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برنامه درسی ملی

گامی به سوی مدرسه زندگی
مدرسه زندگي

از شعار تا نظر ّيه
در تعقیب خط مشی «بازخوانی و بازتعریف مفهوم مدرسه در نظام آموزش
و پرورش کشور» ،مقاله ذیل که توس��ط حجت االسالم ،دکتر علي ذوعلم،
مش�اور وزیر آموزش و پرورش و مدیر طرح تولید برنامه درس�ی ملی،
در همایش علمی برنامه درسی ملی :چشم اندازها و راهبردها در محل اردوگاه
شهید باهنر در  30مردادماه 1387ارایه ش��ده بود ،انتخاب و با کسب اجازه از
ایشان به منظور نقد و نظر شما منتشر گردید.
"مدرس��ه زندگي" ،در چند س��ال اخير به عنوان ش��عار مدرس��ه مطلوب و
آرمان��ي ،در آموزش و پرورش مطرح ش��ده اس��ت .توجه به مدرس��ه در ميان
اليههاي مختلف نظام تعليم و تربيت ،توجه مبارك و درس��تي اس��ت ،چرا كه
اساساً هنگامي كه س��خن از نهاد تعليم و تربيت به ميان مي آيد ،مدرسه است
كه بس��تر اساس��ي و فضاي تأثيرگذار تربيتي بر دانش آموز به شمار مي آيد و
س��اير عناصر يا اليه هاي تربيتي و آموزشي ،به عنوان پش��تيبان يا ابزار اجراي
اين عنصر تلقي مي شوند .به ويژه اگر تربيت و پرورش رويكرد غالب بر آموزش
و پرورش شمرده ش��ود ،نقش و اهميت "مدرسه" بيش��تر روشن ميگردد .در
دهه هاي گذش��ته نيز اين "مدرس��ه" بوده اس��ت كه از طرفي بيش از هر چيز
مورد توجه صاحب نظران و مصلحان عرصه تعليم و تربيت قرار داش��ته و عمده
تالشها و تدابي��ر تربيتي آنان را به خود جلب ميكرده و از س��وي ديگر تفاوت
اهداف و الگوهاي مديريتي ،تربيتي و آموزش��ي مدارس ،عامل اصلي در تفاوت
برون داد و ميزان موفقيت و كارآمدي آنان بوده است.
در ميان رويكردهاي مختل��ف دانش آموز محوري ،معل��م محوري ،كالس
محوري ،موضوع محوري ،كتاب محوري و  ، ...به نظر ميرسد رويكرد "مدرسه
محوري" بايد اصلي تلقي شود و بر خالف وضعيت موجود كه مدرسه از جايگاه
و شأن چنداني در ميان عناصر و اليه هاي تربيتي و آموزشي برخوردار نيست،
بايد "مدرس��ه" به محور اصلي برنام��ه ريزي ها و عرصه اساس��ي نفوذ و تحقق
اهداف مورد نظر در تعليم و تربيت تبديل گردد.
نخستين پيام" مدرسه زندگي" ،ارتقای جايگاه و نقش مدرسه در نظام تعليم
و تربيت ،با توجه به مدرسه محوري اس��ت .پيش از اين نيز با طرح شعارهايي از
قبيل" مدرسه سبز" يا "مدرس��ه مطلوب" رويكرد مدرسه محوري مورد توجه
قرار گرفته اس��ت .ولي" مدرس��ه زندگي" فراتر از يك ش��عار ،با برخورداري از
پشتوانه نظري عميق و برخاسته از بنياديترين مفاهيم و مباني تعليم و تربيت
اسالمي ،مي تواند به يك "نظريه" تبديل شود و نگاه متوليان تعليم و تربيت نيز
آحاد جامعه را نسبت به مدرسه اصالح كند و ارتقا بخشد.
ب��راي برنامه درس��ي ملي و س��اير خ��رده نظام ه��اي آم��وزش و پرورش،
مباني "نظري" و چش��م انداز مدرس��ه زندگي ميتواند به عنوان يك رويكرد،
جهتگيري هاي اساس��ي آموزش و پ��رورش را تعيي��ن نمايد و متناس��ب با
انتظارات و ويژگيهاي آن ،عناصر مختلف نظام برنامه ريزي درسي و آموزشي
را رقم بزند .در حقيقت "مدرسه" يكي از مخاطبان اصلي برنامه درسي ملي -و
هر برنامه ،طرح اساسي و تحول آفرين در آموزش و پرورش -به شمار مي آيد و
بنابراين جايگاه و نقش آن در عناصر اين برنامه بايد لحاظ شده باشد.
مدرس��ه ،تنها يك فضاي فيزيكي نيس��ت كه مكان برگزاري كالس درس،

