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چکیده
مقاله حاضر با هدؼ بازسازی انضباط در مدرسه و مناسبات تحقق آن ،به تحلیل نقدهایی که به طور عمده از سوی
نظریهپردازان جنبش مدرسهزدایی ارائه شده و بازساز مؤلفههای انضباطی مدرسه بر مبنای آن پرداخته است .در گام
تحلیل ِ نقدها ،از روش تحلیلی -توصیفی و در بازسازی ِ انضباط در مدرسه ،از روش ترکیبی استفاده شده است .بر مبنای
یافتههای حاصل از مطالعه ،حدود آزادی و اقتدار در مدرسه ،شامل تحقق خویشتن و نفی اقتدار آمرانه ،کنش در
موقعیت ،پذیرش اقتدار ساختارهای زندگی ،کسب تجربه و آگاهی و پذیرش اقتدار حامیانه بزرگسالی است .بر مبنای
این حدود ،مؤلفههای انضباطی در بازسازی مدرسه ،شامل توجه و تأکید بر مسئولیت متقابل دانشآموز -معلم،
بازتعریف نقش معلم به گونهای که امکان تعامل دو سویه و آزاد با دانشآموز فراهم شود ،ارائه محتوا مبتنی بر اصول
حاکم بر دانش و با نظر به نياز و عالقه دانشآموز به مثابه کنشگر فعال و انتخابگر است .با نظر به این مؤلفهها و در
جهت تحقق آن ،الزم است مدرسه در اين تعریف جدید ،امکان انتخابگری در سطح خرد و کالن را داشته و به عبارتی
مدرسهای مستقل باشد .زیرا امکان انتخابگری دانشآموز و معلم ،بدون امکان انتخاب در سطح کالن توسط مدرسه،
همچون آزادی در ارائه محتوا و برنامه درسی -مشروط به رعایت ضوابط دانشی و اجتماعی -امکانپذیر نیست.

واژگان کلیدی :آزادی ،اقتدار ،انضباط ،مدرسهزدایی ،انتخاب

.

