ملي و  قانون و سياست،  از دانش حكومت،  بهره گيري  با  منافع جامعه،  پيشبرد  براي   �

بين المللي تصميم مي گيرند و وارد عمل مي شوند.
� استقالل اخالقي سايرين را بررسي و آن را توسعه مي دهند.

 مسئوليت ما و ديگران
ما به عنوان مربي، نسل آينده ی رأي دهندگان، سياست مداران و رهبران اقتصادي را تربيت مي كنيم. آموزش وابستگي 

متقابل و مسئوليت پذيري از طريق فعاليت هاي اجتماعي، درسي است كه در ذهن دانش آموزان ماندگار مي شود.
حس شهروند فعال و پرسشگر بودن، از اوان كودكي شكل مي گيرد. آن ها بايد فعاليت را خيلي زود و به طور مداوم آغاز 
كنند تا دست يابي به اهداف ارزشمند به صورت عادتي شكست ناپذير در آن ها درآيد. اگر شاگردانتان را هدايت كنيد تا به 

نقش خود به عنوان مسئول محيط زيست و قهرمان حقوق بشر پي ببرند، هرگز پشيمان نخواهيد شد.
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آيا با موج جديد توجه به محيط زيست، مي توان دانش آموزان را به ابزارهايي مجهز كرد تا به شهرونداني داراي سواد زيست 
محيطي تبديل شوند؟

در چند هفته ي آينده، دانش آموزان سال آخر تمامي دبيرستان هاي اياالت متحده آمريكا با افتخار بر صحنه قدم خواهند 
گذاشت، مدارك ديپلم خود را به روي سر بلند خواهند كرد و از دوره ي رسمي 12 ساله ي آموزش همگاني فارغ التحصيل 
از  اين دانش آموزان پس  اين واقعه خواهيم بود، زيرا جهاني كه  با حسرت نظاره گر  خواهند شد. ما، يعني معلمان آن ها 

نويسنده: مايک ويل بَِچر1 
پنجـره اي مترجم: مريم خيريه

به محيط زيست
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فارغ التحصيلي به آن راه مي يابند – دنياي بحران هاي فزاينده ي مالي، همراه با چالش هاي عظيم بين المللي–  با دنيايي 
كه آن ها، سال آخر دبيرستان را تنها 10 ماه پيش در آن آغاز كردند، كاماًل متفاوت است. 

به زودي شرايط بدتر و نابسامان تر خواهد  شد. اگر با آخرين تغييرات و تحوالت سياره ي زمين آشنايي پيدا كنيد، آن چه 
در خواهيد يافت عبارت است از: افزايش جهاني دماي سطح زمين،  ذوب تدريجي يخچال هاي طبيعي، گرم شدن تدريجي  
ناپديد  نابودي رفتن سواحل مرجاني،  به  باال آمدن سطح درياها، سوختن تدريجي جنگل هاي استوايي،  رو  اقيانوس ها،  
شدن تدريجي جنگل هاي كهن،  گسترش تدريجي بيابان ها،  رو به فزوني بودن جمعيت جهان و نابودي گونه هاي گياهي 

و جانوري با باالترين سرعت از زمان انقراض دايناسورها تا به حال. 
به طور خالصه مي توان گفت، بوم شناسي كه بخشي از ساختار زيربنايي اقتصاد ما را تشكيل مي دهد، نيز در حال 
فروپاشي است و راه حل هاي اين چالش نه تنها براي بسياري از فارغ التحصيالنمان، بلكه براي خود ما نيز –  معلمان، 

مديران و والدين –  دست نايافتني است. 
آيا فارغ التحصيالن ما آمادگي مواجهه با اين واقعيت هاي جديد را دارند؟ آيا آن ها با اعتماد به نفس به اين دنيا قدم 
گذاشته اند و به عنوان دانشجو، كارگر، رأي دهنده و مصرف كننده - و به طور خالصه به عنوان بزرگ ساالني آگاه و دلسوز 

كه قادر به تصميم گيري صحيح در مورد مشكالت و مسائل حاد روزانه هستند -  ايفاي نقش خواهند كرد؟ 

 ناآگاهي زيست محيطي
چهل سال پيش، ويليام بي. استَپ2 )1969( در نخستين شماره ي "مجله ي آموزش زيست محيطي"3، هدف رشته ي 
نوپاي آموزش زيست محيطي را پرورش شهرونداني دانست كه: "در زمينه ي محيط زيست فيزيكي و مشكالت مربوط 
به آن آگاهي داشته باشند، بدانند چگونه مي توان به حل اين مشكالت كمک كرد و به منظور اقدام براي حل آن ها داراي 

انگيزه باشند" )ص 30(.
امروز رييس جمهور جديد آمريكا با هدف بازسازي اقتصاد مضمحل و متالشي شده ي اين كشور و نيز با هدف جلوگيري 
از فروپاشي زيست محيطي، فعاالنه درصدد جلب حمايت مردم آمريكاست. فشار زيادي بر رئيس جمهور اعمال خواهد شد تا 
از پروژه هاي زيست محيطي چشم  بپوشد و به طرح هاي اقتصادي بپردازد. آيا آموزش هاي زيست محيطي ارائه شده در 40 
سال گذشته، پاسخ گو و راه گشاي چالشي است كه ويليام اسَتپ به آن پرداخته بود؟ آيا حاصل اين آموزش تربيت شهروندان 

داراي سواد زيست محيطي است كه به آن ها براي بحث و گفتگو به منظور دستيابي به توافق هاي آتي نيازمنديم؟ 
پاسخ در يک كالم، منفي است. 

هر دانش آموز معمولي دبيرستاني از مسائل زيست محيطي آگاه است؛ تغييرات اقليمي و يا از بين رفتن جنگل هاي 
استوايي را زماني در برخي از كالس ها مورد بحث و مناظره قرار داده و ممكن است پرسش و پاسخ هايي شعارگونه نيز داشته 
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است. ليكن، آيا دانش آموزانمان مي دانند زباله ها پس از خروج از خانه هايشان به كجا برده مي شوند؟ منبع اصلي گازهاي 
گل خانه اي متصاعد شده چيست؟ چرا مواد را بازيافت مي كنيم؟ )با وجود اين كه شيشه و آلومينيوم ذخاير كميابي نيستند.( 
اگر از گروهي از دانش آموزان در مورد چگونگي مبارزه با روند گرمايش زمين سؤال كنيد،  برخي سخن شما را قطع مي كنند 
از دانش آموزان  از افشانه هاي مو حذف كنيم. بسياري  بايد گازهاي CFC )نوعي گاز گل خانه اي( را  و خواهند گفت: ما 
دبيرستاني به طور نادرست گرمايش جهاني را با نازك شدن اليه ي اوزون يكسان مي دانند، ولي به آن ها گفته نشده است 

كه گازهاي ،CFC 20 سال پيش در بازار از رده خارج شده اند. 
سازماني كه من در آن كار مي كنم،  با استفاده از سؤال هاي فوق و برخي سؤال هاي ديگر، يک مطالعه ي پيمايشي 
را در مورد دانش آموزان دبيرستاني انجام داد و دريافت كه اگرچه اين دانش آموزان كامال" طرف دار محيط زيستند"، اما در 
مورد حل مشكالت زيست محيطي، اطالعات بسيار اندكي دارند. به مثالي كوچک توجه كنيد: از آن ها خواستيم پرنده اي 
را نام ببرند كه مي توان آن را به واسطه ي آوازش شناسايي كنند. در بسياري از موارد، پاسخ منفي بود. اگر پرندگان محلي، 
به دليل انقراض، در چشم اندازها و مناظر ديده نشوند و يا به علت دماي رو به افزايش هوا، با تأخير سه هفته اي به مقصد 

برسند،  اين امكان وجود دارد كه هيچ كس به آن ها توجه نكند. 
نكات روشن و اميدواركننده ي بي شماري در جنبش آموزش زيست محيطي وجود دارد، ليكن پيشرفت حاصل به سختي 
مي تواند پاسخ گوي مشكالت حادي باشد كه امروزه به شكلي فزاينده اي با آن ها مواجهيم. هنگامي كه استپ در چهار 
دهه ي پيش، تعريف خويش را براي نخستين بار ارائه كرد، اياالت متحده از مزيت توجه نسبي به محيط زيست بهره مند 
بود؛ توجهي كه ناشي از لكه ِي نفتي سانتا باربارا، آتش گرفتن رودخانه ي "كوياهوگا" در "اوهايو"، اعالم رسمي مرگ زيستي 
درياچه ي "اِريه" و ناپديد شدن پرندگان جذابي چون عقاب ها و قوش هاي تيزپر ناشي شده بود. با تالش ما درجهت حل 

اين مشكالت بود كه موج اين توجه به باالترين حد خود رسيد و سپس توجه به بوم شناسي به سرعت كاهش يافت.
امروزه، اگرچه توجه به محيط زيست مجدداً  احيا شده است،  اين مسائل به ميزان بسيار قابل توجهي، شكل جهاني 
به خود گرفته،  غامض تر شده و با سياست عجين شده است. در حال حاضر، ميزان دي اكسيدكربن موجود در جو بيش از 
385 واحد در ميليون است و اين ميزان كه تقريبًا 40 درصد باالتر از زمان پيش از انقالب صنعتي است، هر سال رو به 
افزايش است. با گرم شدن قطب شمال  با سرعتي كامال" دور از انتظار، اقيانوس منجمد شمالي نيز دستخوش تغييرات 
ملموسي مي شود و اين امكان وجود دارد كه فارغ التحصيالن ما در دوران حيات خود و در فصل تابستان، نواحي مركزي 

قطبي را عاري از يخ ببينند. 
بر اساس يكي از گزارش هاي منتشر شده توسط "انجمن بين المللي حفاظت از طبيعت"4 در سال 2008، يک چهارم 
قرار  انقراض  معرض  در  اقليمي،  تغييرات  و  بي رويه  زيستگاه هاي طبيعي، شكار  بين رفتن  از  به دليل  پستان داران جهان، 
دارند. آب بسياري از رودخانه هاي مهم، هم چون رودخانه هاي نيل،  زرد و كلورادو، ديگر به دريا نمي ريزد. حجم عظيمي از 
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تلفن هاي همراه و رايانه هاي از رده خارج شده، به روستاهاي فقير چين راه پيدا مي كنند و اجزاي آن ها، با هدف يافتن قطعات 
فلزي با ارزش، از هم جدا مي شوند و روستاييان را در معرض مقادير بااليي از مواد بسيار سمي قرار مي دهند. 

بدون شک، براي مقابله با دنياي عظيم و غامض مشكالت زيست محيطي امروز، كه با جغرافياي سياسي نيز درهم 
تنيده شده است، دانش آموزان بايد بيش از آن چه 40 سال پيش مي دانستند، بدانند. 

 مشكل چيست؟
در حال حاضر چهار مشكل وجود دارد كه به موانعي عظيم بر سر راه سواد زيست محيطي تبديل شده اند. نخست، 
دانش آموزان به طور غيرمتعارفي از محيط زيست جدا شده اند. كتاب  الهام بخش و روشنگرانه ي ريچارد لوو5  به نام "آخرين 
كودك در جنگل"6 )2005(، توجه خواننده را به دنيايي معطوف مي دارد كه در آن، كودكان به سرعت از بازي در فضاي 
باز و سپري كردن وقت خود در طبيعت فاصله مي گيرند.كودكان امروزي در محيط هاي بسته مي مانند، "زيرا آن جا مكاني 
است كه پريزهاي برق وجود دارند"؛ اين، اشاره به جمله ي معروفي است كه يكي از دانش آموزان پايه ي چهارم گفته است 

)ص 10(.
تبديل شده است. كودكان هفت ساعت در  به كار تمام وقت كودكان  رايانه  نمايش  تلويزيون و صفحه ي  تماشاي 
روز به برق متصل هستند؛ به طور متوسط 25 ساعت در هفته به تماشاي تلويزيون مي پردازند ]جنتيل و والش7،  2002( 
و سپس با وصل شدن به اينترنت، زمان بيشتري را در مقابل صفحه ي نمايش به جستجوي اطالعات، انجام بازي هاي 
ويديويي و انجام كارهاي كاماًل جديدي چون حضور در شبكه ي اجتماعي "فيس بوك" و يا مبادله ي پيام هاي فوري از 
طريق سرويس هاي اينترنتي مي گذرانند8. لوو عبارت "اختالل ناشي از كاستي طبيعت"9 را براي نخستين بار ابداع كرد تا 
"هزينه هاي انساني بيگانه بودن با طبيعت" را تشريح كند )ص 34(؛  از جمله بهره گيري كمتر از حواس، دشواري در توجه 

و افزايش بيماري هاي جسمي و روحي از جمله ي اين هزينه هاست. درست هنگامي كه دانش آموزان بيش از هر زمان ديگر 
به تماس با طبيعت محتاج اند، از اين امر صرف نظر و چشم پوشي كرده اند. 

