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افسانه تعليم و تربيت: مطالعه موردي يك مدرسه به روش خبرگی و 
نقادي تربيتی*

                                                                      مرجان میرشمشیری1                                                                                                                                       
                                            دکتر محمود مهرمحمدی 2

چکيده
مطالعه حاضر که  با هدف شناخت فرایند یاددهی ــ یادگیری و زندگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه 
چهارم دره ابتدایی در شهر تهران انجام پذیرفته، مطالعه ای کیفی است که از روش ارزشیابی »خبرگی و نقادی 
تربیتی« ارائه شده توسط »آیزنر« بهره گیری نموده و چهار مرحله توصیفی، تفسیری، ارزشیابی و مضمون یابی 
جهت  است.  گرفته  قرار  مقایسه  و  مشاهده  مورد  چهارم  پایه  کالس  دو  حاضر  پژوهش  در  است.  دربرگرفته  را 
جمع آوری اطالعات از ابزارهای مشاهده فرایند یاددهی یادگیری و تعامالت مدرسه ای، مصاحبه با مدیر و معاون 
مدرسه، نیز معلمان و دانش آموزان پایه چهارم، پرسشنامه باز پاسخ معلمان پایه چهارم، تصویربرداری و ضبط 
تعامالت گفتاری استفاده به عمل آمد. برآیند مشاهدات حکایت از آن دارد که بین وضع موجود فرایند تعلیم و 

تربیت و وضع مطلوب آن فاصله و شکافی عظیم حاکم است. 

 کليد واژه  ها: خبرگی و نقادی تربیتی، فرآیند یاددهی، یادگیری، دختران پایه چهارم ابتدایی
مقدمه

پژوهش حاضر پژوهشی کیفی به شمار می  آید که با هدف شناخت فرایند یاددهی ـ یادگیری و 
زندگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم دوره ابتدائی در شهر تهران انجام شده است؛ این 
پژوهش از روش ارزشیابی »خبرگی و نقادی تربیتی«3 که آن را »آیزنر«4 ارائه می  کند، بهره می  گیرد.
آیزنر فرایند ارزشیابی را بر دوخصیصه نقادی و خبرگی آموزشی بتنی می  داند و خبرگی را هنر ارزیابی 
و ارزش  گذاری و نقادی را هنر افشاگری بر می  شمارد)آنریز،١٩٩4(.»بارون«5 نقادی آموزشی را دو 
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فصلنامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ 3٠، سال هشتم، تابستان 1388 8

نوع متمایز »نقادی غیر فعال و آزمایشگاهی«١ و »نقادی زنده یا در شرایط طبیعی«٢ برمی  شمارد و بیان 
می  دارد درحالی که نقاد در نوع غیر فعال، به صورتی منتزع از جریان عمل و کاربرد مجموعه طرح ها 
و مواد آموزشی یا محیط فیزیکی اماکن آموزشی آن ها را بررسی می کند، در نقادی فعال یا طبیعی به 
تعامالت موجود در زندگی افراد و درون محیط آموزشی توجه می  نماید و برای او برنامه درسی تجربه 

شده اهمیت دارد)به نقل از مهر محمدی١38١(.
این پژوهش با استفاده از شیوه »نقادی زنده یا در شرایط طبیعی« چهار مرحله توصیفی، تفسیری، 
ارزشیابی و مضمون  یابی3 را در بر دارد. مرحله توصیف تالشی برای شناسایی، به تصویر کشیدن یا ارائه 
کیفیات مربوط به زندگی تحصیلی است که محیط عمومی  یا سبک فرهنگی یک کالس درس یا- مدرسه  ای 
خاص را تشکیل می  دهد. در مرحله تفسیر، نقاد آموزشی با استفاده از »مفهوم  پردازی راهیابانه«4 از نظریات 
علوم اجتماعی بهره می  گیرد و آن را به عنوان ابزاری برای توضیح ،مورد استفاده قرار می  دهد .در مرحله 
ارزشیابی که به زعم آیزنر ،تمایز میان فعالیت نقاد آموزشی و سایر پژوهش گران علوم اجتماعی است ،پژوهش 
گر امور مورد مشاهده را به عنوان تجارب تربیتی ،غیر تربیتی و ضد تربیتی ،ارزشیابی می  کند و نقاد در مرحله 

آخر که مضمون  یابی است ،مقصود از داستان روایت شده را به صراحت بیان می  کند)آنریز،١٩٩4 (
توصيف

دبستان دخترانه  ای در جنوب شهر تهران، با نمایی ناموزون، حدود 40 سال قدمت دارد 
که جداره های درونی و بیرونی آن را به جبران جفا به آموزگار طبیعت، چون کاغذی نیم سوخته، 

تا کمر با تصاویر و مضامینی آراسته  اند.

نگهداری  محل  ترتیب  به  واگ��ذاری  بدو  در  و  است  وقفی  آموزشی  بنای  این  مالکیت 
کودکان بی سرپرست،  مدرسه فرزندان شاهد و در نهایت به واحد آموزشی عادی � دولتی تغییر 

in virto  ـ١
in vivo  ـ٢
discriptive, interpretive ,evaluative & thematic  ـ3

heuristic conception ـ4
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٩افسانه تعلیم و تربیت: مطالعه موردی یك مدرسه به روش خبرگی و نقادی تربیتی

کاربری داده است. از آنجا که این تغییرات زیر نظر متخصصان امر انجام نپذیرفته است، هیچ 
کدام از استانداردهای مکانی آموزشی در آن وجود ندارد. راهروهای باریک و کم نور، شیب 
از  اندازه کوچک کالس های درس  با کارگاه های صنایع سبک و  خطرناک راه پله، همجواری 

جمله مشکالت این مدرسه به شمار می  آید.

اتاق  � بصری،  اتاق سمعی  کتابخانه،  انبار،  کارگاه،  آزمایشگاه،  آموزشی،  این واحد 
به دو قسمت تقسیم شده است؛ در سمت راست،  آن  بنای  کامپیوتر و سالن ورزشی ندارد و 
کالس های پایه اول تا پنجم و در سمت چپ تک کالس پیش دبستانی و یک سالن چند منظوره 
که به تازگی با اهتمام مدیریت مدرسه و مشارکت های مردمی  سقفی از ایرانیت آن بر افراشته اند، 
کتابخانه  امتحانات،  سالن  اجتماعات،  سالن  نمازخانه،  عناوین  سالن  این  است.  گرفته  قرار 
وکالس درس بهداشت را به خود اختصاص داده است و در پی رایزنی مدیر مدرسه با یک شرکت 
کامپیوتری که قصد روز آمد کردن تجهیزات کامپیوتری خود را داشته است، با اهدای 10 سیستم 

کامپیوتری، عنوان سایت کامپیوتر را نیز به یدک می  کشد.
www.SID.ir
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فصلنامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ 3٠، سال هشتم، تابستان 1388 ١0

فقدان  و  هوا  برودت  کامپیوتر،  متخصص  مربی  نداشتن  دلیل  به  امکان  این  البته   
نگه  زن��ده  را  میالدی   1960 دهه  آموزشی  ماشین های  خاطره  و  یاد  گرمازا،  وسایل 

می دارد.

