
آيندة  مدرسه
گفت وگو با دکتر محمدرضا سرکارآرانی

اشاره
آیندةمدرســهچهخواهدشد؟آیادرآینده،مدرسهبههمین
وضعکنونیخواهدبودیاســاختارآنتغییرمیکندویادیگر
نهادیبهناممدرسهدرجوامعآیندهنخواهدبود؟پرسشهایی
دربارةاینموضــوع،محورگفتوگویمابــادکترمحمدرضا
سرکارآرانی،استاددانشکدةتحصیالتتکمیلیعلومتربیتیو

در ناگویا دانشگاه انسانی توسعة
ژاپناست.

موضوعاولینشــمارةنشریهمدرسةزندگيدرسال
جدید؛آیندةمدرسهاست.درسالگذشتهعدهایدر
ایرانبحثمرگمدرسهرامطرحکردند.سؤالمناز
شماایناســتکهآیادرمطالعاتخودتاکنونبااین
موضوعبرخوردداشتهایدیادربارةآنصحبتکردهاید؟
دکترسركارآراني:با توجه به هیجانات این روزها و بحث های 
روزافــزون فناوری اطالعــات و ارتباطــات و ارتباط آن ها با 
تحوالت فرهنگی و اجتماعی، به ویژه در توزیع و ترویج 
ارزان دانش و اطالعات، سرنوشت مدرسه در آینده 
موضوعی به روز و قابل درک اســت. این موضوع 
نه تنها در رسانه ها و مجامع علمی بلکه حتی در 
برنامه های درسی )سیالبس( دانشگاهی نیز 
خود را نشــان می دهد. برای نمونه، درسی 
با عنوان »پداگوژی« برای دانشجویان دورة 
لیســانس دارم که به صورت سخنرانی1 در 
یک ســالن بزرگ با تعداد زیادی دانشجو 
ارائه می شود. در برنامة )سیالبس( این درس 
دو جلســه به این موضوع اختصاص داده ام. 
از دانشــجوها می خواهم یک جلسه تحقیق 
کنند و با هــم در گروه های چند نفره نتایج 
تحلیل هایشــان را جمع بندی کنند و در یک 
جلسه یافته هایشــان را به کالس ارائه دهند. 

رضابهرامیدكترمحمدعطاران
 عکـــــس 

بهنازپورمحمد
 تنظیم کننده 
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بارتربیترابه
تمامینمیتوان
بهدوشمدرسه
گذاشت.تربیت
امریاجتماعیو
حاصلتعاملهمة
عناصروسازههای

فرهنگی-
اجتماعیجامعه

است

پرسش اساسی آن ها این اســت: مدرسه در صد سال آینده به 
چه شکلی خواهد بود؟ سؤال، مثبت طراحی شده است؛ یعنی 
بحث اینکه مدرسه نخواهد بود، نیست! پرسش از شکل،  محتوا 
و ماهیت و نحوة اداره و چرایی مدرسه در آینده است. راهنمایی 
من به دانشــجویان تأکید بر این نکتة مهم است که اواًل زاویة 
دید یا به تعبیر من لنز و چشم انداز خود را مشخص کنند و ثانیًا 
برای نتایج خود استدالل های قابل قبولی براساس شواهد عینی 
سازمان دهی کنند. یک گروه از زاویة فناوری اطالعات می بیند، 
یکی از لحاظ مهارت های تازه ای که انســان اجتماعی بدان نیاز 
دارد می بیند، و گروهی دیگر به ماهیت کار و اقتصاد و کارکرد 
پول و گروهی به ترکیب جمعیت و مهاجرت و ... می پردازد. هر 
گروهی خط مشی2 خود را مشــخص می کند و براساس آن به 
دنبال شــواهد عینی برای تحلیل و استنتاج خویش می رود. در 
آخر جلســة دوم بچه ها از من می پرسند: »استاد نظر خود شما 
چیســت؟« این هیجان انگیزترین بخش سیالبس درس است و 