تاریخ پذیرش9400/05/20 :
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.
 2استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)؛ m.aali@ut.ac.ir
.3
کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ؛ npkazemi69@gmail.com
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مقدمه
مدرسه یکی از نهادهای مهم در جامعه جدید است که حامل نقشهایی وسیع برای
همسویی و توافق اجتماعی است .در این میان ،انضباط 1و کارکردهای انضباطی مدرسه،
توجیهگر حیطه گستردهای از وظایف این نهاد ،عوارض و عواقب خوشایند و ناخوشایند آن
است؛ به بیان روشنتر ،میتوان گفت دامنه این ویژگی انضباطی ،پوستهای بر تعلیم و تربیت
افکنده است که تمامی فرآیندهای دیگر در مدرسه و جامعه ،از آن متأثّر میشود .زیرا
کارکردهای انضباطی این امکان را به مدارس میدهند که از طریق فعالیتهای درسی
مشخص و از پیش طراحیشده ،محتوای آموزشی زمانبندیشده و غیره ،نيازهای آموزشی
کودکان را تأمین کنند و کودکان را به بسیاری از مهارتهای مورد نیاز برای زندگی مجهز
نمایند .اما همین ويژگي انضباطی امکان تأمین کارکردهای پنهانی را نیز برای مدرسه فراهم
میسازد که تا حدی منجر به یکسانسازی دانشآموزان شده و تمامی کارکردهای دیگر
مدرسه را تحتالشعاع قرار میدهد .به همین دلیل میتوان انضباط را یکی از مهمترین
مفاهیم شکلدهنده به مدرسه ،دانشآموز ،آموزش و حتی جامعه دانست (عالی و همکاران،
.)1391
این کارکردهای آشكار و پنهان تا کنون از سوی ناقدان غربی مختلف مورد تحلیل قرار
گرفته است که از آن جمله میتوان به دیدگاههای ارائهشده از سوی صاحبنظران جنبش
مدرسهزدایی 2اشاره نمود .اين جنبش كه در دهههای  60و  70توسط گودمن،)1911 ،1972( 3
ایلیچ ،)1926 ،2002( 4ریمر )1910-1998( 5و هولت )1923-1985( 6به اوج رسید ،نقدهای
مختلفی را بر ماهيت انضباطی مدرسه وارد نمود .تعیین حد و مرزهای مشخص سنی،
حضور اجباری ،پیروی از برنامه درسی ثابت و تعیین شرایط مشخص برای ورود به مدرسه ،از
جمله نقدها اين گروه از صاحبنظران به ابعاد انضباطی مدرسه است .آنها بر این باورند
که غلبه اين ویژگیها در مدرسه ،تا حد زیادی امکان آزادی و تحقق فردیت را از افراد سلب
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میکند .این ناقدان متأثر از روسو بر اين باورند كه آزادی حق طبيعی و يك نياز اصلی برای
رشد و شكوفايی كودكان است .بر مبنای همين باور آنها نظام آموزشی را از آن جهت كه مانع
آزادی كودكان است ،نیازمند تغییر یا جایگزینی میدانند .گودمن در کتاب بیهودگی روزافزون
و بعدها در کتاب بدآموزی اجباری )1964( 1بر این نکته تأکید کرده است که یکی از فرضیات
غلط شایع که باعث گسترش مدارس به شکل کنونی شده این است که مدارس ،بچهها را
برای مشاغل مفید و موفق آماده میکنند ،برای رشد بیشتر بچهها طرحر یزی شدهاند و
بهترین مکان برای رشد و شکوفایی بچهها هستند .ریمر نیز انتقادهای خود را به اقتدار و
انضباط نظام مدرسهای از منظر امکان مهندسی کودکی بیان کرده و مدرسه را عامل
یکسانسازی میداند كه انتخابگری انسان غربی را زیر سؤال برده است .برای رهايی از اين
فرآيند ،راهكار ايليچ مدرسهزدايی است .او پيشنهاد میکند كه به جای اعتقاد به آموزش از
طریق برنامه درسی رسمی که در واقع کنار گذاشتن هر نوع مسئولیت شخصی در راه رشد و
استغنای فکری انسان در مقابل آن است ،باید آموزش و پرورش نوینی جایگزین مدارس
جدید گردد که بتواند آزادی ارتباط و آزادی نظردهی را برای دانشآموزان فراهم سازد (ایلیچ،
.)1389
طرح چنین نقدهایی از سوی این صاحبنظران و در نهایت پیشنهاد مدرسهزدایی
به عنوان راه حل ،بیانگر مواجههای رادیکال و نیازمند تأمل است .زیرا حضور مدرسه در
زندگی کودکان در شرایط کنونی تأمین کننده نيازهايی است که توسط سایر نهادهای فعلی
قابلیت تأمین ندارد .ضمن اينكه اغلب نقدهای ارائه شده در اين جنبش نوعی از
مدرسهزدگی را مورد نظر دارد كه صرفا ا ناشی از حضور در مدرسه نيست ،بلكه ناقد
مدرسهزدگی است؛ به تعبيری دقیقتر میتوان مدرسه را حذؼ كرد اما مدرسهزدگی را همراه
داشت و بالعكس .این مقاله با نظر به مجموع نقدهای ارائه شده از سوی صاحبنظران
جنبش مدرسهزدایی ،با این فرضیه که امکان ارائه راه حلهایی برای تحقق هدؼ اغلب این
انتقادها ،در درون مدرسه وجود دارد ،بازسازی مدرسهای فارغ از مدرسهزدگي را هدؼ مطالعه
قرار داده و سعی در تبیین نقدها و ارائه شرایط برای افزایش آزادیهای شخصی و شکوفایی
تواناییهای دانشآموزان در مدرسه دارد .در این میان ،از آنجا که انضباط ارتباط وثیقی با
نسبت میان آزادی و حفظ اقتدار دارد ،با نظر به تناقضی كه پیش از این نيز توسط هوشيار
Compulsory Miseducation
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درباره اصول تربيت ذيل تناقض دوم ميان اصل حريت و سنديت طرح گرديده است
(شريعتمداری ،)1376 ،مقاله حاضر به بازسازی انضباط در مدرسه از طريق تأمل در نسبت
متناقضنمای آزادی و اقتدار در مدرسه میپردازد؛ زيرا حل اين تناقض و نگاه متفاوت به آن،
با محوريت خودشكوفايی و امكان تحقق استعدادها در مدرسه میتواند افقی را پیش روی
تصمیمگیران نظام تعلیم و تربیت بگشاید.
از این رو ،این پژوهش به صورت هدفمند به این نقدها پرداخته و نظر به اینکه بازسازی
انضباط در مدرسه را مدنظر دارد ،بر آن دسته از نقدهایی متمرکز شده است که اوال ا درباره
انضباط طرح شدهاند و ثانیا ا در مدرسه امکان بازسازی داشته باشند .بر این مبنا ،سؤاالت
اصلی مقاله به شرح ذیل میباشند9 :ػ مفروضههای شکل دهنده به انضباط در نسبت میان
آزادی و اقتدار در مدرسه کدامند؟ 2ػ نقدهای وارد بر مفروضههای شکل دهنده به انضباط در
مدرسه از منظر صاحبنظران کدامند؟ و 3ػ مبتنی بر شرایط تحقق آزادی و اقتدار در تربیت
بازتعریف انضباط در مدرسه مستلزم چه تحوالتی است؟ با نظر به سؤاالت فوؽ ،برای
پاسخدهی به پرسش اول و دوم از روش تحلیلی  -توصیفی استفاده شده و مفروضهها و
نقدهای وارد بر مدرسه از منظر انضباطی مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است ،اما با نظر به
هدؼ پژوهش که بازسازی مجدد انضباطی مدرسه مبتنی بر این رویکردهاست ،برای تأمین
هدؼ اصلی و پاسخ به پرسش سوم از روش ترکیبی استفاده شده است .در این روش سعی
میشود با ارائه تعبیر و تفسیری متفاوت از یافتهها و کارکردهای یک رویکرد نظری متناسب
با رویکرد جدید راهکارهایی ارائه نمود (باقری1389 ،الف ،ص .)226 .از این رو ابتدا
مفروضههای شکل دهنده به مفهوم انضباط در نسبت میان آزادی و اقتدار ،اعم از باورها و
شرایط تحقق آن ،از منظر ناقدان مدرسه ،احصاء و توصیف شده و از آنجا که انضباط کانون
نقدهای مدرسه در رویکردهای مدرسهزدایی است ،در تبیین مؤلفههای این مفهوم بر
دیدگاههای صاحبنظران جنبش مدرسهزدایی که جدیترین نقدها را بر انضباط مدرسهای
وارد کردهاند ،تأکید شده است .سپس جهت تحقق هدؼ اصلی مقاله که بازسازی مفهوم
انضباط در مدرسه است ،مفروضههای ناقدان مدرسه و جنبش مدرسهزدایی با رویکرد حفظ
مدرسه مورد ترکیب قرار گرفته و سعی شده است کاربرد جدیدی حاصل از این رویکرد
انتقادی به انضباط ،در درون مدرسه ایجاد شود .از این رو پس از تبیین شرایط و با توجه به
نقدها و مؤلفههای اساسی به دست آمده ،با رویکرد ترکیبی ،انضباط در مدرسه با نظر به
مؤلفههای آن مورد بازتعریف قرار گرفته است.
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سیر تطور نظرگاهها درباره انضباط و نسبت آن با اقتدار و آزادی
در رویکردهای اولیه به انضباط ،محیط مدرسه نقش محوری در شکلدهی به رفتار و
منش دانشآموزان داشت و هدؼ از آن تضمين محيطی كامل برای كودک بود که بتواند در
آن رشد كند (میلی ،2007 ،1ص .)10 .در این گفتمان اولیه ،كودک به مثابه جعبه سياه یا
ماشين که صرفا ا رفتارهایش واكنش در برابر محيط بود ،تعريف میشد .بر اساس اين ايدهها
كه نمونههای آنها در آثار پاولف 1936( 2ػ  ،)1949واتسون 1958( 3ػ  )1878و نورفتارگرایانی
مانند گاتری ،)1884-1952( 4هال )1886-1959( 5و اسكينر )1904-1990( 6میتوان مشاهده
کرد ،كودک صرفا ا دریافت کننده منفعل تجربه است که شکلگیری شخصيتش نيازمند
محيط بهینهای در نظر گرفته میشد كه بايد ساخته شود و هدؼ تربیتش در نهادهای
آموزشی نیز خلق فرصتهایی برای رسيدن به هدؼ از پیش تعر یف شده ،بر اساس
معيارهای عقالنيت و اخالؽ بزرگسالی بود (میلی ،2007 ،ص .)82 .بدین ترتیب ،در
رویکردهای اولیه انضباطی میتوان گفت ،اولین مسئولیت معلم کنترل رفتار دانشآموزان بود
و معلم بخشی از شرایط محیطی تلقی میشد که وظیفهاش اداره محیط با استفاده از اصول
شرطیسازی بود .به عبارتی ساز و کارهای انضباطی در این روش نقشی مهم در شکلگیری
رفتار انسانها ایفا میکردند و آزادی به معنای حذؼ موانع از سر راه اهداؼ انسان در نظر
گرفته میشد.
اما پس از دهه  ،1960گفتمانهای حاکم بر آموزش و پرورش تغيير كرد و تعاریف جدیدی
از كودک همچون فرد «اجتماعی» پديد آمد (میلی ،2007 ،ص .)94 .این دیدگاهها که با
نظریههای یادگیری اجتماعی و در نقد رفتارگرایی ظهور یافت ،به جای محیط ،تأکید را بر
فرآیندهای شناختی گذاشت .نظریه شناختی -اجتماعی بندورا )1925( 7و پس از آن نظریه
1
یادگیری اجتماعی راتر )1947( 8که متأثر از مکتب روانکاوی فروید )1856-1939( 9و آدلر
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( )1870-1937بود ،منجر به روی کار آمدن گفتمان جدیدی در آموزش و پرورش شد که
آموزش را بر عاليق ،نيازها و رشد كودكان معطوؼ میدانست (بارمن ،1994 ،2ص.)164 .
ِ
دانش
همانطور كه ويك )1996( 3مطرح میکند ،در طی این تحول ،روانشناسی به عنوان
محوری در تربيت مطرح شد .در این باره دریکرز و کاسل 4بر این نکته تأکید میکنند:
تا زمانی که قرار بر این بود که معلمان درس بدهند و دانشآموزان یاد بگیرند ،نیازی
به درک کودکان و تغییر انگیزه آنها نبود .امروزه که فشار از بیرون اثربخشی خود را
از دست داده و انگیزه بخشی از درون باید جای آن را بگیرد ،چنین مهارتها و
تواناییهایی (شناخت عالیق و نیازهای کودکان) برای تمام معلمان یک پیش نیاز
محسوب میشود (دریکرز و کاسل ،1990 ،ص.)29 .