آزمايشگاه ،كارگاه و  ...است و جمعي از معلمان و دانش آموزان را در خود جاي
ميدهد ،بلكه بايد به مثابه نهادي تربيتي و آموزش��ي و بستر رشد و شكوفايي
همه عناصر انساني دست اندر كار تلقي شود.
زندگي نيز تنها به زيست طبيعي يا زيست اجتماعي محدود نمي شود ،بلكه
زيست معنوي و جاودانه را نيز شامل ميگردد كه البته بريده از زيست طبيعي و
اجتماعي نمي باشد و زندگي طبيعي انسان را نيز تحت تأثير خود قرار ميدهد
و به عنوان هدف غايي تعليم و تربيت ،در فرايند تربيت شكل ميگيرد و زمينه
ساز دستيابي به حيات طيبه براي فراگيران و متربيان مي گردد.
"مدرس��ه زندگي" ،نهادي زنده ،پويا و تعالي يابنده اس��ت ك��ه همه عناصر
انساني آن در تعامل خالق و فعال با يكديگر ،در مس��ير حيات طيبه و به سوي
رشد فكري ،ايماني ،علمي ،عملي و اخالقي در حركت و مجاهدت مي باشند.
در اين ديدگاه ،مدرس��ه همچون خانواده ،يك نهاد اس��ت و اساساً مصداق
و تبلور عيني نهاد تعليم و تربيت رس��مي ش��مرده مي ش��ود .مدرسه ،نه خانه
دوم دانش آموزان ،كه خانواده دوم آنان اس��ت .همان گونه ك��ه عنصر اصلي و
محوري خانواده و شاخص اصلي كاربرد صحيح و مطلوب آن وابسته به وضعيت
فيزيكي يا حقوقي و جغرافيايي "خانه" نيس��ت ،شاخص اصلي كاركرد صحيح
يك مدرس��ه هم ،وضعيت فيزيكي و فضاي كالبدي مدرس��ه نمي باشد ،بلكه
مجموعه اصول و روابط ،فرايندها و هنجارهايي كه به گونه اي عيني و اثرگذار،
همه عوامل انساني مرتبط با اين نهاد را تحت تأثير تربيتي و آموزشي خود قرار
مي دهد ،شاخص اصلي است .مدرسه زندگي ،سازمانی تربيتي است كه نه تنها
دانشآموزان را براي زندگي پاك و متعالي توانمند و آماده ميسازد ،بلكه بستر
حيات معقول و مطلوب را ب��راي مربيان و معلمان و نيز اولي��اي دانش آموزان
فراهم مي سازد.
در مدرسه زندگي ،نشاط ،تفكر ،ايمان ،مهرورزي ،آزادي ،سالمت ،نوآوري،
اخالق ،آداب ،مهارت ها ،بصيرت سياس��ي و اجتماعي ،توانمندي ،كارآفريني،
همكاري و تعاون ،پيش��رفت ،نظم ،هويت ملي ،مبارزه با باطل ،مجاهدت در راه
حق ،مشاركت جويي ،يادگيرندگي ،و ...عناصري اس��ت كه در عينيت اهداف،
برنامه ها و روابط في مابين عوامل انساني آن تحقيق يافته است.