دوم، سؤال از هر مربي زيست محيطي نشان مي دهد كه او از اليحه ي "هيچ كودك  نبايد عقب بماند"10،  شاكي 
است. چرا كه بسياري از مدارس در اثر فشارهاي اعمال شده، برنامه هاي آمادگي امتحانات را جاي گزين گردش هاي علمي 
در فضاي باز كرده اند. معلم هاي علوم، به طور معمول، مفاهيمي چون آموزش هاي زيست محيطي را كه ظاهرا ارتباط 
مستقيمي با سؤال هاي امتحاني ندارند، حذف مي كنند. وب سايت "بنياد ِچساپيک بِي"11 در سال 2009 به صراحت اظهار 
داشت: "اليحه ي هيچ كودك نبايد عقب بماند"، با كاهش ميزان آموزش زيست محيطي ارائه شده در كالس هاي دوره هاي 

ابتدايي و متوسطه،  موجب افزايش شكاف موجود در سواد زيست محيطي مي شود. 
سوم، ميزاني كه دانش آموزان در معرض آموزش زيست محيطي قرار مي گيرند، از كنترل آن ها خارج است و به شانس 
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آن ها و ملقمه اي از عالئق معلم هايي بستگي دارد كه دانش آموزان در طول دوران تحصيل خود برحسب تصادف با آن ها 
سروكار پيدا مي كنند. در مدرسه ي دختر من دو معلم پايه ي پنجم وجود داشت كه يكي عالقه ي وافري به پرندگان و 
تماشاي آن ها در زيست گاه طبيعي شان داشت و ديگري شيفته ي نمايش نامه هاي موزيكال برادوي بود. يكي از كالس ها 
در سفرهاي يک روزه به تماشا و بررسي پرندگان مي پرداخت و كالس ديگر، تمام وقت مدرسه را به اجراي نمايش نامه 
مي گذراند. اين دو فعاليت به يک اندازه جالب و حائز اهميت اند، ليكن چرا با تلفيق اين دو، فرصت و دست رسي برابر براي 
همه ي دانش آموزان پايه ي پنجم فراهم نشد؟ دختران من به دليل تماس با پرندگان به حشرات آن ها آلوده شدند، ولي نيمي 

از كالس پنجمي ها هرگز يک "آبچيلک" را كه در النه سر از تخم در مي آورد، نديدند.   
موزه ها،  وحش ها،  باغ    - محيطي  زيست  آموزش هاي  غيرانتفاعي  گسترده ي  تشكيالت  ايراد  اين كه،  سرانجام  و 
آكواريوم ها،  مراكز طبيعت، پارك ها، باغ هاي عمومي،  باغ هاي كودكان- اين است كه رويكرد مدارس نسبت به آموزش 
زيست محيطي هم چون فهرست غذاي چيني است. اين مدارس يک گردش علمي را از ستون "الف" و طرح درسي را از 
ستون "ب" انتخاب مي كنند و آن ها را با گردهمايي روز زمين - كه گاه و بي گاه برگزار مي شود- جمع آوري زباله و نامه اي 
به رييس جمهور در هم مي آميزند و براين باورند كه كودكان زير نظر آن ها هم اكنون از سواد زيست محيطي برخوردارند. 
به عالوه، سازمان هاي غيرانتفاعي كه تمايل دارند دانش آموزان، سال آينده نيز بازگردند، بر ارجحيت سرگرمي بر محتوا 
تأكيد ورزيده و دانش آموزان را غرق در آموزش فعاليت مدار مي كنند. اين آموزش فعاليت مدار كه به عنوان پيش درامدي 
بر سواد زيست محيطي طراحي شده است در نهايت، خود جاي گزين درس اصلي مي شود. آن ها غالبًا از مفاهيم دشواري 

چون كمبود آب پرهيز مي كنند و به مفاهيمي چون چرخه ي آب، كه رنگ و بوي سياسي كمتري دارد، مي پردازند.
رشته هاي  و  محيطي  زيست  آموزش  مراكز  تعداد  حاضر  حال  در  اين كه  وجود  با  است؟  بوده  چه  نتيجه  و  حاصل 
دانشگاهي مرتبط با محيط زيست بيش از هر زمان ديگر است و ساختن مدارس سبز نيز ناگهان به عنوان ايده اي مهم 
مطرح و آغاز شده است )به عنوان تدابير بازدارنده ي فروپاشي اقتصادي(، هم اكنون شايد در مقايسه با سال 1969، فاصله ي 

بيشتري با سواد زيست محيطي داريم.
دانش آموزان در حالي از مدارس فارغ التحصيل مي شوند كه به مفيد فايده بودن "محيط زيست" باور دارند، ليكن ما آن 

ها را به ابزار الزم براي تبديل شدنشان به شهروندان داراي سواد زيست محيطي تجهيز نكرده ايم. 

 پژوهش هاي جديد ممكن است سمت و سوي اين جريان را عوض كنند
خوش بختانه، برخي تالش هاي پژوهشي مهم توانسته اند راه خود را در نظام آموزشي باز كنند. براي مثال، "شبكه ي 
كودكان و طبيعت"12، يک سازمان اينترنتي است كه داده ها و فعاليت  هاي گوناگوني را در ارتباط با اصالح" اختالل در 
كاستي طبيعت" گزارش مي كند. اين شبكه، داده هايي را ارائه مي دهد كه حاكي از فوايد آموزشي درگير كردن دانش آموزان 
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در تجارب آموزش زيست محيطي و تجارب فضاي باز است. ميزان قابل توجهي از اين داده ها وجود دارد. 
مؤسسات آمريكايي پژوهش13 در سال 2005 تأثيرات برنامه هاي آموزشي  را كه در آن ها دانش آموزان به مدت 
يک هفته در فضاي باز اسكان داده شده بودند، بررسي كرد. شايان ذكر است كه اكثر شركت كنندگان نوجواناني در 
معرض خطر ترك تحصيل بودند. پژوهشگران دريافتند دانش آموزاني كه برنامه هاي آموزشي را در فضاي باز تجربه 
اندازه گيري  مفاهيم  در  را  بيشتري  تسلط  درصد   27 نداشتند،  تجربه اي  چنين  كه  گواه  گروه  با  مقايسه  در  كردند، 
شده ي علوم از خود نشان دادند. به عالوه، افزايش ميزان همياري و همكاري، پيشرفت در مهارت هاي حل منازعه،  
افزايش اعتماد به نفس و بهبود مهارت هاي حل مسئله، انگيزه و رفتار كالسي نيز در اين دانش آموزان قابل مشاهده 

بود.
پژوهشي كه در كانادا انجام گرفت، نشان داد كودكاني كه محوطه ي مدرسه شان از تنوع طبيعي بيشتري برخوردار 
است، تحرك و جنب وجوش بدني بيشتري دارند، از اصول تغذيه آگاهي بيشتري دارند، نسبت به يكديگر مؤدب ترند و از 
خالقيت باالتري برخوردارند ]بل و دايِمنت14، 2006[. پژوهشي ديگر حاكي از اين بود كه عالئم اختالل كاستي توجه در 

كودكاني كه در محيط هاي سرسبز بازي مي كنند، كاهش مي يابد ]تايلور، كيو و سوليوان15، 2001[.
با انتشار هر چه بيشتر نتايج پژوهشي، ميزان هم خواني آن ها با يكديگر بيشتر نمايان مي شود. قرار گرفتن در معرض 
طبيعت، نمرات امتحاني را بهبود مي بخشد، باعث افزايش خالقيت، هم ياري و اعتماد به نفس مي شود، از اضطراب مي كاهد 

و توانايي هاي شناختي را افزايش مي دهد.

 الگوهاي نويد بخش
البته اين امري است اجتناب  هنگامي كه موج بعدي توجه به مسائل زيست محيطي مدارس ما را در نوردد - كه 
ناپذير – پژوهش هاي انجام شده، پشتوانه اي براي افكار جديدي خواهد بود كه در راستاي تحقق واقعي آمال و آرزوهاي 
اسَتپ در زمينه ي سواد زيست محيطي شكل گرفته اند. در اين جا بخش كوچكي از تالش هاي قابل تأمل، كه در حال حاضر 

در جريان اند، شرح داده مي شود.

 هيچ كودك نبايد در فضاي بسته بماند
در واكنش به كتاب لوو16،  بيش از يک هزار ارگان غيرانتفاعي با حدود 50 ميليون عضو ، تالش هاي گوناگوني را كه 
كم و بيش تحت عنوان "هيچ كودك نبايد در فضاي بسته بماند" سازمان دهي شده بود، آغاز كرده اند. براي مثال، "انجمن 
ملي آدوبان" متعهد شده است، در هر حوزه ي انتخاباتي كنگره، يک مركز خانواده مدار طبيعت را احداث كند. فرماندار 
ترويج  را  ايالتي  پارك هاي  احداث  كه  است  كرده  راه اندازي  را  خاصي  اينترنتي  سايت  ِرل17،  جودي  ام.  "كانكتيكات"، 
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مي كند18؛ ايده اي كه در بسياري از ديگر ايالت هاي آن نسخه برداري شد. به عالوه، كنگره ي آمريكا، اليحه ي "هيچ كودك 
نبايد در فضاي بسته بماند"19 را در دستور كار خود قرار داده است. اين اليحه تأمين كننده ي بودجه ي فدرال براي برنامه هاي 
سواد زيست محيطي و  تالش هاي به عمل آمده ي ايالتي در راستاي آموزش معلمان در برنامه هاي نمونه ي آموزش زيست 
محيطي، از جمله يادگيري در محيط باز است. در آخرين جلسه، اين اليحه مورد تصويب كنگره قرار گرفت و حاميان آن 

مايل اند آن را مجدداً در كنگره ي جديد به رأي بگذارند. 

 مدارس مستقل زيست محيطي
در دهه ي گذشته، جنبش مدارس مستقل20  )هيئت امنايي( با معايب و محاسن مختص به خود، گسترش سريعي در 
ايالت متحده ي آمريكا داشته است. تعداد رو به رشدي از اين مدارس مستقل بر اساس اين فرضيه ي ساده بنا شده اند كه 

تمام برنامه ي درسي علوم را مي توان در قالب آموزش زيست محيطي تدريس كرد.
مدرسه ي مستقل "گرين وودز" در ايالت "فيالدلفيا" در محوطه ي مركز آموزش زيست محيطي "شويل كيل"21 واقع 
شده است؛ آزمايشگاه زنده ا ي به وسعت 340 جريب شامل جنگل ها و دشت ها، نهرها و بركه ها. طبيعت شناسان اين مركز 

به استادان علوم اين مدرسه پيوسته اند و دانش آموزان زمان مفيد خويش را در جنگل مي گذرانند.  
مدرسه ي مستقل زيست محيطي "ريِور كراسينگ" در ايالت "ويسكانسين"، در ساختماني با يک اتاق واقع شده است و 
يک برنامه ي درسي عملي را ارائه مي دهد كه در آن، موضوعات درسي با بهره گيري از مطالعات زيست محيطي با يكديگر 
احياسازي  واقعي  و طرح هاي  علمي  در گردش هاي  به طور هفتگي  و هشتم  پايه هاي هفتم  دانش آموزان  ادغام شده اند. 
اكوسيستم، همانند احياي مجدد دشت هاي شمال آمريكا و ايجاد سبزه زارهاي باراني براي جذب آب هاي روان سطحي 

ناشي از بارندگي، شركت دارند. 
ايالت  گراند"  "كامون  دبيرستان  كاليفرنيا،  ايالت  محيطي  زيست  مستقل  دبيرستان  از  است  عبارت  مكان ها  ديگر 
"كانكتيكات" و آكادمي علوم زيست محيطي "فلوريدا". شبكه اي از مدارس مستقل زيست محيطي  به منظور ياري رساندن 

به معلمان و كاركنان نيز شكل گرفته است. جاي تأسف است كه تعداد بسيار اندكي از دانش آموزان شانس راه يابي به اين 
مدارس را پيدا مي كنند.