در این رویکرد کنترل رفتار دانشآموزان ،مسئولیت مشترک معلم و فراگیران است و
نمیتوان مسئولیت آن را صرفا ا به معلمان یا دانشآموزان واگذار نمود .از طرفی طرفداران
نظریه تعاملی انضباط معتقدند حفظ ماهیت گروهی کالس ،هدؼ اصلی انضباط بخشی به
کودکان است و این امر مستلزم این است که معلم نیازهای گروه را به عنوان یک کل بر
نیازهای فردی دانشآموزان ترجیح دهد و از راهبردهای گروهی یاددهی -یادگیری به جای
راهبردهای فردی استفاده کند .آنها اظهار میکنند به سبب آنکه یکی از اهداؼ بلند مدت و
ضمنی تعلیم و تربیت کمک به دانشآموزان در آموختن کنترل رفتار خویش است ،بنابراین،
باید به آنها فرصتهایی برای کنترل رفتار داده شود .اما به هر حال معلم باید مسئولیت
رفتار دانش آموزان را به عهده بگیرد؛ زیرا کالس درس موقعیت یادگیری گروهی است (لوین و
نوالن .)1997 ،5گالسر )9986( 6در کتاب نظریه انضباطی در کالس درس بر این پیشفرض
تأکید میکند که انسان یک نظام کنترلی است و کنترل برای تعادل روانی او ضروری است .او
شیوههای کنترلی پیش از جنگ جهانی دوم را بدون برنامه میداند و راه نظم دهی به کالس
درس را بیرون کردن دانشآموزان سرکش و اخراج دانشآموزان بیانگیزه توصیف میکند ،او
بر این باور است که در دوره جدید ،دانشآموزان در مدرسه نگه داشته شده و نظم داده
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میشوند .او نام نظریه خود را «نظریه انتخاب به جای کنترل» میگذارد و بر این باور است
که اگر ما اهداؼ آموزشی را به گونهای برنامهر یزی کنیم که کودکان خود در انتخاب مشارکت
داشته باشند ،میتوانیم بدون هیچ مقاومتی به اهداؼ خود دست یابیم.
شاید بتوان نیل ،)1883-1973( 1مؤسس مدرسه سامرهیل را که مدرسهای کامال ا استثنایی
در انگلستان بود ،آغازگر موج سوم رویکردها درباره انضباط در عصر حاضر در نظر گرفت.
طرفداران این رویکرد نوین معتقدند دانشآموزان به طور طبیعی قادر به کنترل رفتار خود
هستند و فقط کافی است برای انجام این کار به آنها فرصت داده شود .بنابراین نقش اصلی
و اساسی معلم آن است که ساختار کالس و تمامی جوانب کالس را به گونهای سازمان دهی
و هماهنگ نماید که کنترل رفتار دانشآموزان تسهیل شود (لوین و نوالن.)1997 ،
در اين ديدگاه ،دانش آموز دارای انگیزه درونی است؛ بنابراین کافی است که این انگیزه
پرورش یابد (نه اینکه کنترل شود) تا بتواند به بار نشیند .همانگونه که گل به آب ،خاک و
آفتاب نیازمند است تا پرورش یابد و بشکفد ،کودکان نیز در صورت مهیا بودن شرایط،
توانایی رشد را دارند .اگرچه در این رویکرد معلم در خط مقدم پرورش قرار نمیگیرد .ولی این
بدان معنا نیست که کودکان به حال خود رها میشوند .این نوع نگاه با دیدگاه روسو درباره
تربیت منفی همسویی دارد .از نظر روسو تربیت طبیعی میتواند مطلقا ا منفی باشد .نسػبت
بػه نیکی طبیعت اعتماد کامل نشان دهد ،درصدد شکوفایی همه تمایالت اعم از فکری و
اجتماعی و هنری باشد و دانسته ،از هرگونه اجبار و حتػی تلقینػی بر وجػدان کودک بپرهیزد
(غفاری و غفاری .)1394 ،از منظر مبانی روانشناختی ،این دیدگاه با رویکرد انسانگرایان
درباره آموزش ،به ویژه با نظریات مازلو ،)1945( 2راجرز )1962( 3و گوردن )1974( 4همسویی
دارد .تأکید اساسی این صاحبنظران بر این است که آموزش باید فعالیت خود را بر کل
شخص ،بر مفهوم رشد فردی ،بر چشمانداز دانشآموز نسبت به خویش و جهان درباره و بر
مفاهیم عاملیت فرد و قدرت انتخاب متمرکز نماید .مجموع این دیدگاهها که با باورهای رایج
درباره مدرسه غیرقابلجمع مینمود ،در نقدهای جنبش مدرسهزدایی نمایان شد .زیرا آزادی
از انضباط نهادی یکی از مفروضههای مطرح در این رویکرد انتقادی به مدرسه است.
Neill
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تبیین حدود آزادی و اقتدار در مدرسه از منظر ناقدان
در تحلیل منتقدان از باورهای رایج ،آزادی به عنوان مفهومی ذهنی و تجربی و پیچیده در
نظر گرفته شد که باورهای غلط مانع از تحقق آن در فضای مدرسه شده است؛ اما در کنار
نقدهای ارائه شده ،پیشفرضهایی را نیز میتوان برای تحقق آزادی در مدرسه در نسبت آن
با اقتدار متصور شد که از آسیبهای احتمالی نیز در امان باشد .این مفروضهها عبارتند از:
 -9آزادی برای تحقق خویشتن
هولت 1یکی از مهمترین نظریهپردازان جنبش مدرسهزدایی ،درباره آزادی چنین میگوید:
کلمه آزادی برای اغلب ما نگران کننده است و به نظر میرسد اکثر ما از این کلمه
2
وهم و ترس داشته باشیم  ...هیچ کس معنای دقیق آزادی را نمیداند و از این رو
ابهام و باورهایی متناقض در مورد آن وجود دارد .زیرا عموما ا مفهوم آزادی با عدم
هرگونه قید وشرط و محدودیتی در اذهان هم معنا شده و از این رو مطلوب نیست
(هولت ،1974 ،ص.)17 .

او همچنین درباره مفروضههای نادرست آزادی میگوید:
اولین مفروضه نادرست درباره آزادی ،این باور عامه این است که آزادی یعنی به فرد
اجازه داده شود که هر کاری خواست انجام دهد و اگر بگذاریم این نوع از آزادی
محقق شود و افراد آزاد گذاشته شوند ،قطعا ا کارهای بدی انجام خواهند داد (هولت،
 ،1974ص.)16 .