جنب درب ورودی مدرسه، یک دکه اغذیه فروشی قرار دارد که محل تجمع دانش آموزان 
در اوقات تفریح است.

در  و  دارند  تعلق  کارگر  اجتماعی   � اقتصادی  طبقه  به  دانش آموزان  بیشتر   
ظاهر  نفره  چند  گروه های  صورت  به  گاهی  و  فردی  صورت  به  بیشتر  مدرسه  محیط 

      . ند می  شو

نامناسب آن، بی  مباالتی دانش آموزان نسبت به مقوله  بنا و صورت  عالوه بر فرسودگی 
و  شهری  جمعیت  تراکم  هوا،  آلودگی  پدیده  می  افزاید.  محل  نا مطبوعی  بر  پاکیزگی  و  نظم 

آلودگی صوتی  نیز عمق فاجعه را بیشتر آشکار می  کند.

www.SID.ir
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١١افسانه تعلیم و تربیت: مطالعه موردی یك مدرسه به روش خبرگی و نقادی تربیتی

مدیر مدرسه با 27 سال سابقه کار، 10 سال است که مدیریت این مرکز را بر عهده دارد. 
روابط او با معلمان یک طرفه و از باال به پایین است. این امر بازتابی از کل نظام متمرکز آموزشی 

ما به شمار می آید.
به اهداف پرورشی و اخالقی اولویت می  دهد و برای تحقق اهداف خود، اعتبارات  او 
تخصصیص داده شده را محدود ارزیابی می  کند و می  گوید: »از آنجا که مدرسه متولی و بانی 
از طریق وام، سرانه آموزشی، کمک های مردمی ، شهریه پیش دبستانی و کمک  بیشتر  ندارد، 
به  ما  آموزشی  کارهای  و  شده  ایم  کارپرداز  خودمان  ما  می  دهد؛  ادامه  خود  حیات  به  خیرین 
امور تعمیراتی تبدیل شده است«. مدیر در مورد مخاطرات حضور کودکان در چنین ساختمان 

فرسوده  ای گفت: »تا حدودی رفع خطر کرده ایم«. 
این واحد آموزشی 10 آموزگار، یک مربی بهداشت و یک مربی پرورشی دارد و از فقدان  
معلم متخصص در دروس هنر و تربیت بدنی، همچنین مشاور یا راهنمای مدرسه رنج می  برد. 
اعتراض  امر  این  به  دانش آموزان  والدین  و  ندارد!  � مشاور جایگاهی  معلم  پدیده  مکان  این  در 

دارند.
70 درصد از معلمان مدرک تحصیلی دیپلم و 30 درصد دیگر مدرک کارشناسی دارند. 

www.SID.ir
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تعداد کل دانش آموزان 272 نفر و میانگین جمعیت دانش آموزی در هر کالس 25 نفر است.
دفتر معلمان هم جوار دفتر مدیریت مدرسه، قرار دارد که محل تجمع آنان پیش از شروع 
کالس ها و هنگام اوقات استراحت است. در این دفتر درباره همه  مقوالت به جز مقوله تعلیم و 

تربیت بحث و تبادل نظر می  شود!
روز تحصیلی متشکل از چهار جلسه 50 دقیقه ای است که سه زنگ استراحت 15 دقیقه ای 
دارد. از آنجا که نظام آموزش عمومی   ما کتاب محور است و بیشتر بر محتوا تأکید می  کند. 8 کتاب 
درسی اجتماعی)متشکل از سه بخش تاریخ، جغرافی و مدنی(، قرآن، ریاضی، علوم تجربی، 
فارسی )دو کتاب بخوانیم و بنویسیم( و هدیه های آسمانی )یک کتاب درسی و یک کتاب کار( در 
پایه چهارم تدریس می  شود. معلمان تغییرات نوین در کتاب های درسی را مثبت ارزیابی می  کند و 

معتقدند این تغییرات موجب شده است تا به جای حفظیات بر مفاهیم تأکید شود. 
مثال  برای  می  انگیزد؛  بر  را  آنان  اشتیاق  و  شور  درسی،  کتاب های  در  تغییرات  بعضی 
قسمت هایی از کتاب فارسی که از دانش آموزان می  خواهد به زبان خود یک کتاب داستان مصور 

تهیه کنند؛ داستان زیر را یکی از دانش آموزان نوشته است.

www.SID.ir
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١3افسانه تعلیم و تربیت: مطالعه موردی یك مدرسه به روش خبرگی و نقادی تربیتی

اگرچه در میان کتاب های کالس چهارم کتاب هنر وجود ندارد، اما دو تک زنگ درسی 
در طول هفته به آن اختصاص دارد؛ این زمان عمال در نقش خراج گذار دروس گذر ]به دانشگاه[

� فارسی، ریاضی و علوم � است و از دستور کار محو می  شود. گفتگوی معلم و دانش آموز در 
آغاز زنگ هنر نمونه بارز این امر به شمار می  آید.

دانش آموز با شوق فراوان: خامن این زنگ هنر دارمی، هنر کار منی کنیم؟
 معلم با قاطعیت: نه! بیشتر اوقات که هنر کار منی کنیم، در عوض زمانش را به درسهای دیگر می دهیم. ببینید بچه ها
 همان نقاشی که پاینی انشایتان کشیده اید، هنر است؛ همان تصاویری که پاینی کتاب ریاضی است، هنر است. حاال

  کتابهای بخوانیم و بنویسیم را در آورید!

سؤال  هنر  آزم��ون  برگزاری  شیوه  از  که  والدینی  به  مربیان  و  اولیا  جلسه  در  آموزگار 
می کردند، می گفت: مایل نیستم بچه ها وقت خود را صرف هنر کنند؛ بعضی  ها از قبل در منزل 
نقاشی می  کشند و می  آورند؛ .همان نمره را به آزمون هنر اختصاص می  دهم، اما درس ریاضی 
هر روز تا موعد امتحان تمرین و تکرار می  شود. وقتی آموزگار گفت: مبحث تقسیم سلولی در 
آزمون علوم، باید از طریق رسم فرایند تکثیر آن صورت پذیرد، در غیر این صورت نمره  ای به آن 

تعلق نمی  گیرد، چهره والدین رنگ نگرانی به خود گرفت.
موقعیت درس  های اجتماعی، هدیه های آسمانی و تربیت بدنی نیز مطلوب  تر از درس هنر 
نیست. »امپراطوری آزمون های تستی« آن هم با سؤاالتی که تنها سطح دانش حیطه شناختی را در 

www.SID.ir
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بر می  گیرد، بر کل زندگی تحصیلی معلمان و دانش آموزان سیطره دارد. روز تحصیلی با توزیع 
کپی برگه های دست نویس آزمون های تستی آغاز می  شود و پایان می  پذیرد.