پيشنه تطبيقي موضوع:
همان گونه كه اشاره شد ،در ايران اصطالح" مدرس��ه محوري" از دهه قبل
مطرح شده اس��ت .ولي در نظام هاي آموزش��ي جهان بيش از دو دهه از طرح
اصطالح "مديريت مدرسه محور"مي گذرد .به نظر مي رسد اصطالح "مدرسه
محوري" ناشي از انتقال تجارب برخي كش��ورها در اصالح نظام آموزشي خود
مبتني بر مديريت مدرسه محور بوده است .آن چه در اين رويكرد ،محور اساسي
است ،واگذاري اختيارات بيشتر به مدارس همراه با مسئوليت و پاسخ گويي در
جهت ارتقای كيفيت آموزشي است .يكي از اساسي ترين كاربردهاي "م.م.م"،
در ايالت ويكتورياي استراليا رخ داده است .البته اين رويكرد به سوي "مدارس
آينده" تحول يافت و كانون اصلي اصالحات آموزشي را متوجه مدارس ساخت.
تجربه آموزشي اين ايالت به عنوان مستند تطبيقي نظريه"مدرسه ي زندگي"
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بسيار مفيد است ،ولي بايد توجه داشت كه مباني
نظري و انگيزههاي اين دو ،كام ً
ال متفاوت است.
ايجاد و گس��ترش"م.م.م "عمدت��اً ناظر به يك
رويكرد مديريت��ي و ب��راي تمركز زدايي اس��ت،
اگر چه ارتق��اي كيفيت آموزش��ي از طريق تأمين
مش��اركت معلمان و خانواده ها و مقامات محلي را
نيز ّمد نظر قرار داده اس��ت .ولي در نظريه"مدرسه
زندگي"مبناي نظري موضوع ،فراتر از اين ّحد بوده
و كاركرد اصلي مدرس��ه را به عن��وان اصليترين
و كارآمدتري��ن الي��ه تعلي��م و تربي��ت رس��مي،
احي��ا و ارتقاي ش��اخص هاي حي��ات مطلوب در
دانشآموزان مي داند و ن��ه تنها براي اصالح روش
مديريتي مدارس،كه اساس��اً ب��راي تحول عميق
در نگاهي كه به تعليم و تربيت بايد وجود داش��ته
باش��د ،مطرح مي گردد .هدف اساسي در "م.م.م"،
تمركززدايي در برنامه ريزي ،فناوري ،قدرت ،منابع
انساني ،پش��تيباني و ...اس��ت ،3كه طبعاً استفاده
از تجارب موجود مي تواند در تدوي��ن راهكارها و
روش هاي تحقق نظريه "مدرس��ه زندگي" به كار
گرفته ش��ود ،ولي نبايد "مدرسه زندگي" را در حد
گرته برداري و اقتباس از "م.م.م" فرو كاست.
مطالع��ات م��وردي "م.م.م" و بررس��ي الگوه��ا
و س��طوح مختل��ف تمركز زداي��ي در نظ��ام هاي
آموزش��ي مختلف ،مي تواند روش ها و راهكارهاي
متنوعي را متناس��ب باش��رايط محيطي و انساني
براي پياده ك��ردن نظريه "مدرس��ه زندگي" پيش
روي نظام آموزش��ي ما قرار دهد ،ول��ي نبايد مباني
نظري و چارچ��وب مفهومي آن را در س��طح مباني
و انگيزهه��اي "م.م.م" تنزل ده��د .بنابراين نظريه
"مدرس��ه زندگي" به عنوان ديدگاه��ي مبتني بر
فلس��فه توحيدي و اس�لامي حيات و برخاس��ته از
مباني و اصول هس��تي شناس��ي و انس��ان شناسي
اس�لامي ،قابل ارائه اس��ت ،نه صرفاً به عنوان نمونه
اي از "م.م.م".
هم چنين نبايد نظريه"مدرس��ه زندگي" را در
راستاي نظريه"برنامه ريزي درسي مدرسه محور"
تلقي كرد ،4زيرا اگرچه در "مدرسه زندگي" نقش
و اختي��ار قابل توجهي ب��راي معلم��ان ،مديران و
حتي دانش آموزان و خان��واده ها در تعيين اهداف
جزی��ي و فعاليت هاي يادده��ي – يادگيري پيش
بيني مي شود ،ولي هدايت دستگاه تعليم و تربيت
و طراحي كالن برنامه درسي توسط كارشناسان و
صاحبنظران با اقتدار و نظارت جدي وجود خواهد
داشت .به خصوص درعنصر" اهداف كلي" ،تصميم
گيران محلي و مديريت مدرس��ه از اهداف مصوب
پيروي خواهند كرد .تشابه مدرسه زندگي در عنصر
برنامه ريزي درسي و تربيتي با نظريه"برنامهريزي
درسي مدرسه محور" و استفاده از تجارب اين گونه
مدارس در برخي كش��ورهاي جهان ،نبايد موجب
ناديده گرفتن تفاوت هاي آش��كار در مباني نظري
اين دو نظريه گردد ،ضمن اين كه بايد بر استفاده از
اين تجارب در حداكثر ممكن و با رعايت اقتضائات
و شرايط تأكيد شود.

