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براب��ر خود و دیگران ب��رای جامعه فردا،
حاصل یک سیس��تم آموزش��ی مطلوب
است .بر همین مبنا ،نظامهای اجتماعی
و حاکمیت��ی ،توج��ه ویژه و حساس��یت
خاص��ی به این دوره داش��ته و تمهیدات
و سیاس��ت های متناس��بی را در جهت
پرورش مطلوب یک ش��هروند ارزشمند

پرونده اول



ماهیت مهدکودک

















ب��رای کشورش��ان تنظی��م میکنن��د.
درکش��ورهای مختل��ف جه��ان ،اگرچه
برخ��ی اصول کل��ی مورد توافق نس��بی
بوده و در روح تمامی دوره های آموزشی
حکمفرماست؛ اما به تناسب جهانبینی
و نگ��رش اجتماع��ی و فرهنگ��ی حاک��م
بر هر کش��ور ،مدل و ش��یوه اداره مراکز
آموزشیپیشادبستانینیزمتفاوتبوده
و نقش دولت در هدایت و حمایت چنین
مراکزی نیز از ترکیب مشخصی تبعیت
نمیکن��د .در ای��ن می��ان ،تالشه��ای
خودجوش مردم��ی و نخبگانی که نگاه
متفاوت��ی ب��ا قرائ��ت رس��می آموزش��ی
دارد نی��ز ب��ه چش��م میخ��ورد ک��ه در
بس��یاری م��وارد قاب��ل اعتناس��ت .در
این فص��ل ،م��روری کوتاه داش��تهایم بر
نمونههای��ی خ��اص و موف��ق در ح��وزه
آموزش پیش از دبس��تان در دنیا و ایران
که البته نمیت��وان هیچکدام را نس��خه
کام� موف��ق و بینقصی معرف��ی کرد؛
بلک��ه هر ک��دام از این م��وارد از جنبهای
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خ��اص م��ورد توجه ق��رار گرفته اس��ت.
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مالحظات محیط آموزشی مهدکودکها در گفتوگو با مدیر مدرسه حکمت بابلسر

باغ؛بهترینفضابراییادگیری

گفت و گو

رضوان اسامی





ـ

در تعلیم و تربیت ،از برنامه درسی بهعنوان یکی از عناصر چهارگانه یاد میشود« .محیط آموزشی تربیتی» از جمله موارد مورد توجه در برنامه
درسی است .آنچه معموال ً از «محیط آموزشی» به ذهن متبادر میشود ،مفهوم فضای فیزیکی است ،درحالیکه مهندس مجیدی مبتنی بر رویکرد
سیستمی به طراحی نظامهای آموزشی روایت متفاوتی از این موضوع ارائه میدهند .مهندس اردوان مجیدی بیش از بیستوپنج سال است که
در حوزه فناوری اطالعات ،مهندسی سیستمهای اجتماعی و تعلیم و تربیت به پژوهش و فعالیت میپردازند .ایشان تحصیالت رسمی خود را در
زمینه مهندسی نرمافزار به اتمام رسانده است و از سال  1375فعالیت در زمینه طراحی معماری نظام آموزشی کشور را آغاز نمود .این مطالعات در
سال  ،1388به ایجاد مدرسه حکمت در شهر بابلسر بهعنوان یک پایلوت در تحول نظام آموزشی انجامید .هدف مدرسه حکمت ،ایجاد سؤاالتی
برای نظام آموزشی موجود و به چالش کشیدن آن است .کتاب «نظام برتر ،آینده آموزش و آموزش آینده» شاخصترین اثر ایشان است که با تحلیلی
آیندهنگارانه ،تحول نظام تعلیم و تربیت مطلوب را از منظر نیازشناسی جامعه اطالعاتی مورد بحث قرار میدهد.


























































میکند ،مدام نگران آسیب دیدنش نباشیم .البته دو واژه را میتوان از هم تفکیک
کرد؛ یکی «ایمنی » اس��ت ،به معنای امن بودن در مقابل رخدادها و وقایع خارجی
و حوادث��ی که ممکن اس��ت اتفاق بیفتد .دیگری «امنیت » اس��ت ،یعنی مقابل این
شرایط که کسی آگاهانه بخواهد به فردی آسیب وارد کند .در زبان فارسی هر دوی
این واژهها را به تسامح به معنی امنیت به کار میبریم.