 هر روز یک یا چند آزمون تستی برگزار می  شود. دانش آموزان در آغاز روز تحصیلی  برگه 
های آزمون را دریافت می  کنند و چونان حلزونی که به صدف مارپیچی خود می  خزد، گرد هم 
جمع می  شوند و  تست می  زنند. حتی در سؤاالت شفاهی نیز معلم ابتدا سؤال می  کند و سپس 3 

یا 4 گزینه می  خواند و دانش آموزان گزینه صحیح را انتخاب می  کنند.
 بدیهی است درس  های هنر و تربیت بدنی که به قالب تست در نمی  آید، از دستور کار خارج می شود.

خانم صادقی آموزگار پایه چهارم با 25 سال سابقه تدریس، 23 نفر دانش آموز دارد و هدف خود 
را از تدریس، آموزش و هدایت یادگیری دانش آموزان می  داند. این آموزگار  به ندرت لبخند می زند، 

بسیار رسمی  و محافظه کار است ودانش آموزان را با نام خانوادگی مورد خطاب قرار می  دهد.
چیدمان کالس سنتی است، به گونه ای که آموزگار ناگزیر  برای پیشگیری از »اسپاسم 
دو  در  معلم  میز  گرفتن  قرار  شیوه  نمی  کند؛  نگاه  راست  سمت  دانش آموزان   به  گردن«  ناحیه 
تصویر بعدی  این مسئله را تأیید می  کند. این امر موجب می  شود که این دانش آموزان در تعامالت 
کالسی کمتر مشارکت داشته باشند. این وضع در مورد دانش آموزان دو نیمکت آخر در دو طرف 

کالس نیز که با قرار گرفتن در موضع امن از تیررس نگاه معلم دورند، وجود دارد.
سبک تدریس خانم صادقی ترکیبی از شیوه های سخنرانی و پرسش و پاسخ است. کمی  

www.SID.ir
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١5افسانه تعلیم و تربیت: مطالعه موردی یك مدرسه به روش خبرگی و نقادی تربیتی

بر مرتبط بودن مثال ها با زندگی روزمره دانش آموزان اهتمام می  ورزد، اما  به مقوله تلفیق دروس 
با یکدیگر وقعی نمی  نهد. به طور معمول آزمون  یا آزمون های تستی در تک زنگی آموزشی، 
برگزار می  شود؛ سپس کتاب های ریاضی، فارسی و علوم یکی پس از دیگری در دستور کار 
قرار می  گیرند. آموزگار قوانین درس را می  گوید، یک مسئله بر پایه آن قانون حل می  شود و در 
مسئله بعدی که هیئت مبدل دارد، عجز دانش آموزان از پرداختن به مسئله، تحقیر و تغیر معلم را 

بر می  انگیزد. در زیر فرازی از گفتگوی معلم با شاگردان آمده است:

 معلم ]در جلسات پیش قواننی درس را گفته است[: مخلوط آب و آبلیمو چگونه است؟ یکنواخت یا
    غیر یکنواخت؟

دانش آموز: سکوت!
معلم: با کنار دستی ات مشورت کن و پاسخ بده.

دانش آموز پس از مشورت: باز هم سکوت!
معلم: چند مخلوط را نام ببر.

دانش آموز: سکوت!
معلم: صبحانه چه خوردی؟

دانش آموز: نان و پنیر.
معلم: همراه آن چه بود؟ چای بود یا نه؟ چای را با شکر قاطی کردی چه ساختی؟
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دانش آموز: مخلوط چای و شکر.
معلم: شکر جامد بود، چای مایع است، پس چه مخلوطی ساختی؟

دانش آموز ]پس از تأمل بسیار[ مخلوط از نوع جامد در مایع.
 معلم خطاب به کالس: این خامن را که می بینید، غیبت مکرر دارد؛ روزهای پنج شنبه اصاًل منی آید، مادرش هم یک

گواهی پزشک می آورد که خدا عالم است راست می گوید یا نه. )دانش آموزان در خود فرو رفته و می خندند(.
  جالب آنکه قواننی 1 و 51 کالس که آنها را آموزگار و دانش آموزان تدوین کرده، بر دیوار کالس نصب منوده اند،

می گوید: مشکالت خود را با صحبت حل کنیم و پشت سر کسی صحبت نکنیم!

برای آموزش درس علوم، از لوازم آزمایشی و فیلم های آموزشی استفاده نمی  شود. نظر 
خانم صادقی را در مورد فیلم های آموزشی جویا می  شوم:

 
می گذارد؟ تأثیر  دانش آموزان  یادگیری  بر  آموزشی  فیلمهای  • آیا 

 خامن صادقی:  بسیار مؤثرند؛ البته برای تدریس اولیه از آنها استفاده منی کنیم، اما پس از تدریس برای مرور و پرسش
و پاسخ، به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند.

کرده اند؟ مشاهده  آموزشی  فیلم  بار  چند  بچه ها  می گذرد(  ماه   4( کنون  تا  حتصیلی  سال  ابتدای  • از 
 خامن صادقی )با قاطعیت فراوان(: بچه ها هنوز فیلمی مشاهده نکرده اند.

دانش آموزان خودشان قوانین درس را کشف نمی  کنند، بلکه بدون درگیری ذهنی، آن ها 
را از معلم دریافت می  کنند؛ به همین دلیل نسبت به قوانینی که معلم  بیان کرده است، احساس 
فارسی  درس  از  نمونه  ای  زیر،  فراز  نیستند.  یادگیری  انتقال  به  قادر  بنابراین  ندارند،  تملک 

است:
دانش آموز: یک روز آب تصمیم گرفته بود در لوله ها نباشد....

معلم: فکر می کنی چرا آب این تصمیم را گرفته بود؟
دانش آموز: سکوت!

معلم: بقیه اش را بخوان ببنی می توانی توضیح بدهی که چرا؟
دانش آموز پس از قرائت دو خط بعدی: سکوت!

معلم: از این قسمت که خواندی 2 پرسش مطرح کن و از بچه ها بپرس.
دانش آموز: سکوت!

معلم: با کناردستی ات مشورت کن و پاسخ بده.
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دانش آموز پس از مشورت: سکوت!
معلم به کنار دستی او می گوید تو سؤال را بگو تا منظور من را بفهمد.