به تعبیر هولت ،این باورها هنگامی در افکار شکل میگیرد که آزادی به عنوان مقولهای
متناقض با نظم در نظر گرفته شود و افرادی که خواهان آزادی هستند ،در واقع خواهان
آنارشیسم و طرفداران بینظمی و آشوب در نظر گرفته شوند .او در نهایت تلقیهای غلط از
آزادی را ناشی از آن میداند که آزادی مفهومی ذهنی است که صرفا ا از طریق تجربه برای
انسانها معنا پیدا میکند و در حقیقت چیزی است که باید تجربه بشود تا بتوان آن را
فهمید و درک کرد .ریمر منتقد دیگری است که به بیان نقد باورهای رایج غلط درباره آزادی
میپردازد .او نیز درباره مشکالت و سختیهای تعریف آزادی بر این باور است که ما از آزادی
تعبیر «آزادی از چیزی» به جای «آزادی برای» را در ذهن داریم ،این سوءتعبیر به باور ریمر

Holt

 .2البته این ادعا قابل نقد است.

1.
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منجر به سوءبرداشتها و نقض اصول و ارزشهای اولیه ما خواهد شد .مفهوم «آزادی از» به
تحمل کردن چیزی و ضرورت آزادی از آن داللت دارد ،در حالی که داللت «آزادی برای»،
ارجاع به انجام دادن کاری دارد که میتواند امکان و توانایی جدیدی برای فرد باشد .این دو
گزاره ،معلول دو نگاه متفاوت به آزادی هستند که شامل آزادی از چیزی و یا آزاد شدن برای
انجام کاری میشود .ریمر همچنین اشاره میکند که باید به زاویه نگاه فرد به آزادی هم توجه
کرد و قبل از هر چیز باید زاویه نگاهمان به آزادی را مشخص کنیم« .آزادی از چیزی» در
واقع آزادی از امور منفی زندگی را مدنظر دارد و در پس ِ آن ،این سؤال نهفته است که فرد از
چه چیزی باید رها شود؟ در واقع رهایی از زمینههایی از زندگی که موجب ناخوشایندی در ما
میشود و خالص شدن از آنها اولویت ما میشود .در مقابل ،نگاه «آزادی برای چیزی» که به
انجام کاری داللت دارد ،حقی را برای فرد ایجاد میکند که به سمت و جهتی برود و کاری
انجام دهد .در نهایت ریمر از مقابل هم قرار دادن این دو گزاره متضاد به این نتیجه میرسد
که «آزادی برای چیزی» ،در مقابل «آزادی از چیزی» ،یک مفهوم مثبت و سازنده است که
میل به پیشرفت و حرکت به سمت شکوفایی نهفته است .در حالی که در گزاره «آزادی از
چیزی» فقط جنبههای منفی زندگی و رهایی از آنها مورد نظر قرار گرفته است .او همچنين
بر این نکته تأکید میکند:
اگر بخواهیم آزادی را در یک جمله خالصه کنیم ،اصلیترین اصلش نفی هرگونه
اعمال زور میشود؛ حاال میخواهد در مسیر درست باشد یا غلط .نفی اعمال زور،
الفبا و اصول آزادی است و معنای آن از منظر آموزشی نفی هرگونه اجبار در نظام
آموزشی است (ريمر ،1971،ص.)90 .

در تعبیری که ریمر ارائه میدهد و در این جایگزینی مفهومی و گزارهای ،آزادی به معنای
نفی انحصار در چیزی است که دیگران به آن نیاز دارند و یکی از اصول و ارکان این نوع از
آزادی در تربیت این است که انحصار در زمینه آنچه دانشآموزان برای تحقق خویشتن به آن
نیاز دارند ،وجود نداشته باشد.
 -9آزادی برای کنش در موقعیت و پذیرش اقتدار موقعیت در زندگی
آزادی در جریان زندگی قرار دارد و مقولهای است که در تعامل فرد و جامعه معنا مییابد.
از این رو آزادی در مدرسه از زندگی واقعی تفکیک شده نیست .باید حقیقت آزادی را در
نسبت میان فرد و جامعه فهمید و امکان تحقق آن را در زندگی فراهم نمود .فرض اساسی
صاحبنظران ناقد مدرسه آن است که آزادی با طبیعت زندگی و انسان ارتباط دارد و
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هنگامی محقق میشود که طبیعت انسان از خالل آن امکان تحقق و رشد بیابد .هرن در
این زمینه مینویسد« :آزادی در خود زندگی جریان دارد و در حقیقت معنایش همنوا شدن
ما و طبیعت ما با آن است» (هرن ،2008 ،ص .)91 .صاحبنظران جنبش مدرسهزدايی در
كنار نقدهايی كه درباره ساختار مدرسه ارائه میکنند ،بر اين باور نيز صحه میگذارند كه
موقعیتها آزاد و بدون ساختار نيستند .هر کنش انسانی در موقعیت انجام میشود و هر
قدر هم تعمدی ،آگاهانه و بدون اعمال نیروی خارجی باشد ،باز هم ساختارمند و نظاممند
است .ساختارهای اجتماعی ،موقعیتهای تو در تو و درهم تنیدهای هستند که کنار هم قرار
گرفته و نظم جدیدی را تشکیل میدهند .این ساختارها برای موقعیتهای مختلف در تربیت
کودکان نیز وجود دارند؛ به عنوان مثال ،کودکان در قالب ساختار طبیعی رشد خود ،در درون
ساختار خانواده و محیطی جمعی که شامل افراد و بستگان است ،رشد میكنند و این
ساختارها نقش تعینکنندهای در مسیر رشد و رفتار او دارند .به همین ترتیب موقعیتهای
آموزشی نیز متأثر از ساختارهایی هستند که کودکان آن را با دوستان و مربیانشان (در
مدرسه) و حتی محیطهای کالنتر اجتماعی تجربه میکنند .هولت ضمن بدیهی فرض کردن
موقعیتمندی تربیت نتیجه میگیرد« :نیازی نیست که بچهها را مجبور به تبعیت از یک
ساختار از پیش تعیین شده کرد ،چرا که آنها خودشان به صورت ناخودآگاه مجموعهای از
ساختارها و هنجارها را رعایت میکنند و با آنها آشنا هستند» (هولت ،9972 ،ص.)9 .
بنابراین از منظر هولت ،زندگی موقعیتمند است و کودکان از ابتدای زندگی در این
موقعیتها قرار داشته و تبعیت از ساختارها بخشی از فرآیندهایی است که آنها درک
میکنند و میپذیرند .از این رو آزادی به معنای حذؼ موقعیتمندی زندگی یا آزادی از تمامی
ساختارهای زندگی نبوده و پذیرش این ساختارها نیز به معنای محدودیت برای آزادی نیست.
در این قالب است که در نگاه طرفداران آزادی ،آزادی با پذیرش موقعیتمندی و ساختارمندی
زندگی همسو است و در تضاد با معیارهای اخالقی و اجتماعی قرار نمیگیرد و بیحد و مرز
نیست.