زندگي از منظر اسالم:
زندگ��ي و حي��ات از دي��دگاه مناب��ع دين��ي،

اساس��يترين و محوري ترين ويژگ��ي موجودات
اس��ت و داراي درج��ات و مراتب مختلفي اس��ت.
حيات مطلق ،كامل و مستقل كه منزه از هركاستي
و نقصي اس��ت و از ازليت و ابدي��ت ذاتي برخوردار
اس��ت ،تنها از آن خداوند متعال مي باش��د :اهلل ال
اِل َه الاّ ُه َو ال َ ُحي الَقيوم .5حيات و زندگي سرچشمه
همه ويژگي ه��اي متعالي از قبي��ل دانش ،قدرت
و اراده اس��ت كه هر موجودي متناس��ب با ميزان
برخورداري از حيات ،از اين ويژگي ها هم برخوردار
مي باشد ،منشاً و مبدا ً زندگي هر موجودي و در هر
مرتبه اي ،خداوند متعال اس��ت كه او حيات بخش
حقيقي اس��ت و حيات همه موجودات ب��ه اراده او
وابسته اس��ت .از ديدگاه قرآن كريم ،هر موجودي
متناسب با مرتبه وجودي خود از مرتبهاي از حيات
يسبح
برخوردار اس��ت ،چرا كه" و ان من ش��يء آٍّال ّ
بحمده و لكن ال تفقهون تسبيحهم :"6هيچ چيزي
نيست مگر اين كه با حمد و سپاس ،در حال تسبيح
و تنزيه خداوند متعال است ولي شما تسبيح آنان را
در نمي يابيد .اساساً هستي مساوي با زندگي است
و همه موج��ودات از مرتب��ه اي از زندگي هر چند
نازل برخوردارند ،اگر چه آث��ار آن براي ما آدميان
با هيچ اب��زار تجربي و مادي مش��هود و قابل درك
و آگاهي ما اس��ت ،نه مبتني بر واقعيت هستي ،در
عين حال مراتب حيات از نازل ترين س��طح آن كه
حيات جمادات است تا برترين سطح آن كه حيات
كامل ،ذاتي و مطلق الهي اس��ت ،مراتبي متكثر و
غيرقابل شمارش مي باشد .در اين ميان ،انسان به
عنوان خليفه اهلل و برخوردار از فطرت و نفخه الهي
و آگاهي و اراده خود و متناسب با تالش و مجاهدت
همه جانبه خويش ،ارتقای وجودي و تعالي حيات
حد
و زندگي خود را رق��م ميزند و ميتوان��د و به ّ
انس��ان كامل
باالترين س��طح حيات -كه زندگي
ِ
است -دست يابد.
از جمادي مردم و نامي شدم
و از نما ُمردم به حيوان بر زدم
ُمردم از حيواني و آدم شدم
پس چه ترسم كي ز ُمردن كم شدم
جمله ديگر بميرم از بشر
پر و سر
مالئك
تا بر آرم از
ّ
بار ديگر از ملك قربان شوم
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آنچه اندر و هم ناديد آن شوم

"مدرسه زندگي" ،نهادي زنده،
پويا و تعالي يابنده است كه همه
عناصر انساني آن در تعامل خالق
و فعال با يكديگر ،در مسير حيات
طيبه و به سوي رشد فكري،
ايماني ،علمي ،عملي و اخالقي در
حركت و مجاهدت مي باشند.
از نگاه قرآن كريم و با ي��ك طبقه بندي كالن،
حيات داراي دو س��طح زندگي طبيع��ي و زندگي
متعالي اس��ت .انس��ان در س��طح حيات طبيعي و
حيواني با ساير موجودات مشترك است و با تعليم
و تربيت مي تواند خود را به س��طح حيات معقول