طراحی من برای این کالس!
من البته به جای اینکه نســخة آماده شدة خودم را بپیچم، به 

سراغ لنز یا چشم اندازی می روم که دانشجویان 
ندیده اند. مثاًل در ســال تحصیلی گذشــته به 
موردی اشــاره کردم که گروه ها به آن نپرداخته 
بودند؛ با این مضمون که اگر می خواهیم بدانیم 
مدرسه در صد سال آینده چگونه است، احتمااًل 
یک راهش این است که از منظر تاریخی به این 
مســئله بنگریم و آن را تحلیل کنیم. برای ارائة 
شواهد عینی اثربخش هم می توانیم ببینیم در 
صد سال گذشته برای مدارس چه اتفاقی افتاده 
است. صد سال پیِش مدرسه را از ابعاد گوناگون 
بررســی کنیم و نتایج روند تحول آن را تا زمان 
حاضــر به مثابة شــاهدی عینی بــرای تحلیل 
آینده مدرســه به کار گیریم. برای این تحلیل 

هــم، پایان نامة دکتری در تاریخ آموزش و مدارس ژاپن از دورة 
می جی 3 )1868( را معرفــی و خالصه ای از نتایج آن را برای 
دانشــجویان بازگو کردم. در تحلیل نهایی و تعاملی سازنده هم 
برایشان توضیح دادم که چرا عنوان پرسش مثبت طراحی شده 
اســت. چون واقعًا بنیان های مدارس ما در این دهه ها از منظر 
پداگوژیکی چندان متحول نشــده اســت؛ اگرچه ساختمان ها 
و بناهــا و ســخت افزارها خیلی به روز شــده اند. بنابراین، برای 
ســال های آینده هم مدارس خواهند ماند ولی امیدواریم شکل 
اداره و مناسبات و محتوا و چرایی وجودی شان با توجه به بافت 
تاریخی و جغرافیایی کــه در آن قرار دارند و نقش های تازه ای 
که می توانند داشته باشــند، متحول شود. البته فناوری ها هم 
می تواننــد در این تعامل دو ســویه اثربخش تر عمل کنند؛ به 
نحوی که فرایند و ماهیت پداگوژی را بهســازی کنند نه اینکه 
مدارس، انبار ســخت افزار و نرم افزارهای ارتباطی و بازاری برای 

شرکت هایی باشند که همه جا آمادة جذب مشتری اند.

اگرمدرســهرانهــادیاجتماعــیمانندنهاد
خانوادهدرنظربگیریم،درنهادخانوادهتحوالت
وتغییراتزیادیدیدهمیشــود.خانوادهایکه
گســتردهبوده،بهخانوادةهستهایتبدیلشده
اســت.اینخانوادةهستهایمناسباتشدرنسل
جدیدتغییراتیمیکند؛نمیدانیمشکلگیریآن
اصاًلشکلگیریخانوادهاستیاترتیباتجدید،
بهخصوصدرجوامعغربی.چطورمیشودکهنهاد
خانوادهتغییرکردهولینهادمدرسهتغییرنکرده
استیااگربهقولشماتغییرکرده،اینتغییردر