1
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 -3آزادی برای کسب تجربه و آگاهی و پذیرش اقتدار حامیانه بزرگسالی
در اهمیت تجربه برای درک مفهوم آزادی ،ریمر معتقد است ما فقط در صورتی میتوانیم
موانع آزادی خودمان و دیگران را از سر راه برداریم که به موانع و محدودیتهای راهمان آگاه
باشیم؛ پس در حقیقت ،درک و بینش ما از آزادی ،به آگاهی ما از موانع موجود در راه
وابسته است و این آگاهی نیز حاصل تجربه است (ریمر ،1971 ،ص .)49 .هولت بر این
اعتقاد است که نظام انضباطی مدرسه از طریق اِعمال اقتدار خود بر دانش و آگاهی ،باعث
جهت دهی به آموزشها طبق تشخیص آموزش دهندگان میشود و دانشآموزان را وامیدارد
که صرفا ا چیزهایی را یاد بگیرند که از دید سران آموزش ،یادگیری آن اهمیت دارد .او در این
باره بیان میکند« :موضوعاتی را که برنامه ریزان آموزش تصور میکنند دیگران باید آنها را یاد
بگیرند ،به خوردِ آموزش پذیران میدهند» (هولت ،2008 ،ص .)17 .گاتو 2برای توصیف این
وضعیت از اصطالح «وابستگی فکری» استفاده میکند .از منظر او ،وابستگی فکری كه در
نظام آموزشی خودشان وجود دارد ،عاملی است که طی آن ،دانشآموزان منتظر میمانند تا
معلم به آنها بگوید که چه کاری را انجام دهند ،از این رو او چنين بيان میكند:
در واقع تمام دانشآموزان در مدارس منتظر هستند تا دیگران به زندگی آنها معنا
ببخشند ...در این نظام ،معلم و نظام آموزشی تمام انتخابهای مهم را انجام
میدهند و آنها تعیین میکنند که دانشآموزان چه چیزی باید بخوانند .در این
حالت دانشآموزان در مدارس به معلمشان وابسته میشوند ،معلم نقش
تعیین کننده را در یادگیریهای آنها ايفا میکند و منجر به آن میشود که در سایر
مراحل و امور زندگی نیز دانشآموزان به متخصصین يا افرادی که تصور میکنند
نسبت به آنها واجد صالحیتتر هستند ،تکیه کنند و به آنها وابسته باشند...
چقدر دانشآموزان در برخورد با چالشهای جدید ،وابسته ،منفعل و ترسو هستند
(گاتو ،2005 ،ص.)7 .

بر مبنای این باور ،ارائه آگاهی و تجربه میتواند امکان آزادی بیشتری را برای کودکان فراهم
کند ،به طوری که آنها اغلب خود تصمیم گیرندگان مسیر زندگی علمی خود باشند.

1

 .اقتػػدار بزرگسػػالی بػػه یػػک حػػق عمػػومی ،دائمػػی و حتػػی از وظػػایف پػػدر و مادرهػػا گفتػػه میشػػود کػػه حػػق راهبػػری فرزنػػدان را بػػه والػػدین

میدهد (نگاه كنيد به هولت ،9972 ،ص.)52 .
Gatto
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از این رو برای آزادتر بودن ،میتوان چنین در نظر گرفت که پذیرش اقتدار بزرگسالی
مشروط به تجربه و فهم بیشتر آنها است .در واقع این نوع اقتدار که به وسیله فهم و تجربه
ایجاد میشود ،میتواند تعیینکنندهی حد و مرزی برای رشد کودک و جهتدهندهی به
آموزشهای او باشد .هولت این موضوع را با ذکر یک مثال توضیح میدهد:
مثال ا اگر ما یک نفر را ببینیم که خطر تهدیدش میکند یا در حال افتادن در گودالی
است ،فریاد میزنیم و سعی میکنیم او را از این کار بازداریم تا جانش را حفظ
کنیم ،دقیقا ا با چنین استداللی به خودمان اجازه میدهیم که در زندگیِ بچهها هم
دخالت کنیم  ...این کامال ا درست و طبیعی است که فرض کنیم هنگامی یک کودک
در معرض اشیای داغی قرار دارد ،والدینش دخالت کرده و مانع او شوند (هولت،
 ،1972ص.)52 .
1

طبق این استدالل ،تجربه و فهم ،عوامل تعیین کننده در مورد اقتدار هستند .دیویدسن
در کنار پذیرش اقتدار بزرگسالی ،هشدار میدهد« :باید مراقب باشیم که در کنار این
هدایتگری افکار خودمان را به بچهها تحمیل نکنیم» (دیویدسن ،2009 ،ص .)23 .نیل
اعتقاد دارد که عموما ا بچهها به این خاطر از بزرگترهایشان تبعیت میکنند که میل و عطش ِ
آنها را به قدرت بپوشانند و ارضا کنند .نیل بر اين باور است که در افراد بزرگسال به طور
طبيعی ،میل و نیاز به کنترل قشر جوانتر وجود دارد:
در هر موقعیتی که بچهها و بزرگترها باهم روبهرو میشوند و تعاملی بین آنها به
وجود آید ،فرمی از اقتدار نیز وجود خواهد داشت ،ولی این اقتدار نباید اینگونه
تعبیر شود که بچهها به خاطر اینکه جوانتر هستند ،همواره باید فقط تابع باشند
(نيل ،1970 ،ص.)155 .

مدرسه مکانی برای اعمال این نوع از اقتدار بزرگسالی است و از طرفی به دلیل مشروعیت
اجتماعی ،خطر سلطه قدرت بزرگسالی ورای حدود تجربه و آگاهی در آن وجود دارد .گاتو نیز
این موضوع را چنین تبیین میکند« :در نهاد مدرسه گاهی حقوؽ دانشآموزان سلب
میشود و مدرسه خودش را مجاز و بر حق میداند که برخی از حقوؽ را از دانشآموزان سلب
کند» (گاتو ،2005 ،ص .)6 .این در حالی است که از منظر ناقدان ،اقتدار بر آگاهی و تجربه
نامتوازن میان معلم و شاگرد تأکید دارد و مشروعیت خود را از این عدم توازن کسب میکند.

Davidson

1.

سال  ،5شماره  ،9پاییز و زمستان 9311

بازخوانی انضباط در مدرسه ،مبتنی بر 917 ...