این بار دانش آموز دوم: سکوت!
معلم: با آیا، اگر، چرا و چگونه جمله را پرسشی می کنند.

در اینجا دانش آموز اول سؤالی مطرح می کند.
معلم: تشویقش کنید؛ حاال یک سؤال دیگر مطرح کن.

 دانش آموز: سکوت!

چنین پدیده  ای در درس ریاضی شدت بیشتری دارد، زیرا دانش آموزان توانائی خواندن و 
درک مفاهیم ریاضی را ندارند. برای مثال، آموزگار تدریس  درس خطوط موازی ریاضی را با 

مرور درس خطوط متقاطع و عمود بر هم که در سال گذشته تدریس شده، آغاز می  کند.
 هنگامی  که از دانش آموزان می  خواهد خطوط متقاطع را بر تخته کالس ترسیم کنند، آنان 
نمی  توانند این کار را انجام دهند و از معلم معنای واژه های خطوط و متقاطع را می  پرسند.  این 
ابهام برای دانش آموزان در مورد بیشتر کلماتی که عربی یا جمع عربی هستند، وجود دارد. برای 
از دانش آموزان می  خواهد  قائم عنوان می  شود و معلم  مثال جائی که گوشه، زاویه و راست، 
را  آن  نمی  توانند،  واژه  این  صحیح  نکردن  درک  دلیل  به  آنان   بیشتر  کنند،  ترسیم  قائم  الزاویه 
ترسیم نمایند. این پدیده در رابطه با کلماتی مانند عمود منصف، مقسوم، مقسوم  علیه و اشکال 
نیز تکرار می  شود. کتاب ریاضی آکنده از کلمات عربی است که دانش آموزان پایه چهارم معانی 

آن را در نمی  یابند.

دانش آموز: قابل قسمت یعنی چه؟
من: یعنی بخش پذیر.

دانش آموز: مجعول یعنی چه؟ خامن معلم ما گاهی می گوید مجعول.
 من: صحیح آن مجهول است، یعنی ناشناخته؛ در ریاضی به معنای عددی است که می خواهیم بیابیم.

 از طرف دیگر کتاب های فارسی � بخوانیم و بنویسیم � بر اساس شیوه نوشتاری نوین تدوین 
شده است، در حالی که کتاب ریاضی  از شیوه نوشتاری قدیمی  بهره می  گیرد. این ناهماهنگی 

موجب می  شود وقت دانش آموزان در درس ریاضی تلف می  شود.
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معلم : بنویس مرمی حتا 005 تومان پول نداشت که 6 کتاب را بخرد و....
 دانش آموزان: خامن حتی بنویسیم یا حتا؟ در کتاب فارسی حتا نوشته، اما در کتاب ریاضی نوشته حتی؛ کدام را

بنویسیم که منره ما کم نشود؟ )یک ربع ساعت از کالس ریاضی به همنی بحث می گذرد(.

امپراطوری  ملکه های عقیم  نقش   � ریاضی و علوم  �  فارسی،  دانشگاه[  ]به  دروس گذر 
آزمون ها را بازی می  کنند و تعلیم و تربیت و پرورش فرایندهای عالی تفکر را به افسانه  ای تبدیل 
کرده  اند. هنگامی  که از دانش آموزان می  پرسم چه ارتباطی میان دروس احکام، علوم و فارسی 
که در یک تک زنگ دریافت کردید، می  توانید برقرار کنید؟ می  گویند ارتباطی برقرار نکردیم. 
نظر آن ها را در مورد نحوه ایجاد تلفیق پرسیدم؛ یکی از آنان با اندکی تأمل پاسخ  داد: » برای 
تا مخلوط  و  با هم مخلوط ساخته می  شود  آمیختن دو چیز  از  نمونه در درس علوم می  خوانیم 
نداشته باشیم، محلول هم نداریم. می  توانیم علوم را با ریاضی تلفیق کنیم و بگوییم ضرب نیز 

خاصیت مخلوطی دارد«.
اگر معلم درس  های دیگر را نیز در دستور کار کالسی قرار دهد، تأکید بر حفظ طوطی 
 وار اطالعات ارجحیت دارد و هنوز هم فرایند های عالی تفکر مغبون از این امر، به امپراطوری 
اتفاق هم در مقابل کالس ظاهر  به  تاریخ  آزمون ها خراج می  پردازد. چند دانش آموز در درس 
جا  کلمه  ای  حتی  که  می  خواند  حفظ  از  گونه  ای  به  را  کتاب  از  قسمتی  کدام  هر  و  می شوند 
سؤال  متن  آن  درباره  آنان  از  که  هنگامی   و  می  دهد  ادامه  را  بقیه  اش  بعد  نفر  سپس  نمی افتد؛ 

می شود، نمی توانند پاسخ دهند. تکلیف شب نیز این ناتوانی را جبران نکرده است.

 پرسش من از معلم: تکلیف شب می گویید؟
معلم : برای پرداخنت دانش آموزان به مطالعه مستقل، تکلیف شب منی گومی.

با جواب در دفترتان بنویسید؛ به دانش آموزان:  برای آزمون علوم فردا 51 سؤال  پایان روز حتصیلی رو   معلم در 
 نوشنت کلمات سخت فارسی و روخوانی آن نیز الزامی است.

بر  ]بنا  سارا  می  کند.  توجه  جلب  صادقی،  خانم  درس  کالس  در  دانش آموز   3 حضور 
لبریز است و  دانستن  از شوق  تیز هوشی است که  دانش آموز  اولیای مدرسه و والدینش[  گفته 
برای پاسخگوئی به سؤاالت معلم در پوست خود نمی  گنجد. او به طور مکرر از جانب آموزگار 
منکوب و تحقیر می  شود و استعدادهایش در کالس پایه چهارم معطل و بی  استفاده مانده است. 
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با مشاهده عملکرد حیرت انگیز او در کالس، از معلم پرسیدم که سارا شاگرد اول است؟ او 
پاسخ داد نمی  دانم، چون هنوز امتحانات ترم اول را نگذرانیده اند و سال گذشته نیز دانش آموز 

معلم دیگری بود.
 بعدها در جلسه اولیاء و مربیان دیدم که خانم صادقی به مادر سارا توصیه می  کند از مطالعات 

بی  رویه فرزندش پیشگیری کند، چون این مسئله کار را برای همگان سخت کرده است!

من: نظر تو در مورد سارا چیست؟
 مرمی همکالسی سارا: به نظر من سارا باید جهشی بخواند و به کالسهای باالتر برود.

 من: اگر برود چه احساسی از پیشرفت او داری؟
  مرمی: به او افتخار می کنم، چون یکی از مفاخر کشورم می شود. اگر بچه های دیگر هم تالش کنند می توانند خود

 را باال بکشند و موفق شوند؛ چون خواسنت، توانسنت است!

