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س��رمقالهي ام��روز صب��ح

روزنام ِه م��ن دربارهي گردهمايي

قريبالوق��وع  20كش��ور صنعتي
اس��ت و موض��وع م��ورد بح��ث
آن اس��ت كه آيا وض��ع قوانين و
مقررات جديد ،خصوصيس��ازي

صناي��ع و ديگ��ر طرحه��اي
برانگيزنده ،چارهساز بحران مالي

ج��اري خواهد بوديا ن��ه .مقالهي

ديگ��ري درب��ارهي "داكوت��اي"

شمالي است؛ جايي كه شهروندان
با ايجاد سدي از كيسههاي شني،
قصد دارند از طغيان «رود سرخ»

جلوگي��ري كنند .اي��ن مقالهها به
نوعي ش��بيه يكديگرن��د ـ از نظر

فاجعههاي در حال وقوع و وجود
نيروه��اي قدرتمن��د ـ و از مردم

ميخواهن��د كه در كن��ار يكديگر
قرار گيرند و قبل از اين كه خيلي

دير شود به حل مشكل بپردازند.

مسئلهي س��يل س��ادهتر به نظر
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ميرس��د ،زيرا مبارزه با طغيان يك رود پيش روي مردم اس��ت.

اين ش��ماره از مجلهي «رهبري آموزش��ي» 1دربارهي 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��ئوليتپذيري

اجتماعي» از آن رو دش��وار اس��ت كه در آن ،دربارهي چگونگي حل مس��ائل اجتماعي ،همواره نميتوان پاسخهاي

روش��ني به دانشآموزان ارائه داد .درواقع ،با توجه به اين كه نميدانيم دانشآموزان در آينده با چه مس��ائلي رو به

رو خواهند ش��د ،اين آموزشها با چالش به مراتب بزرگتري رو به رو هس��تند كه چارلز هاينس 2آن را «عادات

قلبي»( 3دروني شده) ناميده است .در شرايط پيچيده و مبهم حاضر ،اين باور كه آموزش مسئوليتپذيري اجتماعي

جزو وظايف مدرس��ه نيس��ت ،به مراتب آس��انتر اس��ت.

اگرچه نويس��ندگان اين شماره ،بازگشت به نقش س��نتي مدارس در اين آموزشها ـ يعني هدايت دانشآموزان

در تبديل ش��دن به ش��هرونداني مس��ئوليتپذير ـ و اعتمادي را كه قب ً
ال به آنها ميش��د ،به عنوان امري ضروري
مطرح كردهاند ،ولي همان طور كه چارلز هاينس ميگويد« :گرس��نگي و س��اير مصائب جهاني مانند فقر ،بيماري،
اس��تبداد و جنگ ،وجدانهايي را ميآزارند كه نگران ديگران هستند .امروزه ،پاسخگويي به اين چالشها به چيزي
بيش از سياس��ت و پول نياز دارد؛ انس��انهاي باوجداني را نياز دارد كه موظف به اقدام كردن باشند ...بدون ترديد،
خواندن و رياضيات از اهميت بااليي برخوردارند ،اما مهمتر آن اس��ت كه چه انس��انهايي اين كتابها را ميخوانند
وب��هتمري��نرياضي��اتميپردازن��د».

نويس��ندگان اين ش��ماره باور دارند كه هم��هي افراد بايد

درب��ارهي 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 آموزشه��ا بايد به صورت تدريجي و به
طرق مناس��ب انجام گيرند .براي مثال ،در برنامهي «مواجهه

تاري��خ و وضع موجود»( 4صفحهي ،)59دانشآموزان به تفكر
دربارهي ش��باهت موجود بين رويدادهاي تاريخي خشونت بار
و رويدادهاي خش��ن امروزي ميپردازند ،ول��ي در قدم اول،

دانستههاي دانشآموزان در مورد تعارض و پيشداوري مورد
بح��ث قرار ميگي��رد .برنامههاي «آم��وزش دربارهي محيط

زيس��ت» ،5مانند برنامهي «هيچ كودك نبايد در فضاي بسته

بماند» 6به موضوعاتي چون گرم ش��دن جهاني ،از بين رفتن
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ان��واع موجودات و نايابي آب ،از چش��مانداز علمي ميپردازند .همان طور كه مايك ويلباخر 7خاطر نش��ان ميكند

(صفح��هي  ،)38آم��وزش دربارهي محيط ،موضوعي اس��ت كه دانشآموزان عالقهمندي بيش��تري به آن نش��ان

ميدهند ،ولي دانش واقعي ناچيزي در مورد آن دارند و حاال وقت آن اس��ت كه اين مش��كل برطرف ش��ود.

الرل اشميت( 8صفحهي  ،)32در مقالهي خود اعالم خطر ميكند كه پذيرفتن چالش تدريس موضوعاتي چون

"عدالت اجتماعي" ،چندان س��اده نيس��ت .از نظر او« ،عدالت اجتماعي ،تركيب نابرابري از سياست ،اقتصاد ،حقوق،
ارزشها ،بحرانهاي انساني و مضاميني هستند كه منافع فرد را در برابر منافع عموم قرار ميدهند .براي هر علت

موجه��ي ،دهه��ا صداي مخالف وجود دارند كه توضيح ميدهند چرا اين موقعيت را نميتوان و يا نبايد تغيي��ر داد».

با اين وصف ،همان طور كه اشميت ميگويد ،دانشآموزان ما به شدت خواهان آن هستند كه به بحث دربارهي

اين موضوعات بپردازند .آنها ،از نخس��تين سالهاي مدرس��ه ،از معلمانشان توقع دارند كه به آنها كمك كنند تا

بتوانند راههايي براي پاس��خگويي به مس��ائل اجتماعي پيدا كنند .اين نسل از دانشآموزان همچنين ،توجه بيشتري
به مس��ائل جهاني ،در مقايس��ه با نسلهاي قبلي دارند .همان طور كه رحيما ويد ،9نويسندهي يكي از مقاالت گفته

اس��ت (صفحهي « ،)50فناوريهاي نوين ،بيعدالتيهاي جهاني را به همهي دانشآموزان در سراس��ر دنيا تسري
داده اس��ت ».ولي بعد از طرح مكرر اين نكته كه چنين موضوعاتي «به مدرس��ه مربوط نيس��ت» ،دانشآموزان به

تدريج باور كردهاند كه به بعضي از مس��ائل نبايد توجه كرد و يا دش��وارتر از آناند كه بتوان آنها را حل كرد.

دانشآم��وزان آرمانگ��را و عالقهمند به عمل ،از يادگيري در موقعيتهاي غيرواقعي و همراه با ش��ك و ترديد،

اس��تقبال ميكنند ،ول��ي ،در عين حال عالقهمندند كه به نتايج معنيداري نيز برس��ند .وظيفهي ما اين اس��ت كه

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

غائيترين هدف تعليم و تربيت ،ايجاد عادات اخالقي و مدني دروني شده است.

*

در حالي كه اياالت متحده آم ريكا با چالشهاي ب يسابقهاي در داخل و خارج از كشور روبهروست ،مدارس دولتي بايد تالش بسيار

چشمگي رتري را ب راي آمادهسازي ج وانان متعهدی بهعمل آورند كه حاميان اخالقي "آزادي و عدالت ب راي همه" باشند .بدون تردید،
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خ واندن و رياضيات حائز اهميت هستند ،ليکن انسانهایی که کتابها را م یخ وانند و اعمال ریاضی را انجام م یدهند ،مهمترند.

به هرحال ،خصوصيات هر ملت توسط ويژگ يهاي مردم آن تعيين م يشود" .آيا هيچ تق وا و پرهيزكاري در ميان ما وجود ندارد؟"

اين سؤالي است كه جيمز َم ديسون مطرح م يكند .وي در ادامه م يگويد" :اگر تق وايي وجود نداشته باشد ،در موقعيتي تأسفبار ق رار

م يگي ريم  ...فرض اینكه هر شكلي از دولت م يتواند بدون تق وا ،متضمن آزادي و خوشنودي مردم باشد ،خیالي واهی است" (پادور،2
.)48 :1953

به همين دليل است كه به عنوان حامي مادامالعمر عدالت اجتماعي و حقوق مطرح شده در "متمم اول قانون اساسي" ،3قوي ًا از

پرورش منش و يادگيريهاي مدني به عنوان اولويتهايي مهم در آموزش همگاني حمايت م يكنم.
تعريف وجدان

با توجه به اینکه واژهي "وجدان" در فرهنگي كه تحتالشعاع منافع شخصي و سود مادي است ،مورد سوءاستفاده ق رارگرفته است،

اجازه بدهيد مقصودم را از اين واژه به وضوح بيان كنم .وجدان ،قوهاي ذهني در درون هر يك از ماست كه ب هواسطهي آن ،به جس تجوي

معناي غايي زندگي م يرويم و درست را از نادرست و خوب را از بد تشخيص م يدهيم .وجدان از منابع متفاوتي شكل م يگيرد :خانواده
و دوستان ،انجمنهاي ديني و البته مدارس .وجدان الهامبخش ما ب راي قدم برداشتن در راستاي هدفي متعال يتر است؛ انجام دادن كاري
كه بايد انجام دهيم ،چ را كه بر اين باوريم كه كاري درست را انجام م يدهيم.

آزادي پيروي از آنچه تنظيمكنندگان قانون اساسي در بسیاری از کشورها به عنوان "فرمان وجدان" خ واندهاند ،حقي است اساسي و

ارزشمند كه ب راساس شأن غيرقابل تعرض هر فرد بنيان نهاده شده است .از اين روست كه آزادي وجدان غالب ًا "نخستين آزادي" ناميده

م يشود.

اينگونه به نظر م يرسد كه وجدان ملي آمریکا در دهههاي اخير به خ واب فرو رفته است .اين امر را در نظر بگي ريد كه در پاييز

سال  ،2008هنگامي كه اعتبارها كام ً
ال بهپايان رسيد و بورس سهام و ارز سقوط كرد ،دولت با اعالم وضعيت اضط راري ،ميلياردها دالر
را به نجات وال است ريت تخصيص داد .ليكن هنگامي كه ميليونها انسان گرسنه به رختخ واب م يروند ،از خدمات درماني محروم و

يا ب يكارند و در نااميدي و فقر زندگي م يكنند ،نشاني از اعالم وضعيت اضط راري ملي ،كمكهاي مالي ،طرحهاي نجات و جلسات
فوقالعادهي كنگره ديده نم يشود.

هي چگاه نبايد درسي را كه در گذشتهها آموختهايم ،ف راموش كنيم :بدون توجه به سطح دانش و پیشرفت یک ملت ،اگر ملتي فاقد

تودهي تأثيرگذاري از شهروندان با وجدان باشد ،ممكن است نسبت به آالم و دردها ب يتفاوت و قرباني استب داد و تعصب شود.
دانشآموزان با وجدان

ج وانان غالب ًا اف رادی هستند كه وجدان ملتها را بي دار م یکنند .آيا باربارا جونز 4را به خاطر داريد؟ وي در سال  1951و هنگامي كه
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تنها  16سال داشت به ناعادالنه بودن ش رايط بسيار بد يكي از مدارس خاص سياهپوستان كه در آنجا تحصيل م يكرد ،پي برد .اين

مدرسه در شهر فارمويل ايالت ويرجينيا 5واقع شده بود .اگر به مدرسهي خاص سفي دپوستان كه در امتداد جاده واقع شده بود م يرفتيد،

عم ً
ال م يتوانستيد به كتابهاي درسي جديد دسترسي داشته باشيد و سقف نيز چكه نم يكرد .از اين رو ،او كنترل انجمن مدرسه را
به دست گرفت و اعتصابي از دانشآموزان را رهبري كرد كه آم ريكا را دستخوش تغيير نمود .او و همكالس يهايش مورد تهديد و ارعاب

قرار گرفتند و بسياري نتوانستند تحصيالت خود را به پايان برسانند .ليكن كارهاي مبتني بر وجدان آنها به دعوي حقوقي معروف به

"سياهان در مقابل هيئت امناي مدارس دولتي" 6منجر شد .تصميم ديوان عالي كشور در سال  1954در مورد اين دعوي ،به قانوني
بودن جداسازي مدارس سياهان و سفيدپوستان خاتمه داد.

دانشآموزان با وجداني كه به خود ج رئت م يدهند به دفاع از عدالت و آزادي ب رخي زند ،هم واره باالترين اميد ب راي تغيير ب يعدالت يها

و نادرست يها در جامع هي آم ريكا و ديگر ج وامع بودهاند .بر خالف آنچه تصور م يشود ،اين دانشآموزان به هي چوجه مايهي آزار و اذيت
نيستند .آنچه مارتين لوتركينگ در مورد دانشآموزاني بيان كرد كه در سال  1960پشت پيشخ وانهاي ناهار دست به تحصن زده

بودند ـ يعني اف رادي كه راه را ب راي اليحهي حقوق مدني سال  1964هم وار كردندـ در مورد ج وانان بسيار ديگري كه اين شهامت را
داشتند تا بر اساس اعتقادات راسخ خود عمل كنند نيز صدق م يكند:

يدانيم كه آنها با تحصن خود در واقع به دفاع از بهت رين آمال و اميدهاي آمريكا برخاستند .آنها همهي ملت را به چشمههاي
"م 

عظيمدموكراسيبازگرداندند؛چشمههاييعميقكهتوسطبنيانگذارانبياني هياستقاللآمريكاوقانوناساسيحفرشدهبودند"[كينگ،

.]1968

مشكل ب يسوادي اخالقي

در حال حاض ر ،چالشي كه با آن روبهرو هستيم از اين ق رار است :در حالي كه به فارغالتحصيالن باوجدان بسياري نيازمنديم ،خيلي

از مدارس آم ريكا ،تم رين عادات مدني دروني شده و تم رين آزادي وجدان را ممنوع كردهاند .تع داد فزايندهاي از مدارس ،از اب راز عقيدهي

دانشآموزان جلوگيري بهعمل م يآورند ،روزنامههاي دانشآموزي را توقيف م يكنند ،از بحث و گفتگو در مورد مسائل اخالقي
احتراز م يورزند ،حقوق دانشآموزي مطرح شده در متمم اول قانون اساسي را زير پا م يگذارند ،دانشآموزان و كادر علمي مدرسه را در

تصميمگيريها دخيل نم يكنند و ناراضيان را به فعالي تهاي زيرزميني و يا اينت رنتي سوق م يدهند [هادسن.]2005 :2003 ،7

حتي در مدارسي كه متعهد به پرورش منش و وجدان هستند ،بخش عمدهاي از ب رنامهي درسي همچنان به تضعيف آن دسته از

پيامهاي اخالقي م يپردازد كه مدرسه مدعي است قصد انتقال آنها را دارد .از آنجا كه با منحصربه فردترين بحران اقتصادي در بيش
از  70سال گذشته مواجهيم (بحراني كه ريشه در حرص و طمع داشته و با رفتارهاي غي راخالقي تشديد شده است) ،اجازه بدهيد موضوع
آموزش علم اقتصاد را به دليل اهميت خاص آن ،انتخاب و به آن بپردازم.

همانگونه كه من و وا ِرن نورد )1998( 8خاطر نشان كردهايم ،در استانداردهاي ملي محتوا در علم اقتصاد ـ و بسياري از كتابهاي
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درسي ـ هيچگاه قضاوتهاي اخالقي به عمل نم يآيد و اخالقيات را به بحث نم يگذارند .آنها هيچ اشارهاي به محي طزيست،

ماديگرايي ،فق ر ،عدالت ،حقوق اف راد ،موازين اخالقي و يا كرامت بشر ندارند .علت چيست؟ زي را نظ ريهي اقتصادي نئوكالسيك،
چارچوبي است كه اين استانداردها و كتابهاي درسي در قالب آن شكل م يگي رند؛ نظ ريهاي كه بر اساس آن ،افراد لزوم ًا به منافع

شخصي خود م يانديشند و م يكوشند سوددهي خود را به حداكثر برسانند .در اين نظ ريه ،ارزشها ،اولويتهايي فردي هستند .به عبارت
ديگر ،هيچ ارتباطي ميان علم اقتصاد و علم اخالق وجود ندارد.

آيا نبايد دانشجويان رشتهي اقتصاد را در معرض شيوههاي انساني ،مذهبي و اخالقي تفكر در مورد اقتصاد قرار دهيم؟ استانداردها و

كتابهاي درسي موجود ،فقر را به عنوان يك مشكل اخالقي ناديده م يگي رند و در زمينهي عدالت اقتصادي و اجتماعي سكوت اختيار

م يكنند .حتي نامي از كمكهاي خي ريه نم يب رند .همي نطور ،هيچ سخني در مورد كار به عنوان يك وظيفهي ديني و انگيزهاي دروني
به ميان نم يآيد و از هر اشارهاي به تأثي رات رشد اقتصادي بر محيط زيست پرهيز م يشود [نرد و هاينس.]1998 ،

با در نظر گرفتن اين ديدگاه ناقض اخالق در زمينهي فعالي تهاي اقتصادي انسان ،چرا بايد از فساد همهگي ر ،طمع و خودخ واهي

محض كه به بحران اقتصادي كنوني منجر شده است ،متعجب شويم؟ تع داد فزايندهاي از دانشكدههاي بازرگاني ،از جمله دانشگاههاي

جورج واشنگتن در حال ايجاد تغيي راتي اساسي در چارچوب ب رنامههاي درسي خود با هدف تمركز بر اصول اخالقي هستند .اكنون زمان
آن ف را رسيده است كه اين كار را در تمام سطوح و همهي م راكز آموزشي انجام دهيم.
شكلدادن به وجدان مدني

مدارس ما بايد ،به جاي ايجاد مانع بر سر راه پرورش اف راد باوجدان ،به عنوان آزمايشگاهي ب راي كارهاي وجداني ايفاي نقش كنند .ما

م يخ واهيم الهامبخش دانشآموزان باشيم تا به دليل آنچه در مدارس تدريس م يكنيم و انجام مي دهيم ـنه برخالف آنچه م يآموزيم
و انجام م يدهيمـ از وجدان خود پيروي كنند.

اخي راً در يكي از گردهماي يهاي مدي ران كه در ميشيگان برگزار شده بود ،شاهد دانشآموزان دبيرستاني بودم كه در ب رنامهي ابتكاري"

كودكان ضد گرسنگي" شركت كرده و پشت ميزهايي خارج از اتاقهاي جلسات ايستاده و سخت مشغول آمادهسازي بستههاي غذايي
بودند كه داراي ارزش غذايي متناسب ب راي گرسنگان بود .غرض اين بود كه الهامبخش مدي راني باشند كه در حال رفت و آمد به

اين جلسات بودند تا آنها تنها بر بودجه و نم رات امتحاني تمركز نكنند و به ايجاد جو همدردي و خدمت به ديگران در مدارس نيز
بينديشند.

دانشآموزاني كه در اين عمل ابتكاري شركت داشتند ،كاري ف راتر از اندازهگيري ب رنج و پركردن بستهها انجام م يدهند .آنها

همچنين در كالسهاي خود م يآموزند كه چ را روزانه  18هزار كودك جان خود را بر اثر گرسنگي از دست م يدهند و  850ميليون نفر
هر شب با شكم گرسنه به رختخ واب م يروند .مهمتر اينكه ،آنها راه حلهاي درازمدت يكي از مخربترين مشكالت جهان را نيز

مورد تحقيق و بررسي ق رار م يدهند.
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گرسنگي جهاني و ساير مصيب تهاي انساني ،مانند فق ر ،بيماري ،استب داد و جنگ ،موجب آزار وجدانهايي م يشوند كه نگران

ديگرانند .پاسخگويي به اين چالشها ،به ارادهاي ف راتر از ارادهي سياسي و اقتصادي نياز دارد؛ ارادهي مردمي كه داراي وجدان هستند و

يدانند.
خود را موظف به اقدام م 
آزادي وجدان در عمل

بهمنظور آمادهكردن دانشآموزان ب راي ايفاي نقش شهرونداني متعهد و پايبند به اصول اخالقي ،بايد فرصتهاي معناداري را ب راي

آنها (و همهي دستاندركاران مدارس) در تم رين مسئوالنهي آزادي در فرهنگ مدرسه فراهم كنيم .اين امر به تقويت تصميمگيريهاي
مشترك ،يادگيري كمك به ديگران ،ميانجيگري در گروههاي همسال ،استفادهي اخالقي از اينترنت و مطبوعات آزاد دانشآموزي منجر
م يشود .به طور خالصه ميتوان گفت ما به مدارسي نيازمنديم كه در عمل به تمرين چيزي بپردازند كه قرار است در كالسهاي علوم
اجتماعي آنها تدريس شود؛ يعني آزادي و دموكراسي و نه سانسور و سركوب.

مدارس وجدانساز متعهدند دانشآموزان را در جس تجوي شخص يآنها ب راي يافتن معنا و حقيقت ياري دهند و در عي نحال ،اصول

مدني و فضيلتهاي الزم ب راي كمك پايدار به همهي اف راد را در قالب دموكراسي به آنها آموزش دهند .بهعالوه در مدارس وجدانساز،

به دانشآموزان حق واقعي اب راز عقيده داده شده است و از نظ رات آنها در راستاي تصميمگيريهاي مدرسه بهره گرفته م يشود .بدين
ترتيب ،دانشآموزان م يتوانند در زندگي مدرسهاي سهم خود را ايفا كنند.

در نوامبر  2008در مجمع ساالنهي "مؤسس هي پرورش منش" 9شاهد بوديم ،كه بسياري از فعالي تهاي ب رتر پرورش منش ،كه

ج وائزي به آنها تعلق گرفته بود ،بر دادن حق واقعي اب راز عقيده به دانشآموزان تأكيد داشتند .ب راي مثال ،در دبيرستان َولي پارك ،در
ايالت ميسوري ـ يكي از  11مدرسهي ب رتر ملي پرورش منش در سال  2008و منتخب آن مؤسسه -هر كالس ق وانين خاص خود را

وضع كرده و به هر دانشآموز فرصت داده م يشود كه در جلسات كالس صحبت كند" .شوراي منش" كه تحت نظارت دانشآموزان
اداره م يشود ،حيطههاي پيشرفت را پيشنهاد م يكند .ميانجيگران تعليم ديده به همساالن خود در حل مجادالت ياري م يرسانند.

دانشآموزان غالب ًا مسائل اخالقي را در دروس گوناگون ب رنامهي درسي مورد بحث و بررسي قرار م يدهند .ب راي مثال ،ممكن است
اهميت صداقت در پژوهش در يك كالس علوم مورد بررسي ق رار گيرد.

مدرسهي ولي پارك نه تنها به آنچه واقع ًا حائز اهميت است ،پي برده ،بلكه به آنچه در عمل مؤثر است نيز دست يافته است.

پنج سال پيش ،اين مدرسه با بسياري از چالشهاي علمي و انضباطي كه اكثر مدارس با آنها روبهرو هستند ،مواجه بود و دانشآموزان

احساس تعلقي به آنجا نداشتند .امروز ،آموزش منش ،فرهنگ تمام مدرسه را دگرگون كرده است .مي زان محرومي تهاي موقت

دانشآموزان از تحصيل بسيار كاهش يافته ،نم رات بهبود يافتهاند و همهي اعضاي خانوادهي مدرسه ـ دانشآموزان ،كاركنان و والدين
يدانند كه اعضايش به يكديگر اهميت م يدهند.
ـ در حال حاضر خود را بخشي از خانوادهاي م 
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مدرسهي دولتي سزار چاوز 11در واشنگتن دي .سي .از ديگر مدارسي است كه رابطهاي ميان وجدان مدني و آزادي دموكراتيك

برقرار كرده است .مهاجري مكزيكي به نام اي راسِ ما سالسيدو 12اين مدرسه را در سال  1998بنيان نهاد تا به دانشآموزاني كه مورد
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ب يتوجهي ق رار گرفته و به دست ف راموشي سپرده شدهاند دانش ،مهارتها و ويژگ يهايي را اعطا كند كه ب راي تأثيرگذاري و مفيد فايده

بودن در كشور و اجتماع به آنها نيازمندند.