«بدين معنا كه معلم یا مربی به دليل تجربه چیزهایی را میبیند که كودكان نمیبینند و با
همراهی کودکان حس امنیت و آرامش بیشتری برای تجربه و مکاشفه زندگی به آنها
میدهد» (هرن ،2008 ،ص .)72 .در این معنای جدید ،اقتدار ماهیتی محدود کننده نداشته،
بلکه صرفا ا حمایتی است و هدؼ از آن محافظت از كودكان در راستای مکاشفه بهتر جهان و
ایجاد شرایط برای پيگيری بهتر موضوعات مورد عالقهشان است.
نقش و جایگاه انضباط در مدرسه با نظر به نسبت میان آزادی و اقتدار
با توجه به مفروضههای تبیینگر نسبت میان آزادی و اقتدار ،میتوان انضباط نوینی که
حاصل درهم کنشی آزادی به مثابه امری طبیعی و تحقق بخش و اقتدار به مثابه کانون
حمایت و تجربه را ترسیم نمود که امری ضروری برای زندگی مسئوالنه آموزشی است .از این
منظر ،مدرسه برای تحقق انضباط به مثابه امری درونی الزم است شرایط آزادی را برای تحقق
خویشتن فراهم کند و دانشآموزان را از هرگونه انحصارطلبی در مسیر تحقق خویشتن در
امان نگه دارد؛ اما این به معنای نفی اقتدار در مدرسه نیست ،بلکه فهم و تجربه بزرگساالن
این امکان را فراهم میکند تا اقتدار آنها در محدوده تجربه و آگاهی از سوی دانشآموزان
مورد پذیرش قرار گیرد؛ زیرا اقتضای مدرسه حکم میکند که کودکان درباره آنچه نیاز
آنهاست مانند شناخت جهان و مکاشفه در آن ،آزاد بوده و امکان دستیابی به آن را داشته
باشند .در واقع این نوع جدید از محدودیتهای حمایتگرایانه ،نه تنها در تضاد با آزادی
نیست ،بلکه از آن جهت که مرزهای عمل را برای افراد مشخص می کند کامال ا ضروری است.
مؤلفههای انضباطی در بازسازی مدرسه آزاد
همانگونه که در تحلیلهای پیشین آمد ،ناقدان مدرسه بر این باورند که دانشآموزان در
مدارس فعلی از نظر فکری بسیار منفعل و وابسته به اقتدار دیگری هستند ،آنها باید تبدیل
به انسانهای مستقلی شوند که بتوانند خودشان فکر کنند ،تصمیم بگیرند و نقشی انتقادی
را نسبت به عامل اعمال كننده اقتدار ،یا فردی که به آن وابسته هستند ،ايفا نمايند.
موریسون 1میگوید:
میشود ظهور مدرسه آزاد را در نوع نگاه آن به دانشآموزان دید .مدرسه آزاد،
بچهها را به عنوان موجوداتی که به صورت طبیعی کنجکاو هستند و درونمایه ذاتی
برای رشد دارند ،میبیند و اگر ما در کار آنها اخاللی به وجود نیاوریم و به آنها فشار
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نیاوریم و به انجام کاری وادارشان نکنیم ،بچهها خود ،به دنبال عالئقشان میروند و
به زندگیشان معنا میبخشند (موریسون ،2007 ،ص.)43 .

این اِعمال اقتدار و به معنای دقیقتری اجبارها را نه تنها در محتوا و شیوه ارائه آن ،بلکه
در شیوه سنجش در مدارس نیز میتوان دید .مفروض شیوههای سنجش در مدارس آن
است که دانشآموزان توسط نمره وادار به پيروی از اموری شوند که معلمان و آموزگاران از
آنها توقع دارند ،به باور هولت:
نظام سنجش به ما این توانایی را میدهد که به افرادی که از نظام مدرسه به خوبی
تبعیت کردند ،پاداش دهیم و کسانی که از آن نظام تبعیت نکردند و به هر طریقی
مسیر خودشان را پیمودند ،تنبیه کنیم ...مدارس مانند بسیاری از جوامع ،بر مبنای
حرص و طمع و ترس به افراد شکل میگیرند و نسبتشان با دانشآموزان را تعیین
میکنند ...نیز آزمونها از یک سو باعث به وجود آمدن ترس میشوند (هولت،
 ،1970ص.)55 .

در این فرآیند رقابت و تعیین برندگان و بازندگان ،عدهای از نظام آموزشی طرد میشوند و
با بسیاری از فرآیندهای تربیتی و به تبع آن اجتماعی ،بیگانه میشوند که این خود ناقض
تربیت است .بر مبنای توصیف دیدگاهها و تحلیل مفهوم آزادی از منظر ناقدان مدرسه و در
نسبت آن با اقتدار ،مهمترین مؤلفههای مدرسه عبارتند از:
الف) بازخوانی مدرسه مبتنی بر مسئولیت متقابل دانشآموز -معلم

با وجود تصور عموم ،مدرسه میتواند محیطی باشد که در آن فعالیتها بر اساس
مسئولیت متقابل شكل گيرد؛ محیطی که کامال ا حمایتی بوده و دانشآموزان از همدیگر و
معلمان از دانشآموزان حمایت کنند .این مدرسه میتواند کامال ا آزاد نبوده و بلکه
محدودهها ی آزادی مشخص و منطقی داشته باشد که از سوی معلمان تعیین شود و
دانش آموزان نیز در قبال حفظ آن احساس مسئولیت کنند و شرایطی ایجاد شود که هر یک
از اعضا بتوانند به اهداؼ شخصیشان برسند .در این مدارس نیازهای فردی و متمایز افراد از
هم به رسمیت شناخته میشود و افراد توانایی اینکه بر خودشان مسلط شوند و خودشان را
هدایت کنند ،خواهند داشت (بنیس ،2008 ،1ص .)39 .در ارتباط با جایگزینهای نظام
مدرسه ،ریمر اشاره میکند:
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جایگزینهای مدرسه باید در درجه اول هدؼشان این باشد که به همه افراد اجازه و
حق انتخاب مطالعه آنچه را که دوست دارند ،بدهند 1و در درجه دوم این اجازه را به
آنها بدهند آن چیزی که موردعالقهشان هست ،به همان روش خالقانهای که
مختص و خاص هر فرد است ،یاد بگیرند (ریمر ،1971 ،ص.)89 .

در این مسئولیت متقابل برای بازسازی فرآيندهای آموزشی در مدرسه الزم است اين
فرآيندها از حالت خطی و از باال به پایین با محوریت تبعیت ،به رابطهای مبتنی بر تعامل آن
هم از نوع تعامل ناهمتراز تبديل گردد که این ناهمترازی حاصل تجربه و آگاهی فزونتر مربی
در نسبت با متربی است .این دیدگاه در نظریه اسالمی عمل توسط باقری (1389ب) در
طیفی از ناهمترازی تا همترازی قرار میگیرد که در آن ،ضمن به رسمیت شناختن آزادی
شاگرد ،تجربه و آگاهی معلم که شرط برقراری رابطه تربیتی است نیز به مشروعیت شناخته
میشود.
ب) بازتعریف نقش معلم در تعامل دوسویه و آزاد با دانشآموز

در شرایط کنونی ،تمایز میان معلمان از نظر شایستگی صرفا ا از طریق امتیازات اداری و
ارزشیابیها ی نهادی ،قابل انجام است و نظر کودکان در این میان نقش جدی ندارد .از نظر
ایلیچ ،اجباری بودن مدرسه باعث شده است که تفاوتی بین معلمان مختلف از نظر کیفیت
مواجههشان با دانشآموزان و میزان استقبال دانشآموزان نباشد« :خوب یا بد همه باید با او
(معلم تعیین شده از سوی نظام مدرسه) بسازند» (ایلیچ ،1970 ،ص .)104 .ايليچ بر این باور
است که اگر مدرسه اجباری نبود و کودکان صرفا ا بر اساس نیاز و عالقه به معلمان مراجعه
میکردند ،معلمانی که عملکرد مناسب و رضایت بخشتری در کالس داشتند ،مورد توجه
بيشتری قرار میگرفتند و آنانی كه عملکردشان رضایت بخش نبود ،به حاشیه رانده
میشدند؛ اما نظام مدرسه اجباری ،باعث شده است که معلمان شايسته از سایرین متمايز
نشده و هر دو کالسهایی مملو ّ از شاگرد داشته باشند و بدین گونه نه تنها عالیق واقعی و
حق انتخاب شاگردان به رسمیت شناخته نمیشود بلکه منجر به بیانگیزگی میشود که
خود مانع از تحقق یادگیری هدفمند ،مفید و خالقانه است .نکته دیگری که باید در این
بازسازی مورد توجه قرار گیرد ،این است که باید نقش معلم و نوع مواجهه او با فرآیندهای