کدامبخشاتفاقافتادهاست؟
دکترسرکارآرانی:پرسش  شما چند جنبه دارد. تعبیری 
را دربارة آموزش وپرورش، که مدرســه ســازة اصلی آن است، 
بــه کار می گیرم کــه اگر اجازه بدهید، آن را در اینجا با شــما 
و خواننــدگان مجله نیــز در میان می گــذارم. منمیگویم
آموزشوپرورشدرهــرجامعهایمانند
مادرخانهعملمیکند؛خودداراســت،
نگهداراست،سعیمیکندحرفخانواده
بیروننرود،باکموکاســتیهامیسازد
وصورتخودشراباســیلیسرخنگه
همهخسته وقتی میکند میدارد.سعی
وکوفتهبهخانهمیآیند،تروخشــکو
ازسهمخودشمیگذرد؛ کند. آرامشان
آنجاهاییکهکمترکســیکوتاهمیآید،
مادرکوتاهمیآید.بیشــتراهلهمکاری
استتارقابت؛اولینکسیاستکهسفره
رامیاندازدولیآخریننفریاستکهغذا
میخورد ... . این تعبیر که آموزش وپرورش به 
مثابة مادر خانه است، فقط برای آموزش وپرورش ایران نیست؛ 
برای آموزش وپرورش ســایر کشــورها هم بدین گونه است. در 
تعابیر خارجی می گوینــد: آموزش وپرورش نهادی محافظه کار 
اســت! ولی من این تعبیر را نمی پسندم. از این منظر است که 
می گویم خانواده عوض می شود، ساختار اقتصاد عوض می شود، 
ساختار سیاسی ممکن است عوض شود، شبکه و توسعة قدرت 
ممکن اســت در یک جامعه عوض شود. در یک جامعه ممکن 
است حتی منشأ مشروعیت قدرت عوض شود، سازوکار توزیع 
قدرت دگرگون شــود ولی آموزش وپرورش مثل مادر، آخرین 
کســی است که سر ســفرة تحوالت می آید. وقتی هم می آید، 
احتیاط کاری هــای خــاص خودش را دارد و خیلی ســریع به 
تغییرات و تحــوالت تن نمی دهد. اینجــا از این منظر من به 
کتــاب »آیا آموزش وپرورش می توانــد جامعه را تغییر دهد؟« 
نوشتة مایکل اپل اســتناد می کنم. اپل در فصل آخر خودش 
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بعد از ســال ها تعبیر جالبی دارد؛ می گوید: »ما نمی توانیم به 
پرسش این کتاب پاسخ دهیم؛ زیرا آموزش وپرورش بخشی از 
جامعه است.« البته این پرسش هیجان انگیزی است و می توان 
خوش بین یا بدبیــن بود و این به لنز یا خط مشــی فرهنگی، 
اجتماعی یا علمی و فلســفی شما بستگی دارد. به این راحتی 
نمی شــود به این سؤال پاسخ گفت. شاید نقش ما دربارة آیندة 
مدرسه بیشتر آشــنایی زدایی از پرسش هایی از این گونه باشد؛ 
یعنی یک بار دیگر پرســش هایمان را دربارة مدرســه روتوش 
کنیــم؛ به کجا و چرا می گوییم مدرســه؟ در چه جامعه ای؟ با 
چه مناســباتی از قدرت و ثروت و منزلت و ...؟! این مدرســه 
سازة اصلی چه نظام آموزشی ای است؟ سازة اصلی کدام جامعه 
اســت؟ در چه هزاره ای؟ شما در کدام هزاره زیست می کنید؟ 
این مدرســه در چه اجتماعی واقع اســت؟ در ژاپن، مدرسه، 
محور و نبض ارتباط و کنش اجتماعی اجتماعات محلی است. 
حتی شنبه و یکشنبه ها هم مدرسه باز است و پیرزن، پیرمردها 
در آنجا گلف یا والیبــال و ... بازی می کنند یا از کالس هایش 
برای انواع فعالیت های فرهنگی خیریه استفاده می کنند! بچه ها 
هم می آیند. این مدرسه با اجتماع نسبت فعالی دارد. تعطیالت 
عید در تهران گردی مدارسی را در مناطق گوناگون شهر تهران 
دیدم که دورتادور دیوار آن ها عکس ده ها بچه را زده بودند که 
مثاًل این ها برندة المپیاد هســتند! ایــن دانش آموزان از مالزی 
رتبــه آورده یا فــالن دانش آموز در زبان از کانــادا رتبه آورده 
اســت و ...! تعجب کردم؛ کسی فکر نمی کند که عکس بچه ها 
و مشــخصات خصوصی آن ها حرمــت دارد و حریم خصوصی 
محســوب می شــود. نکتة آخر اینکه تعریف مدرسه چیست؟ 
شاید کسی بگوید نه، مدرسه خیلی عوض می شود. با قرار دادن 
پسوند »هوشمند« ســناریوهای فرهنگی آموزش و پیامدها و 
کیفیت یادگیری عوض می شــود؟ ده ها عکس بزنید و زیرش 
بنویسید مدرسة ... هوشــمند! کسب وکار آموزشی البته شاید 

