تغییر پارادایم در یک نبرد نهادی

اردوان مجیدی

اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ ﴿ ﴾۱وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ ﴿ ﴾۲لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿ ﴾۳تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ
فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿ ﴾۴سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿﴾۵
صدق اهلل العلي العظیم
تبریک عرض ميكنم میالد امیرالمومنین علي(ع) را و روز پدر را به همه پدران عزیزی كه اینجا هستند و
پدران همه عزیزاني كه اینجا هستند.
ما با یک پارادایمي مواجه هستیم كه یک دژ مستحكم را دور خودش كشیده است .اصطالح پارادایم در حوزه
نظری به كار ميرود .من اجازه میخواهم این اصطالح را تعمیم بدهم به آن چه كه در عمل و در جامعه و
شرایط محیطي اتفاق ميافتد .یعني آنچه كه در عبارات پارادایمي كه من از آن صحبت میكنم نهفته است هم
یک نظریه یک پارچه و دارای یک هسته منسجم است و هم یک جامعه ای است كه این نظریه را در خودش
اجرا كرده و عملیاتي است.
پارادایم نظام آموزشي كالسیک را ما میشناسیم و اینكه دژی دور خودش كشیده است و اجازه هیچ دخل و
تصرفي را در خودش نميدهد.
این پارادایم با چه چیزی فرو ریخته میشود؟
با سوال .یک سوالي كه پارادایم نتواند جوابش را بدهد و در تضاد با این پارادایم قرار داشته باشد .پیش روی
نظام تعلیم و تربیت ما چند سوال قرار دارد ،كه هرچه نظام تعلیم و تربیت تالش ميكند به این سوالها جواب
بدهد ،از پس جواب دادن به این سواالت بر نميآید.
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سوال اول :چرا با اینكه سي سال از انقالب اسالمي مان گذشته است .آن تربیتي كه در نظام آموزش و پرورش
ما اتفاق میافتد با آن ترسیمي كه دین از انسان كرده و نظام تعلیم و تربیت باید چنین انساني را تربیت بكند
فاصله بسیار زیادی دارد؟
سوال دوم :چرا فارغ التحصیالن از به كار بستن عملي توانمندیهای خودشان عاجزند؟
آنچه را كه در مدرسه یاد میگیرند به دردشان در محیط كار و در محیط عملي و واقعي نميخورد ،و آنچه را
در محیط عملي به آن نیاز دارند را در مدرسه یاد نميگیرند.
سوال سوم :اگر یادگیری یک پدیده فطری است و هر انساني در پي یاد گرفتن چیزهای جدید است ،چرا ما
در نظام آموزش مان با این مواجهایم كه بچه ها را باید به زور و با تمهیدات مختلف مجبور به درسخواندن
بكنیم؟ چرا بچه ها با انگیزه و عالقه خودشان درس نميخوانند؟
سوال چهارم و آخرین سوال اینكه چرا فارغ التحصیالن ما وقتي وارد جامعه میشوند از ایفای نقش واقعي در
جامعه خودشان عاجزند و توان ایفای نقش در این جامع را ندارند؟
یک تغییر پارادایم وقتي كه ميخواهد اتفاق بيافتد .اول از همه باید بتواند دژی را كه در اطراف این پارادایم
در نظریه و در جامعه و در ساختارهای عملي ایجاد شده است فرو بشكند.
تجویزهای تغییر نظام آموزشي تا زماني كه در این پارادایم محصور است ،مثل آن چرخه موش دواني كه هر
چه آن موش میرود بازهم در آن چرخه قرار گرفته و به هیچ روشي نميتواند از این چرخه خارج بشود ما را
در این چرخه نظام آموزشي قرار ميدهد و ما از جای اولمان تكان نميخوریم.
چكار باید بكنیم تا این تغییر پارادایم اتفاق بيافتد
برا اینكه تغییر پارادایم نظام آموزشي را هضم بكنیم  ،باید به این بپردازیم و فهم بكنیم كه نظام آموزشي یک
نهاد است .نهادی كه در جامعه شكل گرفته است .نظام آموزشي سنتي كالسیک به عنوان مثال ،نظام آموزشي
است كه االن در حال حاضر در كشور ما نهادینه است.
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نهادینه بودن آن به چه معناست؟
یعني مردم به صورت خودجوش با این نظام همكاری میكنند .شما الزم نیست سرباز بفرستید تا مردم
بچههایشان را به مدرسه بیاورند.
نه تنها خودشان بچهها را به مدرسه ميآورند بلكه در آن حل شدهاند .خواستههای این نظام را برآورده ميكنند.
هرچه این نظام بگوید ،انجام ميدهند .بگوید بچهیتان را اینگونه بیاورید ،در این سن بیاورید ،این ساعت
بیاورید ،اینجا بیاورید هرچه این نظام به آنها بگوید همان كار را انجام ميدهند.
طبق قواعد آن فكر ميكنند هرچه نظام آموزشي طبق ساختارهای درونياش تجویز ميكند و یک قاعده تعریف
ميكند مردم شروع ميكنند طبق آن قاعده عمل ميكنند .زندگيشان را مطابق آن سازمان ميدهند حتي
مكان زندگيشان را ،زمان و برنامههایشان را تنظیم ميكنند ،تعطیالت رفتنشان را ،فعالیتهای عادی روزمره
شان را مطابق این تنظیم ميكنند.