 .1البته با توجه به این که کودکػان در ایػن سػنین بػه رشػد کػافی در جهػت انتخػاب مطالػب دسػت نیافتهانػد ،لػذا بایػد آنػان را از مطالعػه
کتابهای بدآموز به دور داشت.
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آموزشی نیز مورد بازنگری قرار گیرد .بدین معنا که به جای اینکه معلم به تنهایی بار انتقال
تمام نقشهای اجتماعی را به عهده گیرد ،کمی نقش خود را کمرنگتر کرده و اجازه ظهور به
سایر اعضای اجتماع را در فرآیند آموزش بدهد .معلم باید مقداری از اقتدار خود بکاهد و
سعی نماید با به رسمیت شناختن آزادی کودکان ،امکان مواجهه آنها با اجتماع واقعیتر را
فراهم کند .پیشنهاد مشخص گودمن ( )1964برای تحقق این امر آن است که به جای یک
معلم ثابت ،از افراد بزرگسال موجه از نظر اخالقی و مناسب در جامعه مانند پزشکان،
مکانیکها و غيره هم به عنوان مربیان استفاده شود و مواجهه کودکان با جامعه به صورت
واقعیتر و بر اساس تجربههای واقعی زیست در جامعه شکل گیرد .از نظر گودمن این کار
برای بزرگساالن نیز تجربهای مفید و روح بخش خواهد بود .او بر این اعتقاد است که حتی
بهتر است به جای مدرسه برای برخی دورههای تحصیلی ،از فضاهای خود شهر؛ یعنی
خیابانها ،فروشگاهها ،سینماها ،موزهها ،پارکها و کارخانهها و غیره ،به عنوان مدرسه
استفاده شود .او پیشنهاد میکند كه متناسب با بودجه مدرسه ،حتی میتوان بچهها را به
مدت دو ماه در سال به مزارع اعزام کرد تا به كشاورزان كمک كنند .از نظر گودمن تنها شرط
الزم برای استفاده از این محیطها این است که کشاورز به آنها غذا بدهد و آنها را تنبیه بدنی
نکند.
ج) بازتعریف محتوا و روش ارائه آن مبتنی بر اصول حاکم بر دانش

محتوای آموزشی یکی از مهمترین عوامل در شکلدهی به فرآیندهای آموزشی است .میلر
بر این نکته تأکید میکند که «انقالب آموزشی هدفش برگرداندن تدریس و آموزش به حوزه
آزادی و خالقیت است» (میلر ،2008 ،ص .)29 .بر همین مبنا ،هولت میگوید:
آزادی در مدرسه ،فقط محدود به آزادی شرکت کردن یا نکردن در مدرسه نیست،
بلکه اینکه دانشآموزان چه چیزی را بخوانند و چگونه آن را بخوانند نيز موضوعاتی
است که نیازمند بهرهگیری از آزادی و امکان انتخاب است (هولت ،1970 ،ص.)129 .

ارائه محتوای متنوع اين امكان را فراهم میکند كه دانشآموزان از ميان طيف وسيعی از
بدیلهای محتوايی ،موضوعاتی را برگزينند كه به آن عالقهمند هستند و اینگونه نه تنها
يادگيری آنها با انگیزه بيشتری صورت میگیرد بلكه در طی تجربه محتواهای متنوع به درک
و شناختی از خود دست مییابند كه الزمه تحقق خويشتن و شكوفايی استعدادهاست؛ اما
از آنجا که در انتخابگری اين امكان وجود دارد كه برخی موضوعات ضروری مورد تمايل
كودكان نبوده و از فرآیند آموزش حذؼ شوند ،الزم است حدود انضباط در ارائه محتوای
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آموزشی در نظر گرفته شود .این حدود در دیدگاه هرست و پیترز ( )1389حدود و مرزهای
دانش در نظر گرفته شده است؛ بدین معنا که برای کسب دانشی خاص الزم است قواعد و
نظم حاکم بر آن دانش در فرآیند آموزش در نظر گرفته شود و سپس امکان انتخابگری برای
دانشآموز فراهم شود .هولت مشکالت دیگری را نیز در باب انتخاب محتوا مطرح میکند و
میگوید اغلب دانشآموزان نه تنها توان انتخاب محتوا را ندارند و نمیتوانند خوب تصمیم
بگیرند بلکه حتی در مورد جایگاه خودشان در تصمیمگیری و اینکه کجا باید تصمیم بگیرند
و یا اینکه طیف انتخابهایشان چه هستند نیز آگاهی ندارند .به تعبیری دقیقتر آنها به ساز
و کار تصمیمگیری واقف نبوده و گزینههایی را که پیش رویشان هستند ،نمیشناسند و در
صورت شناخت گزینهها نیز اغلب آنها باب میلشان نیست؛ بهعنوان مثال ،در بسیاری از
موارد معلمان و کارگزاران آموزشی به دانشآموزان توصیه میکنند که انتخابگر باشند و
گزینه مطلوب را بر اساس شرایط و عالئق خودشان انتخاب کنند در حالی که در عمل
گزینهای برای انتخاب وجود ندارد و یا گزینههای موجود چنان محدود است که هیچ کدام
موافق میل و استعداد آنها نیست (هولت.)1970 ،
د) بازتعریف دانشآموز به مثابه کنشگر فعال و انتخابگر

میتوان از مجموع مباحث و نتایج حاصل از نقدها و نظرها ،مهمتر ین تغییر در ساختار
انضباطی مدرسه را بازسازی تعریف دانشآموز در نظر گرفت؛ زیرا هنگامی نهاد آموزشی
میتواند حافظ اقتدار بر پایه آزادی دانشآموزان باشد که امکان پیگیری عالئق و
خواستههایشان را در مدرسه فراهم کند .امکانی را فراهم کند که آنها خودشان را بهتر
بشناسند و با شناخت عالئقشان ،دریابند که چگونه خواستههایشان را دنبال و از موانع
عبور کنند .در همین زمینه سادوفسکی 2بیان میکند:
فهمیدنش ساده است ،ولی قبول کردن و پایهریزی نظام اجتماعی مبتنی بر آن
خیلی سخت است .اینکه بهترین راه ارضای خالقیت و کنجکاوی انسانها این
است که آن را دستکاری نکنیم و تسلیم باشیم و سعی کنیم جلوی آن را سدّ
نکنیم (سادوفسکی ،2008 ،ص.)160 .