اين مدرسه كه در حال حاضر به سه مكان مجزا گسترش يافته و به بيش از  1200دانشآموز پايههاي ششم تا دوازدهم كه عمدت ًا

سياهپوست و التين تبار هستند ،خدمات ارائه م يكند ،در درسهاي گوناگون ب رنامهي درسي ،مسائل مربوط به سياستهاي دولتي را
با سؤالهاي اخالقي تلفيق م يكند .سخنان يك دانشآموز با يك خب رنگار در مورد درسي كه در مورد تاريخ جهان گذرانده بود ،بيان

كنندهي عقيدهي بسياري از ديگر دانشآموزان اين مدرسه است:

“در اين درس چيزهاي زيادي را در مورد تاريخ آموختهام و اين امر ،حس مسئولي تپذيري م را تغيير داده است .من با مسئولي تپذيري بيشتري

در جامع هي خود عمل م يكنم .من در فاصلهي بسيار دوري از روواندا و سودان زندگي م يكنم ،اما م يدانم در محلهي خودم چه كارهايي را

م يتوان انجام داد .م يتوان چيزها را تغيير داد .اگر تصميم بگيريد و نهايت تالش خود را بهعمل آوريد ،اين كار عملي است” (اسنو:2004،13
.)DZ04

در مدرسهي سزار چاوز ،هر دانشآموز از ط ريق پروژهها و دورههاي آموزشهاي عملي ،فعاالنه با مسائل عدالت اجتماعي و

مسئولي تهاي مدني درگير م يشود .ب راي مثال ،دانشآموزان پايهي دهم ،اخي راً روي طيف وسيعي از موضوعات از جمله خدمات مناسب
اتوبوس راني در مناطق كم درامد تا جنبش اصالحي تخصيص منابع مالي به مبارزات سياسي ،كار كردهاند .دانشآموزان پايهي يازدهم،

بورس تحقيقاتي-آموزشي را ب راي گذراندن دورها ي سه هفتهاي در مؤسسات مختلف واضع سياستهاي دولتي -از كميتهي مدي ريت

حقوق مدني گرفته تا بنياد ه ريتيج -دريافت م يكنند .آنچه در اين مدرسه انجام م يشود ،بهطرزي هوشمندانه "شكل دادن به وجدان

مدني" ناميده شده است [پيشين].
شجاعت توجه كردن

توصيف مدارسي چون سزار چاوز و ولي پارك ،م را به همان نقطهي آغاز باز م يگرداند .من بسياري از دستاندركاران تعليم و تربيت

را به ديدهي تحسين و سپاسگزاري به خاطر م يآورم كه هر روز سخت م يكوشند تا مدارس وجدانساز را شكل دهند؛ مكانهايي كه

متعهدند دانشآموزان را ب راي دفاع از آزادي و عدالت ب راي همه آماده سازند.
زيرنويس:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- Padover
 .3متمم اول قانون اساسي آمريكا كه متضمن حق آزادي بيان ،آزادي اجتماعات ،آزادي مطبوعات و آزادي مذهب است.
5- Farmville, Virginia
6- Brown US Board of Education
9- Character Education Partnership

1- Charles C. Haynes
4- Barbara Johns
7- Hudson
8- Warren Nord

10ـ ب راي اطالعات جامع در مورد مدرسهي ولي پارك و ديگر مدارس برگزيدهي سال  2008به سايت اينترنتي  www.character.org/nsocم راجعه كنيد.

12- Irasema Salcido
13- Snow
* این مقاله ،به دلیل مثالهای نامناسب نویسنده در طرح موضوع و تالش در بهرهبرداری تبلیغاتی از آنها ،در دو قسمت با حذف این مطالب همراه است.
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11- Cezar Chavez

اندازهگيري مسئوليتپذيري اجتماعي

نویسندگان :ريچارد راتستاين ـ 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

مهارتهاي پايه ،ساير اهداف را تحت تأثير قرار داده است .تربيت شهروند مسئوليتپذير ،از مدتها قبل ،يكي از
اهداف مهم تعليم و تربيت بوده است ،ولي معلمان و مدارس در توسعه مهارتهاي شهروندي كوتاهي ميكنند .دليل

آن ،وجود مقررات مربوط به پاسخگويي مدارس در حال حاضر و تأكيد بر نمرات آزمون از دروس مدرسهاي است.

در پيمايش انجام گرفته در سال  2007توسط "مركز سياستگذاري آموزشي" ،1مشخص شد كه سياست

"پاسخگويي به پيشرفت درسي" به نتيجه رسيده است و آموزش موضوعاتي كه مدرسه بايد در قبال آنها پاسخگو
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باشد ،افزايش يافته است .براي مثال ،به دليل وجود مقررات مربوط به پاسخگويي ،حدود دو سوم مناطق آموزشي،

داراي كودكان محروم ـ
شهري
اوقات مربوط به خواندن و حساب كردن را افزايش دادهاند .اين افزايش در مناطق
ِ
ِ

يعني مناطقي كه در مدارس آنها از قانون "هيچ كودك نبايد عقب بماند" 2تبعيت ميكنند ـ به دليل نمرات پايين
آزمونها ،در باالترين ميزان خود است .در اين مناطق ،آموزش خواندن و حساب كردن تا چهار ساعت در هفته
افزايش يافته است.

به هر حال در اين پيمايش ،مركز سياستگذاري دريافت كه افزايش ساعات تدريس در اين مناطق ،با كاهش

ساعت آموزش در درسهاي مطالعات اجتماعي ،علوم ،هنر و موسيقي ،تربيت بدني و زنگ تفريح همراه بوده است .در
مدارس داراي دانشآموزان محروم به قانون جلوگيري از عقبماندگي كودكان ،موجب افزايش شكاف
نتيجه ،پاسخ
ِ

پيشرفت درسي موجود در مسئوليتپذيري اجتماعي و ساير حوزههاي برنامهي درسي شد؛ حوزههايي كه در آنها،
مدارس ،ديگر پاسخگو قلمداد نميشوند (مك موره 2007 ،و .)2008

3

شكاف خطرناك

اگر در مورد جدي بودن اين شكاف ترديدي داريد ،به پژوهش انجام شده توسط جيمز جي .هكمن (كارـ نيرو و

هكمن ،)2002 ،برندهي جايزهي نوبل در اقتصاد از دانشگاه شيكاگو مراجعه كنيد .در يك پيمايش طولي و ملي در
مورد كودكان و نوجوانان ،هكمن و همكارانش به محاسبهي نمرات دانشآموزان در مورد رفتارهاي "ضد اجتماعي"

آنها پرداختند و اين كار را با توجه به فراواني رفتارهايي چون نادرستي ،بيرحمي ،همكاري نكردن ،خشونت و
كودكان متعلق به
نافرماني انجام دادند .اندازهگيريها در سنين  4سالگي و سپس در سن  12سالگي انجام گرفتند.
ِ

انتهاي توزيع درامد در هر دو سن ،در مجموع داراي بدترين نمرات مربوط به رفتارهاي ضداجتماعي بودند .كودكان

و نوجوانان متعلق به خانوادههاي داراي درامد متوسط ،در مجموع نمرات بهتري گرفتند و افراد متعلق به خانوادههاي
پر درامد ،بهترين نمرهها را دريافت كردند (به روتستاين 2004 ،مراجعه شود).

سياستهاي مربوط به پاسخگويي كه بر نمرات خواندن و حساب كردن متمركزند و معلمان را تشويق ميكنند

تا مضاميني چون مسئوليتپذيري اجتماعي را ناديده بگيرند ،نميتوانند اهداف مربوط به عدالت را در كشور به پيش

ببرند .معلماني كه مورد مصاحبه قرار گرفتند نيز بر اين واقعيت صحه گذاشتند .براي مثال ،شاري آدامز ،4معلم

هنر در يك مدرسهي ابتدايي خانوادههاي كم درامد در يكي از مناطق "مريلند" به نام "منطقهي كالورت" ،5در
آموزان داراي كمترين نمره ،به كالس هنر نميآيند و به كالسهاي جبراني خواندن
مصاحبه اعالم كرد كه دانش
ِ

و حساب كردن جذب شدهاند .او خاطر نشان كرد كه عدم حضور آنها در كالسهاي هنر ،نتايجي به مراتب بيشتر

از بياطالعي آنها از هنر دارد" :اين دانشآموزان ،رعايت نوبت ،مسئوليتپذيري در نظافت خود و كمك به افراد
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گروه را از دست ميدهند .آنها در اين درس ،تعلق به اجتماع محلي ،رعايت نوبت ،مهارتهاي زندگي و بيان عقايد

را ياد ميگرفتند".

جان پري 6در پايهي چهارم يك مدرسه فقيرنشين در "تمپا" ،7در فلوريدا به تدريس مشغول است .او عادت

داشت كه دانشآموزان را به سفرهاي بيرون از مدرسه ،يعني مركز ايالت ببرد تا مفهوم انتزاعي دولت را براي آنها،
ملموس و قابل مشاهده كند .آنها در دادگاه عالي ايالت و مجلس نمايندگان حضور مييافتند و با قانونگذاران
مالقات ميكردند .پري معتقد بود كه اين كار "فرصتي براي دانشآموزان است تا به شهرونداني مشاركت جو" تبديل

شوند .ولي بعد از آنكه آزمون كوته فكرانهي مهارتهاي پايه ،اهميت بيشتري يافت ،اين تجربهها از برنامهي درسي
مدرسه حذف شدند.

كيسي بيلگر ،8در پايهي سوم مدرسهاي در "فونيكس" 9آريزونا به تدريس مشغول است و شاگردان او را افراد

عمدت ًا فقير و اسپانيوليها تشكيل ميدهند .او در مصاحبه خاطر نشان كرد كه به دليل نمرات پايين شاگردانش در
خواندن و حساب كردن ،مجبور است درسهاي مطالعات اجتماعي و علوم را كنار بگذارد .به گفتهي او" :دانشآموزان
دربارهي دولت ،اجتماعات محلي ،مردم و مكانها ،چيزي ياد نميگيرند ...در علوم نيز ،كارهاي گروهي و يادگيريهاي

عملي ناديده گرفته ميشود...آنها ،مهارتهايي چون تصميمگيري ،استقالل يا خالقيت را ياد نميگيرند .آنها به

طور جدي درگير هنر ،انجام پروژهها و كارهاي گروهي در خالل زمان نميشوند؛ فرصتهايي كه در آنها ميتوان،
اتخاذ تصميمات گروهي دربارهي چگونگي انجام كارها را ياد گرفت .آن چه ]مديران مدارس[ از شما ميخواهند،

دستيابي به استانداردها ،يكي پس از ديگري است .دانشآموزان به درستي از مقررات مربوط به «جلوگيري از عقب
ماندن كودكان» (  )NCLBسردر نميآورند؛ بنابراين اين مقررات براي آنها بسيار خستهكننده است .تأثير برنامهي

درسي خستهكننده ،به صورت مشكالت رفتاري خود را نشان ميدهد".

و ميسي بيچ 10به ما گفت كه در مدرسهي "بيمونت"11تگزاس و در پايهي اول (كه تقريب ًا همهي دانشآموزان

آن از اقليتهاي فقير هستند) ،او قب ً
ال داراي كالسي در مورد "برنامهي مديريت" بود كه "كارگاه" ناميده ميشد.

سپس توضيح داد" :در اين كارگاه ،مشاغل يا مراكزي در اطراف اتاق استقرار داشتند كه به انجام وظايفي مشغول
بودند و دانشآموزان براي انجام اين وظايف به دنبال شريك يا همكار ميگشتند .ولي از موقعي كه ايالت تگزاس
برنامهي آزمونهاي استاندارد شده را شروع كرده است و اين آزمونها هر شش هفته يك بار اجرا ميشوند ،اين كار

چنان وقتگير است كه كاركنان نميتوانند كارهايي از اين نوع را انجام دهند ...وقت ديگري نداريم تا به چيزهايي
اختصاص دهيم كه قابل آزمون نيستند و يا نميتوان آنها را نمايش داد".

در عصر پاسخگويي ،آن چه كه قابل آزمون نباشد ،نبايد انجام گيرد .اما پاسخگويي و تدريس مسئوليتپذيري

اجتماعي ،ضرورت ًا در تعارض با يكديگر نيستند .با توجه به اين كه سنجشهاي مذكور پرهزينهتر از به كارگيري صفحات
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اسكن شدهي رايانهاي مربوط به آزمونها هستند ،ميتوان كاري كرد كه اين مدارس در تدريس مسئوليتپذيري

اجتماعي نيز موفق باشند.

اندازهگيري خلق و خو در مركز سنجش ملي پيشرفت آموزشي

"سنجش ملي پيشرفت آموزشي" )NAEP( 12به آزمون نمونههايي از دانشآموزان در موضوعات متفاوت

درسي ميپردازد .اين مركز به ما ميگويد كه براي مثال ،چگونه مهارتهاي رياضي دانشآموزان در يك ايالت
با مهارتهاي دانشآموزان در اياالت ديگر مقايسه ميشود .ولي اين مركز به هنگام طراحي اوليه در  45سال
پيش ،دامنهي گستردهتري داشت .چنان چه گزارش نمرات اوليه اين مركز در مورد چگونگي ايجاد و توسعهي

مسئوليتپذيري اجتماعي و ساير مهارتهاي شهروندي و نحوهي توسعهي خلق و خو ،بهداشت بدني و عاطفي ،و
كارامدي در دروس پايه بوده است.

رالف تايلر 13هدايت برنامهريزي اين مركز را به عهده داشت .او در كتاب خود با عنوان "اصول پايه در برنامهي

درسي و تدريس" 14اهميت سنجش گستردهتر مهارتها را ذكر كرده است .در طراحي او و همكارانش براي اين مركز،

انجام يك پيمايش ملي و مشاهدهي دانشآموزان به هنگام سنجش مسئوليتپذيري اجتماعي و ساير رفتارهاي مورد
نظر ،ديده شده بود.

كار گروهي و همكاري

اين مركز به منظور درك اين نكته كه آيا دانشآموزان ،همكاري مؤثر در گروههاي كوچك را ياد ميگيرند يا

نه ،مشاهدهگران آموزش ديدهاي را براي ارائهي يك بازي به مدارس نمونهگيري شدهاي فرستاد كه دانشآموزان

آنها  9ساله بودند .به اين دانشآموزان ـ كه در گروههاي چهار نفري سازمان داده شده بودند ـ جايزهاي (مانند يويو
يا جعبهي مداد رنگي) پيشنهاد ميشد كه دريافت آن مستلزم حدس زدن شيء داخل يك جعبه بود .دانشآموزان

ميتوانستند سؤاالتي از نوع بله يا خير را مطرح كنند .دو گروه از دانشآموزان به رقابت ميپرداختند تا برنده مشخص
شود .همكاري افراد گروه با يكديگر ضروري بود و تمامي اعضا بايد توافق ميكردند كه چه سؤالي پرسيده شود و

مطرح كردن سؤال در هر گروه نيز به نوبت انجام ميگرفت.

مشاهدهگران مركز ،با توجه به طرح سؤاالت جديد توسط گروه ،مستدل بودن نظرات ،جست جوي اطالعات

اضافي در حمايت از كار گروهي ،كمك به سازماندهي سؤال يا هر نوع مهارت حل مسئله از طريق همكاري ،به

درجهبندي گروهها ميپرداختند .اين دانشآموزان هم چنين ،به دليل بازداشتن گروه از همكاري ـ مانند دلسرد كردن

ديگران يا اظهارنظرهاي نامربوط ـ نيز درجهبندي ميشدند .در مرحلهي بعد ،مركز سنجش ملي ،گزارشي در مورد
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درصد كودكان  9سالهاي كه تواناي حل مسئله را از طريق همكاري داشتند ،ارائه ميكرد.

سنجشگران اين مركز ،تمريني نيز مستلزم همكاري ،به نوجوانان  13و  17ساله ارائه ميكردند .اين سنجشگران

به گروههاي هشت نفره از اين دانشآموزان ،فهرست موضوعاتي را ارائه ميكردند كه معمو ًال بسيار مورد توجه آنها

بود .سپس از دانشآموزان هر گروه خواسته ميشد تا روي پنج موضوع مهمتر از اين فهرست ،توافق كنند و در

مرحلهي بعد ،گزارشي بنويسند كه چگونه گروه در حداقل دو مورد از اين موضوعات به توافق رسيده است.

اين فهرست ،در مورد دانشآموزان  13ساله ،شامل موضوعاتي از اين نوع بود كه :آيا آنها بايد زمان مشخصي

را براي خواب خودتعيين كنند؟ آيا بايد به آنها اجازه داده شود كه فيلمهاي مربوط به بزرگساالن را تماشا كنند؟ و

آيا والدين حق دارند در انتخاب دوستان آنها دخالت كنند يا نه؟ اين فهرست در مورد دانشآموزان  17ساله ،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 .مشاهدهگران مركز ،همانند مورد دانشآموزان نه ساله ،به رتبهبندي افراد از اين نظر ميپرداختند
كه :آيا اين دانشآموزان داراي موضعگيري روشني در مورد سؤاالت باال هستند؟ داليل مناسبي براي نظرات خود

ابراز ميكنئند؟ آيا به دنبال اطالعات اضافي ميگردند؟ به سازماندهي همكاري كمك ميكنند؟ و يا از حق خود به
عنوان عضو گروه براي بيان نظرات متفاوت ،دفاع ميكنند يا نه؟ آنها همچنين به رتبهبندي اين نكته ميپرداختند

كه :آيا اين دانشآموزان ،خواهان كار گروهي هستند يا كاري كام ً
ال متفاوت از اين وظيفه ،انجام ميدهند.

نتايج اين دو سنجش به هيچ وجه رضايتبخش نبود .گزارش مركز ملي نشان ميداد كه براي مثال ،تنها چهار

درصد از دانشآموزان  13ساله از حقوق گروه ديگر براي ابراز نظري متفاوت ،دفاع كردند و تنها شش درصد مايل
بودند از نظرات خود ،درصورت مخالفت ديگران ،دفاع كنند.
آزاديهاي مدني و شهروندي

در سال  ،1969كشور آمريكا درگير انقالبي از نوع حقوق مدني بود .به همين دليل ،مركز سنجش به دنبال ارزيابي

اين نكته بود كه :آيا مدارس ،در حال آماده كردن دانشآموزان براي تبديل آنها به شهرونداني مسئول در اين

شرايط هستند يا نه؟ پرسشگران اين مركز ،از طريق مصاحبه با نوجوانان  13و  17ساله ،اين سؤال را مطرح كردند
كه اگر مشاهده كنند افراد حاضر در يك پارك عمومي ،مانع ورود كودكان متعلق به نژاد ديگر به پارك ميشوند ،چه

اقدامي بايد انجام دهند .گزارش مركز نشان ميدهد كه  82درصد نوجوانان  13ساله و  90درصد نوجوانان  17ساله

ميدانستند كه چه اقدامي بايد انجام دهند؛ مث ً
ال :والدين خود را در جريان امر قرار دهند؛ موضوع را به اطالع مقامات

دولتي يا دستاندركاران حقوق مدني يا سازمان آزاديهاي مدني برسانند؛ يا روزنامهها را در جريان امر قرار دهند .و
يا به اقداماتي اجتماعي بپردازند ،مث ً
ال جلوي اين كار را بگيرند و يا اعالميههايي در اين مورد توزيع كنند.
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در سنجش اوليهي اين مركز ،توانايي نوجوان  17ساله به فكر كردن در مورد نظرات جايگزين ،با طرح سؤاالتي

له و عليه داغترين موضوعات اجتماعي آن زمان انجام گرفت؛ يعني بردن نوجوانان ثبت نام كرده در دانشكدهها

و دانشگاهها به سربازي .يكي از سؤاالتي كه از نوجوانان  9و  13ساله پرسيده شد اين بود كه :حتي اگر چيزي در
روزنامه به عنوان "درست" گزارش شده باشد ،ميتواند "نادرست" باشد يا نه؟

اين مركز همچنين تالش كرد دريابد :آيا دانشآموزان درك ميكنند كه قضاوت در مورد افراد بايد با توجه به

شايستگي آنها باشد و نبايد آنها را مسئول سوء رفتارهاي ديگران به حساب آورد؟ مصاحبهكنندگان از نوجوانان 9

و  13ساله پرسيدند :اگر پدر دوست آنها به خاطر دزدي به زندان رفته باشد ،آيا آنها باز هم دوست خود را براي
بازي به خانه دعوت ميكننديا نه؟

براي سنجش تعهد دانشآموزان نسبت به آزاديهاي مدني ،از نوجوانان  13و  17ساله پرسيده شد:آيا ،به نظر

آنها براي طرح اين نكته در تلويزيون كه "روسها از آمريكاييها بهترند" و يا "يك نژاد بر بقيهي نژادها برتري
دارد" و يا "الزم نيست به خدا ايمان داشته باشيم" ،بايد از كسي اجازه گرفت يا نه؟ (در حالي كه مصاحبهگر اين
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سؤاالت را براي نوجوانان  13ساله به طور شفاهي مطرح كرد ،دانشآموزان  17ساله به همين سؤاالت به عنوان يك
آزمون كاغذ ـ مدادي پاسخ دادند ).گزارش مركز سنجش حاكي از آن بود كه تنها سه درصد دانشآموزان  13ساله و

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

مركز سنجش ،ارزيابي از مسئوليت اجتماعي را در موقعيتهاي خصوصيتر نيز مورد سنجش قرار داد .در سال

 ،1977از نوجوانان  17ساله ،در يك آزمون چند جوابي پرسيده شد :اگر آنها متوجه شوند كه نوزاد شش ماههي
دوستشان داراي كبودي و كوفتگي است ،چه عكسالعملي بايد داشته باشند؟ پاسخ درست اين بود" :پيشنهاد كنيد

كه دوست شما به دكتر نوزاد مراجعه كند و او را در جريان امر قرار دهد ".پاسخ نادرست نيز اين بود" :كبودي را
ناديده بگيريد ،زيرا مسئله به شما مربوط نيست ".يا اين كه" :دوستتان را متهم كنيد كه كودك را كتك زده است".