 محيط زيست به عنوان بافت يكپارچه براي يادگيري  
نوآوري ديگري كه در دهه ي گذشته از محبوبيت رو به رشدي برخوردار بوده، ايده ي محيط زيست به عنوان بافت 
يكپارچه براي يادگيري است؛ نامي غامض براي مفهومي ساده. در اين برنامه ها، به جاي برنامه ريزي دقيق زمان روزانه ي 

حضور دانش آموزان در مدارس و اختصاص زماني خاص به دروس علوم،  انگليسي و تربيت بدني، از محيط زيست و فضاي 
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باز به عنوان مهم ترين مؤلفه ي برنامه ي درسي دانش آموزان بهره گرفته مي شود. اين قالب، مرز ميان رشته هاي متفاوت 
درسي را در هم مي شكند، بر تشكيل گروه و يادگيري مبتني بر نيازهاي فردي مي كند و دانش آموزان را با مسائل واقعي 

اجتماع درگير مي سازد.   
براي مثال،  برنامه ي پيشرو "واترشد" در دبيرستان "َردنور" واقع در حومه ي "فيالدلفيا" در تمام طول سال دانش آموزان 
را با پژوهش هاي ميداني در فضاي باز درگير مي كند؛ از جمله آزمايش نهرها، قايق راني، پرورش و آزادسازي ماهي قزل آال 
و ديگر فعاليت ها. در اين برنامه، دانش آموزان تمام روز را با يكديگر مي گذرانند، مگر كالس هاي رياضيات و زبان خارجي 
كه با ديگر دانش آموزان مدرسه تلفيق مي شوند. دانش آموزان مهارت هاي ارتباطي خود را در گردهمايي ها  و جلسات جوانان 

به درجه ي كمال مي رسانند.
طبق يافته هاي مطالعه اي كه در مورد 40 برنامه ي محيط زيست به عنوان بافت يكپارچه براي يادگيري انجام گرفت 
)ليبرمن و هودي22،  1998(، دانش آموزان شركت كننده در اين برنامه ها، در مقايسه با ديگر دانش آموزان، عملكرد بهتري 
در آزمون هاي استاندارد شده از خود نشان دادند، از نمرات كالسي باالتري برخوردار بودند و با استقالل و مسئوليت پذيري 
بيشتري عمل كردند. پژوهش سه ساله اي كه در يكي از مدارس بهره گيرنده از اين شيوه انجام گرفت، نشان داد كه ميزان 

احضار دانش آموزان به دفتر مدير 91 درصد كاهش يافته بود. 

 كودكستان هاي جنگلي
حركتي تقريبًا افراطي كه به طور ناگهاني از آن سوي آب ها، يعني از اروپا به آمريكا راه پيدا كرده و با اثر ريچارد 
مدرسه ي  الگوي  در  است.  متحده  اياالت  در  و مهم  تأثيري مستقيم  گذاشتن  برجاي  در حال  است  لوو عجين شده 
جنگلي،  كاركنان مراكز نگه داري از خردساالن و كودكان سه تا شش ساله، تمام روز را در طبيعت و در فضاي باز 
مي گذرانند. اين برنامه در تمام فصول در فضاي باز برگزار مي شود، گرچه گروه در هواي بسيار بد به فضاهاي بسته 
نقل مكان مي كند. حاميان اين برنامه اظهار مي دارند كه بازي در محيط باز براي مدت طوالني، سيستم دفاعي بدن 
در  را  ادارك عمق  و  بساوايي  بدني، حساسيت  هماهنگي  دستي،  مهارت هاي  رشد  و  مي كند  تقويت  را  دانش آموزان 

مي بخشد.     بهبود  آن ها 
"ميدلند"  در  مركز طبيعت چيپِوا"  همانند"   – آمريكا  اياالت متحده ي  اين جا، يعني در  از مراكز طبيعت در  بسياري 
ميشيگان- شروع به تأسيس شكل هاي تغيير يافته اي از كودكستان هاي جنگلي كرده اند؛ گونه هايي كه ممكن است تطابق 
كاملي با مؤلفه ي اروپايي فضاي باز نداشته باشند، ليكن در آن ها دانش آموزان در تمام يا اغلب اوقات امكان دسترسي به 

نواحي طبيعي و بازي هاي طبيعت مدار را دارند ]رينولدز23، 2007[.  
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 سبز كردن فرهنگ
آن چه در فرهنگ آمريكايي حائز اهميت است، در مدارس آمريكا تدريس مي شود. هنگامي كه جامعه به اين نتيجه 
با  ايفا مي كند، كالس هاي رايانه، مدارس را  رسيد كه سواد رايانه اي، نقشي كليدي در تعليم و تربيت معتبر و بي نقص 

سرعتي نجومي به اشغال در آوردند و "شكاف ديجيتالي" به مسئله اي مهم و بحث برانگيز تبديل شد.
اهميت  مورد  در  عام  توافقي  و  اجماع  به  در حال دست يابي  فرهنگ مجدداً  زيست محيطي،  با حاد شدن مسائل 
محيط زيست است. شبكه هاي خصوصي تلويزيوني سبز،  وب سايت هاي سبز، لباس هاي شيک زيست  محيطي، بام 
از توجه نوظهوري به پايداري  بازيافتي، فرهنگ را سرشار  خانه هاي سبز و محصوالت بي شمار ساخته شده از اجسام 
محيط زيست كرده است؛ عالقه و توجهي كه در حالت ايده ال به حمايتي فراگير از پيشرفت هاي زيست محيطي منجر 

خواهد شد. 
ليكن چهار سوار اين دوران24 - گرم شدن زمين،  انقراض گونه ها،  كمبود آب و رشد جمعيت-  به گونه اي تهديد آميز 
به سمت ما در حال حركت هستند و بسياري از طرف داران محيط زيست نگران فرصت ها و روزنه هاي رو به زوال براي 

حل اين مشكالت اند.
اچ. جي. ولز25 - نويسنده ي داستان هاي علمي- تخيلي، آينده را به درستي پيش بيني كرد، هنگامي كه در سال 1920 

چنين نوشت: "تاريخ بشر به طور فزاينده  در حال تبديل شدن به مسابقه اي ميان تعليم و تربيت و فجايع است."  
سواد زيست محيطي، مسابقه اي است كه تعليم و تربيت بايد برنده ي آن باشد.

آن چه هر دانش آموز بايد در مورد محيط زيست بداند
الگو هاي محتمل بسياري براي برنامه هاي آموزش زيست محيطي وجود دارد و مفاهيم جامع زير در بسياري از آن ها 
مشترك است. دانش آموزان مي توانند با ادامه ي تحصيل از دوره ي كودكستان تا دبيرستان، با مفاهيم آورده شده در اين 

فهرست با موفقيت آشنايي پيدا كنند.

1. زمين سرشار از زندگي است. 

يكي از بزرگ ترين اسرار علمي، تعداد گونه هاي گياهي و جانوري است كه با يكديگر در اين سياره سهيم هستند.  براوردها 
از 5 تا 100 ميليون گونه متغير است. بسياري از برنامه هاي آموزش زيست محيطي بر اين فرضيه استوارند كه زندگي در حال 

نابودي است؛ فراگيرندگان جوان بايد در ابتدا آگاه باشند كه زمين مملو از تعداد عظيمي از موجودات است.

2. هر موجودي به گونه اي منحصر به فرد با محيط خود تطابق حاصل كرده است

هر گونه ي گياهي و جانوري در طول قرون به تطابق هاي منحصر به فردي دست يافته است و از اين طريق به بقا و رشد 
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خود در اكوسيستم ادامه مي دهد. دانش آموزان بايد با بسياري از موجودات محلي آشنايي كافي داشته باشند. 

3. شبكه ي حيات به يكديگر وابسته است

ديگر  از  بي شماري  تعداد  به  بقاي خود  براي  و هر يک  را شكل مي دهند  پيچيده اي  روابط  به تدريج  زنده  موجودات 
گونه هاي گياهي و جانوري وابسته اند.

4. مواد از طريق اكوسيستم ها در چرخه هاي زيستي به گردش در مي آيند

همه ي موجودات براي بقا به آب،  هوا و مواد مغذي نيازمندند. اين مواد از طريق اكوسيستم ها به چرخش درمي آيند و 
بازيافت مي شوند. آبي كه ما امروز مي نوشيم همان آبي است كه همواره داشته ايم و خواهيم داشت.

5. خورشيد منبع غايي انرژي است كه در اكوسيستم ها در جريان است

غذا با انرژي خورشيد رشد مي كند؛ منازل ما با سوخت هاي فسيلي گرم مي شوند كه ميليون ها سال قبل از انرژي كهن 
خورشيدي به وجود آمده اند.

6. پسماندي در طبيعت وجود ندارد؛ همه چيز بازيافت مي شود.

هر پسماندي در طبيعت توسط ديگر موجودات مورد استفاده قرار مي گيرد. انسان ها اين چرخه ي بازيافت را از شكل 
طبيعي خارج و آن را به خطوطي صاف تبديل كرده اند؛ آن جا كه اشيا يک بار مورد استفاده قرار مي گيرند و با بي توجهي 

به گوشه اي پرتاب مي شوند.

7. ما براي بقا از منابع و ذخاير استفاده مي كنيم

هر دانش آموز بايد بداند كه كاميون حمل زباله آن ها را به كجا مي برد، منبع آب چيست و برق چگونه در نزديک ترين 
نيروگاه توليد مي شود.

8. حفظ منابع طبيعي به معناي استفاده ي خردمندانه از ذخاير محدود است

ما موجوداتي مادي با نيازهايي واقعي هستيم؛ نياز به خوردن، آشاميدن،  خانه سازي و نوشتن روي كاغذ. ليكن چگونه 
از اين منابع به گونه اي پايدار و با حداقل خسارت به محيط زيست استفاده مي كنيم؟

9. بشر مي تواند تأثيري ژرف بر سيستم هاي زيست محيطي داشته باشد

سوخت هاي فسيلي دي اكسيد كربن را وارد جو مي كنند. از بين رفتن زيست گاه هاي طبيعي به انقراض بسياري از 
گونه هاي جانوري و گياهي منجر مي شود. اعمال ما تأثير بسزايي بر سيستم هاي زيست محيطي كه ضامن بقاي موجودات 
زنده و نيز خود ما هستند، مي گذارند. طبيعت غالبًا مي تواند اين سيستم ها را ترميم كند )براي مثال،  جنگل ها مجدداً رشد 
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مي كنند(، ليكن بشر اين سيستم ها را با سرعتي سريع تر از آن كه بتواند توسط طبيعت ترميم شوند، تغيير مي دهد.

10. هر يك از ما مي توانيم تأثير به سزايي بر سرنوشت دنياي طبيعي داشته باشيم

از آن جا كه هر يک از ما به طور مستقيم با سياره ي زمين در ارتباط هستيم، هر آن چه انجام مي دهيم - و يا آن چه قادر 
به انجام آن نيستيم - تأثيري ژرف بر سيستم هاي زمين دارد. 

زيرنويس:  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1- Mike Weilbacher
2- William B. Stapp
3- The Journal of Environmental Education
4- An International Union for The Conservation of Nature
5- Richard Louv
6- Last Child in the Woods
7- Gentile & Walsh

8. واژه ي IMing شكل اختصاري Instant Messaging مي باشد. 
9- Nature-deficit disorder

10. در اليحه ي »هيچ كودك نبايد عقب بماند«، به كارگيري نظريه ي اصالحات آموزش استاندارد مدار به تصويب رسيده است. بر اساس اين نظريه، تعيين استانداردهاي باال 
و اهداف قابل اندازه گيري مي تواند عملكرد فردي را در آموزش بهبود بخشد. هر ايالت موظف به ارزش يابي مهارت هاي پايه ي همه ي دانش آموزان در پايه هاي خاص تحصيلي 

است. در اين اليحه اظهار نظري قطعي در مورد استانداردهاي ملي پيشرفت تحصيلي نشده است و اين استانداردها به طور جداگانه توسط هر ايالت وضع مي شوند. 
11- Chesapeake Bay Foundation
12- www.childrenandnature.org 
13- The American Institutes for Research
14- Bell & Dyment
15- Taylor, Kuo & Sullivan
16- Lous
17- M. Jodi Rell
18- www.nochildleftinside.org

19. اليحه ي »هيچ كودكي نبايد در فضاي بسته بماند«، اليحه اي است كه براساس آن هر ايالت موظف است برنامه هاي سواد زيست محيطي را از كودكستان تا پايان 
دوره ي متوسطه گسترش دهد. به عالوه، اعطاي بودجه هاي تشويقي به مؤسسات آموزشي و زيست محيطي در راستاي بهبود و گسترش استانداردها، تربيت معلم، طراحي 

برنامه هاي درسي زيست - محيطي مبتكرانه و ميان رشته اي و انجام پژوهش، از ديگر مفاد اين اليحه هستند. 
20 . مدارس مستقل( هيئت امنايي )آمريكا ،مدارسي در دوره هاي ابتدايي و متوسطه هستند كه بودجه ي مدارس دولتي به آن ها اختصاص مي يابد ،ليكن اين مدارس از 
برخي قوانين اداري و مالي كه در مورد مدارس عادي دولتي صدق مي كنند ،رها هستند و در مقابل بايد در مورد تحقق اهداف خاصي كه در اساس نامه ي هر يک  از آن ها 
آورده شده است ،پاسخ گو باشند .بعضي از اين مدارس، برنامه هاي درسي تخصصي را در رشته هايي چون هنر و رياضيات ارائه مي كنند و برخي ديگر مي كوشند در مقايسه 