برنامه زندگيشان را مطابق آن تنظیم ميكنند خدماتشان را طلب ميكنند طبق همان چیزی كه این نظام
ميگوید .یعني نه تنها مردم با خدماتي كه این نظام ارائه ميكند هماهنگ شدهاند و در این فضا بازی ميكنند
حتي خودشان هم ميگویند این خدمات را به ما بدهید.
اگر یک مدرسه دیگر ،یک فضای دیگری ترسیم بشود جور دیگری بخواهد خدمات ارائه كند ميگویند :نه ،ما
این را نميخواهیم آن خدماتي را كه در نظام آموزش و پرورش ارائه ميشود و تعریف شده است ،باید به دست
ما برسد.
آرمانهایي كه در این نظام تعریف شده است را دنبال ميكنند و اگر یک جایگاه كوچكي را در این نظام از
دست بدهند ،آن را یک مصیبت بزرگ تلقي ميكنند .دیدید افرادی را كه در یک امتحان رد شده و گریهاش
گرفته است و تمام زندگياش را انگار تباه كرده است و از دست داده است و خودكشي ميكند و نظایر اینها.
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در حالي كه تقریبا در هیچ كجای جامعه نیست كه این چهار سوال مطرح شده را از آدمهای عادی جامعه ما
سوال كنید و بگویند كه نه! آموزش پرورش این كار را درست انجام ميدهد .و هیچ كس نیست كه بگوید
وظیفه آموزش پرورش نیست كه این  ۴سوال را پاسخ دهد .همه ميدانند كه این چهار سوال باید پاسخ داده
بشود و ميدانند كه جواب هم داده نميشود ولي در این میدان بازی ميكنند .چرا؟ چون این نظام نهادینه
شده است.
و اگر ما بخواهیم این نظام را تغییر بدهیم ،تغییر دادن این نظام از طریق سازماني اتفاق نميافتد .هر چند
تالشهای سازماني موجه است و باید اتفاق بیافتد و جناب آقای مهندس نوید كه سالهاست در جریان سند
ملي آموزش پرورش زحمت زیادی كشیدهاند و جناب آقای دكتر محمدیان و سایر عزیزان كه زحمت كشیدهاند،
كارشان ارزشمند است ،اما كافي نیست .تا زماني كه این سند در نهاد جامعه نهادینه نشود و نهاد جامعه آن را
مطالبه نكند ،هیچ اتفاقي نميافتد و آن سند روی كاغذ باقي خواهد ماند.
حاال چه چیزی باید تغییر بكند؟ كجاها را باید هدف قرار بدهیم؟ آن چیزی را باید هدف قرار بدهیم كه این
نظام را در جامعه نهادینه كرده است.
چه چیزی این نظام را نهادینه كرده است؟
به نظر ميرسد سه مؤلفه حداقل در جامعه وجود داشته باشد كه نهاد نظام آموزش و پرورش را در جامعه
محكم كرده و اجازه تغییر دادن آن را نميدهد.
اول :نظام ارزشیابي فرمال در زمینه مدرك و اعتبار علمي .در این زمینه یک نظام فرمال داریم .اگر فردی
عالمه دهر باشد ،كتابهای متعددی نوشته و خوانده باشد ،در این نظام درجه بندی ميشود .اگر طبق قواعد
این نظام وارد نشود ممكن است ده برابر فردی كه در این نظام را طي كرده دانش داشته باشد ولي درجه بندی
او را نتواند بگیرد.
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دوم :نظام ارزشیابي فرمال حقوق و دستمزد دولتي :تا زماني كه نظام حقوق و دستمزد ارزش دیگری را طلب
ميكند و تعریف دیگری از سطحبندی و ارزیابي افراد ارائه ميدهد قاعدتا این نظام نميتواند وارد جامعه بشود
و تغییر برای جامعه ایجاد بشود.
و آخر از همه كنكور است ،فضایي كه نظام آموزش پرورش را به نظام آموزش عالي متصل ميكند.
تا زمانیكه ساز و كار نظام آموزش همین نظام آموزش كنكوری است ،امكان تغییر دادن نظام وجود ندارد.
بنابراین وقتي من سندی را نگاه ميكنم تا موقعي كه به این سه مؤلفه به شكل عملي نپردازد ،قاعدتاً اجرا
شدن این سند دچار ابهام خواهد بود.
البته من یک جمله معترضهای را ذكر كنم كه صحبتي كه من ميكنم با اهداف چهارسوق متفاوت است.
اهداف چهارسوق طبق برداشت من در زمینه فرود آمدن در یک مدرسه و كاری كه در برنامه درسي ميتواند
اتفاق بیا فتد تعریف شد .اما صحبت من از جنسي متفاوت است .من راجع به نظام آموزشي و برنامه آموزشي
صحبت ميكنم.