در ادامهي داستان آمده است كه در مالقات بعدي ،وقتي نوزاد هنوز كبودي را داشت ،دوست شما توضيح ميدهد كه

كودك از گهوارهاش به زمين افتاده است .سپس از شما پرسيده ميشود :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 ارزشيابي مدارس مورد استفاده

قرار ميگرفت ،انگيزهها تغيير ميكرد .براي مثال ،گزارش ملي در مورد نمرات پايين در سؤاالت مربوط به آزاديهاي
مدني ،مردم را به پافشاري بر عملكرد بهتر مدارس در مورد شهروندي برميانگيخت .اين فشارها ميتوانست مانع
آن شود كه يادگيري مشاركتي به نفع آماده شدن براي آزمون رياضي و خواندن ،كنار گذاشته شود.
تغيير در آرمانها

در دههي  ،1970كنگرهي آمريكا ،بودجهي مركز سنجش را به نصف تقليل داد .در نتيجه ،اين مركز نتوانست به

بررسي پيامدهاي رفتاري دانشآموزان بپردازد و به استثناي سنجش هنر و موسيقي در سال  ،1997به صورت مركزي

براي آزمونهاي كاغذ ـ مدادي در آمد .با اين وصف ،طراحي اوليه مركز كه بر اين فرض متكي بود كه سنجش

مسئوليتپذيري اجتماعي غيرممكن است ،به چالش كشيده شده است و نشان ميدهد كه آن چه ما را از پيگيري

يك نظام پاسخگوي متعادل باز ميدارد ،بيشتر ،هزينهها و تغيير در آرمانهاي ماست ،تا ناتواني در انجام اين كار.
هزينهي فرستادن ارزياباني به مدارس در سراسر آمريكا ،بيشتر از سنجشي است كه از طريق رايانه انجام ميشود و

نتيجهي آن به صورت كتابچه در اختيار شما قرار ميگيرد .ولي هزينهي يادگيري اين كودكان به دليل عدم موفقيت

ما در دستيابي به يك نظام پاسخگو و متعادل ،به مراتب بيشتر است.
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البته ،دستيابي به نظامي پاسخگو به منظور دستيابي به هدفهاي كلي آموزش و پرورش ،نميتواند صرف ًا

بر سؤاالت اوليهي مركز سنجش متكي باشد .نتايج به دست آمده از مشاهدات نيز ميتواند در سطح اياالت

قابل اطمينان باشد ،ولي اغلب مدارس ،به دليل كوچكي ،نميتوانند از اين نمونهگيريها حمايت كنند .جزء ديگر

پاسخگويي ،مستلزم بازرسيهايي است كه در سطح ايالت بايد وجود داشته باشند و هدف آنها ،تعيين اين امر است
كه :آيا مدارس در حال تدريس مسئوليتپذيري اجتماعي هستند و آيا اين برنامه بر دانشآموزان تأثير ميگذارد يا

نه؟

خوشبختانه ،سوابق ديگري نيز در اين مورد وجود دارند .در انگلستان ،هلند ،نيوزيلند و ساير جاها ،نظامهاي

پاسخگويي مدارس ،به تركيب نمرات آزمونها با بازديد از مدارس ميپردازند و در انجام اين كار ،پيامدهاي گستردهاي
از آموزش مورد قضاوت بازرسان قرار ميگيرد .براي مثال ،در انگليس" ،ادارهي استانداردهاي آموزشي" به استخدام

گروهي از بازرسان حرفهاي ،از جمله گروه نخبهاي به نام "بازرسان ملكه" 15ميپردازد كه عمدت ًا مديران و معلمان
بازنشسته را شامل ميشود .اين نظام كه از سال  1839تا به حال به اين كار مشغول بوده است ،از هر مدرسه ،تقريب ًا

هر سه سال يك بار بازديد كرده است و مدارسي را كه نيازمندي بيشتري به بهبود دارند ،مورد بازديدهاي بيشتري

قرار داده است .بازرسان مزبور به بررسي نمرات آزمونها و مشاهده تعامالت دانشآموزان (مانند مشاهده رفتار آنها

در راهروها به هنگام تعويض كالسها) ميپردازند و گزارشي در مورد دانشآموزان و ويژگيهاي مدرسه به شرح
زير تهيه ميكنند:

 ميزان رشد همه جانبهي فراگيران از نظر فردي و احساس خوشي و سالمتي آنها؛

 ميزان رشد معنوي ،اخالقي ،اجتماعي و فرهنگي فراگيران؛
 ميزان انطباق فراگيران با سبكهاي زندگي سالم؛

 ميزان مشاركت مثبت فراگيران در اجتماع محلي.
موفق شدن در بازرسي ،مستلزم دستيابي مدارس به نمرات رضايتبخش در آزمونهاست ،ولي اين كافي نيست

و مدارس همچنين بايد رتبهبندي قانع كنندهاي نيز از قضاوت بازرسان در موارد باال داشته باشند.

پاسخگو كردن مدارس در مورد مسئوليتپذيري و آزمونهاي درسي ،ايدهاي نيست كه از خارج به كشور وارد شده

باشد .براي مثال ،اين كه نوجوانان و جوانان بايد تنوع و گوناگوني را به عنوان يكي از هدفهاي آموزش بپذيرند،

از فعاليتهاي مثبت طرفداران معاصر اين ايده ناشي نميشود .جورج واشنگتن 16قصد داشت با ايجاد يك دانشگاه
دولتي سراسري ،جوانان داراي زمينههاي متفاوت را گرد هم آورد و هويت مشتركي را در آنها ايجاد كند .توماس

جفرسون ،17نخستين نظام همه گير آموزش دولتي را مطرح كرد و از چند هدف كليدي نظام آموزش مدرسهاي نام

برد .اين مهارتهاي درسي پايه عبارت بودند از :آموزش براي شهروندي و به خصوص ،توانايي در انتخاب عاقالنهي
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رهبران سياسي .بنابراين ،صرف توجه به پاسخگويي مدارس در نمرات رياضي و خواندن ،انحرافي است كه اخيراً

پيش آمده است.

در سال  ،1970ريچارد نيكسون ،18پيشنهاد ايجاد "مركز ملي آموزش" 19را مطرح كرد كه امروزه "مؤسسهي

آموزش علوم" 20نام دارد تا به ايجاد و توسعهي يك نظام پاسخگو كمك كند .او معتقد بود كه اين نظام بايد بايد به

آن چه در مدارس ،غيرقابل اندازهگيري تلقي ميشود (عمدت ًا به اين دليل كه تا به حال ،اندازهگيري آنها آموخته

نشده است) ،مانند مسئوليتپذيري ،لطافت طبع و بذلهگويي و انسانيت ،همانند موفقيت در رياضيات و خواندن ،توجه

الزم را مبذول دارد.

اگرچه اين گفتهها مورد بيتوجهي قرار گرفت ،اما هنوز زمان براي بازگشت به اين آرمان ،چندان دير نيست .با

توجه به شناخت بسيار زياد از تحريفات ايجاد شده به وسيلهي طرح "هيچ كودك نبايد عقب بماند" ،يعني پاسخگويي

محدود و مثبت متمركز بر نمرات آزمونها ،اكنون نوبت آن فرا رسيده است كه به پاسخگويي مدارس با توجه به

پيامدهاي گستردهتري اصرار شود .در حال حاضر ،دانش ما دربارهي نحوهي تدريس و اندازهگيري مسئوليتپذيري

اجتماعي بيشتر از آن است كه تصور ميكنيم .اكنون زمان آن فرا رسيده است كه آن چه را در اين باره ميدانيم

به عمل درآوريم.
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مـدارس مـورد نظر مـا
نویسنده :ريچارد ويسبورد
مترجم :الهام اميركياني

پسرم دانشآموز سال دوم دبيرستان است .فصل بهار است و من و همسرم با شتاب از اين كالس به آن كالس ميرويم

تا در جلسات والدين و آموزگاران شركت كنيم و سعي داريم  15دقيقهاي را كه هر يك از آموزگاران به ما اختصاص دادهاند،

از دست ندهيم .با داشتن سه فرزند ،در اين موارد كار كشته شدهايم ،اما امروز عصر واقع ًا احساس نااميدي ميكنم .مسئله
اين نيست كه پسرم در مدرسه مذبوحانه تالش ميكند تا دچار مشكلي جدي نشود ،بلكه مسئله اين است :دو آموزگاري
كه تا به حال با ما صحبت كردهاند ،همان جلسه ی كسالتبار هميشگي را برگزار كردهاند.

آموزگار با بيرون آوردن يك 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 نميكند .عبارت "گوش نميكند" در گوشم طنين مياندازد و به خشم ميآيم.
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آيا پسرم دچار مشكلي است و او براي گفتن اين مسئله از تعبير ماليمتري استفاده ميكند؟ در پايان ،آموزگار اضافه ميكند

كه او "بچهی خوبي" است.

فكر نميكنم هيچ يك از اين دو آموزگار ،به درستي پسرم را بشناسند يا از اميدها و نگرانيهاي من و همسرم در اين

مورد يا اين كه از نظر ما چه عاملي به يادگيري او كمك ميكند ،اطالع داشته باشند .ميدانم كه او از يكي از آموزگارانش
خوشش نميآيد و به نظر او ،يكي از كالسها "افتضاح" است .با اين حال ،ظاهراً هيچ يك از آموزگاران از برداشت او از
اين كالسها باخبر نيست.

سپس به ديدار سومين آموزگار ميرويم .او جلسه را با گفتن اين مطلب آغاز ميكند كه چه قدر از حضور پسر ما

در كالسش خوش حال است .ميگويد كه او ريسك "كند ذهن" قلمداد شدن از سوي آموزگار را ميپذيرد و به طرح

پرسشهايي ميپردازد كه سؤاالت كل كالس است .او ميگويد كه در چه موقعيتهايي و چگونه پسرمان داراي اعتماد به

نفس است و در چه موقعيتهايي و چهطور ،دو دل و محتاط عمل ميكند .سپس از ارتباط ساده و آرام وي با تعداد زيادي
از هم كالسيها تعريف ميكند و اين كه او همیشه مايل است در كالس مفيد واقع شود .به حواس پرتي اتفاقي پسرمان

هم اشاره ميكند و داليلي را نيز براي اين كار برميشمرد .يكي از این داليل ـ يعني اين كه انجام هر كار تكراري براي
او دشوار است ـ موجب ميشود به نكتهاي درباره پسرم پي ببرم كه تاكنون برايم مبهم بوده است .آموزگار اضافه ميكند

كه او هرگز حرف وي را قطع نميكند و رفتار گستاخانهاي ندارد.

سپس ،نظر ما را درباره ی چگونگي تالش او و نگرانيهايمان درباره ی وي جويا ميشود و با دقت به حرفهايمان

گوش ميسپارد .حس ميكنم هدف مشتركي داريم كه هم فرهنگي و هم اخالقي است؛ پرورش يك انسان كامل و خوب.
دلم ميخواهد 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 دانشآموزان تلقي نشدهاند.

هدف اصلي از تأسيس آنها ،پرورش نوعي آرمان شخصيتي در دانشآموزان بوده است [هانتر2000 ،1؛ كاتز.]1995 ،2
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 برنامههاي آموزش و پرورش منش سرمايهگذاري كردهاند و در آنها به ارزشهايي چون انضباط،
خويشتنداري ،مسئوليتپذيري در برابر ديگران و انصاف ميپردازند .همين طور ،برنامههاي متعددي وجود دارند كه بر

پرورش حس مسئوليت اجتماعي دانشآموزان متمركز شدهاند.

دانشآموزان بايد به وضوح ارزشها را بشناسند و اين برنامهها گاهي موجب كاهش رفتارهاي مشكلساز دانشآموزان يا
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افزايش حس مسئوليت اجتماعي در آنان ميشود .اما حقيقت ناگواري نيز وجود دارد :سالهاست كه مدارس از انواع گوناگون
اين برنامهها استفاده ميكنند ،اما اين برنامهها به ندرت موفق به تغيير ظرفيتهاي اخالقي دانشآموزان شدهاند.

به این دليل كه برنامههای مذکور نوع ًا بر آن چه بيشترين اهميت را داراست ،تأثيري ندارند .آن چه اساس توسعهی اخالقي كودكان

را تشكيل ميدهد ،توانايي آموزگاران يا ساير بزرگساالن در آموزش اين ارزشها يا مسئوليتهاي اجتماعي نيست ،بلكه در "طبيعت

رابطهاي است" كه مدارس پايهگذاري ميكنند .با وجود اين ،در برنامههاي پرورش منش ،توجه چنداني به اين روابط نميشود.
همكاري والدين و آموزگاران

همين طور ،برنامههاي پرورش منش نیز به ندرت به رابطه ی ميان اوليا و آموزگاران توجه الزم را مبذول ميدارند؛

توجهي كه ميتواند در تعيين دورنماي اخالقي دانشآموزان ،بسيار حائز اهميت باشد .اگر چه عوامل متعددي ،چون هم
ساالن ،تأثيرات وراثتي ،تلويزيون و ساير رسانهها بر توسعه ی اخالقي دانشآموزان مؤثرند ،اما بيشك والدين نقش اصلي

را در پرورش ـ يا ناديده گرفتن ـ توانايي كودكان براي مهرباني ،صداقت ،شجاعت و استدالل اخالقي و نيز تصور آنان از
عدالت و حس مسئوليتشان در قبال ديگران ،ايفا ميكنند .تالش مؤثر در تفهيم تواناييهاي اخالقي و مسئوليت اجتماعي

به دانشآموزان بايد با حضور و مشاركت معنادار والدين توأم باشد.

با اين حال ،معدودي از مدارس هستند كه به اوليا اين حس را القا ميكنند كه بخش تفكيك ناپذير اجتماع كوچك

مدرسه به شمار ميآيند و ارتباط نزديكي ميان آموزگاران و والدين برقرار ميسازند .عالوه بر اين ،بسياري از مدارس ـ به

ويژه در طبقات متوسط و باالي جامعه ـ با اولياي خود محور و پرخاشگري رو به رو هستند كه گاهي رفتارهاي خودخواهانه
و بيادبانهاي با كاركنان مدرسه دارند .بسياري از مدارسي كه شيوه ی تأثيرگذاري بر والدين را در پيش گرفتهاند ،به
شيوههاي متفاوت ،اين گونه والدين را از مدرسه دور نگه ميدارند.

در دوراني كه مدارس تحت فشار قانون قرار دارند تا عملكرد دانشآموزان را بهبود دهند ،طبيعي است كه مديران به دنبال

راهحلهاي سريع و كوتاه باشند .با وجود اين ،هيچ روش سرراست و سادهاي براي توسعه ی ظرفيتهاي اخالقي تأثيرگذار در

دانشآموزان وجود ندارد و آنها به راحتي متوجه ايرادات و اشكاالت برنامههاي ناكارامد پرورش منش در مدرسه ميشوند.

اگر دربارهی ارتقاي توسعهی اخالقي دانشآموزان در مدارس جدي هستيم ،تأكيد بر توسعهی مشاوره و تواناييهاي

اخالقي آموزگاران و والدين و اين كه چگونه ميتوانند به شكلي سازنده با هم كار كنند ،ضروري است .چرا اين روابط به

شكلي آشفته و نادرست شيوع دارد؟ مدارس چگونه ميتوانند به شكلي سازنده با والدين پرخاشجو و متوقع برخورد كنند؟
بايد مراقب باشیم كه ما بزرگساالن ـ چه آموزگاران و چه والدين ـ آن گونه كه هاوارد نولز 3و ديويد وبر )1981( 4گفتهاند،

بيش از دانشآموزان " در تحريف معناي اخالقيات" مهارت پيدا نکنیم (صفحه ی  .)87مدارس بايد بزرگساالن را ترغيب
كنند تا به بررسي ارزشها ،تواناييهاي اخالقي و نگرشهاي خود بپردازند ،به مدرسه به عنوان يك محيط اخالقي بنگرند
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و به اتفاق بكوشند تا دانشآموزان پرورش يابند و به افرادي شايسته در جهان تبديل شوند.
هدايتگران اخالق

بديهي است اگر والدين و آموزگاران بتوانند در اين باره كه ارتقاي كدام ارزشها مهمتر است و چگونه بايد آنها 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 ارزشهاي كلي خالصه نميشود .در بهترين حالت ،والدين و آموزگاران یکديگر را هدايت ميكنند و به

دستاوردهاي باارزشي ميرسند كه شامل تمركز واقعي بر منافع كودك و بيتوجهي به مسائل حاشيهاي است؛ همان طور
كه آموزگار پسر ما در نشست بين دو طرف انجام داد.

همين طور ،بهترين همكاري اوليا و آموزگاران ميتواند هم شفابخش و هم آگاهيدهنده باشد؛ همكاري با يكديگر

آموزان داراي مسئله و هم فكري با هم به منظور درك
به منظور فكر كردن درباره ی راههاي بهتر كمك كردن به دانش
ِ
عوامل متعامل و تأثيرگذاري كه ميتواند ظرفيت كودك در توجه به مسئوليتپذيري را مانع شود .برای مثال ،آنا ،هفت ساله
به شكلي متكبرانه و خودپسندانه با ساير دانشآموزان رفتار ميكند ،زيرا از اوان كودكي به همه ی خواستههايش جامه ی

عمل پوشانده شده و والدين او اكنون متوجه اين مسئله شدهاند .اكنون ،الزم است والدين و آموزگاران عميق ًا بينديشند كه
چگونه به آنا كمك كنند تا در داخل و خارج مدرسه ،نسبت به سايرين ،دلسوز و سازگار باشد.

ِف ِرد  15ساله ،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 جوانتر رفته ،خشمگين و شرمسار است .به گفته ی مادرش ،دو نفر از آموزگاران
كه اطالعي از وضعيت خانوادگي او ندارند ،به سادگي برچسب "كودك مسئلهدار" را به او می زنند و به سرعت تنبيهش

ميكنند .از سوي ديگر ،به باور ِف ِرد ،مادر اكنون توقع دارد كه او جاي خالي پدر را به عنوان يك تكيهگاه پر كند؛ نقشي

كه موجب رنجش او شده است .اين كه ِف ِرد بتواند با گذر از اين تجربه ،كم و بيش بر احساسات ويرانگر خود غلبه كند و
رفتار محترمانهتري با بزرگساالن در پيش گيرد ،بستگي به توانايي آموزگار و مادر در يافتن ريشه ی سركشي او ،از جمله

نقشهاي خود آنها و نيز ارائه ی راهبردهايي دارد كه براي ايجاد سرگرميهاي سازنده براي او الزم است.

صِ رف تماس آموزگار و اوليا نيست كه بر رشد عقلي و اخالقي دانشآموز تأثير ميگذارد .همان طور كه بعداً توضيح

خواهم داد ،مدارس ميتوانند والدين را وارد "اجتماعي اخالقي" كنند تا آنها وادار شوند ،نگاهي فراتر از حفظ فرزندان خود

داشته باشند و به این ترتیب ،تواناييهاي اخالقي و هدايتگر والدين مورد حمايت قرار گیرد.
موانع كار كداماند؟

عوامل بسياري ميتوانند موجب تضعيف رابطهی والدين و آموزگاران شوند .بسياري از آموزگاران از برقراري ارتباطي
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واقعي و صميمانه با اوليا پرهيز ميكنند ،زيرا ميترسند اين بررسي عميق و موشكافانه موجب درگيري و تضاد شود.

مربي صاحب نام ،جان ديويي ،5يكي از مخالفان سرسخت تعارفات و ظاهرگرايي بود كه مانعي بر سر راه رابطه ی اوليا و
آموزگاران به شمار ميرود .برخي آموزگاران ـ به ويژه آموزگاران دبيرستان ـ وظيفهی خود نميدانند كه براي درك رفتار

دانشآموز ،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 ميروند؛ مانند دو آموزگار پسر من در گردهمايي معلمان و والدين.

ساير آموزگاران ،نگراني بسياري از نااميد شدن والدين دارند .يك آموزگار خونگرم و باهوش ،كه خودش صاحب

فرزند بود ،به من گفت" :نشستهاي والدين و آموزگاران ،براي من پراضطرابترين روزهاي سال است .والدين مسئوليت
يادگيري فرزندشان را به من محول ميكنند و اين ،تصور خوشايندي نيست كه فكر كنم موفق نميشوم يا ناموفق تلقي

شوم".

عالوه بر اين ،داليل عدم موفقيت تماسهاي اوليا و آموزگاران در اجتماعات فقير ،متوسط و مرفه كام ً
ال متفاوت است.

والدين كم درامد غالب ًا به مدارس شك دارند .اغلب آنها خاطرات بدي از دوران مدرسه خود دارند و عموم ًا تجربهی چنداني
در زمينه ی حمايت از فرزندانشان در مدارس ندارند .بنابراين ،چالش اجتماعات كم درامد ،غالب ًا در زمينه ی كمك به

والدين براي غلبه بر اين ترديدها و موانع است .حال آن كه چالش در جوامع مرفه ،غالب ًا 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 ،شگفتزده شدم .ديويد ،فردي بلند قامت و اندكي

شيطان بود كه بيش از  20سال در دبيرستاني در حومه ی بوستون و در ميان خانوادههايي از طبقه ی متوسط تدريس كرده

و مورد عالقه ی دانشآموزان بود .او اخيراً تصميم گرفته بود از اين حرفه کناره بگیرد ،زيرا ديگر نميتوانست با والدين كنار
بيايد .به گفته ی او ،يكي از والدين ،كه از نمرات دخترش عصباني بود ،ميخواست اوراق تك تك دانشآموزان كالس را

بخواند تا متوجه شود كه وي به دخترش نمرهاي عادالنه داده است يا نه .يكي ديگر از اوليا ،كه پسر بسيار گستاخي داشت،
فرزندش را ترغيب ميكرد تا تالشهاي ديويد براي منضبط كردنش را ناديده بگيرد .نفر سوم از او درخواست ميكرد تا از

سرقت ادبي دخترش چشمپوشي 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 كالسهاي تقويتي براي فرزند
باهوششان تحت فشار قرار ميداند .او ميگفت" :بسياري از والدين فقط از كودكشان جانبداري ميكنند و احتمال صدمه

ديدن ساير بچهها برايشان اهميتي ندارد".

ساير آموزگاران ،نگراني خود را درباره ی اوليايي كه قصد دارند در همهی رخدادهاي كالس درس دخالت كنند ،ابراز

27

داشتند .آموزگاري به من ميگفت كه هرگز والدي را كه به زانو نشست و فرش كف كالس را بوييد تا دريابد بويي كه از
آن متصاعد ميشود ،موجب آزار فرزندش می شود یا نه ،نخواهد بخشيد .مايكل تامپسون ،6روان شناس و مشاور مدرسه،
عقيده دارد كه گاهي آموزگاران مايل اند كه دانشآموزان آنها به "والد درماني" بپردازند (.)1996

والدين پر دردسر و مشكلساز نيستند كه مشكالت نامعقولي براي آموزگاران پديد ميآورند .بسياري
با اين حال ،تنها
ِ

از والدين نیز ،به صورت ناخواسته نيز مشكالتي را فراهم ميآورند .ميدانم كه وقتي صحبت از فرزندانم ميشود ،ديد

محدودي پيدا ميكنم و متوجه نظر آموزگاران نميشوم .وقتي شنيدم كه آموزگاري از والديني گاليه ميكرد كه به هنگام

آوردن فرزندشان به مدرسه و درست در لحظات حساسي كه او آماده ی حضور در كالس است ،ميخواهند با او صحبت
كنند ،احساس ناخوشايندي به من دست داد ،زيرا خودم چند بار اين كار را كرده بودم .برخي از والدين تالش ميكنند با
آموزگاران رابطه ی دوستي برقرار كنند تا لطف آنها شامل فرزندشان نيز بشود .يا اطراف كالسهاي درس ميپلكند،
آموزگاران را به دقت زير ذرهبين قرار ميدهند و سيل پيشنهادات خود را به سوي آنها سرازير ميكنند.

آموزگاران به خصوص در اجتماعات مرفه ،حس ميكنند كه زير ذرهبين اوليا قرار دارند .اكثر آموزگاران باور دارند:

والديني كه در مورد آنها قضاوت ميكنند ،نه تنها جانب فرزند خود را ميگيرند ،بلكه از الزامات و اهداف كار آموزگاران

بيخبرند .بنابراين ،تعجبي ندارد كه بسياري از مدارس روي خوشي به والدين نشان نميدهند.
طرح اخالقي مشترك

اگرچه رويارويي با والدين پر دردسر براي هر معلم يا مديری دشوار است ،مدرسهاي كه نگاهي جدي به توسعه ی

اخالقي داشته باشد ،قادر به دور نگه داشتن آنها نيست؛ زيرا فرزندان اين والدين احتما ًال با بيشترين مخاطرات اخالقي رو
به رو هستند .مدارس ،الزامي به تغيير اساسي اين گونه اوليا ندارند ،اما ميتوانند از آموزگاران به طور مداوم حمايت كنند

و راهنماييهاي الزم را براي مواجهه با اين والدين به آنها ارائه دهند .اين راهنماييها شامل كمك به آموزگاران براي

دوري از برچسب زدن و سپر بال كردن و نيز نحوه ی مديريت سوگيريهاي دانشآموزان است .برای مثال ،خوب است
آموزگاران بدانند كه برخي از والدين ،كه ظاهراً متكبر و خودپسند هستند ،افرادي ترسو و منزوي به شمار ميآيند كه از
سپردن فرزندشان به يك غريبه يا از دست دادن نظارت بر فرزندشان هراس دارند.