1

. Hirst & Peters

2

. Sadofsky
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او با این گزارهها بر این باور تأکید میکند که هرگونه ایستادگی کردن و هرگونه اخالل در
مسیر خالقیت و کنجکاوی انسان باعث شکست و سقوط او میشود .دیویدسون)2009( 1
بچهها را به عنوان بازیگران مستقل زندگی خودشان میبیند و نه به عنوان عروسکهایی که
بزرگترها بخواهند طبق آرای خودشان به اینها شکل دهند و در راستای آنچه از منظر
خودشان صحیح است ،از بچهها استفاده کنند.2
در مجموع این باور که برخی دانشآموزان هستندکه در هیچ زمینهای استعداد ندارند،
باعث شده است که نظام آموزش اجباری مدرسه ،حق انتخاب را به جای دانشآموزان برای
خود قائل شود و موضوعات و برنامههایی را بدون توجه به عالئق دانشآموزان برای هدایت
آنها ارائه نماید.
حال اگر فرض این مواجهه را واژگون کنیم و این گزاره را مفروض قرار دهیم که انسانها
همواره دارای استعداد هستند و به دانایی و حقیقت عالقه دارند ،فرض دومی را باید مورد
پرسش قرار دهیم که آیا هر انسانی صرفا ا یک استعداد دارد؟ یا انسانها میتوانند در عین
حال استعدادهای متعددی داشته باشند و مدرسه میتواند با ارائه تنوع شرایط و آموزشها،
امکان شناخت انواع استعداد و پرورش آنها را در نظام آموزشی فراهم نماید؟ نقشی که تا
کنون از مدرسه سلب شده است.

بحث و نتیجهگیری
مدرسه در دهههای اخیر بخشی از ساختار جامعه و عمدهترین نهاد جهت دهنده به
زندگی کودکان بوده است .همانگونه که پویایی شرط بقای هر نهاد و ساختاری است ،مدرسه
نیز نیازمند بازسازی و پویایی در جهت ایجاد بهزیستی برای کودکان با نظر به شرایط متغیر
اجتماعی است .از عمدهتر ین عناصری که تا حدی در مدرسه مغفول مانده و ساختار
انضباطی مدرسه مانع از حضور مطلوب آن شده است ،عنصر آزادی و انتخابگری است که
الزم است بر مبنای بازخوانی مؤلفههای انضباطی مدرسه و در کانون آن ،نسبت مناسبی از
آزادی و اقتدار به مدرسه بازگردانده شود .از جمله مهمترین وجوه در این بازسازی،
مشروعیت اقتدار نظام آموزشی و اجباری بودن حضور در مدرسه ،تعریف و نقش معلم،

Davidson

1.

 .2البته دعوت از دانش آمػوزان بػه سػوی دیػن حػق و هػدایت کػردن آنػان بػه سػوی خداونػد از وظػایف و تکػالیف دینػی معلمػان محسػوب
میشود و کاری پسندیده است.
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محتوا و روش ارائه و تبعیت دانشآموز است که باید با محوریت آزادی و انتخابگری مورد
بازتعریف قرار گیرد .این بدیلها میتوانند شامل ارائه طیفی از بدیلهای متنوع برای مدرسه،
محتوا و معلم و روشها و شرایط یادگیری باشند .برای ایجاد جامعهای بهتر الزم است
مدارس تبدیل به محیطهایی شوند که افراد در آن مسئولیت انتخابهای خود را به عهده
بگیرند و شرایط انتخاب و تصمیمگیری بهینه را تشخیص دهند .دیویی )1952-1895( 1از
فالسفه پیشگام این نوع نگاه به تعلیم و تربیت ،تربیت اجتماعی و تربیت اخالقی را دو روی
یک سکه میداند که اگر امور مدرسه درست ساماندهی شود ،به هر دوی آن خواهد رسید.
به زعم او در مدرسهای که با شیوه مردمساالرانه اداره شود ،معلم عقاید خود را به
دانشآموزان تحمیل نمیکند بلکه در کارها ،حتی در تعیین و تدوین برنامههای آموزشی ،آنان
را به همکاری و مشارکت فرامیخواند و این خود زمینه تربیت اخالقی است .همچنین الزم
است دانشآموزان در مدرسه عالئق خود را بشناسند و با جامعه خود تحت حمایت
بزرگساالن ارتباط بگیرند .برای تحقق هر یک از این موارد باید مدرسه را بر مبنای مؤلفههای
اساسی آزادی و اقتدار مورد بازتعریف قرارداد .این بازتعریف از طرفی با دیدگاه انسانگرایانی
همچون راجرز ،مازلو و گوردن درباره آزادی همسو است که آزادی را محور رشد انسان میداند
و اقتدار بزرگساالن را در حد تجربه و آگاهی و نقش حمایتی میپذیرند و از سوی دیگر با
شرایط کنونی مدرسه فاصله دارد و در نگاه اولیه در مدرسه امکان تحقق کامل نمییابد؛ اما
میتوان مبتنی بر مفروضههای اساسی آن ،به ترکیب دیدگاهها و در نهایت بازسازی مدرسه
کنونی پرداخت ،به طوری که به دانشآموزان برای شکوفایی و تحقق عالئق و استعدادهایشان
در مدرسه کمک کرد .از این رو الزم است تحقق مفروضههای این شیوه انضباطی جدید
به گونهای در مدرسه تحقق یابد که دانشآموز بتواند در تنوع شرایط ،روش و محتوای
مناسب برای رشد و یادگیری خود را بیابد.
نکته قابل تأمل دیگر آن است که انتخابگری برای آنکه بتواند محقق کننده رشد
خویشتن و رهایی بخش از ساختار انضباطی یکدستساز در مدرسه باشد ،نیازمند طیف
وسیعی از امکانها است که الزم است در ابعاد کالنتری نيز مورد توجه قرار گیرد .ابعادی که
مستلزم بازنگری در نوع اداره مدرسه و ساختار نظامهای آموزشی است .در واقع عالوه بر
فرآیندهای درون مدرسه ،الزم است مدرسه خود در سطح وسیعتری نیز انتخابگری داشته
1

. Dewey
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باشد؛ زیرا تحقق مؤلفههای این شیوه جدید از مدرسه بدون ایجاد امکانهای وسیعتر و
آزادی در سطح کالنتر در جوامع بشری امکانپذیر نیست .از اینجهت میتوان به امکانهای
شکلگیری مدرسه مستقل اشاره کرد .مدرسه مستقل 1فارغ از استقالل اقتصادی كه نيازمند
تأمل جدی توسط اقتصاددانان آموزش و پرورش است که در آن امكان انتخابگری در سطح
برنامه درسی و نظام ارزيابی به مدرسه واگذار میشود ،میتواند راه را برای تحقق انتخابگری
در سطوح خردتر نيز فراهم نمايد .با این وصف میتوان در شرایط کنونی ایده مدرسهزدایی را
با تحولی بنيادين در درون مدرسه محقق کرد؛ به طوری که این زدودگی صرفا ا به حذؼ
مدرسه که امروزه تنها مکان برای تعامل اجتماعی و انسانی کودکان ،تحویل نیافته است بلکه
به ایجاد محیطی برای رشد و شکوفایی کودکان منتهی شود.

1

. autonomy school
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