الله دانش آموز دیگری است که  در کالس عملکرد  بسیار ضعیفی دارد. منتهی  الیه سمت 
در  می  نشیند.  است،  امنی  موضع  و  ندارد  قرار  معلم  دید  میدان  در  که  جایی  کالس،  راست 
مباحث کالسی شرکت نمی  کند و در بیشتر اوقات به کار خود مشغول است. معلم انتظار چندانی 
از او ندارد و او متناسب با انتظار معلم پاسخ می  دهد. مادر او به آموزگار کالس گفته است که 
الله در منزل دختری پر جنب و جوش است و در شگفتم چرا در مدرسه چنین عملکردی دارد.

 جالب است که معدل سال گذشته الله 19 بود!

من: چه درسی را دوست داری؟
 الله: فقط فارسی را، چون ریاضی خیلی سخت است؛ مدرسه را دوست ندارم، چون در خانه راحت ترم.

لیال دانش آموز مستعد دیگری است که زندگی تحصیلی تلخی را پشت سر می  گذارد. او 
در نیمکت اول،کنار میز معلم می  نشیند. مادرش تاکنون به مدرسه نیامده است و تنها از طریق 
نامه با آموزگار ارتباط برقرار می  کند.خانم صادقی که از این امر بسیار بر آشفته است به جای آن 
که علت را جویا شود، برای جبران بی  مهری مادر، کوچک  ترین لحظه  ای را در تحقیر و نکوهش 

فرزند از دست نمی  دهد.
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 شاید اگر مشاوری در مدرسه حضور داشت، یا معلم می  توانست نقش معلم � مشاور را 
ایفا کند، این مشکالت به گونه دیگری حل می  شد. چهره معصوم و در هم فرورفته لیال بیشتر 
اوقات بسیار رقت  انگیز است. جز از طریق خزیدن به اندرون نهفته او چگونه می  توان از صمیم 

قلب با احساسات لطمه دیده  اش شریک شد؟
پدیده دیگر که نه تنها در کالس خانم صادقی، بلکه در تمام کالس ها مشاهده می  شود، 
پدیده ای است که آن را »گسست آموزشی« می  نامم؛ منظور از آن گسست های بی  شماری است 

که در هر تک زنگ آموزشی هنگام فرایند یاددهی � یادگیری در کالس درس رخ می  دهد.
دیگر،  معلمان  مدرسه،  معاون  از  اعم  گوناگون  افراد  بار  یک  دقیقه  چند  هر  تقریبًاََ   
ساعت ها،  تغییر  درباره  گفتگو  مانند  مختلف  عناوین  به  مدرسه  سرای  دار  یا  و  دانش آموزان  یا 
تعویض میز معلم، اصالح سؤاالت آزمون ها در همیاری معلمان با یکدیگر، دریافت اسامی  و 
وجه ثبت نام کالس های فوق برنامه، توبیخ دانش آموزان توسط معاون، در کالس درس حضور 

می  یابند،  فرایند آموزشی را قطع می  کنند و تقاضای خود را مطرح می  نمایند.
 گاه دانش آموزی که قبل از حضور مراجع، در حال حل مسئله  بر تخته کالس است، 
دقایق ممتد و خسته کننده  ای را منتظر می  ماند تا مراجعه کننده پس از نیل به مقصود، کالس را 

ترک کند و فرایند کالسی از سر گرفته شود. 
توزیع  دوشنبه،  روزهای  بهداشت  آموزش  سه  شنبه،  روزهای  سوپ خوری  مراسم  اگر 
شیر رایگان، جلسات اولیا و مربیان، تمرینات سرود مربی پرورشی با بیشترین درجه آوای ضبط 
صوت که همگی هنگام فرایند یاددهی � یادگیری و در ساعات رسمی  تحصیلی  صورت می  پذیرد 

را به این گسست های آموزشی بیفزائیم، عمق فاجعه بیشتر آشکار می  شود.
 جالب آنکه در زنگ ریاضی دانش آموزی  مسئله  ای را با صدای بلند می  خواند و دانش آموز 
دیگر برای حل مسئله، آن را به اختصار بر تخته کالس می  نویسد، تا جایی که نمی  تواند مسئله را 
حل کند. وقتی از او علت اختصار نویسی مسئله را جویا می  شوم، می  گوید: »برای اینکه وقت 

کالس تلف نشود، مسئله را به این صورت خالصه نویسی می  کنیم«!
خانم علوی معلم دیگر پایه چهارم این مدرسه، با 21 سال سابقه تدریس، 23 دانش آموز 
دارد.  او هدف خود را از  تدریس، تربیت کودکانی مؤمن و متعهد می  داند. فردی صمیمی  و 
از کارشکنی  این حال گاه  با  نام کوچک خطاب می  کند.  با  را  دانش آموزان  و  شوخ طبع است 

دانش آموزان برآشفته می  شود و با تمام وجود فریاد می  کشد.
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 سبک تدریس خانم علوی ترکیبی از شیوه های سخنرانی و تکرار است. او قوانین درس 
را می  گوید و دانش آموزان با صدای بلند تکرار می  کنند؛ سپس دانش آموزان به ترتیب مسئله ها را 

با صدای بلند می خوانند و روی تخته کالس حل می  کنند.

برای مثال معلم در زنگ ریاضی تقسیم »هفده بر چهار« را می  نویسد و می  گوید: هفده 
تا داریم، می  خواهیم دسته های چهار تائی درست کنیم؛ می  گوییم چهار چهارتا می  شود شانزده 
تا، یکی باقی می  ماند. تقسیمی  که صفر داشته باشد، باقی مانده ندارد و تقسیمی  که عدد داشته 
است  عبارت  تقسیم  امتحان  و  است  علیه  مقسوم  از  کمتر  مانده  باقی  دارد.  باقی مانده  باشد، 
باقی مانده«. دانش آموزان یک صدا تکرار  به اضافه  از: »خارج قسمت ضرب در مقسوم علیه 

می کنند: »خارج قسمت ضرب در مقسوم علیه به اضافه باقی مانده«. 
تقسیم را  اما عالمت  بر تخته کالس می  نویسد،  را  تقسیم بعدی  آن دانش آموزی  از  پس 
مسئله  برای حل  را  دیگری  دانش آموز  معلم  کند.  را حل  مسئله  نمی  تواند  و  تلفظ می کند  منها 
فرامی خواند. او نیز دچار ابهام است و تنها پس از تکرار قانون تقسیم توسط آموزگار، مسئله 
رها  خود  حال  به  نیز  اول  دانش آموز  در یابد.  آن  فرایند  از  چیزی  آنکه  بدون  می  کند،  حل  را 

می  شود. 
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خانم علوی آگاهانه یا ناآگاهانه تا حدودی بر مقوله تلفیق و مرتبط بودن اهتمام می  ورزد.