همهی مدارس ـ چه فقير چه غني ـ ميتوانند والدين را درگير جامعهاي اخالقي كنند تا انتظارات اخالقي را در والدين

برانگيزد و آنها را وادار سازد تا نگاهي فراتر از فرزند خود داشته باشند؛ يعني ،راههاي گوناگوني براي مشاركت اوليا ،به

عنوان داوطلب حضور در جلسات مشاوره يا اعضاي گروههاي انجام طرحهاي خاص ،بيابند .اين به معناي آن است كه
مدارس بايد اهداف اخالقي و انتظارات خود را با استفاده از منشورهاي اخالقي ـ يعني به شكل عباراتي شفاف و روشن

درباره ی ارزشهاي مدرسه ـ هم براي والدين و هم براي دانشآموزان توضيح دهند .نكتهی مهم اين است كه منشورهای
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مذکور نبايد فقط به موارد پيش پا افتاده بپردازند يا مانند هميشه ،جنبهی ظاهرسازي داشته باشند .بلكه بايد ،هم در

كالسها و هم در تمامي جوانب زندگي مدرسه ،حضور داشته باشند.

فرزندان من به مدرسهاي ابتدايي ميرفتند كه از نوع دولتي بود و هم والدين و هم دانشآموزان را درون نوعي اجتماع

اخالقي قرار داده بود .تعامالت ما با آموزگاران ،رويدادهاي مدرسه ،پوسترهاي روي ديوار و نحوهی ارتباط با مدير ،همگي
بيانگر مجموعهاي از تعهدات اخالقي به شرح زير بود:

 اين كه والدين و دانشآموزان ،اعضاي يك اجتماع درسي محسوب ميشوند و در برابر همه ی اعضاي آن اجتماع

مسئول هستند.

 اين كه هر دانشآموز از نظر فكري و شخصي ،نقشي در يادگيري همهی اعضاي آن اجتماع به عهده دارد.
 اين كه مدرسه مسئوليت شناخت و حمايت از اين نقشها را بر عهده دارد.

 اين كه مدرسه نه تنها فرد را براي زندگي حرفهاي ،بلكه براي بسياري از ابعاد شهروندي آماده ميسازد.

 اين كه تنوع از ارزش بااليي برخوردار است و اين اجتماع ،نظرات متنوع را به كار ميگيرد و امتحان ميكند.
 اين كه دانشآموزان بايد شناسايي و مواجهه با نابرابري و بيعدالتي را فراگيرند.

جلسات ما با آموزگاران غالب ًا به مسائل فرزندمان اختصاص نداشت ،بلكه به موارد ديگري چون :چگونگي كمك

فرزندانمان به ساير دانشآموزان در كالس درس و نيز دغدغههاي مشترك مدرسه و نقش احتمالي اوليا در رفع اين

دغدعهها و نگرانيها نيز ميپرداخت .تكاليف خانه اكثراً دربارهی معضالتي چون برابري و انصاف بود و گاهي از دانشآموزان
خواسته ميشد از والدين نيز به عنوان افراد كمككننده استفاده كنند .آموزگاران به همهی دانشآموزان مدرسه ـ و نه فقط
به شاگردان كالس خود ـ توجه نشان ميدادند و وقت بيشتري را صرف دانشآموزان منزوي و آنهايي ميكردند كه با
ديگران درگير ميشدند و والدين آنها را نيز به كار ميگرفتند.

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 رقابتها باشند .كاركنان اين مدرسه با آغوش باز از رقابت استقبال ميكردند و والدين را نيز به
اين كار تشويق مينمودند.

آن چه مدارس ميتوانند انجام دهند

مدارس و اولياي دانشآموزان ميتوانند اقداماتي خاص و ملموس را در ايجاد روابطي عميق و مستحكم ميان خود انجام

دهند .برای مثال ،در جلسات اوليا و مربيان ،والدين ميتوانند جلسه را با تعريفي كه فرزندشان از آموزگارش كرده است،

آغاز كنند؛ كاري كه اوليا به ندرت انجام ميدهند .وقتي آموزگاران ،به نوبه ی خود ،جلسه را با اشاره به تواناييهاي نهفته

ی يك كودك آغاز ميكنند و اين كه چگونه اين تواناييها در كالس بروز مي یابد (همان طور كه آموزگار پسرمان انجام
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داد) ،جلسه در مسير كام ً
ال متفاوتي قرار ميگيرد ،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 واژهی "ما" استفاده كنند [الرنس ـ اليت فوت]2003 ،

و در واكنش به مشكالت دانشآموزان ،به جاي پرسيدن اين كه" ،چه كار ميكنيد؟" يا" ،چه كار كنم؟" ،بهتر است بپرسند،
"چه كار كنيم؟" تا رابطهاي سازنده پديد آيد.

از سوي ديگر ،دانشآموزان بايد در مدارس از الگوهاي بارز اخالقي اطالع پيدا كنند و با نمونههاي برتر آنها به تعامل

بپردازند؛ يعني ،زنان و مرداني كه از اعتقادات راسخ برخوردار هستند و براي پيشرفت جهانيان تالش ميكنند .مدارس نه

تنها بايد فرصت آشنايي دانشآموزان با الگوها و رهبران اخالقي اجتماع محلي را فراهم كنند ،بلكه بايد به طور منظم آنها
را به مدارس دعوت كنند تا دانشآموزان را خطاب قرار دهند .عالوه بر اين ،دانشآموزان بايد امكان انديشيدن درباره ی

ارزشها و بررسي دقيق تنگناها و مسائل اخالقي را داشته باشند؛ به ويژه مسائلي كه برخاسته از تجارب روزانه ی آنهاست.

برای مثال ،گروهي از دانشآموزان در مدرسهی كمبريج رينج و دبيرستان التين ،واقع در ماساچوست ،همه ساله نمايش
نامههاي مهيجی اجرا می کنند و به
دغدغههاي اجتماعي و اخالقي مدرسه

ميپردازند؛ مث ً
ال اين كه اگر دوست
صميمي يك دانشآموز از مغازهاي كه در
آن كار ميكند دزدي كند ،آيا بايد ماجرا را
لو بدهد يا نه.

"طرح توسعه ی توانایی كودكان" در

اوكلند كاليفرنيا و "محفل آزاد" ،واقع در
حوالي بوستون ماساچوست نيز آموزگاران را

براي ايجاد جامعهاي دمكراتيك راهنمايي
ميكند .دانشآموزان ،تمرينات منظمي را
انجام ميدهند كه به آنها کمک می کند،
با نقطه نظرات ساير دانشآموزان آشنا

شوند .مث ً
ال در "محفل آزاد" ،دانشآموزان
با نظرات ديگران در اين باره كه چه موقع
مسخره كردن ضرر دارد و چه موقع ندارد،

آشنا ميشوند .از سوي ديگر ،دانشآموزان،
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اين امكان را پيدا ميكنند كه براي اجتماع محلي خود به وضع قوانين بپردازند ،مشكالت كالس را رفع كنند و مجازاتهايي
را براي افراد خاطي در نظر بگیرند .اگر به جاي اين كه بزرگساالن قانون يا ارزشي را به كودكان ديكته كنند ،خودشان با

بهرهگيري از تفكر ارزشمندشان به آن برسند ،بيشتر از آن قانون يا ارزش استقبال ميكنند .برنامههايي كه درست تنظيم
شده و در خدمت اجتماع محلي باشند و نيز فراهم كردن فرصت راهنمايي دانشآموزان از سوي دانشآموزان سالهاي

باالتر ،موجب تقويت ويژگيهاي اخالقي ميشوند.

هم چنين ،ضروري است آموزگاران به طور منظم به رابطه ی خود با دانشآموزان بينديشند و بازخورد به يكديگر

را بررسي كنند .دانشآموزان توجهي به ارزشها و تعهدات اخالقي آموزگاراني كه برايشان احترام قائل نيستند ،نشان

نميدهند .تعداد زيادي از دانشآموزان 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 دانشآموزان به آنها 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 بقيهی بزرگساالن ،بايد در توسعه ی تواناييهاي اخالقي و جهتدهي بهآنها تالش

كنند .در فرهنگ ما ،اكثر مردم معتقدند كه خصوصيات اخالقي بزرگساالن تغييرناپذير است .با اين حال ،پژوهشها نشان
ميدهند كه برخي بزرگساالن از نظر اخالقي سقوط ميكنند ،حال آن كه تواناييهاي اخالقي ساير بزرگساالن به تدريج

تقويت ميشود .پس آموزگاران بايد براي ديگران ارج و قرب قائل شوند ،با عدالت و درستي رفتار كنند و آرمانهاي سنجيده
و انعطافپذيري را به منزله ی تواناييهاي واقعي و رو به تكامل اخالقي ،تعيين و تعريف کنند.

اين كار دشواري است ،به خصوص اين كه در بسياري از مدارس ،آمادهسازي دانشآموزان براي آزمونهاي متعدد و

سنگين ،وقت و انرژي زيادي را از آموزگاران ميگيرد .اما به خوبي ميدانيم كه پيامدهاي ماللآور آموزشهاي معمول
در مورد منش افراد ،بيحاصل بوده است .عالوه بر اين ،مواردي كه در حمايت از توسعه ی اخالقي دانشآموزان ضروري

هستند ـ مانند توسعه ی ارتباطات مستحكم ميان آموزگاران و اوليا و تقويت روابط آموزگار و دانشآموز ـ براي توسعه
ی علمي دانشآموز نيز امري حياتي به شمار ميروند .بر خالف بسياري از تالشها در آموزش منش ،توسعه ی اخالقي

به دانشآموزان كمك ميكند تا تصويري واقعي از توسعهی تواناييهايي به دست آورند كه براي تبديل شدن آنها به
بزرگساالني مهربان و مسئول ،به آنها نياز است.

زيرنويس:
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نویسنده :لورل اشميت
مترجم :الهام امير كياني

در دوران برنامههاي درسي بستهبندي شده ،يكدست و عاري از هر ناخالصي« ،عدالت اجتماعي» هم چون ياغي

سركشي تلقي ميشود كه قد و قوارهاش در هيچ برنامه و طرحي نميگنجد.

در آغاز بايد گفت كه در اين مفهوم ،پاسخهاي صحيح اندكي را ميتوان پيدا كرد .زماني كه به مطالعهی جغرافي

ميپردازيد ،ميدانيد كه با موقعيت طبيعي و آب و هوا سر و كار داريد .حتي ميان پرسشها و تفاسير تاريخ نيز محتواي
منسجمي را ميتوان يافت .اما عدالت اجتماعي ،نامنظم و آشفته است ،زيرا آميزهاي است نانوشته از سياست ،اقتصاد ،قانون،
ارزشها ،بحرانهاي نوع بشر و موضوعاتي كه عقل سليم را در مقابل منافع عامه قرار ميدهد.
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هر علت جدي براي تغيير ،با نظر مخالف تعدادي از افراد تحصيل كرده و پرقدرت مواجه ميشود كه معتقدند آن

موقعيت نميتواند و نبايد تغيير كند .بنابراين ،شما و شاگردانتان بايد با اين پرسش دست و پنجه نرم كنيد كه آيا رفتارها يا

موقعيتهايي وجود دارند كه بدون توجه به دشواري يا عدم مطلوبيت آن كار بتوان با آنها به سادگي رو به رو شد؟

كارهاي زيادي ـ حتي در اطراف خودمان ـ وجود دارند كه ميتوان انجام داد .برخي از طرحها ،دردسر كمي دارند،

اما بسياري ديگر ،اولين حلقه از زنجيره ی كوششي درازمدت و طاقتفرسا محسوب ميشوند .مثال آن ،هزاران اقدام
ناپيوستهاي است كه طي دهههاي متوالي و به منظور احقاق حقوق مدني اقليتها در اياالت متحده صورت گرفته است.
از اين رو ،شاگردان شما احتما ًال هرگز هيجان مشاهده ی تبديل يك اليحه به قانون نوسازي يك سرپناه يا حتي تعديل

يك آييننامه شهري به منظور ايجاد برنامههاي خيريه ی تغذيه افراد بيخانمان را تجربه نخواهند كرد .آنها ميتوانند
بخشي از يك مشكل را حل كنند ،اما درمييابند كه از يك بيعدالتي يا نياز بزرگتري پرده برداشتهاند .فعاالن اجتماعي،
همه روزه سرخورده و درمانده ميشوند ،اما هم چنان به تالش خود ادامه ميدهند.

هم چنين ،فعاليت اجتماعي به طور بالقوه ،خطرناك نيز هست .مربي كاركشته ای تعريف ميكرد كه يكي از دانشآموزان

به او هشدار داده بود« :آيا ميدانيد 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 ،خستهكننده ،نااميدكننده و حتي خطرناك است و به همين دليل ،در فهرست

مطالعاتي مورد نظر در مباحث اجتماعي اكثر مدارس ،جايي ندارند .بهتر است از كودكان خواسته شود الگوي يك
ده طرح
ِ

"رانكو" (تعدادي كلبه براي اسكان كارگران مزارع دام پروري) را بسازند يا به بازسازي يك "پاتالچ" (جشنوارهاي كه
بوميان شمال غرب اقيانوس آرام برپا ميكنند) 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 دانشآموزان مسائل مربوط

به عدالت اجتماعي را تجربه كرده اند يا به آن ها فكر ميكنند .آنها به طور غريزي ،بيعدالتي را درك ميكنند؛ خواه با ديدن
محروميت برخي از كودكان از بازيهاي دسته جمعي و سؤال برانگيز بودن آن ،خواه با نگران شدن درباره ی افراد بيخانمان و

اين كه شب را كجا سپري ميكنند .كودكان به ندرت بيعدالتي را به عنوان وضع موجود ميپذيرند ،بلكه به مشاهده ی بزرگ

ساالن ـ اوليا ،آموزگاران ،مربيان و اعضاي فاميل ـ ميپردازند تا از آنان الگو بگيرند.

در بهترين حالت ،بزرگ ساالن به جاي دوري و پرهيز از صحبتهاي منطقي درباره ی معضالت جمعي جامعه ،هم چون

حقوق بشر ،حفظ محيط زيست ،عدالت اقتصادي و خشونت ،اين صحبتها را ترغيب ميكنند .آنها از اين سؤال اجتنابناپذير

استقبال ميكنند كه " :چه كار ميتوانيم انجام دهيم" و به دانشآموزان نيز نحوه ی عمل را آموزش ميدهند .اما گاهي پاسخ
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بزرگ ترها شوقي برنميانگيزد .در اين حالت ،ناراحت ميشوند ،موضوع را عوض ميكنند يا آن را ناديده ميگيرند .پيام ناگفته
اين است" :بيخيال" .كودكان احتما ًال فكر ميكنند موضوع عدالت اجتماعي ،بحثي است كه به داليل زير ممنوع است:
 بيعدالتي يكي از واقعيات زندگي است و تالش براي تغيير طبيعت بشر فايدهاي ندارد.
 بيعدالتي ناگوار است ،اما درگير شدن با آن نيز موجب سرخوردگي است.
 شايد خود قربانيان آن را پديد آوردهاند ،پس مستحق آن هستند.

حتي اگر انديشه ی كودكان تا اين حد پيش نرود ،اين تصور در ذهنشان ميماند كه اگر در مخمصهاي شديد گرفتار

شوند ،كسي به كمكشان نميآيد.

شايد دانشآموزان كوچكتر نتوانند عدالت اجتماعي را تعريف كنند ،اما ميتوانند فهرستي از ويژگيهاي مورد توجه خود در

روابط انسانها ارائه دهند؛ از قبيل دوستي ،مسئوليتپذيري ،برابري ،عدالت ،حمايت متقابل ،همكاري و توجه .با كمي تالش،

دانشآموزان بزرگتر ،حوزه ی نگرانيهاي خود را وسعت ميبخشند و به بيعدالتي برخاسته از موقعيت اجتماعي ـ اقتصادي،
استثمار و سوء استفاده از قدرت توجه ميكنند .شايد از اين كلمات استفاده نكنند ،اما اين مسائل را تشخيص ميدهند.

برای مثال ،متوجه ميشوند كه قومهاي خاصي در فهرست بيخانمانهاي شهر آن هاحضور پررنگتري دارند ،ولي

در ساختار قدرت محلي ،حضورشان كم رنگ است .يا اين كه كارگران هتلها با پذيرش خطر از دست دادن شغل،

براي اعتراض به دستمزد كم تظاهرات ميكنند ،اما اين موضوع در جلسات شوراي شهر به شدت ناديده گرفته ميشود.

و اكنون كه در كالسهاي درس ،دست رسي به اينترنت وجود دارد ،طولي نخواهد كشيد كه اين دانشآموزان به

بيگاريها ،كودكان كار ،ضايعات خطرناك ،تبعيض نژادي و تخريب محيط زيست در همه ی نقاط جهان پي خواهند
برد.

آشنايي با اين بيعدالتيها ،حتي اگر به عنوان تمريني در دستهبندي باليا و بيتفاوتي انسان به آنها باشد ،براي

كودكان دلهرهآور خواهد بود .اما آموزش عدالت اجتماعي ،دانشآموزان را به حركت و عمل تشويق ميكند و بر اين تفكر
استوار است كه ما ـ مردم ـ توافق ميكنيم تا براساس پيماني زندگي كنيم كه رفتار ما را با هم و در يك جامعه تعريف

ميكند؛ خواه اين جامعه در شهرستاني سرسبز يا ُكل كرهی زمين باشد .اگر افراد ،مسئوالن شهر يا مقامات فدرال اين
پيمان را نقض كنند ،ما كوشش ميكنيم تا با اقدامي هماهنگ ،عدالت را برقرار كنيم.

اما كودكان نميتوانند چنين كاري را به تنهايي انجام دهند .آنها به راهنمايي بزرگترها نياز دارند تا افكارشان را جامه

ی عمل بپوشانند .آنها با هدايت بزرگترها قادرند از تماشاگراني منفعل به افرادي فعال بدل شوند كه انرژي خود را صرف

يافتن راههاي حفظ يك اكوسيستم ،گونهاي از موجودات ،يا يك زندگي كنند .آنها با اشتياق بر مهارتهاي جديدي مسلط

ميشوند ،با افراد مهم تماس می گیرند و منابعي اصلي و تأثيرگذار را جمعآوري ميكنند؛ زيرا پدیده 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 ميشويم .مث ً
ال با شخصي مالقات ميكنيم يا دربارهاش ميخوانيم كه از همه

چيز خود در دستيابي به هدفي گذشت و عميق ًا تحت تأثير قرار ميگيريم و متوجه ميشويم كه ما هم از قدرت ايجاد

دگرگوني برخورداريم.

برخي از كودكان از اين قدرت و توانايي ـ حتي در مقياس كوچك ـ برخوردارند ،اما هنوز خود را فعال اجتماعي

نميدانند .همين توانايي ،نقطه ی شروع شما محسوب ميشود .هنگامي كه تصميم می گیرید طرحهاي عدالت اجتماعي
را در برنامه ی درسي خود بگنجانید ،بايد اولين و مهمترين قدم را بدين ترتيب برداريد كه شاگردانتان چه دانشي در اين

مورد دارند و در تالش براي رفع مشكالت جامعه ،چه تجاربي را اندوختهاند.

شرح حالنويسي از اقدام اجتماعي ،به همه ی دانشآموزان كمك ميكند تا راههاي اقدام در جهت منافع سايرين را

بشناسند .اگر دانشآموزان امكان پيداكنند دانش و تجربه ی خود را با ديگران در ميان بگذارند ،از همان ابتدا ،احساس
خوشايندي پيدا ميكنند و شما ميتوانيد جزئيات ارزشمندي درباره ی مهارتها و عالئق شخصي آنها به دست آوريد .از

دانشآموزان كوچكتر ميتوان خواست "به زماني فكر كنند كه به يك نفر كمك كردهاند" .اين كمك ميتواند از مواظبت
از گربه ی همسايه تا بازي با كودكي كه هيچ دوستي ندارد ،را دربرگيرد .پاسخ دانشآموزان ميتواند به صورت نوشتن،
كشيدن نقاشي يا تركيبي از تصوير و كلمات باشد .حتي در مهد كودكها هم ميتوان اين فعاليت متفكرانه را با كشيدن

يك يا مجموعهاي از تصاوير انجام داد و سپس از دانشآموزان بزرگتر ،والدين ،مشاور آموزشي يا آموزگار خواست تا
شرحي بر آن بنويسند .اگر به اين افراد دست رسي نداريد ،ميتوانيد از دانشآموزان بخواهيد گروههاي كوچكي تشكيل

دهند و درباره ی تصاويرشان به صحبت بنشينند.

از دانشآموزان بزرگتر بخواهيد ،به مشكلي فكر كنند كه ساير افراد ،اجتماع محلي ،محيط زيست يا جانوران را شامل

ميشود و اين كه چه كاري براي كمك به آنها انجام دادهاند .ميتوانيد مجموعه سؤاالتي مانند نمونههاي 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 ميداديد تا به اين راه حل برسيد؟
 آيا افراد ديگر به شما كمك كردند؟
 از اين ماجرا چه ياد گرفتيد؟

 چه احساسي نسبت به خودتان پيدا كرديد؟

همان طور كه دانشآموزان به تبادل تجربه ميپردازند ،در حال ساختن الگويي براي پي گيري اقدامات اجتماعي هستند
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و تهيهی فهرستي از طرحهاي بالقوه را آغاز ميكنند.
شيپور بيدار باش

اما به نظر ميرسد كه برخي از كودكان هيچ تصويري از عملگرايي ندارند .اولين تصور آنها از عدالت اجتماعي به

"كافيشاپها" محدود ميشود .نبايد نااميد شد ،شايد صرف ًا بيتوجه هستند .اما به جاي اين كه منتظر شويد خودشان
معضالت مربوط به عدالت اجتماعي را "كشف كنند" ،ميتوانيد به سرعت دست به كار شويد و آنها را با كودكان برجسته،

مانند خودشان ،كه در اين حوزه مهارت و توانايي دارند ،آشنا كنيد.

فيليپ هوس 1در كتاب خود با عنوان "اين دنياي ما هم هست :ماجراهاي جواناني كه تغيير ايجاد ميكنند" 2به

قدرداني از  14كودك قهرمان ميپردازد كه متوجه مشكالتي در دنياي خود شدند و آنها را رفع كردند .شاگردان شما با
مطالعه اولين صفحه كتاب شگفتزده ميشوند .مث ً
ال با جاستين ليبو 3آشنا ميشوند كه با استفاده از قطعات دوچرخههاي

بيمصرف ،تقريب ًا  200دوچرخه را بازسازي كرد و به كودكاني داد كه بيخانمان يا يتيم بودند و يا از بيماري ايدز رنج
ميبردند .مثال ديگري كه آنها را به خود عالقهمند ميكند ،جيمز ايلي 4است 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 دانشآموزانتان بپرسيد كه به نظر آنها ،چرا اين كودكان موفق شدند .چه چيزهايي را از قبل ميدانستند و چه

چيزهايي را بعداً ياد گرفتند؟ از آنها بخواهيد فهرستي از ويژگيهاي شخصي و مهارتهايي را تهيه كنند كه موجب
موفقيت اين فعاالن اجتماعي شد .فهرست را به ديوار بچسبانيد و غالب ًا به آن اشاره كنيد.

من كتاب "هوس" را بارها براي بزرگ ساالن و كودكان به كار بردهام و واكنشها همواره يكسان بوده است :احترام

و نارضايتي .دانشآموزان ميفهمند كه اين كودكان ،كاري واقعي و مهم انجام دادهاند كه احترام را برميانگيزد .اما
پرسشهايي هم برايشان مطرح ميشود ،از اين قبيل :من ميتوانم اين كار را انجام دهم؟ چنين مشكالتي در جامعه ی من

نيز وجود دارد؟ چه طور ميتوانم متوجه آنها شوم؟ آيا از شهامت الزم براي دست به كار شدن برخوردارم؟ استانداردهاي
جديدي از رفتار ،جاي گزين "وضع موجود" ميشود و كودكان خود را با آن ميسنجند و اين نارضايتي ،سكوي پرتاب
مناسبي براي اقدام محسوب ميشود.