رونق بگیرد ولی ماهیت تربیت امر دیگری است.
این تبلیغــات بعضًا ممکن اســت ما را به اشــتباه بیندازد. 
یک وقت هایی معلمان در ایران می گویند مگر نه اینکه آموزش 
برای توسعه است، مدرسه شرط مهم توسعه است و ما هم محور 
آموزش هستیم؟ من جواب همة این سؤال ها را مثبت می دهم.

می گویند پس چرا كمتر به معیشــت ما توجه مي كنند ؟ من 
هم می گویم اگر برخي ساعات دروس تغییر كند و تجدید نظر 
كننــد، اتفاق خاصی نمی افتــد. )در اینجا اجازه بدهید مطالعة 
کتاب اپل ترجمة خانم نازنین میرزابیگی را که انتشــارات آگاه 

)1395( چاپ و منتشر کرده است، توصیه کنم(.

درنهایت،شــمامعتقدیدکهمدرســهبهعنوان
پدیدهایمدرنمنهدمنمیشــوداماقائلبهاین
هســتیدکهکژکارکردهایــیداردکهمیتوانند

بهسازیشوند،بهبودپیداکنندیااحیانًاتغییرات
وتحوالتیدراینکارکردهاایجادشود.منتهاباز
بافتمدرسهاست؛یعنیچیزینیست دردرون
کهبیرونازمدرسهباشــدوبگوییمکهمدرسه
مضمحلمیشــود.اتفاقتــازهدرجایدیگری
میافتد.حاالآموزشی،پرورشی،توسعهایموردی

ازمجرایآنصورتخواهدگرفت.
دکترسرکارآرانی:من امیدوارم که این فناوری اطالعات، 
تحولی ایجاد کند. مدرسه شــاید کارش تربیت نیروی انسانی 
و نیروی کار باشــد اما بار تربیت را به تمامی نمی توان به دوش 
مدرسه گذاشــت. تربیت امری اجتماعی و حاصل تعامل همة 
عناصر و سازه های فرهنگی- اجتماعی جامعه است. تربیت فقط 
کار مدرســه نیست. تربیت مجموعة مناسبات و تعامالتی است 
که در زادبوم4زندگی زندة اجتماعی از تعامل میان  ســازه های 
اجتماعی، مســجد، محراب، بــازار و خیابــان، کوچه، پارک، 
حسینیه، رادیو، تلویزیون، سینما،  صلح و نزاع، خانواده، ورزشگاه 
و فروشگاه و ... ساخته می شود. مجموعة گردش کار این هاست 
که تعامل می ســازد، ارتباط می ســازد، گفتن، شنیدن و رفتار 
می سازد و مدرسه تحت تأثیر این هاست و خروجی کیفیت این 

تعامل، کیفیت تربیت است.

منبهتحولیاشارهمیکنمکهازچنددهةگذشته
درجهانشــاهدآنبودهایموآنپدیدةتحصیل
درخانهیامدرسهدرخانه5است.بههرحال،این
پدیدهبهنوعیرقیبمدرســهمحسوبمیشود.
ممکناستجریانضعیفیباشدوتعدادکسانی
کهمدرسهرابهخانهآوردهانداندکباشدولیبه
هرحال،رقیبمدرسهاست.اینپدیدهراچگونه