با مدارس عادي دولتي ، آموزش با كيفيت باالتري را ارائه دهند. 
21- Schuylkill
22- Lieberman & Hoody
23- Reynolds

24. مقصود »چهار عاملي است كه مي تواند جهان را كاماًل تخريب كند و به زندگي در آن پايان دهد«. 
25- H. G. Wells
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بسياري از دانش آموزان دبيرستاني مي گويند كه درس تاريخ ضروري نيست. به نظر مي آيد كه گذشته در فاصله اي دور از زمان 
حال قرار دارد و بين اين دو ارتباطي موجود نيست. دانش آموزان معمواًل تصوير مبهمي از رويدادهاي مهم خبرساز و اعمال رهبران 

دنيا در قرون گذشته دارند و درست مثل اين است كه از داخل يک تلسكوپ تيره و تار به آن ها مي نگرند.
در رويكرد مطالعه  ي موردي به تاريخ كه »آشنايي چهره به چهره با تاريخ و خودمان« نام گذاري شده است، معلمان از 
دانش آموزان مي خواهند كه در مورد ارتباط بين دوره هايي از تاريخ با سركوب هاي خشونت آميز، و زمان فعلي، كه دانش آموزان 
در آن زندگي مي كنند � و هم چنين راه حل  هايي كه دانش آموزان با آن ها مواجه هستند� فكر كنند. فعاليت هاي كالسي باعث 

نويسندگان: مولي شن1، بري گيلمور2

مترجم: فريده قاسمي

برانگيختن تخيل اخالقي
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مي شوند، سؤاالتي در مورد رفتار انسان، اخالق اجتماعي و اصول اخالقي مطرح شوند. كشف فجايعي كه ده ها سال از وقوع آن ها 
گذشته، درست مانند گزارش هاي اخبار شب در مورد نسل كشي در آفريقا با زندگي ما ارتباط و تناسب پيدا مي كنند و ديگر از نظر 

ما نامربوط تلقي نمي شوند.
شيال جاكوبسون3، معلم مدرسه )كالج( "لوزان" در شهر ممفيس از ايالت تنسي است. در اين مدرسه يک واحد درسي ارائه 
مي شود كه در آن عمدتاً از مطالب مربوط به برنامه ي درسي رويكرد آشنايي چهره به چهره با تاريخ استفاده مي شود. او مي گويد: 
تجربه ي دانش آموزان در اين جا با تجربه اي كه اكثر دانش آموزان ما در كالس درس معمولي تاريخ كسب مي كنند، كاماًل متفاوت 
است. دانش آموزان فقط از طريق لنز كه ابزاري بيروني و خارجي است به تاريخ نگاه نمي كنند، بلكه در مورد نقش خود در خلق 

اين تاريخ نيز سؤال مي كنند.

 مراحل سفر »آشنايي چهره به چهره با تاريخ«
»آشنايي چهره به چهره با تاريخ و خودمان« رويكردي را بنيان گذاري كرده است كه هم اكنون -/25000 معلم در سرتاسر 
اياالت متحده و بيش از 12 كشور ديگر از آن استفاده مي كنند، تا از اين طريق، هم دانش آموزان را با محتواي تاريخ آشنا كنند و 
هم موجب شوند دانش آموزان سؤاالتي را در مورد مسئوليت اجتماعي خود مطرح نمايند مطالب بين رشته اي مربوط به اين رويكرد 

براساس روش هاي علوم انساني تدوين شده است؛ يعني پرسش، تحليل )واكاوي(، تفسير و قضاوت.
مطالب ما داراي توالي ويژه اي است كه آن را سفر آشنايي چهره به چهره با تاريخ مي ناميم )به شكل 1 مراجعه كنيد(. در آغاز 
اين سفر، از فراگيرندگان خواسته مي شود سؤاالتي را در مورد هويت و عضويت در گروه، بررسي كنند. اين درس ها، چارچوبي را 
براي مطالعه ي نابودي مردم ساالري در آلمان قرن بيستم و ساير موارد تاريخي نسل كشي و خشونت هاي گروهي، فراهم مي كند. 
دانش آموزان گزينه هايي را بررسي مي كنند كه افراد و گروه هاي آن دوره از زمان انتخاب كرده بودند. سپس در مورد ارتباط آن ها با 
زمان حال و آينده به تفكر و تأمل مي پردازند. وقتي هر يک از دانش آموزان در اين مورد فكر كند كه چگونه مشاركت مسئوالنه در 

امور جامعه مي تواند به حفظ مردم ساالري كمک كند، اين سفر به اوج خود مي رسد و نتيجه ي دل خواه به دست مي  آيد.

شكل 1. مراحل سفر آشنايي چهره به چهره با تاريخ
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واحدهاي مطالعه اي كه از طريق رويكرد آشنايي چهره به چهره با تاريخ ارائه مي شوند، معمواًل از چهار هفته تا يک 
اين رويكرد در سرتاسر سال در تدريس خود استفاده  از منابع و موضوعات  از معلمان  نيم سال طول مي كشند. بسياري 
مي كنند. براي ديدن اين رويكرد دقيق در عمل اجازه بدهيد نگاهي به اين موضوع بياندازيم كه معلمان چگونه از  منابع 

اين رويكرد در كالس هاي درس علوم اجتماعي و علوم انساني خود استفاده مي كنند.

 شروع كردن با هويت خود شخص
در كالس هاي درس دبيرستان ها و مدارس راهنمايي كه از اين رويكرد استفاده مي كنند، دانش آموزان تصميم گيري 
فردي را مورد كند و كاو قرار مي دهند و انجام قضاوت هاي اخالقي را عماًل تجربه مي كنند. اين آموزش ها در مورد مفاهيم 
ذهني و حقايق متعارض  � كه براي اكثر نوجوانان تازه كشف شده اند � صحبت مي كنند و اين كار را به موازات افزايش 
ظرفيت در حال رشد نوجوانان در تفكر نظري و تمايل آن ها براي يافتن معاني متفاوت رويدادهايي كه فقط براي شخص 
اطاعت،  با طرح سؤاالتي در مورد  قباًل  به مدرسه مي آيند،  از جواناني كه  بسياري  انجام مي دهند.  با معني است،  آن ها 
وفاداري، عدالت، تفاوت و پذيرش، اين مفاهيم را زير سؤال برده اند. استفاده از روش مطالعه ي موردي تاريخي، براي بررسي 
سؤاالتي نظير اين كه چرا بعضي از افراد با هنجارهاي گروه همرنگي مي كنند � و اين پيروي و همرنگي حتي در مواردي 
انجام مي شود كه آن هنجارها اعمال نادرستي را تأييد مي كنند � در حالي كه بعضي ديگر در مقابل اين پيروي و همرنگي 

مقاومت مي كنند، به دانش آموزان كمک مي كند تا اين مسائل را به طور عميق بررسي كنند.
سفر آشنايي چهره به چهره با تاريخ با اين سؤال آغاز مي شود كه »هويت« چگونه بر رفتار تأثير مي گذارد و نحوه ي 
لوزان بسيار مربوط و  )كالج(  براي دانش آموزان مدرسه  را شكل مي دهد. چنين سؤاالتي  به خودمان و ديگران  ما  نگاه 
مناسب هستند، زيرا مدرسه ي مذكور داراي جامعه ي دانش آموزي بسيار متنوعي است � يک سوم دانش آموزان آن متعلق 
به اقليت هاي نژادي و حدود هفده درصد آن ها متعلق به خانواده هاي مهاجر هستند � اما دانش آموزان آن به ندرت در مورد 

اين تنوع به طور مستقيم به بحث مي پردازند.
شيال جاكوبسون، معلم كالس »آشنايي چهره به چهره با تاريخ« در اولين روز درس به دانش آموزان مي گويد كه در 
انجام تكاليف روزانه از آن ها خواسته خواهد شد تا در مورد مسائل مربوط به نژاد و عضويت در جامعه و چگونگي تأثير 
اين مسائل روي زندگي خودشان به تفكر و تأمل بپردازند ]آشنايي چهره به چهره با تاريخ و خودمان، [2002. جاكوبسون 
و ساير معلماني كه نامشان در اين مقاله ذكر شده است، توسط برنامه ي آشنايي چهره به چهره با تاريخ آموزش ديده اند تا 

اين نوع فعاليت ها را رهبري كنند.
ميكاييل4، دانش آموز كالس دهم، در مراحل اوليه ي اين فعاليت، طرحي كلي از دست خود را روي صفحه اي از كاغذ 
ترسيم و انگشتان خود را با صفاتي پر كرد كه شرح مي داد ديگران چه لقب هايي را به او نسبت داده اند؛ صفاتي مانند ممتاز، 
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بلند و مضحک. كف دست خود را نيز با صفاتي پر كرد كه نشان مي داد او چگونه خود را مي بيند؛ با مالحظه، اهل موسيقي 
و سخت كوش. در خالل بحثي كه بعد از اين فعاليت انجام شد، دانش آموز ديگري به نام تينا5سؤال مي كند: »چرا دستت 

را با سفيد رنگ نكردي؟ من كه سياه پوستم، دست خودم را سياه كرده ام.«؟
ميكاييل پاسخ مي دهد: »حدس مي زنم به خاطر اين كه من در مورد خودم با توجه به رنگ پوست فكر نمي كنمآيا رنگ 

سياه روي انگشتانت هست يا روي كف دستت؟«
تينا پاسخ مي دهد: »روي هر دو. اما دليل هر دو يكي نيست.«

جاكوبسون وارد اين صحبت مي شود و مي پرسد: »منظورت چيست تينا؟«
تينا لحظه اي فكر مي كند و سپس پاسخ مي دهد: »از اين كه مي بينم سياه هستم احساس بدي ندارم. اما مثاًل وقتي 
موقع غذا خوردن با دوستان سياه خود دور يک ميز نشسته ام، نمي دانم آيا افراد ديگري كه به رنگ پوست من نگاه مي كنند، 

همين احساس را دارند يا نه.«
ميكاييل در دفترچه خاطرات مربوط به اين سفر، اظهارت تينا را چنين مورد كند و كاو قرار مي دهد: »هرگز به اين 
موضوع فكر نكرده بودم كه سر ميز غذا با چه كساني دور يک ميز مي نشينم، اما از دوستان خود پرسيده بودم كه چرا همه ي 
بچه هاي سياه دور هم مي نشينند. شايد بايد سؤال متفاوتي مي پرسيدم، نظير اين كه چرا با كساني دور يک ميز مي نشستم 

كه با آن ها دوست بودم و يا اين كه، چرا با ]دانش آموزان سياه[ دور يک ميز نمي نشستم.«
اين بحث ها آن است كه دانش آموزاني نظير  نبودند. هدف  اين كالس غيرعادي  تأمل هاي مذكور در  گفت و گوها و 
ميكاييل و تينا را به سمتي حركت دهد كه »دنياي تعهدات و وظايف«6 خود را بررسي و كشف كنند. معني اين اصطالح 
در رويكرد »آشنايي چهره به چهره با تاريخ و خودمان« عبارت است از مسئوليت اخالقي يک شخص نسبت به افرادي كه 

در خارج از دايره ي آشنايان درجه ي اول او قرار دارند.
روز بعد، جاكوبسون كالس را در بحثي در مورد مسئوليت اخالقي مشاركت مي دهد. وقتي دانش آموزان وارد كالس 
مي شوند، مربع چهارخانه بزرگي را مي بينند كه كف زمين چسبانده شده و در روي هر يک از خانه هاي آن، يكي از اين 

عبارات نوشته شده است:
1. من هيچ اعتراض يا مسئوليتي نسبت به اين امر ندارم.

2. من معترض هستم، اما مسئول نيستم.
3 من اعتراض دارم و موظف هستم كه صداي عدم تأييد خود را به گوش ديگران برسانم

4. من مسئول متوقف كردن اين امر هستم.
اين رفتارهاي چهارگانه اجتماعي مي كند، دانش آموزان به سمت خانه اي حركت  وقتي جاكوبسون شروع به توضيح 

مي كنند كه نشان مي دهد در ارتباط با هر يک از آن رفتارها چه موضعي را اتخاذ خواهند كرد:
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 غذا خوردن دور يک ميز در نهارخوري مدرسه همراه با تفكيک نژادي افرادي كه پشت آن ميز نشسته اند و اين كار 
توسط خود آن ها انجام شده است.