 دانش آموز با صدای بلند: در یک گارگاه سماور سازی در بروجرد، روزی 8 سماور ساخته می شود، در 30 روز
چند سماور ساخته می شود؟

 معلم: بچه ها شهرستان بروجرد در کدام استان قرار دارد؟
 دانش آموزان پاسخ می دهند.

 معلم )نخست در مورد شهرستان بروجرد و صنایع دستی آن توضیح می دهد(: کدام یک از شما در خانه برای تهیه
چای از سماور استفاده می کنید؟ )دانش آموزان با شوق پاسخ می دهند(.

ماهیت  از  که  حالی  در  دانش آموزان  و  می  کند  رو خوانی  شعر  از  فارسی  درس  در  معلم 
شعرگونه درس به وجد آمده  اند، با اشتیاق و یک صدا پس از معلم به صورت طوطی  وار تکرار 
پاسخ  با رغبت  را  آنان  او سؤاالت  ایشان سؤال می  کنند و  از  به راحتی  می  کنند. دانش آموزان  
می  دهد. در تمام مدت حضورم در کالس خانم صادقی، حتی یک بار هم ندیدم که دانش آموزان 

سؤاالتی بپرسند که از تفکر برآمده باشد.
 خانم علوی بر خالف همتای خود، گرد نیمکتهای دانش آموزان می  گردد، در کنار آن ها 
می  نشیند و با آنان مزاح می  کند. او بر انگیزش بیرونی مانند جایزه و نمره بسیار تأکید دارد و وقتی 
بچه ها در انجام دادن تکالیف خود قصور می  ورزند، همراه با دفتر خود به وسط کالس می  رود و 

برای دانش آموزان کارشکن نمره منفی می  گذارد.

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

٢3افسانه تعلیم و تربیت: مطالعه موردی یك مدرسه به روش خبرگی و نقادی تربیتی

 هنگامی  که خانم علوی به دانش آموزی جایزه می  دهد، این کار را بدون توجه به خدشه دار 
شدن عواطف سایر دانش آموزان انجام می  دهد. این مسئله بیشتر آنان را عصبی و مضطرب می 

 کند. 
  معلم: امروز می خواهم به یک نفر از شما که دختر خوبی بوده، جایزه بدهم )سپس دانش آموزی را مورد خطاب و

پاداش دهی قرار می دهد(.
سایردانش آموزان با تألم: خامن مگر ما خوب نیستیم؟

 معلم: نه به اندازه او )دراین موقع بیشتر دانش آموزان با چهره ای در هم فرو رفته، دستهای خود را به سوی دهان
 می برند و ناخنهای خود را می جوند(.

درس  های دیگر مانند علوم و اجتماعی نیز به شیوه سخنرانی و تکرار ارائه می  شود. درس 
ندارد،  ورزش  مربی  مدرسه  آنکه  دلیل  به  نیز  ورزش  زنگ  در  و  ندارد  جایگاهی  عمل  در  هنر 
دانش آموزان به حیاط مدرسه می  روند و بازی می  کنند. استفاده از رسانه های آموزشی نیز معمول 
سالن  به  آموزشی  فیلم  مشاهده  برای  می  خواهند  معلم  از  ملتمسانه  دانش آموزان  وقتی  نیست. 

اجتماعات بروند، او به دلیل برودت هوا و نداشتن وسائل گرما زا از این کار سر باز می  زند.
تقویتی  کالس های  انواع  از  خود،  فرزندان  یادگیری  بهبود  برای  دانش آموزان  والدین 
که معلمان مدرسه برگزار می  کنند، بهره می  گیرند. با این وجود بیشتر آنان کالس های تقویتی  
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مدرسه را بی  تأثیر ارزیابی می  کنند و معتقدند پس از حل یک مسئله، هنگامی  که اعداد و صورت 
ظاهری مسئله تغییر می  کند، فرزندانشان نمی  توانند پاسخ دهند.

بدهد،   20 نمره  آن ها  فرزند  به  امکان  صورت  در  می  خواهند  آموزگار  از  والدین  بیشتر 
زیرا چنان چه بخواهند نام فرزندشان را در پایه اول مقطع راهنمائی در مدارس نمونه مردمی  یا 
تیزهوشان که آزمون ورودی دارند، بنویسند، معدل پایه چهارم آن ها باید بیشتر از 19/5 باشد و 

معدل سال پنجم در این خصوص چندان مهم نیست!
 اگر به طور کلی از تفاوت های شخصیتی خانم صادقی و خانم علوی صرف نظر کنیم، 

شیوه ظاهر شدن آنان در فرایند یاددهی- یادگیری تفاوت قابل مالحظه  ای ندارد.

تفسير
بسیاری از نظریه  پردازان تعلیم و تربیت بر اهمیت نقش طبیعت در پرورش قوای حسی و 
عقلی کودکان صحه گذارده  اند. روسو1 در این باره می  گوید تا امیل )کودک فرضی  اش( به 12 
سالگی نرسد، از روی کتاب به او درس نمی  دهد، بلکه او را بر آن می  دارد تا در کتاب طبیعت 
مطالعه کند، پیرامون خود را تجربه نماید و از این راه، حواس خود را پرورش دهد و از راه بازی 
و ورزش نیرومند شود؛ پس از 12 سالگی به پرورش فهم او می  پردازد تا آنچه را تاکنون از راه 
حس دریافته، به صورت مفهوم در  آورد؛ کودک این کار را بر زمینه تجربه های حسی و با توجه 

به شوق طبیعی  اش به فهمیدن، انجام می دهد)نقیب زاده،1379(.
متأسفانه چنین فرصت گرانمایه  ای از کودکان  ما دریغ شده است. دانش آموزی که درکی 

از طبیعت ندارد، چگونه می  تواند در نقش »ارج گذار« به آموزگار طبیعت نمایان شود؟
مسئله دیگر این که چنانچه قرار است جایی را به مکان آموزشی تغییر کاربری دهند، این مهم 

باید زیر نظر متخصصان امر و از طریق الگوگیری از فضاهای آموزشی استاندارد صورت پذیرد.
را مشاهده  نوبنیاد  مراسم مدارس  از سیمای کشورمان گشایش  که  سال های سال است 
می کنیم که کالس های آن ها با نیمکت های بزرگ و سنگینی مجهز شده  اند و دانش آموزان مانند 
زمان تحصیل ما و پدران ما در این نیمکت ها در یک صف و در یک راستا میخکوب می  شوند. 
از سوی دیگر شعارهای توفنده  ای در راستای به کارگیری شیوه های نوین یاددهی � یادگیری از 

گوشه و کنار می  شنویم.