محیط با امکانات محیطی بس��یار کم و محدود و معماری س��اده ،اثر روانی مطلوب
را بگذاریم .اینجا باید میان معماری «ساده» و معماری «نامناسب» تفاوت قائل شد،
چون نامناس��ب بودن معماری منجر به اثر نامطلوب روانی میش��ود.درباره فضای
روان��ی نیز چند مؤلفه اصلی وجود دارد که به نظر میرس��د در بحث تعلیم و تربیت
خیلی مؤثرند و میتوانند نقش��ی جدی داشته باش��ند .مؤلفه اول« ،امنیت روانی»
است .این امنیت با «ال َخ ْو ٌ
ف َع َل ْیهِ ْم َو ال ُه ْم َی ْح َزنُون » معنادار میشود؛ یعنی نسبت
ً
به حرکت روبهجلو ،خوف و حزن بازدارنده نداشته باشند .مثال بچه بهواسطه کاری
که درگذش��ته انجام داده ،تحقیر ش��ده اس��ت و محزون ش��ود؛ یا اینکه او را از آینده
بترسانیم ،که اگر این کار را بکنی اینچنین میشود و آنچنان میشود ،بهگونهای
که قدرت و جرئت کار جدید را نداشته باشد!اگر کودک میخواهد دوچرخهسواری
ی��اد بگیرد ،باید طوری رفتار کنیم که متوجه باش��د اگر دقت نکند زمین میخورد.
اگ��ر هم به زمین خورد ،درد او تنها ناش��ی از زمین خوردن باش��د ،نه چیز دیگر .اما
اگ��ر بعد از زمین خوردن ،او را دعوا ،تحقیر و س��رزنش کنیم ،ای��ن حرفها در واقع
ازبینبرن��ده امنیت کودک اس��ت ،زی��را کودک جرئ��ت و اعتمادبهنفس خ��ود را از
دس��ت میدهد.البته این امر نسبی است ،یعنی باالخره هر کس باید حتم ًا نسبت
به آیندهاش مراقب باش��د ،چون اگر هیچ خوفی نداشته باشد ،حتی در راه رفتنش



محی��ط و مکان یکی از ارکان الگوهای برنامه درس��ی اس��ت .بهعنوان
مقدمه درباره این باره توضیحی میفرمایید.
محیط آموزشی شامل «فضای فیزیکی» و «فضای روانی» میشود که این دو در تأثیر
و تأثر متقابل با هم هستند .البته فضای روانی خیلی مؤثرتر از فضای فیزیکی است
و عموم ًا فضای فیزیکی در خدمت فضای روانی قرار میگیرد .ما میتوانیم در یک

نیز دقت نمیکند و ممکن اس��ت آس��یب ببیند .اگر هیچ حزنی نداش��ته باش��د هم
هیچوقت از خطاهای گذشته تجربه پیدا نمیکند و عبرت نمیگیرد .خوف و حزنی
که منجر به حرکت و تجربه شود ،خوب است ،اما خوف و حزنی که کودک را متوقف
کند و کودک دس��ت به کاری نزند ،درس��ت نیس��ت .بهطورکلی در فضای فیزیکی
باید استانداردهای ایمنی مربوطه رعایت شده باشد تا وقتی کودک در محیط بازی





























































نظر شما درباره امنیت و حضور در محیط طبیعی چیست؟
ی��ک نکته در بح��ث امنیت ،برقرار کردن ارتباط با محیط طبیعی اس��ت تا نیازهای
عاطفی بچهها در این فضا تأمین ش��ود .من اعتقاد دارم حتی در ش��هرهای بزرگی
همچ��ون ته��ران ،باغچه باید بخ��ش بزرگی از حیاط مدرس��ه و مهدکودک باش��د.
بگذارید اینطور بگویم که وقتی وارد فضای مدرسهای در تهران هم میشوید ،باید
فکر کنید وارد فضای روس��تا شدهاید .فضای مطلوب تربیت بچهها «باغ» است .در
چنی��ن فضایی که درخت و تپه و خاک و حیوانات وج��ود دارند ،کودکان میتوانند
آرامش پیدا کنند .یکی از مهمترین ابزارهای یادگیری بهخصوص پیش از دبستان و
اوایل دبستان ،خاکبازی است.من از این منظر مشخص ًا از رویکرد آقای وهابزاده
که در یکی دو سال اخیر در مدارس طبیعت ایجاد کردهاند ،دفاع میکنم .مدرسه
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مهدکودک