 ديدن تقلب يكي از هم كالسي ها در امتحان.
 شنيدن يک شوخي نژادپرستانه كه توسط دانش آموز ديگري گفته مي شود.

 تماشاي دانش آموزي كم سن و سال تر از خود كه با قلدري و گردن كلفتي به انجام كاري وادار مي شود.
 پنهان كردن يک فراري سياسي در خانه، با وجودد خطرناك بودن اين كار براي خودتان و خانواده تان. 

در همان حال كه دانش آموزان از محلي به محل ديگري حركت مي كنند، به تدريج احساس آرامش و راحتي تک 
بپرسند  ديگران  از  و  كنند  دفاع  خود  موضع  از  مي توانند  كه  مي كنند  احساس  آن ها  مي يابد.  افزايش  دانش آموزان  تک 
انتخاب كرده اند. مربع چهارخانه ي مورد بحث به جاكوبسون اين توانايي را مي دهد كه بين  كه چرا آن محل خاص را 
ديدگاه هاي مختلف دانش آموزان تعادل ايجاد كند. چنين فعاليتي، بين آن چه كه دانش آموزان به طور طبيعي فكر مي كنند 

� تصميم گيري شخصي آن ها و نهادي كه به آن تعلق دارند � با "پرسشگري تاريخي"7، ارتباط برقرار مي كند.

 سؤال كردن در مورد عضويت: "ما و آن ها"
با عبور دانش آموزان از اين مراحل اوليه، جاكوبسون آن ها را به بحث در اين مورد هدايت مي كند كه ماهيت مثبت 
هويت، مي تواند به انجام رفتار تفرقه انگيِز برچسب زدن به ديگران يا تفكيک افراد بر حسب نژاد آن ها منجر شود. مطالب 
مربوط به برنامه ي درسي آشنايي چهره به چهره با تاريخ، زمينه ي اين بحث را با توجه به رويدادهاي تاريخي فراهم مي كند 
و به سؤاالتي از اين نوع منجر مي شود: نازي ها، يا هوتوها8 در روآندا، بر چه مبنايي گروه ها را از يكديگر تفكيک و به آن ها 
برچسب مي زدند؟ نقش تبليغات سياسي، دولت، و آگاهي شهروندان در افزايش تنش بين گروه ها چيست؟ امروزه اين مسائل 

چگونه اتفاق مي افتند؟ طي دهه هاي گذشته، چه چيزهايي تغيير كرده اند و چه چيزهايي تغيير نكرده اند؟
در يک مدرسه ي راهنمايي دولتي در شهر ممفيس كه دانش آموزان آن عمدتًا سياه پوست هستند، دانش آموزان به 
بررسي سؤاالتي از نوع سؤاالت باال مي پردازند. در اين مدرسه، تمام دانش آموزان كالس هشتم، واحدي را در مورد جنبش 
حقوق مدني اياالت متحده، از منظر رويكرد آشنايي چهره به چهره با تاريخ مطالعه مي كنند ]آشنايي چهره به چهره با 
تاريخ و خودمان، [2005. براي مثال، دانش آموزان پايه ي هشتم در كالس سارا بت گريگوري9 در مدرسه راهنمايي »وايت 
استيشن«10 در شهر تنسي، بعد از تماشاي يک فيلم ويديويي در مورد تجربه ي اليزابت اكفورد11، به عنوان يكي از اولين 
دانش آموزان سياه پوستي كه در سال 1957 در دبيرستاني در شهر " ليتل راك" ايالت اركانزاس شروع به تحصيل كرد كه 
همه ي دانش آموزان آن سفيد پوست بودند، در مورد تشكيل گروه هاي »ما و آن ها« به بحث و تبادل نظر مي پردازند. آن ها 
پرسيدند: "چه چيز باعث شد كه شهروندان اياالت متحده، هويت نژادي را به تنفر از كساني تبديل كنند كه رنگ پوست 
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آن ها با خودشان تفاوت دارد؟ و چرا براي شناخت گروه هايي كه در جريان اين تعارض ها تشكيل مي شوند، اوضاع و احوال 
و شرايط تاريخي آن قدر اهميت دارد؟"

 درگيرشدن با متون تاريخي
درس هايي از اين نوعة به راحتي با مطالعه ي عميق شرايط، شخصيت ها و رويدادهاي دوره هاي متفاوت تاريخي ارتباط 
مي يابند و باعث مي شوند سؤاالتي از اين نوع مطرح مي شوند كه براي مسئوالنه عمل كردن در يک حكومت مردم ساالر 
و در صف مقدم، چه كاري بايد انجام داد. براي مثال، دانش آموزان كالس شيال جاكوبسون، مطالبي را در مورد فروپاشي 
مردم ساالري در آلمان دوره ي ويملر12، ظهور نازي، محدود شدن آزادي هاي شهروندان و شروع جنگ جهاني دوم ياد 
مي گيرند. آن ها زندگي شخصيت هاي تاريخي، از جمله كساني را كه در دوره ي مقاومت از خود شجاعت و دلسوزي نشان 

دادند نيز مطالعه مي كنند.
اين رويكرد، دانش آموزان را به سمتي هدايت مي كند كه بتوانند در تخيل خود با مطالب تاريخي ارتباط برقرار سازند. 
جاكوبسون به هر يک از دانش آموزان نام و شرح حال مختصري از يكي از شخصيت هاي قرباني آن رژيم را ارائه مي دهد؛ 
مثاًل، فردي را كه در طويله اي پنهان شده بود؛ يک شهروند آلماني كه خانواده اي را زير سقف خانه اش پناه داد و سربازي 
كه دشمنان را به زور به اردوگاه هاي كار اجباري مي فرستاد. دانش آموزان با تأمل در مورد شخصيتي كه به آن ها ارائه شده 
بود، به پاسخ گويي مي پرداختند و موظف مي شدند، به جنبه هايي از اين داستان ها توجه كنند كه قباًل در مورد آن ها فكر 
نكرده بودند؛ مثاًل اين كه، چگونه اين افراد در نامه هاي خود به خانه، به توجيه رفتارشان مي پردازند و يا اين افراد به جز 

ترس آشكار از خطرات بدني، چه ترس هاي ديگري را تجربه مي كنند.
رويكرد آشنايي چهره به چهره با تاريخ، هم چنين منابعي را در مورد جنبش حقوق بشر اياالت متحده، نسل كشي ارامنه 
در طول جنگ جهاني اول، مهاجرت چيني ها به اياالت متحده، بحث در مورد پوشيدن روسري توسط مسلمانان زن در 

فرانسه، و ساير موضوعات مربوط به تاريخ دنيا، فراهم آورده است.

 بررسي ميراث دوره اي از تاريخ
وقتي دانش آموزان به دوره ي تاريخي ويژه اي توجه مي كنند و آن دوره را به عنوان مطالعه ي موردي مورد توجه قرار 
مي دهند، توجه آن ها به ميراث مربوط به آن دوره معطوف مي شود. رويكرد آشنايي چهره به چهره با تاريخ، دانش آموزان را 
طوري هدايت مي كند كه سؤاالتي در مورد عدالت و انصاف مطرح كنند. البته اين كار را وقتي انجام مي دهند كه در مورد 
رويدادهاي تاريخي، انتخاب  شخصيت ها و پيامدهاي آن  انتخاب، به اندازه ي كافي مطالعه كرده باشند. طرح اين سؤال كه 
چه كسي مسئول است، بسياري از نوجوانان را دچار اضطراب مي كند. مطالعه ي فجايع تاريخي باعث مي شود كه عمق و 
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ميزان ضرورت اين سؤال بيشتر شود، و اين همان نكته اي است كه آدريان باك13، كه در دبيرستان لكزينگتون در شهر 
ماساچوست به دانش آموزان پايه هاي سوم و چهارم دبيرستان، درس علوم اجتماعي را آموزش مي داد، متوجه شد.

يكي از دانش آموزان باك بعد از اين كه نيم سال تحصيلي را در مورد آلمان نازي و روآندا مطالعه كرد، تصميم گرفت اين 
سؤال را مطرح كند كه آيا افرادي كه در آلمان نازي مقاومت نكردند، مقصر بودند يا خير. او مي گويد: "به نظر من، تعيين 
ميزان تقصير بسيار دشوار است، زيرا تركيب تمام نقش ها باعث به وجود آمدن جنگ شد. اگر يكي از كساني كه مرتكب 
اين جنايت  شده بود، تصميم مي گرفت اين كار را نكند و كسي را نكشد � مهم نيست كه تعداد اين قربانيان يک نفر بود 
يا صد نفر � ممكن بود كه ديگران هم از او تبعيت كنند. در بعضي از موارد، من همه ي كساني را كه مقاومت نكردند يا 

قربانيان جنگ را نجات ندادند، به يک اندازه مقصر مي دانم و همه ي مسئوليت را به گردن آن ها مي اندازم...
البته در اين كار ترديد دارم، زيرا اين نوع تفكر باعث مي شود كه ما ميزان تقصير هيتلر را با ميزان تقصير تماشاچياني مساوي بدانيم 

كه فقط سوگند نازي را ادا كرده بودند. احساس مي كنم، تفاوت بسيار زيادي در ميزان صدمه اي وجود دارد كه اين دو وارد كردند."

 تصميم گيري به مشاركت
بحث ها و فعاليت هاي كالس درس، هيجان هاي دانش آموزان را بيدار مي كند، نيروي عقالني آن ها را به مبارزه مي طلبد 
و تفكر و تأمل در مورد اصول اخالقي را موجب مي شود. هدف رويكرد آشنايي چهره به چهره با تاريخ آن است كه به اين 
سه چالش امكان دهد كه به طور طبيعي وارد فرايند تصميم گيري دانش آموزان در مورد مشاركت ف�ردي در امور جامعه 

شوند. سفر دانش آموزان زماني خاتمه مي يابد كه آن ها با تأمل در مورد آن چه درب�اره ي نقش 
انتخابي مردم در يک جامعه ي مردم ساالر آموخته اند، پيامدهاي آن را بر زندگي خود درك كنند. آن ها به وضوح در اين 
مورد صحبت مي كنند كه با توجه به گزينه هايي كه در سرتاسر زندگي خود با آن ها مواجه خواهند شد، چگونه در يک 

جامعه ي مردم ساالر بايد مشاركت بكنند.
باك از هر يک از دانش آموزان خواست تا به عنوان نتيجه ي نيم سال درسي خود، در ارتباط با رويكرد آشنايي چهره به 
چهره با تاريخ، يک »جعبه ي ابزار« تهيه كنند؛ جهبه اي حاوي نمادهايي كه نشان دهند، دانش آموزان براي اين كه بتوانند 
در دنيا نقش مؤثري ايفا كنند، چه كارهايي را انجام خواهند داد. سؤاالت و پاسخ هايي كه در هر جعبه ابزار يافت مي شود 
با بقيه بسيار تفاوت دارد و نشان دهنده ي عالقه هاي متفاوت هر يک از دانش آموزان و نحوه ي رويارويي آن ها با دنياست. 
برايان14، كه يكي از اين دانش آموزان است، تخته اسكيت خود را نيز در مجموعه ي خود جاي داده و نوشته است كه اين 

تخته اسكيت نشان دهنده و نماينده ي "خط مشي" است كه او مانند يک شهروند خوش بخت و مرفه به آن معتقد خواهد 
بود و احساس مي كند تعهد دارد كه "آموزش در مورد نژادگرايي را در همه جا اشاعه دهد."