Rousseau ـ ١

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

٢5افسانه تعلیم و تربیت: مطالعه موردی یك مدرسه به روش خبرگی و نقادی تربیتی

اجرای این رویکردها مستلزم استفاده از میز و نیمکت های کوچک، سبک و انعطاف پذیر 
و  درس  طرح  نوع  با  متناسب  و  کالس  محدود  سطح  همان  در  را  آن ها  آرایش  بتوان  که  است 
به هر طریقی که  به وسائل و امکانات  از طرف دیگر تجهیز مدرسه  فعالیت کالسی تغییر داد. 
صورت پذیرد، باید با انگیزه و هدف بهبود فرایند یاددهی � یادگیری باشد، نه استقرار نمایشی 

تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری.
 مدرسه یک نظام اجتماعی است که بازتابی از اجتماع بزرگ تر به شمار می  آید. کودکان در 
مدرسه باید نظم و زندگی در جامعه  ای مردم ساالر را بیاموزند. دیوئی1 معتقد است این یادگیری 
مانند هر یادگیری دیگر باید از طریق عمل صورت پذیرد. اگر کودگان در مدرسه نظم، رعایت نوبت 

دیگران و احترام به عقاید آنان را نیاموزند، شاید دیگر نتوانند این خصایص را یاد بگیرند.
 دیوئی می گوید: متأسفانه بزرگ ترین نقص آموزشگاه های سنتی آن است که می کوشند در

 محیطی که فاقد هر گونه روح اجتماعی است، اعضای شایسته و مفیدی برای اجتماع تربیت
 شود)به نقل از شکوهی1378(

عالوه بر شرایط فیزیکی و اجتماعی مدرسه، کتاب های درسی نیز  اهمیت بسیاری دارند. 
مشاهده فرایند آموزشی، حکایت از آن دارد که تغییرات کتاب های درسی با یکدیگر هماهنگ 
نیست. عالوه بر آن محتوای کتاب های درسی از جمله ریاضی از کلمات عربی آکنده است و 
دانش آموزان پایه چهارم معانی آن را درک نمی  کنند و ناگزیرند بدون اشراف  بر مفاهیم پیش نیاز  
بر مفاهیم جدید تسلط یابند. در گذشته اصالحاتی در رابطه با کلماتی مانند زاویه حاده، منفرجه 
و قائمه صورت می  پذیرفت که الزم است دوباره با اتخاذ رویکردی نظامدار بدان پرداخته شود. 
بیشتر دانش آموزان پایه چهارم معتقدند ریاضیات سخت و فارسی آسان است. آنان چون زبان 

ریاضی را نمی  شناسند، از پرداختن به آن سر باز می  زنند.
از  برنامه کالسی است. درس هنر مغبون  تر  مسئله دیگر جایگاه درس  های گوناگون در 
سایر درس  ها، در مقام نظر و عمل مورد بی  مهری کارگزاران آموزشی قرار دارد. این درس که 
در مقام نظر از دستور کار نظام برنامه  ریزی درسی کشور خارج شده، در قلمرو برنامه درسی 
با دو تک زنگ آموزشی در طول  پوچ)آیزنر،1994( آشکار جای گرفته است و در مقام عمل 
هفته، مورد سوءظن و بی  توجهی معلمان قرار دارد و جامه برنامه درسی پوچ پنهان را نیز بر تن 

کرده است)مهرمحمدی،1381(.
Dewey ـ ١
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این امر به دلیل تلقی سنتی محدود و ناقص در مورد هوش انسانی است که بر نظام های آموزشی 
حاکم شده است و آن را دارای ماهیتی ساده، یکپارچه و تک عاملی می  داند. هاوارد گاردنر 1 با ارائه 
نظریه هوش چندگانه، این دیدگاه سنتی را به چالش کشید  و هوش را به عنوان قابلیت حل مسئله با 
تولید یک محصول یا ساخت چیزی که در یک فرهنگ ارزشمند تلقی می  شود، معرفی کرد. او هفت 
نوع هوش با عناوین هوش زبانی، هوش منطقی � ریاضی، هوش موسیقیایی، هوش فضائی، هوش 
حرکتی � جنبشی، هوش میان فردی و هوش درون فردی را بر می  شمارد که به تازگی هوش معنوی، 

هوش طبیعت گرایانه و هوش وجود گرایانه نیز بر آن افزوده شده است.
نظام های آموزشی برای حاکمیت چنین نگرشی به هوش، باید در اهداف و محتوای برنامه 
ها به تناسب تکثر در ظرفیت های هوشی افراد و دست کاری در روش ها )مانند روش های آموزش، 

روش های یادگیری و روش های ارزشیابی( تنوع و تکثیر ایجاد کنند )مهرمحمدی،1385(.
)آیزنر،1994( با تأکید بر انواع شیوه های دانستن و لزوم توجه به آن در مدارس، دانستن هنری 
را یکی از عالی  ترین انواع دانستن بر می  شمارد )آیزیز،1994( و باور دارد که اهمیت آنچه از برنامه درسی 
مدرسه از قلم افتاده � برنامه درسی پوچ � معادل دانشی است که گنجانیده می  شود. تصمیم  هایی که افراد 

می  گیرند، تنها تحت تأثیر آنچه می  دانند، نیست، بلکه تحت تأثیر آنچه نمی  دانند نیز قرار دارد.
 بنابراین زمینه های وسیع از محتواهای مهم که مورد بررسی قرار نگرفته  اند، می  توانند در  
تأثیر بسیار مهمی   تصمیم هایی که دانش آموزان اتخاذ می  کنند و همچنین در شیوه زندگی آن ها 
داشته باشند. اگر توانایی های هنری سطح باال در دانش آموزان استعدادی شایسته، اما با طبیعتی 
آنچه که پیشرفت های عقلی و هوشی  به  افتخارها را  غیر هوشی تلقی شود و  مدرسه باالترین 
تلقی می  شود، اعطا کند، در آن صورت هرگز برجستگی  های دانش آموزانی که در هنر درخشش 
نیز  هنر  این حال  در  داشت.  نخواهد  نمود  ممتازند،  ریاضیات  در  که  اندازه کسانی  به  دارند، 
مانند کودکانی که به هنر عالقه  مندند، در ارزش  گزاری  های سلسله مراتبی، دست دوم شناخته 
خواهد شد)مهر محمدی،1381(.نباید برای اهداف هنری در نظام تعلیم و تربیت در مقایسه 
با اهداف سایر حیطه ها به خصوص اهداف حیطه شناختی جایگاه دست دوم قائل بود. پرورش 
استعدادها و ظرفیتهای هنری در دانش آموزان تأثیر مستقیمی بر حتقق اهداف شناختی که از جمله 

در یادگیری علوم جتربی منعکس می شوند، خواهد داشت)مهر محمدی،1377(.