ما هم از  8سال پیش همین فضا را دنبال کرده است .از نظر من باغچههای کوچک
در حیاط س��یمانی یا موزاییک ش��ده هم مطلوب نیست ،چون باید همه فضا خاک
باشد تا بچهها هر جایی را که خواستند ،تغییر بدهند .باغچه مدرسه ما اینطوری
اس��ت و بچهها در جاهای مختلف آن باغبانی میکنند .مث ً
ال یک روز ،در یکگوشه
از باغ چند تا از بچهها چندتکه آهن را جمع کردند و پالستیک کشیدند و گلخانهای
درست کردند .شاید اگر نگاه کنید این گلخانه ویژگی شیک بودن را ندارد ،اما این
گلخانه به دست بچهها و باانگیزه خود آنها درست شده است؛ و از گلخانه شیشهای
بسیار مجهز ساخته شده توسط مدرسه ،برای ما ارزشمندتر است .آرامش روانی و
خالقیتی که در تعامل کودک با طبیعت وجود دارد ،در هیچ چیز دیگری نیست.

وس��ایل خطرناک ،آسیبزا و یا گرانقیمت امکان تجربه به کودک داده نمیشود.
به دلیل همین وس��ایل خطرناک و گرانقیمت ،تا بچهها وارد آزمایشگاه میشوند
ب��ه آنها گفته میش��ود «به هیچچیز دس��ت نزنی��د!» .البته ما هم در آزمایش��گاه و
کارگاه ،وس��ایل خطرناک و گرانقیمت داریم که داخل کمد اس��ت .درش را قفل
کردهایم و کلیدش دس��ت مس��ئول آزمایشگاه اس��ت .اگر بچهها به این وسایل نیاز
داشتند به او میگویند و با نظارت مسئول آزمایشگاه از آنها استفاده میکنند .اما
عمده وس��ایل کارشان همان وسایل س��اده و حتی دورریختنی است که میتوانند
بس��تر کارهای خالقانه متعددی را ایجاد کنند .عین این روال در کارگاه هم برقرار
است .کل ساختمان مدرسه موکت شده است که بچهها کفش خود را درمیآورند
و در جاکفش��ی میگذارند .با این ش��رایط ،ساختمان فضای گرمی دارد و بچهها و
مربی��ان از حضور و فعالیت در این محیط احس��اس آزاد و خوبی دارند .یکی از این
بحثهای مربوط به امنیت ،ش��یک بودن اس��ت .برخی وقتی میخواهند مدرسه
ش��یکی داشته باشند ،بچهها را مجبور میکنند که رفتارهای خاصی بروز بدهند.
در مدرس��ه حکمت ،ما روز اول با والدین مطرح میکنیم که مدرس��ه ما یک فضای
اتوکش��یده نیست .س��عی میکنیم که تمیز و مرتب باش��د ،اما ممکن است بچهها
بریزند ،بپاشند و لباسهایشان را کثیف کنند .بنابراین لباسی که بچه موقع آمدن
به مدرسه میپوشد ،بهتر است خیلی شیک و گرانقیمت نباشد تا در صورت کثیف
شدن ناراحت نشوید؛ در مدرسه ما این مسئله عادی است .به خانوادهها میگوییم
که یک دست لباس کار کامل برای بچهها به مدرسه بیاورند ،شامل جوراب و شلوار
و لباس و حتی لباس زیر که اگر لباس شاگرد هنگام کار یا بازی کثیف یا خیس شد،
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بچههای باالتر ،فدای مراقبتی که بچههای کوچکتر الزم دارند.
در دوره هفت سال اول بهعنوان دوره «سیادت» ،بچهها خودشان باید تصمیم بگیرند
که چه کاری را انجام دهند .در این سن ،نوک زدن به این کار و آن کار ،قوه تشخیص
بچهه��ا را نش��ان میدهد و یادگی��ری آنها را بهط��ور خودکار و ناخ��ودآگاه مدیریت
میکن��د .محیط برای انتقال مفاهیم و پیامهای فرهنگ��ی و دینی هم اهمیت دارد.
مث ً
ال در غرفهها ،وقتی داریم سفالگری میکنیم ،در حین کار مربی راجع به خاک و
عالم و اینکه خدا این خاک را خلق کرده و میتوانیم با آن چیزهای مختلفی بسازیم،
حرف میزند .اینها غرفه هس��تند ،یعنی بچه مجبور نیست که بنشیند .ما هم به او
نمیگوییم که «اآلن تو باید بنشینی و در این ساعت قرآن داریم» ،بلکه غرفهای است
که معلم قرآن نشس��ته و دارد قرآن را به شکل داستان برای بچهها توضیح میدهد.
ح��اال هر چق��در که بتواند جذابتر باش��د ،جمعیت بیش��تری را دور خ��ودش جذب
میکند؛ این به توانمندی ما برمیگردد .روال بس��یاری از م��دارس و مهدکودکها
این اس��ت که ساعات خاصی را برای کار مشخصی نظیر نقاشی ،قصهگویی یا بازی
اختصاصمیدهند.کودکراهممجبورمیکننددراینساعتطبقآنبرنامهعمل
کند.محیطآموزشیبایدبههمهبچهها،بهخصوصبهبچههایاولابتداییوپایینتر
از دبستان ،محتوا و آموزشها را عرضه کند و آنها انتخاب کنند.