اما انجام اين كار ،چگونه است؟

بهترين طرحهاي عدالت اجتماعي ،هم چون زمين لرزه هستند .يك لحظه با آرامش در كالس نشستهايد و با دقت
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روي برنامه درسي خود كار ميكنيد و لحظهاي ديگر ،زمين جا به جا ميشود .حتي پيش از اين كه اتاق از حركت بايستد،
حس ميكنيد كه در مكان جديدي قرار داريد و با ماجراي تازهاي روبه رو هستيد .به طور كلي ،بهترين طرحها برخاسته از

كار و گفت و گوي روزانه با شاگردانتان هستند.

گاهي دانشآموز ،با عجله و صورت گل انداخته وارد كالس ميشود و از هم كالسيهايش ميخواهد كه بنشينند و به

او گوش كنند .به مثالهاي زير توجه كنيد:

 دانشآموزان كالس پنجم «باربارا لوييس» ،5فعاليتي را براي خالي كردن محوطه ی نزديك مدرسه از ضايعات

خطرناك آغاز كردند .با تالش آنها ،بشكههاي حاوي مواد سمي از آن جا تخليه شد .اين دانشآموزان در سال 1989
موفق به دريافت "جايزه ی محيط زيست جوانان" از رييس جمهور شدند.

 دانشآموزان تحريمي را عليه صاحب يك كارخانه ی شكالت سازي در «جشن هالوين» ترتيب دادند تا حمايت خود

را از فروش منصفانه ی شكالت اعالم كنند.

 گروهي از دانشآموزان هشت ساله در لوس آنجلس كه به خاطر اشغال پيادهروهاي اطراف مدرسهشان 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 كاميونهاي حمل وسايل تماس برقرار كنند .بدين ترتيب ،آشغالها برداشته شدند و دانشآموزان
شاد از پيروزي ،از آن چه برجاي مانده بود ،يك مجسمه ی يادبود  10فوتي بر سر در ورودي مدرسه ساختند.

 دانشآموزان كانادايي با جمعآوري پول به دانشآموزان آفريقايي و افغانستاني كمك كردند تا مينهاي موجود در

حياط مدارس آنها پاكسازي شود.

 گروهي از دانشآموزان كالس دوم و پنجم از ساير هم مدرسهايهاي خود خواستند تا فروشندگان بستني را كه
اسلحههاي اسباب بازي ميفروشند ،تحريم كنند .به نظر آنها ،اجتماعشان دیگر به سالح نیاز ندارد؛ چه واقعي چه شبيه

آنها.

 بسياري از كودكان به سازمان "عفو بينالملل كودكان" ملحق شدهاند و از طريق نامه و پست الكترونيك با ماه

نامهی "اقدام ضربتي" در تماس هستند.
استانداردها چه ميشوند؟

وقتي طرحهاي عدالت اجتماعي را در برنامه ی مطالعات اجتماعي خود بگنجانيد و نحوه ی فعاليت ،تفكر و كسب

اطالعات فعاالن اين حوزه را به دانشآموزان بياموزيد ،دانشآموزان شما به تدريج مهارتهايي را كسب و به معرض
نمايش ميگذارند كه در رويكرد استاندارد در مطالعات اجتماعي ضروري است .درواقع ،آموزگاراني كه از شجاعت كافي
براي استقبال از رويكردي عملگرا به تدريس برخوردارند ،بايد دروسي در زمينه ی اقتصاد به برنامه ی درسي خود
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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 ،دانشآموزان پا را از حد بعضي
هيجان نشان دادن شجاعت ،مقاومت ،ابتكار ،هوش و ديپلماسي
از استانداردها فراتر ميگذارند .عالوه بر اين ،دانشآموزان
ِ
خود را در كنار غرور ناشي از كمك به رفاه ديگران ،تجربه ميكنند.

در اين جا به آن دسته از چالشهاي شناختي اشاره ميشود كه دانشآموزان در جريان ايجاد جامعه ای عادالنهتر با

آنها رو به رو ميشوند:

 معناي دقيق شهروندي را بررسي ميكنند.

 راههاي مشاركت مردم در حكومت را مشخص ميكنند.

 درباره ی اهميت رهبري سياسي و خدمات عمومي بحث ميكنند.

 اطالعات مربوط به يك معضل اجتماعي را مكانيابي ،قابل دست رسي ،سازمان دهي و اعمال ميكنند.

 به منظور ترويج تالشهاي خود در زمينه ی عدالت اجتماعي ،از ابزارهاي ارتباطي گفتاري ،نوشتاري و بصري براي

مجموعهاي از مخاطبان به خوبي و به طرزی مؤثر بهرهبرداري ميكنند.

 براي پيشبرد منافع جامعه ،با بهرهگيري از دانش حكومت ،قانون و سياست ،درباره ی معضالت محلي ،ملي و
بينالمللي تصميم ميگيرند و وارد عمل ميشوند.
 استقالل اخالقي سايرين را بررسي و آن را توسعه ميدهند.

مسئوليت ما و ديگران

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

متقابل و مسئوليتپذيري از طريق فعاليتهاي اجتماعي ،درسي است كه در ذهن دانشآموزان ماندگار ميشود.

حس شهروند فعال و پرسشگر بودن ،از اوان كودكي شكل ميگيرد .آنها بايد فعاليت را خيلي زود و به طور مداوم آغاز

كنند تا دستيابي به اهداف ارزشمند به صورت عادتي شكستناپذير در آنها 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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نويسنده :مايك ويلبَ ِچر
مترجم :مريم خيريه

1

پنجـرهاي
به محيط زيست

آيا با موج جديد توجه به محيط زيست ،ميتوان دانشآموزان را به ابزارهايي مجهز كرد تا به شهرونداني داراي سواد زيست

محيطي تبديل شوند؟

در چند هفتهي آينده ،دانشآموزان سال آخر تمامي دبيرستانهاي اياالت متحده آمريكا با افتخار بر صحنه قدم خواهند

گذاشت ،مدارك ديپلم خود را به روي سر بلند خواهند كرد و از دورهي رسمي  12سالهي آموزش همگاني فارغ التحصيل

خواهند شد .ما ،يعني معلمان آنها با حسرت نظارهگر اين واقعه خواهيم بود ،زيرا جهاني كه اين دانشآموزان پس از
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فارغالتحصيلي به آن راه مييابند – دنياي بحرانهاي فزايندهي مالي ،همراه با چالشهاي عظيم بينالمللي– با دنيايي

كه آنها ،سال آخر دبيرستان را تنها  10ماه پيش در آن آغاز كردند ،كام ً
ال متفاوت است.

بهزودي شرايط بدتر و نابسامانتر خواهدشد .اگر با آخرين تغييرات و تحوالت سيارهي زمين آشنايي پيدا كنيد ،آنچه

در خواهيد يافت عبارت است از :افزايش جهاني دماي سطح زمين ،ذوب تدريجي يخچالهاي طبيعي ،گرم شدن تدريجي
اقيانوسها ،باال آمدن سطح درياها ،سوختن تدريجي جنگلهاي استوايي ،رو به نابودي رفتن سواحل مرجاني ،ناپديد

شدن تدريجي جنگلهاي كهن ،گسترش تدريجي بيابانها ،رو به فزوني بودن جمعيت جهان و نابودي گونههاي گياهي
و جانوري با باالترين سرعت از زمان انقراض دايناسورها تا بهحال.

به طور خالصه ميتوان گفت ،بومشناسي كه بخشي از ساختار زيربنايي اقتصاد ما را تشكيل ميدهد ،نيز در حال

فروپاشي است و راه حلهاي 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 واقعيتهاي جديد را دارند؟ آيا آنها با اعتماد به نفس به اين دنيا قدم

گذاشتهاند و به عنوان دانشجو ،كارگر ،رأيدهنده و مصرفكننده  -و به طور خالصه به عنوان بزرگساالني آگاه و دلسوز
كه قادر به تصميمگيري صحيح در مورد مشكالت و مسائل حاد روزانه هستند  -ايفاي نقش خواهند كرد؟
ناآگاهي زيست محيطي

چهل سال پيش ،ويليام بي .استَپ )1969( 2در نخستين شمارهي "مجلهي آموزش زيست محيطي" ،3هدف رشتهي

نوپاي آموزش زيست محيطي را پرورش شهرونداني دانست كه" :در زمينهي محيط زيست فيزيكي و مشكالت مربوط
به آن آگاهي داشته باشند ،بدانند چگونه ميتوان به حل اين مشكالت كمك كرد و بهمنظور اقدام براي حل آنها داراي

انگيزه باشند" (ص .)30

امروز رييس جمهور جديد آمريكا با هدف بازسازي اقتصاد مضمحل و متالشيشدهي 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 پروژههاي زيست محيطي چشم بپوشد و به طرحهاي اقتصادي بپردازد .آيا آموزشهاي زيست محيطي ارائه شده در 40

سال گذشته ،پاسخگو و راهگشاي چالشي است كه ويليام اس َتپ به آن پرداخته بود؟ آيا حاصل اين آموزش تربيت شهروندان
داراي سواد زيست محيطي است كه به آنها براي بحث و گفتگو بهمنظور دستيابي به توافقهاي آتي نيازمنديم؟
پاسخ در يك كالم ،منفي است.

هر دانشآموز معمولي دبيرستاني از مسائل زيست محيطي آگاه است؛ تغييرات اقليمي و يا از بين رفتن جنگلهاي

استوايي را زماني در برخي از كالسها مورد بحث و مناظره قرار داده و ممكن است پرسش و پاسخهايي شعارگونه نيز داشته
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است .ليكن ،آيا دانشآموزانمان ميدانند زبالهها پس از خروج از خانههايشان به كجا برده ميشوند؟ منبع اصلي گازهاي
گل خانهاي متصاعد شده چيست؟ چرا مواد را بازيافت ميكنيم؟ (با وجود اينكه شيشه و آلومينيوم ذخاير كميابي نيستند).
اگر از گروهي از دانشآموزان در مورد چگونگي مبارزه با روند گرمايش زمين سؤال كنيد ،برخي سخن شما را قطع ميكنند

و خواهند گفت :ما بايد گازهاي ( CFCنوعي گاز گلخانهاي) را از افشانههاي مو حذف كنيم .بسياري از دانشآموزان
دبيرستاني به طور نادرست گرمايش جهاني را با نازك شدن اليهي اوزون يكسان ميدانند ،ولي به آنها گفته نشده است
كه گازهاي  20 CFC،سال پيش در بازار از رده خارج شدهاند.

سازماني كه من در آن كار ميكنم ،با استفاده از سؤالهاي فوق و برخي سؤالهاي ديگر ،يك مطالعهي پيمايشي

را در مورد دانشآموزان دبيرستاني انجام داد و دريافت كه اگرچه اين دانشآموزان كامال" طرفدار محيط زيستند" ،اما در
مورد حل مشكالت زيست محيطي ،اطالعات بسيار اندكي دارند .به مثالي كوچك توجه كنيد :از آنها خواستيم پرندهاي

را نام ببرند كه ميتوان آن را به واسطهي آوازش شناسايي كنند .در بسياري از موارد ،پاسخ منفي بود .اگر پرندگان محلي،

بهدليل انقراض ،در چشماندازها و مناظر ديده نشوند و يا به علت دماي رو به افزايش هوا ،با تأخير سههفتهاي به مقصد

برسند ،اين امكان وجود دارد كه هيچكس به آنها توجه نكند.

نكات روشن و اميدواركنندهي بيشماري در جنبش آموزش زيست محيطي وجود دارد ،ليكن پيشرفت حاصل بهسختي

ميتواند پاسخگوي مشكالت حادي باشد كه امروزه به شكلي فزايندهاي با آنها مواجهيم .هنگامي كه استپ در چهار
دههي پيش ،تعريف خويش را براي نخستين بار ارائه كرد ،اياالت متحده از مزيت توجه نسبي به محيط زيست بهرهمند
ي نفتي سانتا باربارا ،آتشگرفتن رودخانهي "كوياهوگا" در "اوهايو" ،اعالم رسمي مرگ زيستي
بود؛ توجهي كه ناشي از لكه ِ

درياچهي "ا ِريه" و ناپديد شدن پرندگان جذابي چون عقابها و قوشهاي 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 بومشناسي بهسرعت كاهش يافت.

امروزه ،اگرچه توجه به محيط زيست مجدداً احيا شده است ،اين مسائل به ميزان بسيار قابل توجهي ،شكل جهاني

بهخود گرفته ،غامضتر شده و با سياست عجين شده است .در حال حاضر ،ميزان دي اكسيدكربن موجود در جو بيش از

 385واحد در ميليون است و اين ميزان كه تقريب ًا  40درصد 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 ميشود و اين امكان وجود دارد كه فارغالتحصيالن ما در دوران حيات خود و در فصل تابستان ،نواحي مركزي
قطبي را عاري از يخ ببينند.

بر اساس يكي از گزارشهاي منتشر شده توسط "انجمن بين المللي حفاظت از طبيعت" 4در سال  ،2008يك چهارم

پستانداران جهان ،بهدليل از بينرفتن زيستگاههاي طبيعي ،شكار بيرويه و تغييرات اقليمي ،در معرض انقراض قرار
دارند .آب بسياري از رودخانههاي مهم ،همچون رودخانههاي نيل ،زرد و كلورادو ،ديگر به دريا نميريزد .حجم عظيمي از
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تلفنهاي همراه و رايانههاي از رده خارجشده ،به روستاهاي فقير چين راه پيدا ميكنند و اجزاي آنها ،با هدف يافتن قطعات
فلزي با ارزش ،از هم جدا ميشوند و روستاييان را در معرض مقادير بااليي از مواد بسيار سمي قرار ميدهند.

بدون شك ،براي مقابله با دنياي عظيم و غامض مشكالت زيست محيطي امروز ،كه با جغرافياي سياسي نيز درهم

تنيده شده است ،دانشآموزان بايد بيش از آنچه  40سال پيش مي دانستند ،بدانند.
مشكل چيست؟

در حال حاضر چهار مشكل وجود دارد كه به موانعي عظيم بر سر راه سواد زيست محيطي تبديل شدهاند .نخست،

دانشآموزان به طور غيرمتعارفي از محيط زيست جدا شدهاند .كتاب الهامبخش و روشنگرانهي ريچارد لوو 5به نام "آخرين

كودك در جنگل" ،)2005( 6توجه 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 ميگيرند.كودكان امروزي در محيطهاي بسته ميمانند" ،زيرا آنجا مكاني
است كه پريزهاي برق وجود دارند"؛ اين ،اشاره به جملهي معروفي است كه يكي از دانشآموزان پايهي چهارم گفته است

(ص .)10

تماشاي تلويزيون و صفحهي نمايش رايانه به كار تمام وقت كودكان تبديل شده است .كودكان هفت ساعت در

روز به برق متصل هستند؛ به طور متوسط  25ساعت در هفته به تماشاي تلويزيون ميپردازند [جنتيل و والش)2002،7

و سپس با وصل شدن به اينترنت ،زمان بيشتري را در مقابل صفحهي نمايش بهجستجوي اطالعات ،انجام بازيهاي
ويديويي و انجام كارهاي كام ً
ال جديدي چون حضور در شبكهي اجتماعي "فيس بوك" و يا مبادلهي پيامهاي فوري از

طريق سرويسهاي اينترنتي ميگذرانند .8لوو عبارت "اختالل ناشي از كاستي طبيعت" 9را براي نخستين بار ابداع كرد تا
"هزينههاي انساني بيگانه بودن با طبيعت" را تشريح كند (ص )34؛ از جمله بهرهگيري كمتر از حواس ،دشواري در توجه

و افزايش بيماريهاي جسمي و روحي از جملهي اين هزينههاست .درست هنگامي كه دانشآموزان بيش از هر زمان ديگر
به تماس با طبيعت محتاجاند ،از اين امر صرفنظر و چشمپوشي كردهاند.

دوم ،سؤال از هر مربي زيست محيطي نشان ميدهد كه او از اليحهي "هيچ كودك نبايد عقب بماند" ،10شاكي

است .چرا كه بسياري از مدارس در اثر فشارهاي اعمال شده ،برنامههاي آمادگي امتحانات را جايگزين گردشهاي علمي

در فضاي باز كردهاند .معلمهاي علوم ،به طور معمول ،مفاهيمي چون آموزشهاي زيست محيطي را كه ظاهرا ارتباط
مستقيمي با سؤالهاي امتحاني ندارند ،حذف ميكنند .وب سايت "بنياد ِچساپيك بِي" 11در سال  2009بهصراحت اظهار

داشت" :اليحهي هيچ كودك نبايد عقب بماند" ،با كاهش ميزان آموزش زيست محيطي ارائه شده در كالسهاي دورههاي
ابتدايي و متوسطه ،موجب افزايش شكاف موجود در سواد زيست محيطي ميشود.

سوم ،ميزاني كه دانشآموزان در معرض آموزش زيست محيطي قرار ميگيرند ،از كنترل آنها خارج است و به شانس
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آنها و ملقمهاي از عالئق معلمهايي بستگي دارد كه دانشآموزان در طول دوران تحصيل خود برحسب تصادف با آنها
سروكار پيدا ميكنند .در مدرسهي دختر من دو معلم پايهي پنجم وجود داشت كه يكي عالقهي وافري به پرندگان و

تماشاي آنها در زيستگاه طبيعيشان داشت و ديگري شيفتهي نمايشنامههاي موزيكال برادوي بود .يكي از كالسها

در سفرهاي يك روزه به تماشا و بررسي پرندگان ميپرداخت و كالس ديگر ،تمام وقت مدرسه را به اجراي نمايشنامه

ميگذراند .اين دو فعاليت به يك اندازه جالب و حائز اهميتاند ،ليكن چرا با تلفيق اين دو ،فرصت و دسترسي برابر براي

همهي دانشآموزان پايهي پنجم فراهم نشد؟ دختران من بهدليل تماس با پرندگان به حشرات آنها آلوده شدند ،ولي نيمي
از كالس پنجميها هرگز يك "آبچيلك" را كه در النه سر از تخم در مي آورد ،نديدند.

و سرانجام اينكه ،ايراد تشكيالت گستردهي غيرانتفاعي آموزشهاي زيست محيطي  -باغ وحشها ،موزهها،

آكواريومها ،مراكز طبيعت ،پاركها ،باغهاي عمومي ،باغهاي كودكان -اين است كه رويكرد مدارس نسبت به آموزش

زيست محيطي همچون فهرست غذاي چيني است .اين مدارس يك گردش علمي را از ستون "الف" و طرح درسي را از

ستون "ب" انتخاب ميكنند و آنها را با گردهمايي روز زمين  -كه گاه و بيگاه برگزار ميشود -جمعآوري زباله و نامهاي
به رييس جمهور در هم ميآميزند و براين باورند كه كودكان زير نظر آنها هم اكنون از سواد زيست محيطي برخوردارند.
به عالوه ،سازمانهاي غيرانتفاعي كه تمايل دارند دانشآموزان ،سال آينده نيز بازگردند ،بر ارجحيت سرگرمي بر محتوا

تأكيد ورزيده و دانشآموزان را غرق در آموزش فعاليت مدار ميكنند .اين آموزش فعاليت مدار كه به عنوان پيش درامدي
بر سواد زيست محيطي طراحي شده است در نهايت ،خود جايگزين درس اصلي ميشود .آنها غالب ًا از مفاهيم دشواري

چون كمبود آب پرهيز ميكنند و به مفاهيمي چون چرخهي آب ،كه رنگ و بوي سياسي كمتري دارد ،ميپردازند.

حاصل و نتيجه چه بوده است؟ با وجود اينكه در حال حاضر تعداد مراكز آموزش زيست محيطي و رشتههاي

دانشگاهي مرتبط با محيط زيست بيش از هر زمان ديگر است و ساختن مدارس سبز نيز ناگهان به عنوان ايدهاي مهم
مطرح و آغاز شده است (به عنوان تدابير بازدارندهي فروپاشي اقتصادي) ،هم اكنون شايد در مقايسه با سال  ،1969فاصلهي

بيشتري با سواد زيست محيطي داريم.

دانشآموزان در حالي از مدارس فارغالتحصيل ميشوند 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 نكردهايم.
پژوهش هاي جديد ممكن است سمت و سوي اين جريان را عوض كنند

خوشبختانه ،برخي تالشهاي پژوهشي مهم توانستهاند راه خود را در نظام آموزشي باز كنند .براي مثال" ،شبكهي

كودكان و طبيعت" ،12يك سازمان اينترنتي است كه دادهها و فعاليتهاي گوناگوني را در ارتباط با اصالح" اختالل در
كاستي طبيعت" گزارش ميكند .اين شبكه ،دادههايي را ارائه ميدهد كه حاكي از فوايد آموزشي درگير كردن دانشآموزان

43

در تجارب آموزش زيست محيطي و تجارب فضاي باز است .ميزان قابل توجهي از اين دادهها وجود دارد.

مؤسسات آمريكايي پژوهش 13در سال  2005تأثيرات برنامههاي آموزشي را كه در آنها دانشآموزان به مدت

يك هفته در فضاي باز اسكان داده شده بودند ،بررسي كرد .شايان ذكر است كه اكثر شركتكنندگان نوجواناني در
معرض خطر ترك تحصيل بودند .پژوهشگران دريافتند دانشآموزاني كه برنامههاي آموزشي را در فضاي باز تجربه

كردند ،در مقايسه با گروه گواه كه چنين تجربهاي نداشتند 27 ،درصد تسلط بيشتري را در مفاهيم اندازهگيري

شدهي علوم از خود نشان دادند .به عالوه ،افزايش ميزان همياري و همكاري ،پيشرفت در مهارتهاي حل منازعه،
افزايش اعتماد بهنفس و بهبود مهارتهاي حل مسئله ،انگيزه و رفتار كالسي نيز در اين دانشآموزان قابل مشاهده

بود.

پژوهشي كه در كانادا انجام گرفت ،نشان داد كودكاني كه محوطهي مدرسهشان از تنوع طبيعي بيشتري برخوردار

است ،تحرك و جنب وجوش بدني بيشتري دارند ،از اصول تغذيه آگاهي بيشتري دارند ،نسبت به يكديگر مؤدبترند و از
خالقيت باالتري برخوردارند [بل و دايمِنت .]2006 ،14پژوهشي ديگر حاكي از اين بود كه عالئم اختالل كاستي توجه در
كودكاني كه در محيطهاي سرسبز بازي ميكنند ،كاهش مييابد [تايلور ،كيو و سوليوان.]2001 ،15

با انتشار هر چه بيشتر نتايج پژوهشي ،ميزان همخواني آنها با يكديگر بيشتر نمايان ميشود .قرار گرفتن در معرض

طبيعت ،نمرات امتحاني را بهبود ميبخشد ،باعث افزايش خالقيت ،همياري و اعتماد بهنفس ميشود ،از اضطراب ميكاهد

و تواناييهاي شناختي را افزايش ميدهد.
الگوهاي نويد بخش

هنگامي كه موج بعدي توجه به مسائل زيست محيطي مدارس ما را در نوردد  -كه البته اين امري است اجتناب

ناپذير – پژوهشهاي انجام شده ،پشتوانهاي براي افكار جديدي خواهد بود كه در راستاي تحقق واقعي آمال و آرزوهاي

اس َتپ در زمينهي سواد زيست محيطي شكل گرفتهاند .در اينجا بخش كوچكي از تالشهاي قابل تأمل ،كه در حال حاضر
در جرياناند ،شرح داده ميشود.