Howard Gardner ـ ١  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

٢7افسانه تعلیم و تربیت: مطالعه موردی یك مدرسه به روش خبرگی و نقادی تربیتی

است.  گوناگون  درس  های  میان  موجه  و  صحیح  ارتباط  نکردن  برقرار  دیگر  موضوع 
سازمان دهی دروس به گونه  ای انجام می  شود که به دانش آموزان نقطه نظر گسیخته ه ای از واقعیت 
از  می  شوند،  مواجه  زندگی  مشکالت  با  دانش آموزان  که  هنگامی   می  دهد)بن،1995(.  ارائه 
خود نمی پرسند کدام قسمت این مسئله به ریاضیات، کدام قسمت به علوم یا زبان مربوط است، 

بلکه با دیدی یکپارچه و کل گرایانه با مسئله مواجه می  شوند)بن،1995(.
 همانگونه که توصیف شد، یا معلمان ما تصوری درست از مقوله تلفیق ندارند یا تصور 
آن ها بسیار محدود است. بریدی1 )2002( هدف تعلیم و تربیت را ایجاد معنای بیشتر از خود، 
دیگران، جهان، تجربه و زندگی در دانش آموزان می  داند و معتقد است موضوعات مدرسه  ای 
تنها ابزارهایی برای تحقق ا هداف به شمار می  روند. او معتقد است در تالش برای ساخت  معنا 
 .  2 زمان؛   .1 از:  عبارتند  اطالعات  به  بخشیدن  تناسب  برای  خام  مواد  بهترین  تجربه،   از 

مکان؛ 3. عمل؛ 4 . اندیشه ها و5 . عمل کننده.

      
           )موضوعات مجزا(                                    )سازمان دهی تلفیقی(

پنج عامل فوق ساده  ترین سازمان دهنده های جامع اندیشه ها و زبان به شمار می  روند که 
کل تجربه با تغییر هر کدام تغییر خواهد کرد. اتخاذ شیوه ای کل  گرایانه و یکپارچه سازماندهی 
دانش، اهمیتی حیاتی در تعلیم و تربیت دارد، زیرا هیچ چیز دیگری جز آن نمی  تواند نشان دهد 

که جهان در حقیقت چگونه کار می  کند)بریدی2002(.
یکی از مسائلی که مانع ایجاد تلفیق در برنامه های درسی می  شود، نامناسب بودن نظام 
ارزشیابی حاکم بر نظام آموزشی و کالس های درس است. در واقع برنامه ها و هدف های آموزشی 
کشور به وسیله سازوکار امتحانی و کیفیت سنجش از آموخته های دانش آموزان تعیین می  شود و نه 
توسط طراحان برنامه ها و مؤلفان کتابهای درسی؛ به عالوه، تست های چند گزینه  ای نمی توانند 
یا شامل  کند  ارزیابی  را  باالی حیطه شناختی  ارزنده مقوله های سطح  یادگیری های  از  بسیاری 
Brady ـ ١
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فرایندهای کل  نگرانه و پیشرفته کشف نظام، تفکر نقاد، کاوشگری و حل مسئله باشند.
 این تست ها میلیون ها دانش آموز را در الیه های پایین اندیشه و اغلب در حیطه محتوای 
دانشی و علمی  صرف نگه می  دارد، در صورتی که زندگی اجتماعی سرشار از صحنه های درگیر 
کننده انسان با همه سطوح و حیطه های شناختی، نگرشی و ارزشی، در محیط خانه، مدرسه، 

جامعه و محل کار است)خلخالی،1381(.
در  آن ه��ا  کم  تفاوت  و  گوناگون  کشورهای  با  ما  آموزشی  روش ه��ای  زی��اد  تفاوت های 
هر  مانند  آم��وزش  فرهنگ  است.  فرهنگی  فعالیتی  آم��وزش  می  دهد  نشان  خود،  فرهنگ  درون 
پذیرفته  قالب سنت های رایج  فرهنگ دیگری در جنبه های گوناگون زندگی عناصری دارد که در 

می شوند)استیگلر،1383مترجم آرانی و مقدم(
جامعه  آن  به  نسبت  سالگی  شش  تا  پنج  سنین  در  افراد  که  است  حرفه  ای  تنها  معلمی    

کرد  جایگزین  نوین  تصویری  با  را  قدیمی   تصویر  این  می  توان  مشکل  بسیار  می  شوند.   پذیر 
توجه  خود  فرهنگی  ویژگی های  به  باید  می خواهیم،  را  بهتری  آموزش  اگر  )آیزیز،1998(. 
مقاوم  بسیار  تغییر  برابر  در  به شمار می  آید،  فرهنگی  فعالیتی  آموزش  که  بدانیم  و  باشیم  داشته 

است)استیگلر،1383مترجم آرانی و مقدم(.

ارزشيابی و مضمون  يابی
اگر با بریدی موافق باشیم که هدف از تعلیم و تربیت معنا دادن به خود، دیگران، جهان 
و تجربه است، ناگزیر باید بپذیریم تعلیم و تربیت در مدارس کنونی ما اتفاق نمی  افتد. هنوز هم 
مدارس به شیوه هایی رفتار می  کنند که جایی برای کار گروهی و برخورد اندیشه های دانش آموزان 

باقی نمی  گذارند.
مشاهده شواهد بر آمده از فرایند یاددهی � یادگیری نشان می  دهد در حقیقت درس  های گذر ]به 
دانشگاه[ � فارسی، ریاضی وعلوم � ملکه های عقیم امپراطوری آزمون ها و درس هنر فرزند خوانده آن 

ها، آزمون های تستی تنها اسکادران مهر و دانشگاه نیز یگانه نقطه آماج به شمار می  رود!
یکسان فرض کردن دانش آموزان علی رغم استعدادها و تفاوت های فرهنگی آنان، مفهوم 
عدالت آموزشی در مدارس را مخدوش می  کند؛ اگر دانش آموزان عدالت اجتماعی را در متن و 

بطن مدرسه نیاموزند، در کجا خواهند آموخت؟
پدیده انفجار دانش در همه زمینه ها، پدیده ای شناخته شده به شمار می  آید. علم تعلیم و 
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تربیت نیز از این امر مستثنی نیست. گاه آن است که از کاربست روش آزمایش و خطا در تعلیم و 
تربیت صرف نظر کنیم و از نتایج پژوهش های بی  شمار داخلی و خارجی در زمینه آن بهره گیریم.

 استدالل های کارگزاران آموزشی باید مستند باشد. استداللی که از پایه ضعیف است، با 
ردیف کردن واژه ها قوی نمی  شود. استدالل تازه و دلنشین، باز خوانی و تکرار قالب های کهنه 
و پیش پا افتاده دیگران نیست، بلکه باید ساخت داخل باشد و از دیگ خالقیت روح  و روان 

خودمان بجوشد.
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