دربارهاینمؤلفههادرفضاسازیمدرسهحکمتتوضیحبیشتریمیدهید؟
یک��ی از این م��وارد ،اس��تفاده از تجهی��زات ارزانقیمت اس��ت که آسیبرس��ان به
امنیت کودک نباش��د .مث ً
ال در مدرسه ضمن اینکه د ِر آزمایشگاه را باز گذاشتهایم،
وسایل ارزانقیمت ،ساده و کمخطری در سبدها یا قفسهها قرار دادهایم که راحت
میتوانند هر وس��یلهای که میخواهند از آن بردارند .روی یک س��بد نوش��ته شده
«انواع بطریهای خالی» و روی دیگری «انواع نخ ،کاموا و طناب کنفی» و الیآخر.
بچهها میتوانند هر کاری را که دلش��ان خواس��ت انجام دهند و از کسی هم اجازه
نگیرن��د .اگر هم خواس��تند که آزمایش مش��خصی را انجام دهند ،ح��دود 1000
دستورالعمل و الگوی آزمایش و کارگاه در دسترس بچهها است که با وسایل داخل
س��بدها قابلیت اجرا دارد .این در حالی اس��ت که در م��دارس دیگر به دلیل وجود





بگیرند .منتها نوع یادگیری اینها با بچههای چهارم و پنجم و ششم متفاوت است.
به خاطر همین طراحی ساختمان بچههای پیشدبستانی و اول با بچههای دوم و
سوممتفاوتاست.پسدرمحیطروانی«،امنیت،احترام،اختیارونظم»چهارعنصر
هستند که سازوکار محوری تعالی را تشکیل میدهند و انسان را به عزتنفس و حیا
و تقوا میرس��انند .ما س��عی کردهایم مدرسه حکمت بر این اس��اس طراحی شود.

بتواند لباسهایش را تعویض کند .ضمن اینکه وقتی ش��اگرد میخواهد باغبانی،
رن��گکاری یا کاره��ای دیگری نظی��ر آن را انجام دهد ،خیلی نگران کثیف ش��دن
زندان لباس قرار دهیم و به خاطر لباس ،بچه را از
لباسش نیست .ما نباید بچه را در
ِ
عمل یادگیری و بازی دور کنیم .محیط آموزشی هم نباید برای کودک زندان بشود.
ما گاهی از نظر مکانی به بچه هویت نمیدهیم .بهعنوان نمونه در مدارس معمول
میگوییم که این دو تا دانشآموز با هم روی یک نیمکت بنشینند و هر دقیقه ممکن
اس��ت معلم ج��ای آنها را تغییر ده��د .در مدرس��ه حکمت ،هر بچ��های برای خود
قفس��های متعلق به خودش دارد .س��ال بعد هم که وارد ش��ود ،باز هم این قفسه را
دارد و فضای مکانی آن متعلق به خودش است و هر سال تغییر نمیکند .وقتی هم
اسم کالسی «پایداری» یا «گلهای شادی» است ،سال بعد هم این کالس با همان
بچهها و معلم است .با این کار احترام و هویت برای بچهها قائل میشویم.
اعتقاد دارم که دبستان مطلوب طبق الگوی حکمت باید در سه ساختمان مختلف
تشکیل شود .پیشدبستانی و اول یک ساختمان ،دوم و سوم یک ساختمان ،چهارم
و پنجم و شش��م هم یک ساختمان جدا باید داشته باش��ند .نوع نظم ،برنامهریزی،
قدرت اختیار بچهها ،و درجه آزادی آنها در هر یک از این س��اختمانها با توجه به
دوره س��نی آنها متفاوت است .در بحث اختیار و نظم ،راجع به دورههای مختلف
س��نی عرض کردم که هر دوره سنی به درجه خاصی از اختیار و نظم احتیاج دارد.
یکی از بزرگترین خطاهایی که ما امروزه در مدارس مرتکب میش��ویم ،این است
که بچههای با خصوصیات سنی و نیازمندیهای متفاوت از نظر استقالل و اختیار
و نظ��م را در یک محی��ط واحد جمع میکنیم .در اینجا اختی��ار الزم برای بچههای
پائینت��ر فدای برق��راری نظم و انضباط برای بچههای باالتر میش��ود و اس��تقالل