هيچ كودك نبايد در فضاي بسته بماند

در واكنش به كتاب لوو ،16بيش از يك هزار ارگان غيرانتفاعي با حدود  50ميليون عضو ،تالشهاي گوناگوني را كه

كم و بيش تحت عنوان "هيچ كودك نبايد در فضاي بسته بماند" سازماندهي شده بود ،آغاز كردهاند .براي مثال" ،انجمن

ملي آدوبان" متعهد شده است ،در هر حوزهي انتخاباتي كنگره ،يك مركز خانواده مدار طبيعت را احداث كند .فرماندار
"كانكتيكات" ،ام .جودي ِرل ،17سايت اينترنتي خاصي را راهاندازي كرده است كه احداث پاركهاي ايالتي را ترويج
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ميكند18؛ ايدهاي كه در بسياري از ديگر ايالتهاي آن نسخهبرداري شد .بهعالوه ،كنگرهي آمريكا ،اليحهي "هيچ كودك
نبايد در فضاي بسته بماند" 19را در دستور كار خود قرار داده است .اين اليحه تأمينكنندهي بودجهي فدرال براي برنامههاي

سواد زيست محيطي و تالشهاي بهعمل آمدهي ايالتي در راستاي آموزش معلمان در برنامههاي نمونهي آموزش زيست
محيطي ،از جمله يادگيري در محيط باز است .در آخرين جلسه ،اين اليحه مورد تصويب كنگره قرار گرفت و حاميان آن

مايلاند آن را مجدداً در كنگرهي جديد به رأي بگذارند.
مدارس مستقل زيست محيطي

در دههي گذشته ،جنبش مدارس مستقل( 20هيئت امنايي) با معايب و محاسن مختص به خود ،گسترش سريعي در

ايالت متحدهي آمريكا داشته است .تعداد رو به رشدي از اين مدارس مستقل بر اساس اين فرضيهي ساده بنا شدهاند كه

تمام برنامهي درسي علوم را ميتوان در قالب آموزش زيست محيطي تدريس كرد.

مدرسهي مستقل "گرين وودز" در ايالت "فيالدلفيا" در محوطهي مركز آموزش زيست محيطي "شويلكيل" 21واقع

شده است؛ آزمايشگاه زندهاي به وسعت  340جريب شامل جنگلها و دشتها ،نهرها و بركهها .طبيعتشناسان اين مركز
به استادان علوم اين مدرسه پيوستهاند و دانشآموزان زمان مفيد خويش را در جنگل ميگذرانند.

مدرسهي مستقل زيست محيطي "ري ِور كراسينگ" در ايالت "ويسكانسين" ،در ساختماني با يك اتاق واقع شده است و

يك برنامهي درسي عملي را ارائه ميدهد كه در آن ،موضوعات درسي با بهرهگيري از مطالعات زيست محيطي با يكديگر
ادغام شدهاند .دانشآموزان پايههاي هفتم و هشتم بهطور هفتگي در گردشهاي علمي و طرحهاي واقعي احياسازي

اكوسيستم ،همانند احياي مجدد دشتهاي شمال آمريكا و ايجاد سبزهزارهاي باراني براي جذب آبهاي روان سطحي

ناشي از بارندگي ،شركت دارند.

ديگر مكانها عبارت است از دبيرستان مستقل زيست محيطي ايالت كاليفرنيا ،دبيرستان "كامون گراند" ايالت

"كانكتيكات" و آكادمي علوم زيست محيطي "فلوريدا" .شبكهاي 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 دانشآموزان شانس راهيابي به اين
مدارس را پيدا ميكنند.

محيط زيست به عنوان بافت يكپارچه براي يادگيري

نوآوري ديگري كه در دههي گذشته از محبوبيت رو به رشدي برخوردار بوده ،ايدهي محيط زيست به عنوان بافت

يكپارچه براي يادگيري است؛ نامي غامض براي مفهومي ساده .در اين برنامهها ،بهجاي برنامهريزي دقيق زمان روزانهي

حضور دانشآموزان 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 مهمترين مؤلفهي برنامهي درسي دانشآموزان بهره گرفته ميشود .اين قالب ،مرز ميان رشتههاي متفاوت

درسي را در هم ميشكند ،بر تشكيل گروه و يادگيري مبتني بر نيازهاي فردي ميكند و دانشآموزان را با مسائل واقعي
اجتماع درگير ميسازد.

"ردنور" واقع در حومهي "فيالدلفيا" در تمام طول سال دانشآموزان
براي مثال ،برنامهي پيشرو "واترشد" در دبيرستان َ

را با پژوهش هاي ميداني در فضاي باز درگير ميكند؛ از جمله آزمايش نهرها ،قايقراني ،پرورش و آزادسازي ماهي قزلآال

و ديگر فعاليتها .در اين برنامه ،دانشآموزان تمام روز را با يكديگر ميگذرانند ،مگر كالسهاي رياضيات و زبان خارجي
كه با ديگر دانشآموزان مدرسه تلفيق ميشوند .دانشآموزان مهارتهاي ارتباطي خود را در گردهماييها و جلسات جوانان
به درجهي كمال ميرسانند.

طبق يافتههاي مطالعهاي كه در مورد  40برنامه ي محيط زيست به عنوان بافت يكپارچه براي يادگيري انجام گرفت

(ليبرمن و هودي ،)1998 ،22دانشآموزان شركتكننده در اين برنامهها ،در مقايسه با ديگر دانشآموزان ،عملكرد بهتري

در آزمونهاي استاندارد شده از خود نشان دادند ،از نمرات كالسي باالتري برخوردار بودند و با استقالل و مسئوليتپذيري
بيشتري عمل كردند .پژوهش سه سالهاي كه در يكي از مدارس بهرهگيرنده از اين شيوه انجام گرفت ،نشان داد كه ميزان
احضار دانشآموزان به دفتر مدير  91درصد كاهش يافته بود.
كودكستانهاي جنگلي

حركتي تقريب ًا افراطي كه بهطور ناگهاني از آن سوي آبها ،يعني از اروپا به آمريكا راه پيدا كرده و با اثر ريچارد

لوو عجين شده است در حال برجاي گذاشتن تأثيري مستقيم و مهم در اياالت متحده است .در الگوي مدرسهي

جنگلي ،كاركنان مراكز نگهداري از خردساالن و كودكان سه تا شش ساله ،تمام روز را در طبيعت و در فضاي باز
ميگذرانند .اين برنامه در تمام فصول در فضاي باز برگزار ميشود ،گرچه گروه در هواي بسيار بد به فضاهاي بسته
نقل مكان ميكند .حاميان اين برنامه اظهار ميدارند كه بازي در محيط باز براي مدت طوالني ،سيستم دفاعي بدن

دانشآموزان را تقويت ميكند و رشد مهارتهاي دستي ،هماهنگي بدني ،حساسيت بساوايي و ادارك عمق را در
آنها بهبود ميبخشد.

بسياري از مراكز طبيعت در اينجا ،يعني در اياالت متحدهي آمريكا – همانند" مركز طبيعت چيپِوا" در "ميدلند"

ميشيگان -شروع به تأسيس شكلهاي تغيير يافتهاي از كودكستانهاي جنگلي كردهاند؛ گونههايي كه ممكن است تطابق

كاملي با مؤلفهي اروپايي فضاي باز نداشته باشند ،ليكن در آنها دانشآموزان در تمام يا اغلب اوقات امكان دسترسي به

نواحي طبيعي و بازيهاي طبيعت مدار را دارند [رينولدز.]2007 ،23
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سبز كردن فرهنگ

آنچه در فرهنگ آمريكايي حائز اهميت است ،در مدارس آمريكا تدريس ميشود .هنگامي كه جامعه به اين نتيجه

رسيد كه سواد رايانهاي ،نقشي كليدي در تعليم و تربيت معتبر و بينقص ايفا ميكند ،كالسهاي رايانه ،مدارس را با

سرعتي نجومي به اشغال در آوردند و "شكاف ديجيتالي" به مسئلهاي مهم و بحث برانگيز تبديل شد.

با حاد شدن مسائل زيست محيطي ،فرهنگ مجدداً در حال دستيابي به اجماع و توافقي عام در مورد اهميت

محيط زيست است .شبكههاي خصوصي تلويزيوني سبز ،وب سايت هاي سبز ،لباسهاي شيك زيست محيطي ،بام

خانههاي سبز و محصوالت بيشمار ساخته شده از اجسام بازيافتي ،فرهنگ را سرشار از توجه نوظهوري به پايداري
محيط زيست كرده است؛ عالقه و توجهي كه در حالت ايدهال به حمايتي فراگير از پيشرفتهاي زيست محيطي منجر

خواهد شد.

ليكن چهار سوار اين دوران - 24گرم شدن زمين ،انقراض گونهها ،كمبود آب و رشد جمعيت -بهگونهاي تهديد آميز

به سمت ما در حال حركت هستند و بسياري از طرفداران محيط زيست نگران فرصتها و روزنههاي رو به زوال براي

حل اين مشكالتاند.

اچ .جي .ولز - 25نويسنده ي داستانهاي علمي -تخيلي ،آينده را به درستي پيشبيني كرد ،هنگامي كه در سال 1920

چنين نوشت" :تاريخ بشر بهطور فزاينده در حال تبديل شدن به مسابقهاي ميان تعليم و تربيت و فجايع است".
سواد زيست محيطي ،مسابقهاي است كه تعليم و تربيت بايد برندهي آن باشد.

آنچه هر دانشآموز بايد در مورد محيط زيست بداند

الگوهاي محتمل بسياري براي برنامههاي آموزش زيست محيطي وجود دارد و مفاهيم جامع زير در بسياري از آنها

مشترك است .دانشآموزان ميتوانند با ادامهي تحصيل از دورهي كودكستان تا دبيرستان ،با مفاهيم آورده شده در اين
فهرست با موفقيت آشنايي پيدا كنند.

 .1زمين سرشار از زندگي است.

يكي از بزرگترين اسرار علمي ،تعداد گونههاي گياهي و جانوري است كه با يكديگر در اين سياره سهيم هستند .براوردها

از  5تا  100ميليون گونه متغير است .بسياري از برنامههاي 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.
 .2هر موجودي به گونهاي منحصر به فرد با محيط خود تطابق حاصل كرده است

هر گونهي گياهي و جانوري در طول قرون به تطابقهاي منحصربهفردي دستيافته است و از اين طريق به بقا و رشد
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خود در اكوسيستم ادامه ميدهد .دانشآموزان بايد با بسياري از موجودات محلي آشنايي كافي داشته باشند.
 .3شبكهي حيات به يكديگر وابسته است

موجودات زنده بهتدريج روابط پيچيدهاي را شكل ميدهند و هر يك براي بقاي خود به تعداد بيشماري از ديگر

گونههاي گياهي و جانوري وابستهاند.

 .4مواد از طريق اكوسيستم ها در چرخههاي زيستي به گردش در ميآيند

همهي موجودات براي بقا به آب ،هوا و مواد مغذي نيازمندند .اين مواد از طريق اكوسيستمها به چرخش درميآيند و

بازيافت ميشوند .آبي كه ما امروز مينوشيم همان آبي است كه همواره داشتهايم و خواهيم داشت.
 .5خورشيد منبع غايي انرژي است كه در اكوسيستمها در جريان است

غذا با انرژي خورشيد رشد ميكند؛ منازل ما با سوختهاي فسيلي گرم ميشوند كه ميليونها سال قبل از انرژي كهن

خورشيدي بهوجود آمدهاند.

 .6پسماندي در طبيعت وجود ندارد؛ همه چيز بازيافت ميشود.

هر پسماندي در طبيعت توسط ديگر موجودات مورد استفاده قرار ميگيرد .انسانها اين چرخهي بازيافت را از شكل

طبيعي خارج و آن را به خطوطي صاف تبديل كردهاند؛ آن جا كه اشيا يك بار مورد استفاده قرارميگيرند و با بيتوجهي
به گوشهاي پرتاب ميشوند.

 .7ما براي بقا از منابع و ذخاير استفاده ميكنيم

هر دانشآموز بايد بداند كه كاميون حمل زباله آنها را بهكجا ميبرد ،منبع آب چيست و برق چگونه در نزديكترين

نيروگاه توليد ميشود.

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

ما موجوداتي مادي با نيازهايي واقعي هستيم؛ نياز به خوردن ،آشاميدن ،خانهسازي و نوشتن روي كاغذ .ليكن چگونه

از اين منابع به گونهاي پايدار و با حداقل خسارت به محيط زيست استفاده ميكنيم؟
 .9بشر ميتواند تأثيري ژرف بر سيستمهاي زيست محيطي داشته باشد

سوختهاي فسيلي دي اكسيد كربن را وارد جو ميكنند .از بين رفتن زيستگاههاي طبيعي به انقراض بسياري از

گونههاي جانوري و گياهي منجر ميشود .اعمال ما تأثير بسزايي بر سيستمهاي زيست محيطي كه ضامن بقاي موجودات
زنده و نيز خود ما هستند ،ميگذارند .طبيعت غالب ًا ميتواند اين سيستمها را ترميم كند (براي مثال ،جنگلها مجدداً رشد
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ميكنند) ،ليكن بشر اين سيستمها را با سرعتي سريعتر از آن كه بتواند توسط طبيعت ترميم شوند ،تغيير ميدهد.
 .10هر يك از ما ميتوانيم تأثير بهسزايي بر سرنوشت دنياي طبيعي داشته باشيم

از آنجا كه هر يك از ما بهطور مستقيم با سيارهي زمين در ارتباط هستيم ،هر آن چه انجام ميدهيم  -و يا آنچه قادر

به انجام آن نيستيم  -تأثيري ژرف بر سيستمهاي زمين دارد.
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 .10در اليحهي «هيچ كودك نبايد عقب بماند» ،به كارگيري نظريهي اصالحات آموزش استاندارد مدار به تصويب رسيده است .بر اساس اين نظريه ،تعيين استانداردهاي باال
و اهداف قابل اندازهگيري ميتواند عملكرد فردي را در آموزش بهبود بخشد .هر ايالت موظف به ارزشيابي مهارتهاي پايهي همهي دانشآموزان در پايههاي خاص تحصيلي
است .در اين اليحه اظهار نظري قطعي در مورد استانداردهاي ملي پيشرفت تحصيلي نشده است و اين استانداردها بهطور جداگانه توسط هر ايالت وضع ميشوند.
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
 .19اليحهي «هيچ كودكي نبايد در فضاي بسته بماند» ،اليحهاي است كه براساس آن هر ايالت موظف است برنامههاي سواد زيست محيطي را از كودكستان تا پايان
دورهي متوسطه گسترش دهد .بهعالوه ،اعطاي بودجههاي تشويقي به مؤسسات آموزشي و زيست محيطي در راستاي بهبود و گسترش استانداردها ،تربيت معلم ،طراحي
برنامههاي درسي زيست  -محيطي مبتكرانه و ميان رشتهاي و انجام پژوهش ،از ديگر مفاد اين اليحه هستند.
 . 20مدارس مستقل( هيئت امنايي )آمريكا ،مدارسي در دورههاي ابتدايي و متوسطه هستند كه بودجهي مدارس دولتي به آنها اختصاص مييابد ،ليكن اين مدارس از
برخي قوانين اداري و مالي كه در مورد مدارس عادي دولتي صدق ميكنند ،رها هستند و در مقابل بايد در مورد تحقق اهداف خاصي كه در اساسنامهي هر يك از آنها
آورده شده است ،پاسخگو باشند .بعضي از اين مدارس ،برنامههاي درسي تخصصي را در رشتههايي چون هنر و رياضيات ارائه ميكنند و برخي ديگر ميكوشند در مقايسه
با مدارس عادي دولتي ،آموزش با كيفيت باالتري را ارائه دهند.
21- Schuylkill
22- Lieberman & Hoody
23- Reynolds
 .24مقصود «چهار عاملي است كه ميتواند جهان را كام ً
ال تخريب كند و به زندگي در آن پايان دهد».
25- H. G. Wells
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برانگيختنتخيلاخالقي
بسياري از دانشآموزان دبيرستاني ميگويند كه درس تاريخ ضروري نيست .به نظر ميآيد كه گذشته در فاصلهاي دور از زمان

حال قرار دارد و بين اين دو ارتباطي موجود نيست .دانشآموزان معمو ًال تصوير مبهمي از رويدادهاي مهم خبرساز و اعمال رهبران

دنيا در قرون گذشته دارند و درست مثل اين است كه از داخل يك تلسكوپ تيره و تار به آنها مينگرند.

در رويكرد مطالعهي موردي به تاريخ كه «آشنايي چهره به چهره با تاريخ و خودمان» نامگذاري شده است ،معلمان از

دانشآموزان ميخواهند كه در مورد ارتباط بين دورههايي از تاريخ با سركوبهاي خشونتآميز ،و زمان فعلي ،كه دانشآموزان
در آن زندگي ميكنند ـ و هم چنين راه حلهايي كه دانشآموزان با آنها مواجه هستندـ فكر كنند .فعاليتهاي كالسي باعث
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ميشوند ،سؤاالتي در مورد رفتار انسان ،اخالق اجتماعي و اصول اخالقي مطرح شوند .كشف فجايعي كه دهها سال از وقوع آنها

گذشته ،درست مانند گزارشهاي اخبار شب در مورد نسلكشي در آفريقا با زندگي ما ارتباط و تناسب پيدا ميكنند و ديگر از نظر
ما نامربوط تلقي نميشوند.

شيال جاكوبسون ،3معلم مدرسه (كالج) "لوزان" در شهر ممفيس از ايالت تنسي است .در اين مدرسه يك واحد درسي ارائه

ميشود كه در آن عمدت ًا از مطالب مربوط به برنامهي درسي رويكرد آشنايي چهره به چهره با تاريخ استفاده ميشود .او ميگويد:
تجربهي دانشآموزان در اين جا با تجربهاي كه اكثر دانشآموزان ما در كالس درس معمولي تاريخ كسب ميكنند ،كام ً
ال متفاوت

است .دانشآموزان فقط از طريق لنز كه ابزاري بيروني و خارجي است به تاريخ نگاه نميكنند ،بلكه در مورد نقش خود در خلق
اين تاريخ نيز سؤال ميكنند.

مراحل سفر «آشنايي چهره به چهره با تاريخ»

«آشنايي چهره به چهره با تاريخ و خودمان» رويكردي را بنيانگذاري كرده است كه هم اكنون  25000/-معلم در سرتاسر

اياالت متحده و بيش از  12كشور ديگر از آن استفاده ميكنند ،تا از اين طريق ،هم دانشآموزان را با محتواي تاريخ آشنا كنند و

هم موجب شوند دانشآموزان سؤاالتي را در مورد مسئوليت اجتماعي خود مطرح نمايند مطالب بين رشتهاي مربوط به اين رويكرد
براساس روشهاي علوم انساني تدوين شده است؛ يعني پرسش ،تحليل (واكاوي) ،تفسير و قضاوت.

مطالب ما داراي توالي ويژهاي است كه آن را سفر آشنايي چهره به چهره با تاريخ ميناميم (به شكل  1مراجعه كنيد) .در آغاز

اين سفر ،از فراگيرندگان خواسته ميشود سؤاالتي را در مورد هويت و عضويت در گروه ،بررسي كنند .اين درسها ،چارچوبي را

براي مطالعهي نابودي مردم ساالري در آلمان قرن بيستم و ساير موارد تاريخي نسل كشي و خشونتهاي گروهي ،فراهم ميكند.

دانشآموزان گزينههايي را بررسي ميكنند كه افراد و گروههاي آن دوره از زمان انتخاب كرده بودند .سپس در مورد ارتباط آنها با
زمان حال و آينده به تفكر و تأمل ميپردازند .وقتي هر يك از دانشآموزان در اين مورد فكر كند كه چگونه مشاركت مسئوالنه در

امور جامعه ميتواند به حفظ مردم ساالري كمك كند ،اين سفر به اوج خود ميرسد و نتيجهي دلخواه به دست ميآيد.

شكل  .1مراحل سفر آشنايي چهره به چهره با تاريخ
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واحدهاي مطالعهاي كه از طريق رويكرد آشنايي چهره به چهره با تاريخ ارائه ميشوند ،معمو ًال از چهار هفته تا يك

نيمسال طول ميكشند .بسياري از معلمان از منابع و موضوعات اين رويكرد در سرتاسر سال در تدريس خود استفاده
ميكنند .براي ديدن اين رويكرد دقيق در عمل اجازه بدهيد نگاهي به اين موضوع بياندازيم كه معلمان چگونه از منابع
اين رويكرد در كالسهاي درس علوم اجتماعي و علوم انساني خود استفاده ميكنند.
شروع كردن با هويت خود شخص

در كالسهاي درس دبيرستانها و مدارس راهنمايي كه از اين رويكرد استفاده ميكنند ،دانشآموزان تصميمگيري

فردي را مورد كند و كاو قرار ميدهند و انجام قضاوتهاي اخالقي را عم ً
ال تجربه ميكنند .اين آموزشها در مورد مفاهيم

ذهني و حقايق متعارض ـ كه براي اكثر نوجوانان تازه كشف شدهاند ـ صحبت ميكنند و اين كار را به موازات افزايش

ظرفيت در حال رشد نوجوانان در تفكر نظري و تمايل آنها براي يافتن معاني متفاوت رويدادهايي كه فقط براي شخص

آنها با معني است ،انجام ميدهند .بسياري از جواناني كه به مدرسه ميآيند ،قب ً
ال با طرح سؤاالتي در مورد اطاعت،

وفاداري ،عدالت ،تفاوت و پذيرش ،اين مفاهيم را زير سؤال بردهاند .استفاده از روش مطالعهي موردي تاريخي ،براي بررسي

سؤاالتي نظير اين كه چرا بعضي از افراد با هنجارهاي گروه همرنگي ميكنند ـ و اين پيروي و همرنگي حتي در مواردي
انجام ميشود كه آن هنجارها اعمال نادرستي را تأييد ميكنند ـ در حالي كه بعضي ديگر در مقابل اين پيروي و همرنگي

مقاومت ميكنند ،به دانشآموزان كمك ميكند تا اين مسائل را به طور عميق بررسي كنند.

سفر آشنايي چهره به چهره با تاريخ با اين سؤال آغاز ميشود كه «هويت» چگونه بر رفتار تأثير ميگذارد و نحوهي

نگاه ما به خودمان و ديگران را شكل ميدهد .چنين سؤاالتي براي دانشآموزان مدرسه (كالج) لوزان بسيار مربوط و
مناسب هستند ،زيرا مدرسهي مذكور داراي جامعهي دانشآموزي بسيار متنوعي است ـ يك سوم دانشآموزان آن متعلق
به اقليتهاي نژادي و حدود هفده درصد آنها متعلق به خانوادههاي مهاجر هستند ـ اما دانشآموزان آن به ندرت در مورد
اين تنوع به طور مستقيم به بحث ميپردازند.

شيال جاكوبسون ،معلم كالس «آشنايي چهره به چهره با تاريخ» در اولين روز درس به دانشآموزان ميگويد كه در

انجام تكاليف روزانه از آنها 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 برنامهي آشنايي چهره به چهره با تاريخ آموزش ديدهاند تا
اين نوع فعاليتها را رهبري كنند.

ميكاييل ،4دانشآموز كالس دهم ،در مراحل اوليهي اين فعاليت ،طرحي كلي از دست خود را روي صفحهاي از كاغذ

ترسيم و انگشتان خود را با صفاتي پر كرد كه شرح ميداد ديگران چه لقبهايي را به او نسبت دادهاند؛ صفاتي مانند ممتاز،
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بلند و مضحك .كف دست خود را نيز با صفاتي پر كرد كه نشان ميداد او چگونه خود را ميبيند؛ با مالحظه ،اهل موسيقي

و سخت كوش .در خالل بحثي كه بعد از اين فعاليت انجام شد ،دانشآموز ديگري به نام تينا5سؤال ميكند« :چرا دستت
را با سفيد رنگ نكردي؟ من كه سياه پوستم ،دست خودم را سياه كردهام».؟

ميكاييل پاسخ ميدهد« :حدس ميزنم به خاطر اين كه من در مورد خودم با توجه به رنگ پوست فكر نميكنمآيا رنگ

سياه روي انگشتانت هست يا روي كف دستت؟»

تينا پاسخ ميدهد« :روي هر دو .اما دليل هر دو يكي نيست».

جاكوبسون وارد اين صحبت ميشود و ميپرسد« :منظورت چيست تينا؟»

تينا لحظهاي فكر ميكند و سپس پاسخ ميدهد« :از اين كه ميبينم سياه هستم احساس بدي ندارم .اما مث ً
ال وقتي

موقع غذا خوردن با دوستان سياه خود دور يك ميز نشستهام ،نميدانم آيا افراد ديگري كه به رنگ پوست من نگاه ميكنند،

همين احساس را دارند يا نه».