 بعضي از دانش آموزان عالقه هاي خود را در حوزه هاي روان شناسي و جامعه شناسي نشان مي دهند و متعهد مي شوند كه 
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اين موضوع را بررسي و كشف كنند كه چه انگيزه  هايي باعث مي شوند يک گروه از مردم درصورت مواجهه با بي عدالتي، فقط 
تماشاچي باشند؛ در حالي كه ديگران در چنين مواردي مقاومت مي كنند. قرار دادن مقاالت روزنامه در اين مجموعه، نشان دهنده ي 
تعهد بسياري از دانش آموزان براي ادامه ي يادگيري در مورد دنياست. گسترده بودن طيف پاسخ ها به باك اطمينان مي دهد كه 

دانش آموزان واقعاً با طيف وسيعي از گزينه ها مواجه هستند و به اين فكر مي كنند كه چگونه مي توانند بر رويدادها تأثير بگذارند.
بعضي از دانش آموزان در گزارش هاي خود مراحلي را شرح مي دهند كه براي رسيدن به مسئوليت پذيري اجتماعي، 
قباًل آن مراحل را طي كرده اند. يكي از دانش آموزان سال آخر در سفرنامه ي خود نوشت: »مدت هاي مديدي بود كه در 
تيم فوتبال من، وقتي دخترها مي خواستند در مورد چيزي صحبت كنند كه آن را دوست نداشتند، از اين اصطالح استفاده 
مي كردند: "اين خيلي پسرانه است!" روزي فرا رسيد كه اين اصطالح را به داورها گفتند و روز بعد وقتي نتوانستند گل 
بزنند، اين اصطالح را بار ديگر به كار بردند. اما در پايان دوره ي آموزشي، اين شجاعت را به دست آوردم كه با دخترهاي 

تيم در اين مورد صحبت كنم؛ هر چند اين كار خيلي مهم نبود، اما به هر حال، نقطه ي آغازي محسوب مي شد.«

 رويارويي با موضوعات و درس هاي بسيار سخت
منابع رويكرد »آشنايي چهره به چهره با تاريخ«، بيشتر مي تواند براي معلمان علوم اجتماعي و زبان مفيد باشد. اين منابع، 
چارچوبي را براي بحث در مورد متون و رويدادهايي فراهم مي كنند كه شامل موضوعات تاريخي دشوار و بسيار سخت است و 
در آن  به طور مستمر بر ارتباط گذشته با زمان حال تأكيد مي شود. اين رويكرد به جاي آن كه روشي كليشه اي و قالبي را براي 

ارائه ي يک موضوع درسي در اختيار ما بگذارد، راهي  است براي هماهنگ كردن بحث هاي نظري و فعاليت هاي عملي.
بحث در قلب و مركز دوره »آشنايي چهره به چهره با تاريخ و خودمان« قرار دارد، اما تنها هدف آن نيست. دوره يا درسي كه 
از اين رويكرد استفاده مي كند بايد )1( جوي عميق از تأمل در كالس ايجاد كند كه در آن، دانش آموزان فرايند يادگيري خود را 
بسازند، )2( سؤاالتي را مطرح كند و از دانش آموزان بخواهد كه آن    ها نيز سؤاالت خود را مطرح كنند )3( جو اعتماد را رواج دهد 

و امكان شنيده شدن صداي دانش آموزان را فراهم كند و )4( به سبک هاي يادگيري متفاوت احترام بگذارد )ميلر15، 2005(.
دانش آموزان در دنيايي رشد مي كنند كه مملو از تعارض و افراط گرايي است. وظيفه ما اين است كه ابزارهايي را در 
اختيار جوانان قرار دهيم تا بتوانند به كمک آن ابزارها با ديدي انتقادي فكر كنند، ارتباط بين تاريخ و اصول اخالقي را درك 
كنند و بفهمند كه درس هاي تاريخ چگونه در زمان انتخاب گزينه هاي مربوط به اصول اخالقي، ما را هدايت مي كنند. در 
زماني كه بعضي از مردم احساس مي كنند هيچ قدرتي ندارند و نمي توانند در مورد گسترش نفرت مذهبي و نژادي هيچ 
كاري انجام دهند، دانش آموزان دوره »آشنايي چهره به چهره با تاريخ« راه هايي را كشف مي كنند تا گذشته را به زمان حال 

پيوند دهند؛ خودشان را به ديگران پيوند دهند و در مورد نقش خود در ايجاد دنيايي عادالنه، فكر كنند.
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 در مورد رويكرد آشنايي چهره به چهره با تاريخ و خودمان
رويكرد »آشنايي چهره به چهره با تاريخ و خودمان« از سال 1976 به بعدمطالب آموزشي، دوره آموزش تخصصي و يک 
مدل آموزش را ارائه كرد كه به معلمان و دانش آموزان كمک مي كند تا بين تاريخ و گزينه هاي اخالقي، كه در زندگي خود 
با آن ها مواجه مي شوند،  ارتباط برقرار كنند. اين كار عمدتًا از طريق مطالعه جنگ ها و ساير موارد نسل كشي انجام مي شود. 
بيش از 25000 مربي در سرتاسر دنيا در سمينارهاي آشنايي چهره به چهره با تاريخ شركت كرده و بيش از 50/000 مربي، 
عضو شبكه مربيان رويكرد آشنايي چهره به چهره با تاريخ هستند. رويكرد »آشنايي چهره به چهره با تاريخ«، صدها طرح 
درس، واحد آموزشي و منبع درسي )از جمله كتاب راهنماي مطالعه، طرح كلي برنامه درسي، فيلم ويديويي و پودمان هاي 
يادگيري تعاملي آن الين16( ارائه كرده است، كه همه آن هاي آماده خريداري است و بسياري از آن ها به صورت رايگان 
و آن الين ارائه شده اند و بقيه را نيز مي توان از كتابخانه بزرگ "رويكرد آشنايي چهره به چهره" كه كتاب ها را به امانت 
مي دهد، تهيه كرد. موضوعات اين منابع، طيف وسيعي را دربر مي گيرد كه از زمان هيتلر در آلمان شروع شده و تا جنبش به 
نژادي17 )اصالح نژاد بشر از طريق انتخاب بهترين افراد براي توليد مثل( ادامه يافته و به اين موضوع مي رسد كه كشورها 
بعد از يک دوره خشونت، چگونه صدمات ناشي از آن دوره را برطرف مي كنند. كتابداراِن بخش منبع رويكرد آشنايي چهره 

به چهره، مربيان را در انتخاب منابع راهنمايي مي كنند.
براي آشنايي بيشتر با نحوه كار برنامه »آشنايي چهره به چهره با تاريخ« از سايت آن به نشاني زير بازديد كنيد:

www. Facinghistory. org

براي پيوستن به شبكه مربيان روي كلمه subscribe كليک كنيد. معلماني كه در يک يا تعداد بيشتري از سمينارها 
شركت مي كنند از امتيازاتي مانند دريافت آن الين منابع و همچنين امانت گرفتن كتاب از كتابخانه برخوردار مي شوند.

زيرنويس:  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 1- Molly Schen  
2- Barry Gilmore
3- Scheila Jacobson 
4- Michael
5- Tina 
6- Univers of obligation 
7- Historical Inquiry
8- Hutu
9 -Sara Beth Gregory
10 - White Station
11 - Elizabeth Eckford
12 - Weimar
13- Adrianne Bock
14- Brian
15- Miller
16- On Line  
17- eugenics 
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اگر متوجه شويد كه كتاب هاي درسي منطقه ي آموزشي شما به درستي دانش آموزان را آموزش نمي دهد و نمي تواند 
مسئوليت پذيري اجتماعي را به آن ها بياموزد، چه مي كنيد؟ مدارس دولتي شهر »ميلواكي«2 اخيراً با چنين مسأله اي رو به رو 
شدند. اين سؤال زماني مطرح شد كه كميته ي گزينش كتاب هاي درسي علوم اجتماعي، مجموعه اي از كتب درسي رايج و 

استاندارد را انتخاب كرد و گروهي از مربيان و مردم  منطقه به طور جدي با اين تصميم مخالفت كردند.

 مبارزه ي مردم منطقه
باب پيترسون3، معلم پايه ي پنجم، كتاب هاي درسي علوم اجتماعي اين پايه در سال 2008 را كه قرار بود در منطقه 

مورد استفاده قرار گيرد، بررسي كرد. او كه يكي از بنيان گذاران "سازمان" بازنگري مدارس"4 است، در يكي از مدارس پايه ي 
پنجم دولتي ميلواكي به نام مدرسه ي "فراتني"5 كار مي كند؛ مدرسه اي دو زبانه است در آن، دو زبان انگليسي و اسپانيايي 

به طور هم زمان آموزش داده مي شوند.

نويسنده: گلوريا تي. آلتر1
مترجم: فريده قاسمي

به چالش             كشيدن 
كتاب هاي درسي
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وقتي كميته ي گزينش كتاب درسي اعالم كرد كه يكي از  شركت هاي دست اندركار در توليد كتاب درسي را انتخاب 
كرده است، پيترسون و همكارانش، به بررسي و تحليل مجموعه كتاب هاي اين شركت پرداختند. آن ها يافته هاي خود را 
با استفاده از فهرست آدرس هاي الكترونيكي »شبكه ي عدالت اجتماعي مربيان«6 و نشريات سازمان بازنگري مدارس در 
اختيار »سازمان هاي محلي و ملي عدالت اجتماعي« قرار دادند. هم چنين، از طريق روزنامه ي محلي و گردهمايي هاي هيئت 

مديره ي  مدارس منطقه، اين يافته ها را در اختيار مردم گذاشتند.

 يافته ها – و پاسخ ها
به  را  نكرده، و فقط بحث مختصري  نژادگرايي صحبتي  از  پنجم،  پايه ي  بررسي اعالم شد كه كتاب درسي  اين  در 
»تبعيض« اختصاص داده است. همين طور، نگفته است كه هيچ يک از رؤساي جمهور اياالت متحده جزو افرادي نبودند 
كه صاحب برده بودند. به عالوه، از آن دسته از جنبش هاي اجتماعي كه به موضوع بي عدالتي توجه مي كنند - نظير جنبش 
كارگري، جنبش زنان، جنبش صلح و جنبش زيست محيطي-  در اين كتاب اثري ديده نمي شود و به جاي اين ها، كتاب  
افرادي را مورد توجه و اعتبار قرار داده است كه هدايت اين دستاوردها را به عهده داشته ند. )به پيترسون، 2008 الف، 2008ب 

و 2008ج مراجعه كنيد( 7.
پاسخ به اين مقاله ي انتقادي، دلگرم كننده بود؛ مردم با پيترسون و اعضاي هيئت مديره ي مدرسه تماس گرفتند و حتي 
پاي مديريت منطقه ي آموزشي مدارس به اين قضيه كشيده شد. تأييد كتاب درسِي پيشنهادي توسط هيئت مديره، چندين 
بار به تعويق افتاد، زيرا در اين مدت، گروه هاي مختلف عالقه مند، كتاب هاي درسي را بررسي و رويكرد منطقه ي آموزشي را 

در تدريس علوم اجتماعي، با دقت بيشتري مطالعه كردند.
اين كتاب درسي مخالفت كرده بودند، تصميم گرفتند در »اداره ي  انتخاب  با  از گروه هايي كه  در ماه ژوئن، تعدادي 
محلي انجمن پيشرفت افراد رنگين پوست«8 جمع شوند و در اين مورد بيشتر بحث كنند. اين گروه، يعني نيروي كاري 
علوم اجتماعي، به گردهمايي هاي ماهانه خود ادامه دادند و تا حدود 45 نفر در اين گردهمايي ها حضور داشتند. نيروي كاري 
مزبور، به رياست مشترك وندل هريس9 از انجمن ملي پيشرفت افراد رنگين پوست و باب پيترسون، از ائتالف گروه هاي 
متعدد، از جمله اين گروه ها تشكيل شده بود: انجمن پيشرفت افراد رنگين پوست، انجمن زنان جوان مسيحي، كميته ي ضد 
تبعيض اعراب آمريكايي، شوراي اقوام و گروه هاي نژادي ميلواكي، انجمن آموزشي معلمان ميلواكي، اتحاديه ي آزادي هاي 
مدني آمريكا، انجمن محلي دانش آموزان، انجمن تاريخ كار ويسكانسين، شبكه ي عدالت اجتماعي مربيان، مركز يادگيري 
صلح، انجمن بازنگري مدارس، اعضاي هيئت علمي دانشگاه ويسكانسين � ميلواكي، دانشگاه ماركوتي، دانشگاه ملي لوئيس 

و نمايندگان بيش از ده ها مدرسه.
در ماه آگوست، منطقه ي آموزشي ، يک گردهمايي را بين "نيروي كاري" و ناشر كتاب هاي درسي برگزار كرد تا در 
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مورد اين مسائل به بحث بنشينند. واكنش ناشر به نگراني هاي شركت كنندگان ناراحت كننده بود. وقتي سؤال شد كه چرا 
آن شركت، مسائل مربوط به نژادگرايي را در كتاب هاي درسي وارد نكرده است، يكي از نمايندگان شركت گفت معلماني كه 
در پيمايش آن ها شركت كرده بودند، نمي خواستند مطالبي را در مورد نژادگرايي تدريس كنند؛ در نتيجه، ناشر اين موضوع 
را در كتاب هاي درسي قرار نداده است. نماينده ي ديگر شركت اظهار داشت بچه هاي مركز شهر از قبل و از طريق تجربه ي 
فردي، مطالبي را در مورد نژادگرايي ياد گرفته اند و اين مطالب را مي دانند؛ بنابراين نيازي نيست كه اين موضوع در كتاب هاي 

درسي آن ها گنجانده شود.
معلماني كه عضو "نيروي كاري" بودند، مي دانستند كه وقتي همين موضوع در مدارس فيالدلفيا مطرح شده بود، ناشر 
كتاب، كتابچه اي به صورت پودماني ارائه كرد كه در آن به طور كامل، تاريخ مردم آفريقايي  � آمريكايي مطرح شده بود. 
آن ها ناشر را متقاعد كردند كه همين كار را براي مدارس ميلواكي انجام دهد و كتابچه اي تهيه كند كه ضعف هاي كتاب 
درسي پايه ي پنجم را از بين ببرد. ناشر موافقت كرد، هر چند كه در نهايت معلوم شد كه مطالب تكميلي ناكافي و بسيار پر 

هزينه اند.