و متعالي بركش��د .اساساً فلس��فه اصلي آموزش و
پرورش تعمق حيات و برخورداري از مراتب باالتر
و واالتر زندگي اس��ت :ياايها الذين آمنوا استجيبوا
هلل وللرس��ول اذا دعاكم لمايُحييكم :اي كس��اني
كه ايمان آورده ايد ،به خدا و پيامبر پاس��خ مثبت
دهيد ،آنگاه كه ش��ما را به چيزي ف��را مي خوانند
كه ش��ما را زندگي مي بخش��ند .زندگي حقيقي و
انساني ،در گرو پذيرفتن دعوت خدا و پيامبر(ص)
اس��ت كه خطوط اصلي مس��ير متعالي را ترسيم
ميكنن��د و « تعلي��م و تربيت ،زندگي بخش��يدن
به يك انسان است» 9دس��ت يابي به زندگي پاك
كه در عرصه هاي ف��ردي و خانوادگي و اجتماعي
مي تواند ظهور يابد ،ناش��ي از ايمان و عمل صالح
است كه دو عنصر اساسي از اهداف متعالي تربيتي
است :و من عمل صالحاً من ذكر او اثني و هو مؤمن
فلنحيي ّنه حيو ًة طيب ًه و لنجزي ّنهم اجرهم باحسن
ما كانوا يعملون" :10و هر كسي از مرد و زن كه كار
شايسته انجام دهد و مؤمن باش��د ،قاطعاً ما او را به
حيات پاك ،زندگي مي بخشيم و پاداش آنان را به
بهترين كارهايي كه انجام داده اند ،عطا ميكنيم.
بنابراين زندگ��ي نتيجه و حاصل تربيت صحيح
و الهي اس��ت كه تنها ناظ��ر به زندگ��ي طبيعي و
اجتماعي نمي باش��د ،اگر چه قطعاً دس��تيابي به
حيات جاودانه و معنوي ،بدون تالش و كوشش در
عرصه عالم طبيعت ،تحقق نمي يابد.
البت��ه در فرهنگ قرآن��ي ،دنيا غي��ر از زندگي
دنيوي اس��ت .دنيا مرتب��ه اي از حي��ات و عرصه
اي از زندگي اس��ت كه انس��ان در آن از مواهب و
نعمتهاي الهي برخوردار است و براي رسيدن به
كمال و رشد ،ناگزير از اس��تفاده از آن مي باشد اما
زندگي دنيوي ،پس��ت ترين مراتب حيات شمرده
مي شود كه اگر چه مظاهر گذرا و سطحي از حيات
در آن ديده مي شود ،ولي موجب غفلت از زندگي
برتر و جاودانه مي گردد و با س��رگرمي هاي خود
مانع رش��د و تعالي انس��ان مي ش��ود ":اعلموا انما
الحيوة الدنيا لع��ب و لهو و زين��ه و تفاخر بينكم و
تكاثر في االم��وال و االوالد ...و ما الح��وة الدنيا الاّ
متاع الغرور ":11بدانيد ك��ه حقيقت زندگي دنيوي
بازيچه اي اس��ت و لهو بيهودگ��ي و آرايش و فخر
فروشي و زياده طلبي در دارايي و فرزند ...و زندگي
دنيوي جز متاع فريب چيزي نيست .درك عميق
معناي زندگي و فلس��فه حي��ات در منابع و مباني
اسالمي ،پشتوانه نظري" مدرسه زندگي" را تعيين
مي كند و كاركرد تعليم و تربيت را از آمادهس��ازي
فراگيران براي زندگي طبيع��ي و اجتماعي به افق
هاي برتر و باالتر ارتقا م��ي دهد و علي رغم نگرش
ه��اي سكوالريس��تي حاك��م و ج��اري در اهداف
س��طحي تعليم و تربي��ت ،به نگ��رش توحيدي و
آخرت گرايانه نزديك مي شود.12
مدرس��ه زندگي ،به عنوان يك نظريه ،رس��الت
فضاي آموزش��ي و نهاد تربيتي را به فلسفه حيات
از منظر اس�لام مرتبط مي س��ازد و بدون غفلت از
نيازهاي طبيع��ي و اجتماعي و با لح��اظ ظرفيت
خاص و مراحل رشد طبيعي متربيان ،چشماندازي
متعالي از مدرس��ه را ترس��يم مي نماي��د .در اين
مدرسه ،دستيابي به درك عميق از حيات و فلسفه
آن ،خود مهم ترين هدفي كه بايد مدنظر باشد.
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تفس��ير زندگي به گونه اي ك��ه در نگرش امام
اميرالمومنين علي بن ابيطالب (ع) تبيين ميشود
ك��ه :فالموت في حياتك��م مقهوري��ن و الحياة في
موتكم قاهرين ":13مرگ ش��ما در زندگ��ي توأم با
شكست است و زندگي شما در مرگ پيروزمندانه
است" ،در تربيت اجتماعي و سياسي دانش آموزان
و آماده سازي آنان براي دفاع از ارزش هاي اصيل
زندگي حقيقي نقش برجسته اي خواهد داشت.