ميكاييل در دفترچه خاطرات مربوط به اين سفر ،اظهارت تينا را چنين مورد كند و كاو قرار ميدهد« :هرگز به اين

موضوع فكر نكرده بودم كه سر ميز غذا با چه كساني دور يك ميز مينشينم ،اما از دوستان خود پرسيده بودم كه چرا همهي

بچههاي سياه دور هم مينشينند .شايد بايد سؤال متفاوتي ميپرسيدم ،نظير اين كه چرا با كساني دور يك ميز مينشستم
كه با آنها دوست بودم و يا اين كه ،چرا با ]دانشآموزان سياه[ دور يك ميز نمينشستم».

توگوها و تأملهاي مذكور در اين كالس غيرعادي نبودند .هدف اين بحثها آن است كه دانشآموزاني نظير
گف 

ميكاييل و تينا را به سمتي حركت دهد كه «دنياي تعهدات و وظايف» 6خود را بررسي و كشف كنند .معني اين اصطالح

در رويكرد «آشنايي چهره به چهره با تاريخ و خودمان» عبارت است از مسئوليت اخالقي يك شخص نسبت به افرادي كه
در خارج از دايرهي آشنايان درجهي اول او قرار دارند.

روز بعد ،جاكوبسون كالس را در بحثي در مورد مسئوليت اخالقي مشاركت ميدهد .وقتي دانشآموزان وارد كالس

ميشوند ،مربع چهارخانه بزرگي را ميبينند كه كف زمين چسبانده شده و در روي هر يك از خانههاي آن ،يكي از اين
عبارات نوشته شده است:

 .1من هيچ اعتراض يا مسئوليتي نسبت به اين امر ندارم.
 .2من معترض هستم ،اما مسئول نيستم.

 3من اعتراض دارم و موظف هستم كه صداي عدم تأييد خود را به گوش ديگران برسانم
 .4من مسئول متوقف كردن اين امر هستم.

وقتي جاكوبسون شروع به توضيح اين رفتارهاي چهارگانه اجتماعي ميكند ،دانشآموزان به سمت خانهاي حركت

ميكنند كه نشان ميدهد در ارتباط با هر يك از آن رفتارها چه موضعي را اتخاذ خواهند كرد:
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غذا خوردن دور يك ميز در نهارخوري مدرسه همراه با تفكيك نژادي افرادي كه پشت آن ميز نشستهاند و اين كار

توسط خود آنها انجام شده است.

ديدن تقلب يكي از همكالسيها در امتحان.

شنيدن يك شوخي نژادپرستانه كه توسط دانشآموز ديگري گفته ميشود.

تماشاي دانشآموزي كم سن و سالتر از خود كه با قلدري و گردن كلفتي به انجام كاري وادار ميشود.
پنهان كردن يك فراري سياسي در خانه ،با وجودد خطرناك بودن اين كار براي خودتان و خانوادهتان.

در همان حال كه دانشآموزان از محلي به محل ديگري حركت ميكنند ،به تدريج احساس آرامش و راحتي تك

تك دانشآموزان افزايش مييابد .آنها احساس ميكنند كه ميتوانند از موضع خود دفاع كنند و از ديگران بپرسند
كه چرا آن محل خاص را انتخاب كردهاند .مربع چهارخانهي مورد بحث به جاكوبسون اين توانايي را ميدهد كه بين

ديدگاههاي مختلف دانشآموزان تعادل ايجاد كند .چنين فعاليتي ،بين آن چه كه دانشآموزان به طور طبيعي فكر ميكنند

ـ تصميمگيري شخصي آنها و نهادي كه به آن تعلق دارند ـ با "پرسشگري تاريخي" ،7ارتباط برقرار ميكند.
سؤال كردن در مورد عضويت" :ما و آنها"

با عبور دانشآموزان از اين مراحل اوليه ،جاكوبسون آنها را به بحث در اين مورد هدايت ميكند كه ماهيت مثبت

هويت ،ميتواند به انجام رفتار تفرقهانگي ِز برچسب زدن به ديگران يا تفكيك افراد بر حسب نژاد آنها منجر شود .مطالب
مربوط به برنامهي درسي آشنايي چهره به چهره با تاريخ ،زمينهي اين بحث را با توجه به رويدادهاي تاريخي فراهم ميكند

و به سؤاالتي از اين نوع منجر ميشود :نازيها ،يا هوتوها 8در روآندا ،بر چه مبنايي گروهها را از يكديگر تفكيك و به آنها

برچسب ميزدند؟ نقش تبليغات سياسي ،دولت ،و آگاهي شهروندان در افزايش تنش بين گروهها چيست؟ امروزه اين مسائل
چگونه اتفاق ميافتند؟ طي دهههاي گذشته ،چه چيزهايي تغيير كردهاند و چه چيزهايي تغيير نكردهاند؟

در يك مدرسهي راهنمايي دولتي در شهر ممفيس كه دانشآموزان آن عمدت ًا سياه پوست هستند ،دانشآموزان به

بررسي سؤاالتي از نوع سؤاالت باال ميپردازند .در اين مدرسه ،تمام دانشآموزان كالس هشتم ،واحدي را در مورد جنبش

حقوق مدني اياالت متحده ،از منظر رويكرد آشنايي چهره به چهره با تاريخ مطالعه ميكنند ]آشنايي چهره به چهره با
تاريخ و خودمان .2005[ ،براي مثال ،دانشآموزان پايهي هشتم در كالس سارا بت گريگوري 9در مدرسه راهنمايي «وايت
استيشن» 10در شهر تنسي ،بعد از تماشاي يك فيلم ويديويي در مورد تجربهي اليزابت اكفورد ،11به عنوان يكي از اولين

دانشآموزان سياه پوستي كه در سال  1957در دبيرستاني در شهر " ليتل راك" ايالت اركانزاس شروع به تحصيل كرد كه
همهي دانشآموزان آن سفيد پوست بودند ،در مورد تشكيل گروههاي «ما و آنها» به بحث و تبادل نظر ميپردازند .آنها

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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آنها با خودشان تفاوت دارد؟ و چرا براي شناخت گروههايي كه در جريان اين تعارضها تشكيل ميشوند ،اوضاع و احوال

و شرايط تاريخي آنقدر اهميت دارد؟"
درگيرشدن با متون تاريخي

درسهايي از اين نوعة به راحتي با مطالعهي عميق شرايط ،شخصيتها و رويدادهاي دورههاي متفاوت تاريخي ارتباط

مييابند و باعث ميشوند سؤاالتي از اين نوع مطرح ميشوند كه براي مسئوالنه عمل كردن در يك حكومت مردم ساالر

و در صف مقدم ،چه كاري بايد انجام داد .براي مثال ،دانشآموزان كالس شيال جاكوبسون ،مطالبي را در مورد فروپاشي
مردم ساالري در آلمان دورهي ويملر ،12ظهور نازي ،محدود شدن آزاديهاي شهروندان و شروع جنگ جهاني دوم ياد

ميگيرند .آنها زندگي شخصيتهاي تاريخي ،از جمله كساني را كه در دورهي مقاومت از خود شجاعت و دلسوزي نشان

دادند نيز مطالعه ميكنند.

اين رويكرد ،دانشآموزان را به سمتي هدايت ميكند كه بتوانند در تخيل خود با مطالب تاريخي ارتباط برقرار سازند.

جاكوبسون به هر يك از دانشآموزان نام و شرح حال مختصري از يكي از شخصيتهاي قرباني آن رژيم را ارائه ميدهد؛

مث ً
ال ،فردي را كه در طويلهاي پنهان شده بود؛ يك شهروند آلماني كه خانوادهاي را زير سقف خانهاش پناه داد و سربازي
كه دشمنان را به زور به اردوگاههاي كار اجباري ميفرستاد .دانشآموزان با تأمل در مورد شخصيتي كه به آنها ارائه شده

بود ،به پاسخگويي ميپرداختند و موظف ميشدند ،به جنبههايي از اين داستانها توجه كنند كه قب ً
ال در مورد آنها فكر

نكرده بودند؛ مث ً
ال اين كه ،چگونه اين افراد در نامههاي خود به خانه ،به توجيه رفتارشان ميپردازند و يا اين افراد به جز

ترس آشكار از خطرات بدني ،چه ترسهاي ديگري را تجربه ميكنند.

رويكرد آشنايي چهره به چهره با تاريخ ،همچنين منابعي را در مورد جنبش حقوق بشر اياالت متحده ،نسلكشي ارامنه

در طول جنگ جهاني اول ،مهاجرت چينيها 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 دورهاي از تاريخ

وقتي دانشآموزان به دورهي تاريخي ويژهاي توجه ميكنند و آن دوره را به عنوان مطالعهي موردي مورد توجه قرار

ميدهند ،توجه آنها به ميراث مربوط به آن دوره معطوف ميشود .رويكرد آشنايي چهره به چهره با تاريخ ،دانشآموزان را

طوري هدايت ميكند كه سؤاالتي در مورد عدالت و انصاف مطرح كنند .البته اين كار را وقتي انجام ميدهند كه در مورد
رويدادهاي تاريخي ،انتخاب شخصيتها و پيامدهاي آن انتخاب ،به اندازهي كافي مطالعه كرده باشند .طرح اين سؤال كه

چه كسي مسئول است ،بسياري از نوجوانان را دچار اضطراب ميكند .مطالعهي فجايع تاريخي باعث ميشود كه عمق و
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ميزان ضرورت اين سؤال بيشتر شود ،و اين همان نكتهاي است كه آدريان باك ،13كه در دبيرستان لكزينگتون در شهر

ماساچوست به دانشآموزان پايههاي سوم و چهارم دبيرستان ،درس علوم اجتماعي را آموزش ميداد ،متوجه شد.

يكي از دانشآموزان باك بعد از اين كه نيمسال 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 ميگويد" :به نظر من ،تعيين
ميزان تقصير بسيار دشوار است ،زيرا تركيب تمام نقشها باعث به وجود آمدن جنگ شد .اگر يكي از كساني كه مرتكب

اين جنايت شده بود ،تصميم ميگرفت اين كار را نكند و كسي را نكشد ـ مهم نيست كه تعداد اين قربانيان يك نفر بود

يا صد نفر ـ ممكن بود كه ديگران هم از او تبعيت كنند .در بعضي از موارد ،من همهي كساني را كه مقاومت نكردند يا
قربانيان جنگ را نجات ندادند ،به يك اندازه مقصر ميدانم و همهي مسئوليت را به گردن آنها مياندازم...

البته در اين كار ترديد دارم ،زيرا اين نوع تفكر باعث ميشود كه ما ميزان تقصير هيتلر را با ميزان تقصير تماشاچياني مساوي بدانيم

كه فقط سوگند نازي را ادا كرده بودند .احساس ميكنم ،تفاوت بسيار زيادي در ميزان صدمهاي وجود دارد كه اين دو وارد كردند".
تصميمگيري به مشاركت

بحثها و فعاليتهاي كالس درس ،هيجانهاي دانشآموزان را بيدار ميكند ،نيروي عقالني آنها را به مبارزه ميطلبد

و تفكر و تأمل در مورد اصول اخالقي را موجب ميشود .هدف رويكرد آشنايي چهره به چهره با تاريخ آن است كه به اين
سه چالش امكان دهد كه به طور طبيعي وارد فرايند تصميمگيري دانشآموزان در مورد مشاركت فـردي در امور جامعه

شوند .سفر دانشآموزان زماني خاتمه مييابد كه آنها با تأمل در مورد آن چه دربـارهي نقش

انتخابي مردم در يك جامعهي مردم ساالر آموختهاند ،پيامدهاي آن را بر زندگي خود درك كنند .آنها به وضوح در اين

مورد صحبت ميكنند كه با توجه به گزينههايي كه در سرتاسر زندگي خود با آنها مواجه خواهند شد ،چگونه در يك
جامعهي مردم ساالر بايد مشاركت بكنند.

باك از هر يك از دانشآموزان خواست تا به عنوان نتيجهي نيمسال درسي خود ،در ارتباط با رويكرد آشنايي چهره به

چهره با تاريخ ،يك «جعبهي ابزار» تهيه كنند؛ جهبهاي حاوي نمادهايي كه نشان دهند ،دانشآموزان براي اين كه بتوانند
در دنيا نقش مؤثري ايفا كنند ،چه كارهايي را انجام خواهند داد .سؤاالت و پاسخهايي كه در هر جعبه ابزار يافت ميشود

با بقيه بسيار تفاوت دارد و نشان دهندهي عالقههاي متفاوت هر يك از دانشآموزان و نحوهي رويارويي آنها با دنياست.

برايان ،14كه يكي از اين دانشآموزان است ،تخته اسكيت خود را نيز در مجموعهي خود جاي داده و نوشته است كه اين

تخته اسكيت نشاندهنده و نمايندهي "خط مشي" است كه او مانند يك شهروند خوشبخت و مرفه به آن معتقد خواهد

بود و احساس ميكند تعهد دارد كه "آموزش در مورد نژادگرايي را در همه جا اشاعه دهد".

بعضي از دانشآموزان عالقههاي خود را در حوزههاي روانشناسي و جامعهشناسي نشان ميدهند و متعهد ميشوند كه
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اين موضوع را بررسي و كشف كنند كه چه انگيزههايي باعث ميشوند يك گروه از مردم درصورت مواجهه با بيعدالتي ،فقط

تماشاچي باشند؛ در حالي كه ديگران در چنين مواردي مقاومت ميكنند .قرار دادن مقاالت روزنامه در اين مجموعه ،نشاندهندهي

تعهد بسياري از دانشآموزان براي ادامهي يادگيري در مورد دنياست .گسترده بودن طيف پاسخها به باك اطمينان ميدهد كه

دانشآموزان واقع ًا با طيف وسيعي از گزينهها مواجه هستند و به اين فكر ميكنند كه چگونه ميتوانند بر رويدادها تأثير بگذارند.

بعضي از دانشآموزان در گزارشهاي خود مراحلي را شرح ميدهند كه براي رسيدن به مسئوليتپذيري اجتماعي،

قب ً
ال آن مراحل را طي كردهاند .يكي از دانشآموزان سال آخر در سفرنامهي خود نوشت« :مدتهاي مديدي بود كه در

تيم فوتبال من ،وقتي دخترها ميخواستند در مورد چيزي صحبت كنند كه آن را دوست نداشتند ،از اين اصطالح استفاده
ميكردند" :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 دورهي 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 ،نقطهي آغازي محسوب ميشد».
رويارويي با موضوعات و درسهاي بسيار سخت

منابع رويكرد «آشنايي چهره به چهره با تاريخ» ،بيشتر ميتواند براي معلمان علوم اجتماعي و زبان مفيد باشد .اين منابع،

چارچوبي را براي بحث در مورد متون و رويدادهايي فراهم ميكنند كه شامل موضوعات تاريخي دشوار و بسيار سخت است و

ن به طور مستمر بر ارتباط گذشته با زمان حال تأكيد ميشود .اين رويكرد به جاي آن كه روشي كليشهاي و قالبي را براي
در آ 
ارائهي يك موضوع درسي در اختيار ما بگذارد ،راهي است براي هماهنگ كردن بحثهاي نظري و فعاليتهاي 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 ميكند بايد ( )1جوي عميق از تأمل در كالس ايجاد كند كه در آن ،دانشآموزان فرايند يادگيري خود را
بسازند )2( ،سؤاالتي را مطرح كند و از دانشآموزان بخواهد كه آنها نيز سؤاالت خود را مطرح كنند ( )3جو اعتماد را رواج دهد

و امكان شنيده شدن صداي دانشآموزان را فراهم كند و ( )4به سبكهاي يادگيري متفاوت احترام بگذارد (ميلر.)2005 ،15

دانشآموزان در دنيايي رشد ميكنند كه مملو از تعارض و افراط گرايي است .وظيفه ما اين است كه ابزارهايي را در

اختيار جوانان قرار دهيم تا بتوانند به كمك آن ابزارها با ديدي انتقادي فكر كنند ،ارتباط بين تاريخ و اصول اخالقي را درك

كنند و بفهمند كه درسهاي تاريخ چگونه در زمان انتخاب گزينههاي مربوط به اصول اخالقي ،ما را هدايت ميكنند .در
زماني كه بعضي از مردم احساس ميكنند هيچ قدرتي ندارند و نميتوانند در مورد گسترش نفرت مذهبي و نژادي هيچ

كاري انجام دهند ،دانشآموزان دوره «آشنايي چهره به چهره با تاريخ» راههايي را كشف ميكنند 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  1976به بعدمطالب آموزشي ،دوره آموزش تخصصي و يك

مدل آموزش را ارائه كرد كه به معلمان و دانشآموزان كمك ميكند تا بين تاريخ و گزينههاي اخالقي ،كه در زندگي خود

با آنها مواجه ميشوند ،ارتباط برقرار كنند .اين كار عمدت ًا از طريق مطالعه جنگها و ساير موارد نسلكشي انجام ميشود.

بيش از  25000مربي در سرتاسر دنيا در سمينارهاي آشنايي چهره به چهره با تاريخ شركت كرده و بيش از  50/000مربي،
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 پودمانهاي
يادگيري تعاملي آن الين )16ارائه كرده است ،كه همه آنهاي آماده خريداري است و بسياري از آنها به صورت رايگان

و آن الين ارائه شدهاند و بقيه را نيز ميتوان از كتابخانه بزرگ "رويكرد آشنايي چهره به چهره" كه كتابها را به امانت
ميدهد ،تهيه كرد .موضوعات اين منابع ،طيف وسيعي را دربر ميگيرد كه از زمان هيتلر در آلمان شروع شده و تا جنبش به
نژادي( 17اصالح نژاد بشر از طريق انتخاب بهترين افراد براي توليد مثل) ادامه يافته و به اين موضوع ميرسد كه كشورها

كتابداران بخش منبع رويكرد آشنايي چهره
بعد از يك دوره خشونت ،چگونه صدمات ناشي از آن دوره را برطرف ميكنند.
ِ
به چهره ،مربيان را در انتخاب منابع راهنمايي ميكنند.

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  subscribeكليك كنيد .معلماني كه در يك يا تعداد بيشتري از سمينارها

شركت ميكنند از امتيازاتي مانند دريافت آن الين منابع و همچنين امانت گرفتن كتاب از كتابخانه برخوردار ميشوند.
زيرنويس:
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نویسنده :گلوريا تي .آلتر
مترجم :فريده قاسمي

1

كشيدن
به چالش
كتابهاي درسي
اگر متوجه شويد كه كتابهاي درسي منطقهي آموزشي شما به درستي دانشآموزان را آموزش نميدهد و نميتواند

مسئوليتپذيري اجتماعي را به آنها بياموزد ،چه ميكنيد؟ مدارس دولتي شهر «ميلواكي» 2اخيراً با چنين مسألهاي رو به رو

شدند .اين سؤال زماني مطرح شد كه كميتهي گزينش كتابهاي درسي علوم اجتماعي ،مجموعهاي از كتب درسي رايج و
استاندارد را انتخاب كرد و گروهي از مربيان و مردم منطقه به طور جدي با اين تصميم مخالفت كردند.
مبارزهي مردم منطقه

باب پيترسون ،3معلم پايهي پنجم ،كتابهاي درسي علوم اجتماعي اين پايه در سال  2008را كه قرار بود در منطقه

مورد استفاده قرار گيرد ،بررسي كرد .او كه يكي از بنيانگذاران "سازمان" بازنگري مدارس" 4است ،در يكي از مدارس پايهي

پنجم دولتي ميلواكي به نام مدرسهي "فراتني" 5كار ميكند؛ مدرسهاي دو زبانه است در آن ،دو زبان انگليسي و اسپانيايي
به طور همزمان آموزش داده ميشوند.
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وقتي كميتهي گزينش كتاب درسي اعالم كرد كه يكي از شركتهاي دستاندركار در توليد كتاب درسي را انتخاب

كرده است ،پيترسون و همكارانش ،به بررسي و تحليل مجموعه كتابهاي اين شركت پرداختند .آنها يافتههاي خود را

با استفاده از فهرست آدرسهاي الكترونيكي «شبكهي عدالت اجتماعي مربيان» 6و نشريات سازمان بازنگري مدارس در

اختيار «سازمانهاي محلي و ملي عدالت اجتماعي» قرار دادند .همچنين ،از طريق روزنامهي محلي و گردهماييهاي هيئت
مديرهي مدارس منطقه ،اين يافتهها را در اختيار مردم گذاشتند.
يافتهها – و پاسخها

در اين بررسي اعالم شد كه كتاب درسي پايهي پنجم ،از نژادگرايي صحبتي نكرده ،و فقط بحث مختصري را به

«تبعيض» اختصاص داده است .همينطور ،نگفته است كه هيچ يك از رؤساي جمهور اياالت متحده جزو افرادي نبودند
كه صاحب برده بودند .به عالوه ،از آن دسته از جنبشهاي اجتماعي كه به موضوع بيعدالتي توجه ميكنند  -نظير جنبش

كارگري ،جنبش زنان ،جنبش صلح و جنبش زيست محيطي -در اين كتاب اثري ديده نميشود و به جاي اينها ،كتاب
افرادي را مورد توجه و اعتبار قرار داده است كه هدايت اين دستاوردها را به عهده داشتهند( .به پيترسون 2008 ،الف2008 ،ب

و 2008ج مراجعه كنيد) .7

پاسخ به اين مقالهي انتقادي ،دلگرم كننده بود؛ مردم با پيترسون و اعضاي هيئت مديرهي مدرسه تماس گرفتند و حتي

درسي پيشنهادي توسط هيئت مديره ،چندين
پاي مديريت منطقهي آموزشي مدارس به اين قضيه كشيده شد .تأييد كتاب
ِ
بار به تعويق افتاد ،زيرا در اين مدت ،گروههاي مختلف عالقهمند ،كتابهاي درسي را بررسي و رويكرد منطقهي آموزشي را

در تدريس علوم اجتماعي ،با دقت بيشتري مطالعه كردند.

در ماه ژوئن ،تعدادي از گروههايي كه با انتخاب اين كتاب درسي مخالفت كرده بودند ،تصميم گرفتند در «ادارهي

محلي انجمن پيشرفت افراد رنگين پوست» 8جمع شوند و در اين مورد بيشتر بحث كنند .اين گروه ،يعني نيروي كاري

علوم اجتماعي ،به گردهماييهاي ماهانه خود ادامه دادند و تا حدود  45نفر در اين گردهماييها حضور داشتند .نيروي كاري
مزبور ،به رياست مشترك وندل هريس 9از انجمن ملي پيشرفت افراد رنگين پوست و باب پيترسون ،از ائتالف گروههاي
متعدد ،از جمله اين گروهها تشكيل شده بود :انجمن پيشرفت افراد رنگين پوست ،انجمن زنان جوان مسيحي ،كميتهي ضد

تبعيض اعراب آمريكايي ،شوراي اقوام و گروههاي نژادي ميلواكي ،انجمن آموزشي معلمان ميلواكي ،اتحاديهي آزاديهاي
مدني آمريكا ،انجمن محلي دانش آموزان ،انجمن تاريخ كار ويسكانسين ،شبكهي عدالت اجتماعي مربيان ،مركز يادگيري

صلح ،انجمن بازنگري مدارس ،اعضاي هيئت علمي دانشگاه ويسكانسين ـ ميلواكي ،دانشگاه ماركوتي ،دانشگاه ملي لوئيس
و نمايندگان بيش از دهها مدرسه.

در ماه آگوست ،منطقهي آموزشي  ،يك گردهمايي را بين "نيروي كاري" و ناشر كتابهاي درسي برگزار كرد تا در
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مورد اين مسائل به بحث بنشينند .واكنش ناشر به نگرانيهاي شركتكنندگان ناراحت كننده بود .وقتي سؤال شد كه چرا

آن شركت ،مسائل مربوط به نژادگرايي را در كتابهاي درسي وارد نكرده است ،يكي از نمايندگان شركت گفت معلماني كه

در پيمايش آنها شركت كرده بودند ،نميخواستند مطالبي را در مورد نژادگرايي تدريس كنند؛ در نتيجه ،ناشر اين موضوع

را در كتابهاي درسي قرار نداده است .نمايندهي ديگر شركت اظهار داشت بچههاي مركز شهر از قبل و از طريق تجربهي
فردي ،مطالبي را در مورد نژادگرايي ياد گرفتهاند و اين مطالب را ميدانند؛ بنابراين نيازي نيست كه اين موضوع در كتابهاي

درسي آنها گنجانده شود.