 دست يابي به يك توافق
در پاييز آن سال، همه ي گروه ها در مورد گزينش ناشر كتاب هاي درسي علوم اجتماعي پايه هاي ششم تا هشتم توسط 
منطقه ي آموزشي به وحدت نظر رسيدند. هر چند در اين كتاب ها، در مقايسه با كتاب هاي ناشر قبلي در پايه هاي پايين، خيلي 
صريح تر به موضوع نژادگرايي توجه شده بود، اما موضوع استعمارگري و ساير موضوعات مطرح نشده بود. با درنظر گرفتن 
اين نكته، منطقه موافقت كرد كه آموزش هاي تخصصي و تكميلي را در مورد »راهبردهاي تدريس و شناخت ضد نژادگرايي 
و آموزش چند فرهنگي« برگزار كند. هم چنين منطقه موافقت كرد، براي اين كه كار گزينش كتاب درسي پايه هاي سوم بهتر 

انجام شود، مطالعه اي در مورد منابع مورد نياز براي آموزش همكاري با خانواده، همسايه ها و جامعه انجام گيرد.
 يک پيمايش مختصر در مورد معلمان پايه ي 
مفيد  مورد  در  متفاوتي  عقايد  كه  داد  نشان  سوم 
سطح  اين  براي  كه  درسي  كتاب هاي  بودن 
پيشنهاد شده بود، وجود دارد. شركت كنندگان در 
اين بحث، مشكالت بسيار زيادي را مطرح كردند؛ 
برخورد  و  بودن  نادرست  بودن،  سطحي  نظير 
"سوگيرانه"10 ) همراه با جانب داري غرض آلود( در 

محتوا، ناكافي بودن تنوع ارائه شده، و بي توجهي 
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به اجتماع محلي و دولت  به عنوان يكي از موضوعات مورد نياز براي مطالعه ي دانش آموزان در متن مورد نظر. به عالوه، 
متن نتوانسته بود روش هاي آموزشي مشاركتي را ارائه كند تا دانش آموزان تشويق شوند تا در فرايند "ساخت"11 دانش و 
كسب  معلومات شركت كنند. به عكس، روش ها طوري بودند كه دانش آموزان به صورت انفعالي، اطالعات پراكنده اي را 
دريافت مي كردند كه هيچ ربطي به بافت يا متني كه در آن ارائه شده  بودند، نداشتند. آن ها هم چنين به چند ويژگي ارزشمند 
اين كتاب هاي درسي نيز اشاره كرده بودند؛ مانند گنجاندن ساير موضوعات درسي در اين كتاب ها؛ استفاده از ادبيات كودكان 

و گنجاندن فيلم هاي ويديويي، فناوري و ابزارهاي ارزيابي.
 به اين ترتيب، بحث بين »نيروي كاري« كتاب علوم اجتماعي، سرپرستان منطقه و مديران مدارس، نه تنها محتواي 
كتاب درسي را كه در مورد آن سؤاالت و ترديدهايي مطرح شده بو،د در بر مي گرفت، بلكه روش هاي آموزشي را نيز شامل 
انتظارات  با  كتاب درسي  ويژگي  هاي  مواجه شد.  با تصميم گيري هاي دشواري  آموزشي  منطقه ي  اين  نتيجه،  در  مي شد. 
منطقه براي يادگيري دانش  آموزان در تعارض قرار داشت، كه جزئيات آن در برنامه اي تحت عنوان  »ويژگي هاي كالس 
درس منطقه شهري با عملكرد باال براي مدارس دولتي ميلواكي12« آمده است. در اين برنامه، فهرست هشت ويژگي ارائه 
شده بود كه عبارت اند از: جلب مشاركت فعال فراگيرندگان؛ پاسخ دهي )احساس مسئوليت( فرهنگي؛ انتظارات سطح باال بر 
اساس اهداف و مقاصد يادگيري؛ انتخاب روش هاي آموزشي راهبردي؛ استفاده مستمر از انواع متفاوت سنجش ها؛ همكاري 
با خانواده ها و جامعه؛  مشاركت و همكاري با همكاران؛ فراهم كردن شرايطي كه در آن، فراگيرندگان بزرگ سال با هيجان 

زياد و عالقه مندي و تعهد در مدرسه حاضر شوند.
محتواي كتاب درسي و راهبردهاي آموزشي، نشان دهنده ي »جلب مشاركت فعال فراگيرندگان« يا »پاسخ دهي )احساس 
استفاده  از آن ها  ارزش يابي كه منطقه  از نظر مالك هاي عمومي  نبود. كتاب هاي درسي هم چنين  مسئوليت( فرهنگي« 
مي كند، مشكل داشتند. اين مالك ها عبارت اند از: ترويج تفكر انتقادي، درستي مطالب، مطرح نشدن مسائل جنسي، عدم 

وجود سوگيري )جانب داري غرض آلود( و غيره.
در نهايت، منطقه و »نيروي كاري« درس علوم اجتماعي تصميم گرفتند تا در مورد كتاب هاي درسي پايه ي پنجم، سه 

راه در پيش گرفته شوند: 
1. منطقه به جاي انتخاب كتاب هاي درسي پايه ي سوم و اقتباس از آن ها، منابع داراي كيفيت باال را تأمين و افراد را 

تشويق كند تا در آموزش هاي خود، از بهترين راهكارها و روش هاي موجود استفاده كنند.
 2. منطقه، كتاب درسي پايه ي چهارم » تاريخ ايالت« را انتخاب و يک كتابچه ي مكمل نيز ارائه كند تا مسائل مربوط 

به نژاد و كار/ كارگر مطرح شوند.
 3. منطقه، كتاب درسي پايه ي پنجم ناشر را انتخاب كند، به شرطي كه ناشر يک كتابچه ي تكميلي نيز ارائه دهد تا 

ضعف هاي اين كتاب را برطرف سازد. كتابچه ي مزبور  نيز بايد از طرف منطقه تأييد شود.
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وقتي ناشر به طور ناگهاني قيمت كتاب هاي درسي پايه ي پنجم را تا 60 درصد افزايش داد و هزينه ي جداگانه اي نيز 
براي كتابچه هاي تكميلي منظور كرد، منطقه تصميم گرفت كه هيچ يک از كتاب هاي درسي ديگر شركت را انتخاب نكند و 
در عين حال، دو توصيه ي ديگر را  نيز عملي سازد: از منابع پايه ي سوم خودش استفاده كند كه منطقه در حال تهيه ي آن ها 

بود، و كتاب درسي پايه ي چهارم را به همراه مطالب تكميلي آن، تأييد كند.
انتخاب كتاب درسي علوم اجتماعي پايه ي هشتم ميلواكي براي منطقه، با 80 هزار دانش آموز و 4 ميليون دالر ب�ودجه، 
تصميم ك�وچكي نبود، اما از همه مه�م تر اين ب�ود ك�ه ت�وجه "مجل�ه سنتينل ميلواكي"13 و يک ايست�گاه خبري تلويزيون 
محلي باعث شد جامعه از اين مسائل آگاه شود و كمک كند تا گفت گويي انتقادي در مورد آموزش مسائل نژادي و چند 

فرهنگي بين اعضاي جامعه، معلمان و مديران، و سازمان هاي گوناگون، آغاز شود.

 گزينه ي ديگر
مربيان معمواًل استفاده از كتاب هاي درسي استاندارد را حمايت مي كنند، زيرا باور دارند كه گزينه ي ديگري ندارند. به هر 
حال، انحصار كتاب هاي درسي در دست ناشران است و تصميم گيري مربيان در مورد انتخاب كتاب هاي درسي، با توجه به 
محدوديت تعداد اين كتاب ها، انجام مي گيرد. به همين دليل، حتي وقتي معلمان و مديران از محدوديت هاي كتاب هاي درسي 

آگاهي دارند، تنها مي توانند از ميان چند گزينه ي محدود، مجموعه اي را انتخاب كنند كه از نظر آن ها بهترين است.
گاهي  مربيان فاقد دانش و تخصص الزم در مورد محتوا يا دانش الزم براي ارزش يابي كتاب هاي درسي علوم اجتماعي 
هستند، يا اين كه وقت كافي براي بررسي دقيق كتاب ها ندارند. به عالوه، گاه ناشران در كتاب هاي درسي خود، مطالبي را در 
مورد مشاوران آموزشي خود ارائه مي كنند تا به طور ضمني، اين برداشت به وجود آيد كه متخصصان مذكور كتاب هاي آن ها 

را تأييد كرده اند. اين در حالي است كه به صراحت، مشاوره و راهنمايي آن افراد ناديده گرفته شده است.
را  دانش آموزان  � درست همان طور كه  ارائه مي شوند  كتاب هاي درسي  در  الگو  عنوان  به  كه  آموزشي  رويكردهاي 
اجتماع پذير مي كنند � معلمان را نيز با روش هاي محدودي براي يادگيري و نيز ديدگاه هايي در مورد تغيير جامعه و تغيير 
اجتماعي كه از نظر خود آن ها قابل قبول است، سازگار مي كنند. مذاكرات كميته ي گزينش كتاب هاي درسي مدارس دولتي 
ميلواكي، اين تنگنا را آشكار كرد. معلماني كه عضو اين كميته بودند و از قبل تعدادي از كتاب ها را بررسي كرده بودند، اكراه 
داشتند كتابي )درسي( را انتخاب كنند كه راهبردهاي مشاركتي جديدي را ترويج مي كرد، هر چند كه اين كتاب براي بسياري 
از معلمان جذاب و جالب بود و با اهداف منطقه نيز هماهنگي داشت؛ اهدافي مانند يادگيري تجربه اي، نوشتن به منظور درك 

مطلب و حل مسئله به صورت گروهي.
ايجاد تغيير و تحول در برنامه ي درسي دشوار است. الگوي غالب در آموزش، پابرجاست، زيرا برنامه ريزي براي آموزش 
مستقيم، انتقال اطالعات، پوشش دادن محتوا و ارائه ي يک ديدگاه14 اجتماعي سنتي، آسان تر از گنجاندن ديدگاه هاي جديد 
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در مورد يادگيري و جامعه است كه به مشكالت اجتماعي توجه مي كنند و مطالب انتقادي بسيار زيادي را در مورد نژادگرايي، 
عدم مساوات بين دو جنس زن و مرد و تسلط فرهنگي غيرعادالنه در جامعه ارائه مي دهند. ماهيت سياسي برنامه ي درسي 
استاندارد از ديد جامعه پنهان است. اين برنامه، آن قدر براي همه آشناست و آن قدر كار كردن با آن راحت است كه هيچ كس 

فكر نمي كند خطرناك يا ناكارامد باشد.
اما احتمااًل  بزرگ ترين مانع تغيير خود ناشران كتاب هاي درسي هستند. زيرا تصميم گيري هاي آن ها در مورد اين كه چه 
چيزي توليد كنند، معمواًل براساس كيفيت آموزشي انجام نمي شود، بلكه بر اين اساس انجام مي شود كه چه چيزي بهتر به 

فروش مي رود.