کودک صحبت کنیم .یک وجه احترام هویت دادن به بچه است .در مدارس اغلب
ب��ه بچه از نظر مکانی هویت نمیدهند .هر دقیقه ممکن اس��ت جای آنها را تغییر
دهند .در مدرسه حکمت هر بچهای برای خود یک فضا و قفسهای دارد که متعلق
به خودش اس��ت .س��ال بعد هم از همان مکان و وسایل اس��تفاده میکند .و وقتی
از مدرس��ه رفت هم میز و صندل��ی خود را با خود میب��رد .از بوفه تا میز ،صندلی و
محیط و امکانات و استفاده از وسایل مدرسه ،در این احترام به بچهها نقش دارند.
این احترامی که میگذاریم باعث ایجاد محیط روانی سالمی برای بچهها میشود.
یکی دیگر از مؤلفههای فضای روانی «اختیار» است .اختیار یعنی به بچهها اختیار
انتخاب ،عمل و تصمیمگیری بدهیم تا رفتار مناسب در محیط عملکردِ مختارانه را
یاد بگیرند و مجبور نباشند که بهطور کلیشهای امور را انجام بدهند و مرحلهبهمرحله
به آنها بگوییم چهکار کنند .بچههایی که در دوره س��نی پیشدبس��تانی هس��تند
ما به آنها میگوییم «غنچهها» طبق حدیث در س��ن س��یادت هستند؛ خودشان
تصمیم میگیرند و انجام میدهند و خیلی در برنامه و دس��تورات قرار نمیگیرند.
در محیط مختارانه آنها مجبور نمیشوند؛ هرچند ممکن است برای اینکه به خود
آسیب نزنند ،دامنه اختیاراتشان کم باشد« .نظم» مؤلفه دیگر در فضای روانی است
ک��ه با اختیار ارتباط زی��ادی دارد .البته نوع نظم محیطی بنا به رده س��نی متفاوت
اس��ت .من برای بچههای یکس��اله و دوساله که شیرخوار هس��تند ،یکجور نظم
محیط فراهم میکنم و برای بچههای سه و چهار و پنجساله هم یکجور .بچههای
شش و هفتساله هم نظم محیطی دیگری الزم دارند .این بچهها را اص ً
ال نمیشود
ب��ا بچههای کالس دوم و س��وم ابتدایی مخلوط کرد .بچههای دوم و س��وم هم تازه
وارد آن محدوده هفت سال دوم شدهاند و باید کلیشه و در برنامه قرار گرفتن را یاد



امنیت روانی چه مؤلفههای دیگری دارد؟
وجه دیگر فضای روانی« ،احترام» است .چقدر احترام نسبت به بچهها قائل هستیم
و حرم��ت آنها را نگه میداریم؟ هنگامیکه یک بزرگس��ال اش��تباهی میکند و
ظرفی را میش��کند ،ما میگوییم« :فدای س��رتان! اش��کال ندارد ،اتفاقی نیفتاده
است» .آن شخص هم ممکن است ناراحت شود .ولی حاال فرض کنید که یک بچه
لیوانی را میشکند .میگوییم« :حواست کجاست؟! چرا لیوان را شکستی؟!» و از
این حرفها .این طبیعت ما اس��ت که متأسفانه حرمت بچهها را رعایت نمیکنیم
و این برخورد باعث رفع امنیت میش��ود .در حکمت ما محترمانه با بچهها برخورد
میکنی��م و البت��ه ای��ن احت��رام نباید طوری باش��د که به خش��ک بودن فض��ا و رفع
صمیمی��ت بینجامد ،بلکه باید با همان لح��ن بچگانه و محبتآمیز ،اما محترمانه با