تحلیلمیکنید؟
دکترسرکارآرانی:بر این اساس، شــما مدرسه را جایی 
فرض می کنید که بســته های دانش جابه جا و ترویج می شود. 
بســته هایی از دانش با هدف پرورش مهــارت، تربیت نیروی 
انسانی، دست ورزی و اخذ گواهی نامه ترویج و توزیع می شوند! 
در کشــورهای دیگری هم نمونه هایی از این مدارس را داریم 
ولی تعدادشــان ناچیز است. بیشتر برای فرزندانی است که به 
دالیل گوناگون فردی یا اجتماعی یا خانوادگی و حتی زندگی 
مدرســه ای حاضر به حضور در مدرســه نیســتند. بچه ها در 
این مراکز ثبت نام می کنند و براســاس استعداد و توانایی شان 
راهنمایی می شوند. خیلی هم با آن ها مدارا می شود که دست 
کم به این گونه مراکز بروند و زیر چتر پوشش اجتماعِی جایی به 
نام مدرسه از نوعی دیگر باشند! بچه ها هر ساعتی می خواهند 
می آیند و هر ســاعتی بخواهند می روند؛ برنامة کالس ها را به 
نحوی که دلخواهشــان اســت تنظیم می کنند. فعالیت اوقات 
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فراغت بین کالس ها را خودشــان تنظیم می کنند و بیشــتر 
کالس های درس آن ها هم به شــکل یادگیری تلفیقی طراحی 
می شــود که اغلب مبتنی بر روش حل مســئله است. در آنجا 
ارزشیابی مثل کالس های دیگر وجود ندارد. از نظر تاریخی هم 
بیشتر برای بچه هایی با نارسایی خاص حسی حرکتی یا روانی 
ذهنی بوده اســت ولی اخیراً به جهت مسائل اجتماعی مدرسه 
و خانواده، بچه های معمولی هم به آن گرایش پیدا کرده اند. در 
آســیا در کره و بعد از آن در ژاپن رواج دارد و استداللشان هم 
این است که بچه هایی با توان در سر دیگر منحنی معمولی  6 را 
هم شامل می شــود. استدالل این بچه ها و خانواده هایشان هم 
این است که در دنیای پرشتاب امروز، مدرسه جایی برای اتالف 
وقت است و مشغول شدن به امور کم اهمیت یا ایدئولوژی حاکم. 

بــرای مثال، مادری در کــرة جنوبی می گفت: 
»بچه ام می خواهد به دانشــگاه هــاروارد برود؛ 
بنابراین، چه ضرورتی دارد هر روز برود مدرسة 
عادی نزدیک منــزل؟ هفته ای یک روز می رود 
برای تشریفات رسمی و بقیة برنامه هایش را به 
شیوة مدرســه در خانه یا تحصیل در خانه که 
شما فرمودید، سازماندهی می کنیم.« البته در 
نظر داشته باشید که این نوع مدارس اغلب هم 
در دورة متوسطه قابل بررسی و اجراست؛ وگرنه 
در دورة آمــوزش عمومی نه  ســاله نه چندان 
عملیاتی است، نه مقرون به صرفه و نه حتی از 
نظر تربیتی، اثربخش! حتی اگر شما فرض کنید 
مدرسه جایی است که بستة دانش زنده یا مرده 

جابه جا می کند.
البتــه ایران هــم در تاریــخ آموزش وپرورش 
خود تجربه هایی از مدرســه در خانه دارد و در 
شــهرهای مذهبی هم می توانیــد رگه هایی از 
آن را پیــدا کنید؛ به ایــن ترتیب که بچه ها در 
خانواده نزد والدین درس می خوانند و به صورت 

متفرقه در امتحان های رســمی برای اخذ گواهی نامه های الزم 
اقدام می کنند. االن در تهران خانواده هایی هستند که به ارزیابی 
ســرمایه گذاری در مدارس غیردولتی مشغول اند و می گویند نه 
با مدرســه زبان مشترک داریم نه آموزش وپرورش توان هدایت 
تحصیلــی خانواده هایی مانند مــا را دارد؛ ما که حاضریم خرج 
تحصیل فرزندانمان را بپردازیم. در اینجا مثالی عرض می کنم؛ 
من می آیم اداره پیش شما، که کارشناس ارشد آموزش هستید 
و می گویم بچه ای دارم که ریاضی اش متوسط است، انشاء خوبی 
می نویسد، نقاشی اش خوب نیست، موسیقی پنج دقیقه گوش 
می دهد حوصله اش ســر می رود و از کنسرت می زند بیرون. در 
جمع آرام اســت؛ تنها که هست شلوغ کار است، و ... . من خرج 
تحصیل بچة خودم را هم می توانم بدهم. شما مدرسه ای معرفی 