 تغييري كه به آن نياز داريم
معلمان درس علوم اجتماعي و دانش آموزانشان به آن نوع از كتاب هاي درسي نياز دارند كه بر دو پايه استوار شده باشند: 
واقعيات در حال تغيير دنياي ما و مسئوليت هاي شهروندان آن. ما نمي توانيم بدون توجه به مؤلفه هايي چند، مسئوليت پذيري 
اجتماعي را به وجود آوريم؛ مؤلفه هايي چون: محتواي صحيح و مناسب، ديدگاه هاي متنوع و جهاني، ارتباط داشتن با زندگي 
دانش آموزان، فرصت داشتن براي مطالعه و عمل كردن در مورد مسائل بسيار مهم از طريق ايفاي نقش به عنوان شهروندي 
دلسوز و كارامد. مسئوليت اخالقي ما شامل »احترام گذاشتن به افراد، حمايت كردن از شأن و عزت آنان، بهداشت و سالمت 
جامعه و خير و صالح همه ي مردم« )شوراي ملي نيروي كاري درس علوم اجتماعي، 1994، صفحه ي 6(، زيربناي اين ابعاد 

برنامه ي درسي است.
تغييري كه به آن نياز داريم در راه است. ميلواكي نمونه ي خوبي است كه در آن، سرپرست يک مدرسه به نام ويليام 
آندره كوپولوس15، الگويي از رهبري مشاركتي را به نمايش گذاشت كه ، وجود ديدگاه هاي گوناگون را تشويق مي كرد. در 
گردهمايي هيئت مديره ي يک مدرسه، يكي از اعضاي هيئت مديره به نام جنيفر مورالس16 اظهار كرد كه جوامع محلي بايد 
به ناشران كتاب هاي درسي بگويند كه »واقع بين باشيد«. او مي گويد: » ما بايد بتوانيم در مورد مبارزه ي اين ملت با تبعيض 
نژادي، تبعيض براساس جنسيت افراد و ساير اشكال ظلم و ستم صحبت كنيم. بچه هاي ما نياز دارند افراد نمونه اي به آن ها 

نشان داده شوند كه در مبارزه براي از بين بردن اين بي عدالتي ها شركت كرده اند.«
به گفته ي بيل بيگلو17، متخصص برنامه ريزي درسي از »سازمان بازنگري مدارس«، معلمان نياز دارند صداي خود را 
به گوش ديگران برسانند. او مي گويد: »معلمان با مشاركت و همكاري سازمان هاي اجتماعي مي توانند كتاب هاي درسي را 
بررسي كنند و ببينند كه چه مطالبي در اين كتاب ها هست. آن ها مي توانند كتاب هاي درسي را به چالش بكشند )آن ها را زير 
سؤال ببرند و در مورد محتواي مطالب آن ها سؤاالت انتقادي مطرح كنند(، مي توانند از منطقه بخواهند كه جاي گزين هاي 
متعددي براي يک كتاب ارائه كند، و مي توانند عضو يكي از گروه هايي باشند كه اين جاي گزين ها را تدوين مي كنند. معلمان 
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نياز دارند كه يكديگر را پيدا كنند )با يكديگر در ارتباط باشند( و منطقه نيز نياز دارد كه از اين نوع خالقيت ها  و همكاري هاي 
گروهي حمايت كند.«

معلمان غالباً تصور مي كنند، مجبور هستند فقط كتاب هاي درسي را تدريس كنند. بيگلو به ما خاطر نشان مي كند كه »اين 
تصور درست نيست« و خطرات اتكاي بيش از اندازه بر كتاب هاي درسي را يادآوري مي كند. به عالوه، به ندرت ممكن است 
كتاب هاي درسي براي دانش آموزي جالب باشند يا او احساس كند، مطالب كتاب ها با زندگي او ارتباط دارند. كتاب هاي درسي 
معمواًل داراي اين ضعف هستند كه نمي توانند به درستي رويدادها و پديده هاي اجتماعي را تبيين كنند و معمواًل با نگاهي 
عميق به مسائل نگاه نمي كنند يا دانش آموزان را تشويق نمي كنند كه سؤال كنند: "چرا؟" آن ها هم چنين به دانش آموزان 

مي گويند كه به حرف هاي چه كساني بايد گوش داد و به چه كساني نبايد گوش داد.
دروس علوم اجتماعي بايد به دنبال پاسخ اين پرسش باشد. كه: "چگونه مي توان جهان را به جاي بهتري براي زندگي 
تبديل كرد؟" اگر جاي گزين هاي متعدد و هدفمندتري براي كتاب هاي درسي تهيه شوند، مربيان بهتر مي توانند حس كارايي 
دانش آموزان را پرورش دهند و به آن ها بفهمانند كه مهم هستند و گزينه ها و اعمال آن ها مي تواند موجب ايجاد تغيير در 

دنيا شود.
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حاالت عاطفي دانش آموزان، شامل نگرش ها، عالقه ها و ارزش هايي است كه در مدرسه كسب و ابراز ميشوند؛ اين 
حاالت مي توانند نقش بسيار مهمي در زندگي بعد از مدرسه ي دانش آموزان، و حتي  بيش از پيشرفت هاي شناختي آن ها 

اهميت داشته باشند. اما چرا حوزه ي با اهميتي چون حوزه ي عاطفي، مورد سنجش قرار نمي گيرد؟
يک عامل بازدارنده آن است كه تعداد اندكي از معلمان، چگونگي انجام اين كار را مي دانند. با اين وصف، سنجش 
حوزه ي عاطفي نسبتًا آسان است. معلمان بايد بدانند كه الزم نيست به دنبال سنجش دقيقي از هر يک از دانش آ موزان 
باشند. به عكس، سنجش عواطف دانش آموزان در قالب ُكل كالس، معلمان را قادر مي سازد تا به "استنباط هايي از كالس" 

دست پيدا كنند؛ يعني استنباط هايي 
همه ي  عاطفي  تمايالت  درباره ي 
استنباط هايي  چنين  دانش آموزان. 
در  معلمان  برنامه ريزي  هنگام  به 
تدريس، ممكن است بسيار كمک 
 كننده باشند. براي مثال، اگر معلم 
رياضي دريابد كه دانش آموزان او، 
به عنوان يک گروه، نگرش مثبتي 
نسبت به رياضيات ندارند، مي تواند 
فعاليت هاي كالس را طوري تنظيم 
كند كه نگرش مثبتي در آن ها در 

مورد رياضي به وجود آيد.
حاالت  به  مربوط  شواهد 

سنجش حوزه ي عاطفي 
در دانش آموزان

نويسنده: جيمز پوفام 
مترجم: محمدجعفر جوادي 
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عاطفي دانش آموزان، معمواًل از طريق پاسخ  هاي آن ها به "سياهه هاي عاطفي" به دست مي آيد. به عالوه، به منظور پيشبرد 
صحت و درستي پاسخ ها، بايد با پاسخ ها به صورت گم نام برخورد شود؛ يعني، پاسخ گويي دانش آموزان به سؤاالت بايد 
صرفًا با زدن ضربدر در مقابل پاسخ صحيح يا كشيدن دايره به دور آن صورت گيرد و ضرورتي براي نوشتن نام آن ها وجود 
نداشته باشد. اين سنجش ها هم چنين نبايد اظهارنظرهاي كتبي دانش آموزان را بخواهند؛ چرا كه اغلب معلمان مي توانند از 

روي دست نوشته هاي دانش آموزان، آن ها را شناسايي كنند.

 سياهه ي عاطفي چيست؟
سياهه ي عاطفي، بعد از طراحي سياهه هاي نگرشي و توسط روان شناس سازماني، يعني رنسيس ليكرت1 حدود 80 
سال قبل، ابداع شد. هر سياهه، داراي مجموعه اي از جمله هاست و از دانش آموزان مي خواهد تا موافقت يا مخالفت خود 
را با آن ها اعالم كنند. در مورد دانش آموزان بزرگ تر، معلمان مي توانند از سياهه ي پنج گزينه اي استفاده كنند، كه ليكرت 
استفاده مي كرد و از كاماًل موافق، موافق، نامطمئن، مخالف تا كاماًل مخالف، درجه بندي شده است. در مورد دانش آموزان 

كوچک تر، دو يا سه پاسخ كفايت مي كند.
تهيه ي هر سياهه توسط معلم با شناسايي چندين متغير عاطفي كه به نظر او براي آموزش در آن كالس مهم است، شروع 
مي شود. براي مثال، معلم دوره ي ابتدايي مي تواند به دنبال آن باشد كه تمايل مثبت دانش آموزان خود را به مطالعه ي آزاد بهبود 
دهد. او مي تواند "عالقه به خواندن" را به عنوان يک متغير قابل اندازه گيري در سياهه ي عاطفي خود به حساب آورد. همين معلم، 

هم چنين مي تواند "اعتماد به نفس دانش آموز در ارائه ي گزارش شفاهي به كالس" را به عنوان متغير ديگر در نظر بگيرد.
سپس او جمله هايي را به صورت زوج براي هر متغير عاطفي تدوين مي كند كه يكي از آن ها داراي بيان مثبت و ديگري 
داراي بياني منفي است. براي مثال، در مورد متغيري كه به اعتماد به نفس در ارائه ي گزارش كالسي مربوط است، جمله ي 
مثبت مي تواند به اين صورت باشد: "اگر از من تقاضا شود كه يک گزارش شفاهي ارائه كنم، مي توانم اين كار را به نحو احسن 
انجام دهم." جمله ي منفي براي همين متغير از اين قرار است: "وضع چندان خوبي در ارائه ي گزارش شفاهي به هم كالسان 
ندارم." براي هر يک از اين جمله ها، كه به طور تصادفي در سراسر سياهه توزيع شده اند، دانش آموزان ميزان موافقت خود را 
اعالم مي كنند. هر سياهه ي عاطفي مي تواند شامل دو يا چهار جمله براي هر متغير باشد كه نيمي از آن ها مثبت و نيم ديگر 
منفي هستند. بنابراين، سياهه ي عاطفي نمونه مي تواند چهار متغير عاطفي را اندازه بگيرد و براي هر متغير، دو تا چهار سؤال 

ارائه دهد. به اين ترتيب در مجموع، هشت يا شانزده سؤال از نوع "خود � گزارشي" را شامل مي شود.

 نحوه ي نمره گذاري سياهه
براي نمره دادن به هر سياهه، نمرات را مي توان به موافقت با جمله ي مثبت و مخالفت با جمله ي منفي اختصاص داد. 
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بنابراين، فرض كنيد در حال اندازه گيري دو متغير عاطفي در سياهه اي از اين نوع، براي دانش آموزان پايه ي پنجم هستيد 
تا عالقه و اعتماد به نفس آن ها را به خواندن و ارائه ي شفاهي يک گزارش دريابيد. چهار جمله به هر متغير اختصاص داده 
شده كه دو مورد آن مثبت و دو مورد آن منفي است. همين طور، فرض كنيد كه براي هر جمله، سه جواب در نظر گرفته 

شده است: موافقم، مطمئن نيستم و مخالفم.
اگر دانش آموزي با دو جمله ي مثبت موافق و با دو جمله ي منفي در مورد متغيري خاص، مخالف بود، نمره ي او حداكثر 
ممكن خواهد بود. در چنين سنجشي و براي متغير مذكور، اين نمره 12 خواهد بود )اختصاص 3 نمره به هر يک از دو جمله 
مثبت، كه دانش آموز با آن موافقت كرده است(. بنابراين، مخالفت با جمله ي مثبت و موافقت با جمله ي منفي، يک نمره 
براي هر جمله خواهد داشت. بدين ترتيب، دانش آموزاني كه در اين طبقه قرار مي گيرند، پايين ترين نمره را براي اين متغير 

دريافت خواهند كرد؛ يعني نمره ي چهار را.
در مرحله ي بعد، معلم، پاسخ هاي كالس به سؤاالت مرتبط با هر يک از دو متغير عاطفي اندازه گيري شده را بررسي 
مي كند و به استنباطي درباره ي تمايل عاطفي كالس دست مي يابد. براي مثال، اگر نمره ي متوسط معلم اين كالس 9/8 
)از 12( براي عالقه به خواندن و 4/6 )از 12( براي اعتماد به نفس در ارائه ي گزارش شفاهي در كالس باشد، به اين معني 
است كه معلم بايد آموزش هايي را به منظور ارتقاي اعتماد به نفس بيشتر در مهارت هاي ارائه ي شفاهي دانش آموزان فراهم 

كند. عالقه ِ دانش آموزان به خواندن، ظاهراً باالست و نيازي به آموزش در مورد اين متغير مشاهده نمي شود.

 چگونگي كنترل و برقراري تعادل
بعضي از دانش آموزان، به دليل نگراني از رنجش معلم � و با وجود اين كه پاسخ هاي آن ها بدون نام است � جواب هايي 
به بعضي از سؤاالت مي دهند كه مطلوبيت اجتماعي )يا آن چه كه معلم مي پسندد( را هدف قرار مي دهد. ساير دانش آموزان 
كه از اين فرصت براي "تسويه حساب" با معلم سود مي برند، پاسخ هايي را انتخاب مي كنند كه معلم خواستار آن ها نيست. 
البته اين پاسخ گويي غالبًا سنجشي كامل نيست، ولي  بنابراين، اين دو نوع پاسخ، كم و بيش يكديگر را خنثا مي كنند. 

تخمين قابل كاربردي را در مورد تمايالت گروه ها به دست مي دهد.
انجام  براي  زمان  دانش آموزان"،  در  اجتماعي  مسئوليت  "احساس  مثاًل  مهم،  عاطفي  پيامدهاي  به  دست يابي  براي 

اقداماتي فراتر از حرف زدن ِصرف درباره ي اين پيامدهاي مطلوب، فرارسيده است؛ يعني اندازه گيري آن ها.
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