عنصر از اي��ن عناصر ،مهم تلقي مي گ��ردد و البته
گام نخست براي دس��تيابي به "مدرسه زندگي"،
ارتقاي درك از مدرسه در دست اندركاران و نيز در
كل جامعه ،متناسب با اين عناصر است:

 .2مديريت

مدرسه زندگي اشاره شد -تعيين مي گردد.

 .2مديريت:

 در مدرسه زندگي ،ارتباط مديريت با مدرسهارتباطي عاطف��ي و معنوي همراه ب��ا تعلق خاطر

 .1اهداف
 .3ضوابط و مقررات
 .5برنامه هاي خاص پرورشي

 .4برنامه هاي درسي و تربيتي

 .6دانش آموزان

عناصر
"مدرسه زندگي"

 .8فضاي فرهنگي و تربيتي
بنابراين تفسير زندگي در اين نگرش ،هرگز در
زندگي طبيعي ،دنيوي و محدود به زيست طبيعي
انس��ان ،منحصر نمي ش��ود بلكه ضم��ن توجه به
اقتضائات ،نيازها و توانمن��دي هاي الزم براي يك
زندگي سالم ،انساني و شرافتمندانه ،افق ديد را به
فراتر از زندگي طبيعي ارتقا مي بخش��د و تأمين و
بهس��ازي حيات جاودان و معن��وي را نيز در دايره
اهداف مدرسه زندگي قرار مي دهد.
در اين نگاه ،س��بك زندگي مطلوب ،نه س��بك
زندگي راي��ج و مصرف گرايانه ،كه س��بك زندگي
انس��ان هاي واال و الگوهاي عين��ي تربيت الهي و
توحيدي اس��ت ،كه :اللّ ُه��م اجعل َمحي��اي َمحيا
آل ُم َح َّمد : 14پروردگارا ! س��بك زندگي
ُم َح َّم�� ٍد َو ِ
مرا ،س��بك زندگي محمد (ص) و آل محمد (ص)
قرا بده.
رس��الت غاي��ي نظ��ام و تربي��ت در جامعه اي
اس�لامي ،تحقق "مدرس��ه زندگي" با اين مبناي
نظري است.

چشم انداز مدرسه زندگي:

عالیم و ش��اخص هاي حياتي يك موجود زنده
به س��طح حيات آن بس��تگي دارد و هر چه سطح
زندگي ،برتر ترسيم ش��ود ،اين عالیم و شاخصها
افزون تر مي گ��ردد .اگر "مدرس��ه زندگي" ،نهاد
زنده و پويايي اس��ت كه تحقق غايت هستي انسان
را زمينه س��ازي م��ي كن��د و بس��تر الزم را براي
آمادگي متربي در جهت دستيابي به حيات طيبه
رقم مي زند ،در اين ص��ورت عناصر مورد توجه در
اين مدرسه ،بسيار فراتر از عناصري است كه براي
مدارس رايج در نظر گرفته مي شود.
براي ترس��يم ويژگي هاي مدرس��ه ي زندگي،
ابتدا باي��د عناصر اصل��ي و مح��وري آن را تعيين
كرد و س��پس خصوصيات هر عنصر را بر ش��مرد.
عناصر اصلي" مدرس��ه زندگي "در  12عنصر ذيل
دستهبندي ش��ده كه در مدارس فعلي بسياري از
اين عناصر اصلي مورد غفلت قرار گرفته و تنها چند

 .7معلمان و مربيان

 .9اولياي دانش آموزان
 .12ارزش يابي

 .10فضاي پيراموني

اين عناصر اگر چه بعضاً برحس��ب اولويت رتبه
يا زماني ذكر شده ولي لزوماً اين ترتيب براي همه
عناصر معنيدار نيست.