معلماني كه عضو "نيروي كاري" بودند ،ميدانستند كه وقتي همين موضوع در مدارس فيالدلفيا مطرح شده بود ،ناشر

كتاب ،كتابچهاي به صورت پودماني ارائه كرد كه در آن به طور كامل ،تاريخ مردم آفريقاييـ آمريكايي مطرح شده بود.
آنها ناشر را متقاعد كردند كه همين كار را براي مدارس ميلواكي انجام دهد و كتابچهاي تهيه كند كه ضعفهاي كتاب

درسي پايهي پنجم را از بين ببرد .ناشر موافقت كرد ،هر چند كه در نهايت معلوم شد كه مطالب تكميلي ناكافي و بسيار پر

هزينه اند.

دستيابي به يك توافق

در پاييز آن سال ،همهي گروهها در مورد گزينش ناشر كتابهاي درسي علوم اجتماعي پايههاي ششم تا هشتم توسط

منطقهي آموزشي به وحدت نظر رسيدند .هر چند در اين كتابها ،در مقايسه با كتابهاي ناشر قبلي در پايههاي پايين ،خيلي

صريحتر به موضوع نژادگرايي توجه شده بود ،اما موضوع استعمارگري و ساير موضوعات مطرح نشده بود .با درنظر گرفتن

اين نكته ،منطقه موافقت كرد كه آموزشهاي تخصصي و تكميلي را در مورد «راهبردهاي تدريس و شناخت ضد نژادگرايي

و آموزش چند فرهنگي» برگزار كند .همچنين منطقه موافقت كرد ،براي اينكه كار گزينش كتاب درسي پايههاي سوم بهتر
انجام شود ،مطالعهاي در مورد منابع مورد نياز براي آموزش همكاري با خانواده ،همسايهها و جامعه انجام گيرد.
يك پيمايش مختصر در مورد معلمان پايهي

سوم نشان داد كه عقايد متفاوتي در مورد مفيد
بودن كتابهاي درسي كه براي اين سطح

پيشنهاد شده بود ،وجود دارد .شركتكنندگان در
اين بحث ،مشكالت بسيار زيادي را مطرح كردند؛

نظير سطحي بودن ،نادرست بودن و برخورد
"سوگيرانه" ( 10همراه با جانبداري غرضآلود) 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 مطالعهي دانشآموزان در متن مورد نظر .به عالوه،

متن نتوانسته بود روشهاي آموزشي مشاركتي را ارائه كند تا دانش آموزان تشويق شوند تا در فرايند "ساخت" 11دانش و

كسب معلومات شركت كنند .به عكس ،روشها طوري بودند كه دانشآموزان به صورت انفعالي ،اطالعات پراكندهاي را
دريافت ميكردند كه هيچ ربطي به بافت يا متني كه در آن ارائه شدهبودند ،نداشتند .آنها همچنين به چند ويژگي ارزشمند

اين كتابهاي درسي نيز اشاره كرده بودند؛ مانند گنجاندن ساير موضوعات درسي در اين كتابها؛ استفاده از ادبيات كودكان

و گنجاندن فيلمهاي 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 ميگرفت ،بلكه روشهاي آموزشي را نيز شامل

ميشد .در نتيجه ،اين منطقهي آموزشي با تصميمگيريهاي دشواري مواجه شد .ويژگيهاي كتاب درسي با انتظارات
ش آموزان در تعارض قرار داشت ،كه جزئيات آن در برنامهاي تحت عنوان «ويژگيهاي كالس
منطقه براي يادگيري دان 

درس منطقه شهري با عملكرد باال براي مدارس دولتي ميلواكي »12آمده است .در اين برنامه ،فهرست هشت ويژگي ارائه
شده بود كه عبارتاند از :جلب مشاركت فعال فراگيرندگان؛ پاسخدهي (احساس مسئوليت) فرهنگي؛ انتظارات سطح باال بر

اساس اهداف و مقاصد يادگيري؛ انتخاب روشهاي آموزشي راهبردي؛ استفاده مستمر از انواع متفاوت سنجشها؛ همكاري

با خانوادهها و جامعه؛ مشاركت و همكاري با همكاران؛ فراهم كردن شرايطي كه در آن ،فراگيرندگان بزرگسال با هيجان
زياد و عالقهمندي و تعهد در مدرسه حاضر شوند.

محتواي كتاب درسي و راهبردهاي آموزشي ،نشاندهندهي «جلب مشاركت فعال فراگيرندگان» يا «پاسخدهي (احساس

مسئوليت) فرهنگي» نبود .كتابهاي درسي همچنين از نظر مالكهاي عمومي ارزشيابي كه منطقه از آنها استفاده

ميكند ،مشكل داشتند .اين مالكها عبارتاند از :ترويج تفكر انتقادي ،درستي مطالب ،مطرح نشدن مسائل جنسي ،عدم
وجود سوگيري (جانبداري غرض آلود) و غيره.

در نهايت ،منطقه و «نيروي كاري» درس علوم اجتماعي تصميم گرفتند تا در مورد كتابهاي درسي پايهي پنجم ،سه

راه در پيش گرفته شوند:

 .1منطقه به جاي انتخاب كتابهاي درسي پايهي سوم و اقتباس از آنها ،منابع داراي كيفيت باال را تأمين و افراد را

تشويق كند تا در آموزشهاي خود ،از بهترين راهكارها و روشهاي موجود استفاده كنند.

 .2منطقه ،كتاب درسي پايهي چهارم « تاريخ ايالت» را انتخاب و يك كتابچهي مكمل نيز ارائه كند تا مسائل مربوط

به نژاد و كار /كارگر مطرح شوند.

 .3منطقه ،كتاب درسي پايهي پنجم ناشر را انتخاب كند ،به شرطي كه ناشر يك كتابچهي تكميلي نيز ارائه دهد تا

ضعفهاي اين كتاب را برطرف سازد .كتابچهي مزبور نيز بايد از طرف منطقه تأييد شود.
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وقتي ناشر به طور ناگهاني قيمت كتابهاي درسي پايهي پنجم را تا  60درصد افزايش داد و هزينهي جداگانهاي نيز

براي كتابچههاي تكميلي منظور كرد ،منطقه تصميم گرفت كه هيچ يك از كتابهاي درسي ديگر شركت را انتخاب نكند و

در عين حال ،دو توصيهي ديگر را نيز عملي سازد :از منابع پايهي سوم خودش استفاده كند كه منطقه در حال تهيهي آنها
بود ،و كتاب درسي پايهي چهارم را به همراه مطالب تكميلي آن ،تأييد كند.

انتخاب كتاب درسي علوم اجتماعي پايهي هشتم ميلواكي براي منطقه ،با  80هزار دانشآموز و  4ميليون دالر بـودجه،

تصميم كـوچكي نبود ،اما از همه مهـمتر اين بـود كـه تـوجه "مجلـه سنتينل ميلواكي" 13و يك ايستـگاه خبري تلويزيون
محلي باعث شد جامعه از اين مسائل آگاه شود و كمك كند تا گفتگويي انتقادي در مورد آموزش مسائل نژادي و چند
فرهنگي بين اعضاي جامعه ،معلمان و مديران ،و سازمانهاي گوناگون ،آغاز شود.
گزينهي ديگر

مربيان معمو ًال استفاده از كتابهاي درسي استاندارد را حمايت ميكنند ،زيرا باور دارند كه گزينهي ديگري ندارند .به هر

حال ،انحصار كتابهاي درسي در دست ناشران است و تصميمگيري مربيان در مورد انتخاب كتابهاي درسي ،با توجه به
محدوديت تعداد اين كتابها ،انجام ميگيرد .به همين دليل ،حتي وقتي معلمان و مديران از محدوديتهاي كتابهاي درسي

آگاهي دارند ،تنها ميتوانند از ميان چند گزينهي محدود ،مجموعهاي را انتخاب كنند كه از نظر آنها بهترين است.

گاهي مربيان فاقد دانش و تخصص الزم در مورد محتوا يا دانش الزم براي ارزشيابي كتابهاي درسي علوم اجتماعي

هستند ،يا اين كه وقت كافي براي بررسي دقيق كتابها ندارند .به عالوه ،گاه ناشران در كتابهاي درسي خود ،مطالبي را در

مورد مشاوران آموزشي خود ارائه ميكنند تا به طور ضمني ،اين برداشت به وجود آيد كه متخصصان مذكور كتابهاي آنها

را تأييد كردهاند .اين در حالي است كه به صراحت ،مشاوره و راهنمايي آن افراد ناديده گرفته شده است.

رويكردهاي آموزشي كه به عنوان الگو در كتابهاي درسي ارائه ميشوند ـ درست همان طور كه دانشآموزان را

اجتماعپذير ميكنند ـ معلمان را نيز با روشهاي محدودي براي يادگيري و نيز ديدگاههايي در مورد تغيير جامعه و تغيير
اجتماعي كه از نظر خود آنها قابل قبول است ،سازگار ميكنند .مذاكرات كميتهي گزينش كتابهاي درسي مدارس دولتي

ميلواكي ،اين تنگنا را آشكار كرد .معلماني كه عضو اين كميته بودند و از قبل تعدادي از كتابها را بررسي كرده بودند ،اكراه
داشتند كتابي (درسي) را انتخاب كنند كه راهبردهاي مشاركتي جديدي را ترويج ميكرد ،هر چند كه اين كتاب براي بسياري
از معلمان جذاب و جالب بود و با اهداف منطقه نيز هماهنگي داشت؛ اهدافي مانند يادگيري تجربهاي ،نوشتن به منظور درك

مطلب و حل مسئله به صورت گروهي.

ايجاد تغيير و تحول در برنامهي درسي دشوار است .الگوي غالب در آموزش ،پابرجاست ،زيرا برنامهريزي براي آموزش

مستقيم ،انتقال اطالعات ،پوشش دادن محتوا و ارائهي يك ديدگاه 14اجتماعي سنتي ،آسانتر از گنجاندن ديدگاههاي جديد
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در مورد يادگيري و جامعه است كه به مشكالت اجتماعي توجه ميكنند و مطالب انتقادي بسيار زيادي را در مورد نژادگرايي،
عدم مساوات بين دو جنس زن و مرد و تسلط فرهنگي غيرعادالنه در جامعه ارائه ميدهند .ماهيت سياسي برنامهي درسي

استاندارد از ديد جامعه پنهان است .اين برنامه ،آن قدر براي همه آشناست و آن قدر كار كردن با آن راحت است كه هيچكس

فكر نميكند خطرناك يا ناكارامد باشد.

اما احتما ًال بزرگترين مانع تغيير خود ناشران كتابهاي درسي هستند .زيرا تصميمگيريهاي آنها در مورد اين كه چه

چيزي توليد كنند ،معمو ًال براساس كيفيت آموزشي انجام نميشود ،بلكه بر اين اساس انجام ميشود كه چه چيزي بهتر به
فروش ميرود.

تغييري كه به آن نياز داريم

معلمان درس علوم اجتماعي و دانشآموزانشان به آن نوع از كتابهاي درسي نياز دارند كه بر دو پايه استوار شده باشند:

واقعيات در حال تغيير دنياي ما و مسئوليتهاي شهروندان آن .ما نميتوانيم بدون توجه به مؤلفههايي چند ،مسئوليتپذيري
اجتماعي را به وجود آوريم؛ مؤلفههايي چون :محتواي صحيح و مناسب ،ديدگاههاي متنوع و جهاني ،ارتباط داشتن با زندگي

دانشآموزان ،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 همهي مردم» (شوراي ملي نيروي كاري درس علوم اجتماعي ،1994 ،صفحهي  ،)6زيربناي اين ابعاد
برنامهي درسي است.

تغييري كه به آن نياز داريم در راه است .ميلواكي نمونهي خوبي است كه در آن ،سرپرست يك مدرسه به نام ويليام

آندره كوپولوس ،15الگويي از رهبري مشاركتي را به نمايش گذاشت كه  ،وجود ديدگاههاي گوناگون را تشويق ميكرد .در
گردهمايي هيئت مديرهي يك مدرسه ،يكي از اعضاي هيئت مديره به نام جنيفر مورالس 16اظهار كرد كه جوامع محلي بايد

به ناشران كتابهاي درسي بگويند كه «واقعبين باشيد» .او ميگويد « :ما بايد بتوانيم در مورد مبارزهي اين ملت با تبعيض
نژادي ،تبعيض براساس جنسيت افراد و ساير اشكال ظلم و ستم صحبت كنيم .بچههاي ما نياز دارند افراد نمونهاي به آنها
نشان داده شوند كه در مبارزه براي از بين بردن اين بيعدالتيها شركت كردهاند».

به گفتهي بيل بيگلو ،17متخصص برنامهريزي درسي از «سازمان بازنگري مدارس» ،معلمان نياز دارند صداي خود را

به گوش ديگران برسانند .او ميگويد« :معلمان با مشاركت و همكاري سازمانهاي اجتماعي ميتوانند كتابهاي درسي را
بررسي كنند و ببينند كه چه مطالبي در اين كتابها هست .آنها ميتوانند كتابهاي درسي را به چالش بكشند (آنها را زير

سؤال ببرند و در مورد محتواي مطالب آنها سؤاالت انتقادي مطرح كنند) ،ميتوانند از منطقه بخواهند كه جايگزينهاي

متعددي براي يك كتاب ارائه كند ،و ميتوانند عضو يكي از گروههايي باشند كه اين جايگزينها را تدوين ميكنند .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 خالقيتها و همكاريهاي

گروهي حمايت كند».

معلمان غالب ًا تصور ميكنند ،مجبور هستند فقط كتابهاي درسي را تدريس كنند .بيگلو به ما خاطر نشان ميكند كه «اين

تصور درست نيست» و خطرات اتكاي بيش از اندازه بر كتابهاي درسي را يادآوري ميكند .به عالوه ،به ندرت ممكن است

كتابهاي درسي براي دانشآموزي جالب باشند يا او احساس كند ،مطالب كتابها با زندگي او ارتباط دارند .كتابهاي درسي
معمو ًال داراي اين ضعف هستند كه نميتوانند به درستي رويدادها و پديدههاي اجتماعي را تبيين كنند و معمو ًال با نگاهي
عميق به مسائل نگاه نميكنند يا دانشآموزان را تشويق نميكنند كه سؤال كنند" :چرا؟" آنها همچنين به دانشآموزان

ميگويند كه به حرفهاي چه كساني بايد گوش داد و به چه كساني نبايد گوش داد.

دروس علوم اجتماعي بايد به دنبال پاسخ اين پرسش باشد .كه" :چگونه ميتوان جهان را به جاي بهتري براي زندگي

تبديل كرد؟" اگر جايگزينهاي متعدد و هدفمندتري براي كتابهاي درسي تهيه شوند ،مربيان بهتر ميتوانند حس كارايي

دانشآموزان را پرورش دهند و به آنها بفهمانند كه مهم هستند و گزينهها و اعمال آنها ميتواند موجب ايجاد تغيير در
دنيا شود.
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سنجشحوزهيعاطفي
دردانشآموزان
نویسنده :جيمز پوفام
مترجم :محمدجعفر جوادي

حاالت عاطفي دانشآموزان ،شامل نگرشها ،عالقهها و ارزشهايي است كه در مدرسه كسب و ابراز ميشوند؛ اين

حاالت ميتوانند نقش بسيار مهمي در زندگي بعد از مدرسهي دانشآموزان ،و حتي بيش از پيشرفتهاي شناختي آنها

اهميت داشته باشند .اما چرا حوزهي با اهميتي چون حوزهي عاطفي ،مورد سنجش قرار نميگيرد؟

يك عامل بازدارنده آن است كه تعداد اندكي از معلمان ،چگونگي انجام اين كار را ميدانند .با اين وصف ،سنجش

حوزهي عاطفي نسبت ًا آسان است .معلمان بايد بدانند كه الزم نيست به دنبال سنجش دقيقي از هر يك از دانشآموزان

باشند .به عكس ،سنجش عواطف دانشآموزان در قالب ُكل كالس ،معلمان را قادر ميسازد تا به "استنباطهايي از كالس"
دست پيدا كنند؛ يعني استنباطهايي
دربارهي تمايالت عاطفي همهي
دانشآموزان .چنين استنباطهايي
به هنگام برنامهريزي معلمان در

تدريس ،ممكن است بسيار كمك

كننده باشند .براي مثال ،اگر معلم
رياضي دريابد كه دانشآموزان او،
به عنوان يك گروه ،نگرش مثبتي

نسبت به رياضيات ندارند ،ميتواند
فعاليتهاي كالس را طوري تنظيم
كند كه نگرش مثبتي در آنها در

مورد رياضي به وجود آيد.

شواهد مربوط به حاالت
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عاطفي دانشآموزان ،معمو ًال از طريق پاسخهاي آنها به "سياهههاي عاطفي" به دست ميآيد .به عالوه ،به منظور پيشبرد

صحت و درستي پاسخها ،بايد با پاسخها به صورت گمنام برخورد شود؛ يعني ،پاسخگويي دانشآموزان به سؤاالت بايد
صرف ًا با زدن ضربدر در مقابل پاسخ صحيح يا كشيدن دايره به دور آن صورت گيرد و ضرورتي براي نوشتن نام آنها وجود
نداشته باشد .اين سنجشها همچنين نبايد اظهارنظرهاي كتبي دانشآموزان را بخواهند؛ چرا كه اغلب معلمان ميتوانند از

روي دست نوشتههاي دانشآموزان ،آنها را شناسايي كنند.
سياههي عاطفي چيست؟

سياههي عاطفي ،بعد از طراحي سياهههاي نگرشي و توسط روانشناس سازماني ،يعني رنسيس ليكرت 1حدود 80

سال قبل ،ابداع شد .هر سياهه ،داراي مجموعهاي از جملههاست و از دانشآموزان ميخواهد تا موافقت يا مخالفت خود

را با آنها اعالم كنند .در مورد دانشآموزان بزرگتر ،معلمان ميتوانند از سياههي پنج گزينهاي استفاده كنند ،كه ليكرت

ال موافق ،موافق ،نامطمئن ،مخالف تا كام ً
استفاده ميكرد و از كام ً
ال مخالف ،درجهبندي شده است .در مورد دانشآموزان

كوچكتر ،دو يا سه پاسخ كفايت ميكند.

تهيهي هر سياهه توسط معلم با شناسايي چندين متغير عاطفي كه به نظر او براي آموزش در آن كالس مهم است ،شروع

ميشود .براي مثال ،معلم دورهي ابتدايي ميتواند به دنبال آن باشد كه تمايل مثبت دانشآموزان خود را به مطالعهي آزاد بهبود

دهد .او ميتواند "عالقه به خواندن" را به عنوان يك متغير قابل اندازهگيري در سياههي عاطفي خود به حساب آورد .همين معلم،

همچنين ميتواند "اعتماد به نفس دانشآموز در ارائهي گزارش شفاهي به كالس" را به عنوان متغير ديگر در نظر بگيرد.

سپس او جملههايي را به صورت زوج براي هر متغير عاطفي تدوين ميكند كه يكي از آنها داراي بيان مثبت و ديگري

داراي بياني منفي است .براي مثال ،در مورد متغيري كه به اعتماد به نفس در ارائهي گزارش كالسي مربوط است ،جملهي

مثبت ميتواند به اين صورت باشد" :اگر از من تقاضا شود كه يك گزارش شفاهي ارائه كنم ،ميتوانم اين كار را به نحو احسن
انجام دهم ".جملهي منفي براي همين متغير از اين قرار است" :وضع چندان خوبي در ارائهي گزارش شفاهي به همكالسان

ندارم ".براي هر يك از اين جملهها ،كه به طور تصادفي در سراسر سياهه توزيع شدهاند ،دانشآموزان ميزان موافقت خود را

اعالم ميكنند .هر سياههي عاطفي ميتواند شامل دو يا چهار جمله براي هر متغير باشد كه نيمي از آنها مثبت و نيم ديگر
منفي هستند .بنابراين ،سياههي عاطفي نمونه ميتواند 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 ـ گزارشي" را شامل ميشود.
نحوهي نمرهگذاري سياهه

براي نمره دادن به هر سياهه ،نمرات را ميتوان به موافقت با جملهي مثبت و مخالفت با جملهي منفي اختصاص داد.
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بنابراين ،فرض كنيد در حال اندازهگيري دو متغير عاطفي در سياههاي از اين نوع ،براي دانشآموزان پايهي پنجم هستيد

تا عالقه و اعتماد به نفس آنها را به خواندن و ارائهي شفاهي يك گزارش دريابيد .چهار جمله به هر متغير اختصاص داده
شده كه دو مورد آن مثبت و دو مورد آن منفي است .همينطور ،فرض كنيد كه براي هر جمله ،سه جواب در نظر گرفته
شده است :موافقم ،مطمئن نيستم و مخالفم.

اگر دانشآموزي با دو جملهي مثبت موافق و با دو جملهي منفي در مورد متغيري خاص ،مخالف بود ،نمرهي او حداكثر

ممكن خواهد بود .در چنين سنجشي و براي متغير مذكور ،اين نمره  12خواهد بود (اختصاص  3نمره به هر يك از دو جمله
مثبت ،كه دانشآموز با آن موافقت كرده است) .بنابراين ،مخالفت با جملهي مثبت و موافقت با جملهي منفي ،يك نمره
براي هر جمله خواهد داشت .بدين ترتيب ،دانشآموزاني كه در اين طبقه قرار ميگيرند ،پايينترين نمره را براي اين متغير

دريافت خواهند كرد؛ يعني نمرهي چهار را.

در مرحلهي بعد ،معلم ،پاسخهاي كالس به سؤاالت مرتبط با هر يك از دو متغير عاطفي اندازهگيري شده را بررسي

ميكند و به استنباطي دربارهي تمايل عاطفي كالس دست مييابد .براي مثال ،اگر نمرهي متوسط معلم اين كالس 9/8

(از  )12براي عالقه به خواندن و ( 4/6از  )12براي اعتماد به نفس در ارائهي گزارش شفاهي در كالس باشد ،به اين معني

است كه معلم بايد آموزشهايي را به منظور ارتقاي اعتماد به نفس بيشتر در مهارتهاي ارائهي شفاهي دانشآموزان فراهم
كند .عالقه ِ دانشآموزان به خواندن ،ظاهراً باالست و نيازي به آموزش در مورد اين متغير مشاهده نميشود.
چگونگي كنترل و برقراري تعادل

بعضي از دانشآموزان ،به دليل نگراني از رنجش معلم ـ و با وجود اين كه پاسخهاي آنها بدون نام است ـ جوابهايي

به بعضي از سؤاالت ميدهند كه مطلوبيت اجتماعي (يا آن چه كه معلم ميپسندد) را هدف قرار ميدهد .ساير دانشآموزان

كه از اين فرصت براي "تسويه حساب" با معلم سود ميبرند ،پاسخهايي را انتخاب ميكنند كه معلم خواستار آنها نيست.
بنابراين ،اين دو نوع پاسخ ،كم و بيش يكديگر را خنثا ميكنند .البته اين پاسخگويي غالب ًا سنجشي كامل نيست ،ولي

تخمين قابل كاربردي را در مورد تمايالت گروهها به دست ميدهد.

براي دستيابي به پيامدهاي عاطفي مهم ،مث ً
ال "احساس مسئوليت اجتماعي در دانشآموزان" ،زمان براي انجام

اقداماتي فراتر از حرف زدن صِ رف دربارهي اين پيامدهاي مطلوب ،فرارسيده است؛ يعني اندازهگيري آنها.

زيرنويس:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Rensis Likert
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