بین نظامي كه وجود دارد و نظامي كه قرار است به وجود بیاید یک نبرد در جریان است .این نبرد تمام
خصوصیتهای یک نبرد را دارد .یعني اگر شما در یک نبرد به منابع طرف مقابلتان حمله ميكنید برای اینكه
رگ منابعاش را قطع بكني ،در این نبرد هم همان اتفاق ميافتد .اگر در تقابل دو نیروی نبرد كننده و جنگ
كننده ،شما از سیاست و تدبیر علیه طرف مقابل استفاده ميكنید این جا هم همان اتفاق میافتد.
تمامي آن خصوصیات در این نبرد هست منتها جنس این نبرد با سایر نبردها متفاوت است .این نبرد یک نبرد
نهادی است .بین نهاد تعلیم و تربیت موجود و نهادی كه هنوز شكل نگرفته است.
من وقتي در مورد تعلیم و تربیت جدید و آینده صحبت ميكنم ،بحثام راجع به استفاده از پاورپوینت و تخته
هوشمند و  ...نیست.
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جنس متفاوتي است از نظام ،و جنس متفاوتي از تعلیم و تربیت كه ما آن را دنبال ميكنیم و در حال
شكلگیری است ،نظامي است كه دارای عقالنیت و مطلوبیت برتری است.
این نظام قابلیت جایگزیني به شیوه سازماني و دستوری را ندارد و باید مشابه این نظام سنتي نهادینه بشود.
یعني دستور سازماني هیچ كمكي نميكند .مردماند كه باید جنس جدید نظام را مطالبه كنند .و این نیاز به
كار فرهنگي دارد .آن چیزی را كه ما در سند به عنوان یک نظام مطلوب ترسیم كردیم ،مردم طلب نميكنند.
چكار باید بكنیم تا مردم آن را مطالبه بكنند؟ این گلوگاه پیروزی در این نبرد است و الزمه پیروزی در این
نبرد خشكاندن سه سرزنجیره و ریشه نظام موجود است.
به نظر ميرسد اگر ما فكر كنیم تنها با ارائه تک الگوها ميتوانیم موفق بشویم قاعدتا این برداشت ما برداشت
غلطي خواهد بود.
یک نظام آموزشي  ،مثل نظام آموزشي موجود ،یک پارادایمي دارد كه نظریاتي در آن شكل گرفته است .این
پارادایم آن نظریات را منسجم كرده است .مدارس و مراكز آموزشي هستند كه بر اساس آن نظریات عمل
ميكنند .این نظام یک نظام آموزشي رسمي است .یک ایده یک پارچه است .این ایده یک پارچه االن در ذهن
همه شما هست .یعني اگر االن شما بخواهید ترسیم كنید نظام آموزشي االن چه كاری انجام ميدهد ،تقریبا
همه ميدانند چه اتفاقي ميافتد .یک فرهنگ نظام آموزشي رسمي موجود است و یک سازمان و نظام پشتیباني
كننده كه از این نظام حمایت ميكند .یک فضا و كادر آموزشي است .مربیان كادر آموزشي هستند كه در این
فضا عمل ميكنند .یک اجرای آموزشي تجربه شده است كه همه شما در مدارس آن را تجربه كردهاید.
و در مقابل این یک پارادایم جدیدی است كه در حد نظریه شكل گرفته است و ميشود االن راجع به آن
صحبت كرد.
مدارسي كه مبتني بر این پارادایم شكل ميگیرند و ميسوزند .به كرات ميتوانید ببینید .مدارسي كه به صورت
تک مدرسه شكل ميگیرد و بعد از چند سال یا ميسوزد یا در نظام آموزشي رایج حل ميشود .این سوختن
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تا كي ادامه خواهد داشت؟ تا زماني كه سایهای از كل این ابعاد مجسم بشود .اول از همه این ایده یک پارچه
جرقه بزند .بعد از چند بار جرقه زدن  ،توسط یک معماری منسجم ،كه توانایي ترسیم این ایده را دارد ،تثبیت
بشود .بعد آن مدارس ميتوانند مبتني بر این ایده زنده بمانند ،باقي بمانند و بتوانند عمل بكنند .و البته آن
مدارس نقش راهنما و الگو را ایفا خواهند كرد.
یک اجرای آموزشي تجربه شده در این مدارس ميتواند محقق بشود كه سایهای از آن اجرایي است كه در
نهایت اتفاق خواهد افتاد .و این سایه مربیان شما را تربیت ميكند .و به تدریج فرهنگ ،سازمان ،نظام و فضا
پر رنگتر و قویتر ميشوند تا اینكه نظام آموزشي جدید با تمام ابعادش شكل بگیرد.
من به عنوان ختام بحثام ،فقط یک فضای عملي را میخواهم با هم ببینیم و از این كه وقتتان را در اختیار
من قرار دادید تشكر ميكنم .در این فضای عملي من ميخواهم حس متفاوتي نسبت به نظام رایج را مشاهده
كنید .این فضا اصال فضای آینده نیست .بلكه حسي است كه سواالتي كه ما نسبت به نظام آموزشي داریم ،باید
به گونه ای دیگر پاسخ داده بشوند .و به نظر ميرسد كه فضای دیگری را مطالبه ميكند.