کنید که بچة مرا یاری دهد تا جهان خود را بســازد. چون فکر 
می کنم مدرســه جایی اســت که می تواند یا باید به فرزند من 
کمک کند که جهان خود را بســازد! مــا چقدر توان داریم که 
این دسته از اولیا را راهنمایی کنیم؟ مدرسه ای ممکن است به 
دالیل بسیار از نظر اولیا یا جامعه یا مطابق سنجه های تحصیلی 
قابل قبول باشد ولی این امر ضامن آن نیست که برای فرزند من 
اکوسیستم مناسبی برای رشد، تعالی و تربیت و ساختن جهان 
خاص خود داشــته باشد! شما به مثابة کارشناس آموزش اداره 
وقتی نتوانید خانواده هــا را راهنمایی کنید، بالطبع، نظارت بر 
مدارس و پیش از آن شناخت اینکه مدارس چند دسته اند و به 
چه کار اندرند، هم دشوار است. خود این مدارس هم صرف نظر 
از شکل ادارة گروهی )کلونی( و قبیله ای، چنان که افتد و دانی، 
نمی توانند خودشــان را معرفی و مطرح کنند و 
بگوینــد چه اختصاصاتی داریم، و با یکدیگر هم 
ارتباط اثربخشی برای یادگیری و بهسازی ندارند. 
در این فضا همهمة پدیدة مدرســه در خانه داغ 
می شــود ولی ایــن بحث ها پیامــد ناکارآمدی 
آموزش مدرسه ای و نیاز روز خانواده ها و ناتوانی 
مدیریت آموزش است. مدرسه یکی از زنده ترین 
ســازه های فرهنگی اجتماعی ماست و خواهد 
ماند. البته کیفیت زنده بودنش به کیفیت زنده 
بودن جامعه بســتگی دارد. مــن می گویم زنده 
بودن، یعنی مسئله داشتن؛ تنها کسی كه مرده 
اســت مســئله اي ندارد، آن هایی که مانده اند، 
مســئله دارند. زندگی کردن هم یعنی نحوه ی 
حل مســئله! بعضی وقت ها می گوییم کیفیت 
زندگی یعنی کیفیت حل مسئله؛ پس، کیفیت 
و ســبک زندگی من حکایتی است از کیفیت و 
سبک حل مسئلة من! مقایسة جوامع نیز از این 
منظر جالب است. ســبک زندگی یعنی سبک 
حل کردن مسئله. مسئلةماچیست؟سطح
نزاعکجاست؟آیامسئلههایماشبهمسئلهاندیاخود
مسئله؟مامسئلهحلمیکنیمیاجابهجامیکنیم؟آیا
راهحلهایمامسئلهراحلمیکندیامسئلةامروزما
مســئلةتازةصبحفردایماوفرزندانمانخواهدبود؟
مسئلههایماآشنایندیابهآشناییزدایینیازدارند؟

و....

پینوشتها
1. lecture
2. Platfoem
3. .Meiji
4. Ecosystem
5. Home Schooling
6. Normal

مدرسهیکی
اززندهترین

سازههایفرهنگی
اجتماعیماست
وخواهدماند.

البتهکیفیتزنده
بودنشبهکیفیت
زندهبودنجامعه
بستگیدارد.زنده
بودن،یعنیمسئله
داشتن؛آنهایی
کهماندهاند،
مسئلهدارند.

زندگیکردنهم
یعنینحوهیحل

مسئله!
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