 .1اهداف:

 مهم تري��ن عنصر در مدرس��ه زندگي ،هدفمدرسه است كه تنها در آماده كردن دانش آموزان
براي زندگي طبيعي و اجتماعي ،محدود نمي شود
و به حيات طيبه كام ً
ال توجه داشته ،همه عناصر و
ابزارها را در آن مسير تعريف و هدايت مي كند.
 در مدرس��ه زندگي ،اهداف مشخص و شفافيبراي مدرسه و براي هر دوره زماني تعيين ميشود.
البته اين اه��داف در چارچوب اه��داف كلي نظام
تعليم و تربيت ترس��يم م��ي گردد ول��ي نيازها و
شرايط و اولويت هاي خاص مدرسه ،در تعيين اين
اهداف مؤثر است.
 اهداف مدرسه ،قابل ارزش يابي ،قابل تحقق وشناخته شده براي همه دست اندر كاران است.
 در آغاز هر سال تحصيلي اهداف جزیي (كيفيكمي) مدرس��ه در جم��ع معلم��ان ،خانوادهها و
و ّ
دانش آموزان تبيين و تكميل و اصالح مي شود.
 همه عوامل مدرس��ه ،در عين حال كه عاملتحقق اهداف اند ،خود نيز هدف مي باش��ند .بدين
معني كه در مدرس��ه زندگي ،تنها رش��د و ارتقاي
دانش آموزان هدف نيست بلكه رشد و تعالي همه
دست اندركاران نيز هدف شمرده ميشود.
 در تعيين اه��داف مدرس��ه ،ارزش يابي ها وتجارب پيش��ين و نيز امكان��ات و محدوديت هاي
مدرسه لحاظ مي شود و ّحد مورد نظر از شايستگي
هاي م��ورد انتظار و اه��داف كلي -ك��ه در تعريف

 .11فضاي كالبدي
تربيتي اس��ت و صرفاً در پيوندهاي اداري و رسمي
خالصه نمي شود.
 مدير مدرس��ه ،رهب��ري تربيتي و آموزش��يمدرسه را بر عهده دارد و اين رهبري ،تا ّحد واليت
تربيتي مي تواند ارتقا يابد.
 مديريت مدرس��ه ،از جنس مديريت تربيتياست نه مديريت انتظامي ،اجرایي ،خدماتي ،اداري
و پشتيباني ،و نه حتي صرفاً مديريت آموزشي.
 مدير مدرسه ،رهبري فكري و هدايت و كمكبه ارتقا و رش��د همه عناصر مدرسه را وظيفه خود
مي داند.
 مدير مدرس��ه از برت��ري تربيت��ي ،اخالقي وعلمي برخوردار است و بنابراين مقبوليت عمومي
دارد.
 مدي��ر مدرس��ه داراي اختي��ارات كاف��ي وحداكث��ري هم��راه با پاس��خ گويي و مس��ئوليت
متناسب با اختيارات مي باشد.
 در مدرس��ه زندگي ،مديريت كالن مدرسه بهصورت مديريت مستقل هيأت امنايي و شورايي و
در چارچوب ضوابط خاص مي باشد.

 .3ضوابط و مقرات:
 مدرس��ه به عنوان واحد مس��تقل فرهنگي وتربيتي و آموزش��ي ،ضوابط و مقرات مالي ،اداري،
اس��تخدامي ،خدمات��ي ،انظباطي ...،خ��ود را در
چارچ��وب ضوابط كلي و در مس��ير تحقق اهداف،
خود تعيي��ن م��ي كن��د .بنابراين مدرس��ه خود
پاس��خگوي برنامه ريزي ها و ب��رون دادهاي خود
ميباشد.
 -مدرسه ضمن برخورداري كافي از پشتيباني
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مالي از دولت ،اختيارات كاف��ي را نيز در چارچوب
تعريف ش��ده ،در تأمين منابع مالي و انساني خود
دارا مي باشد.
 ضوابط و مقررات با مشورت طرف هاي ذيربطيا ذي نفع و به گونه اي شفاف تعيين مي شود.
 همه از ضوابط مربوط به خود آگاهي دارند. روح تربيتي بر ضوابط حاكم است. س��هولت و س��رعت در تعيين ضوابط رعايتمي شود.
 همه عوامل مدرس��ه به خص��وص معلمان ودانش آموزان ،خ��ود را در اج��راي صحيح ضوابط
مسئول و شريك مي دانند.

 .4برنامه هاي درسي و تربيتي:
 برنامه هاي درس��ي و تربيتي مدرسه زندگي،ناظر ب��ه نيازهاي عيني دانش آم��وزان و در جهت
دس��تيابي آنان به مراتب مقدور از "حيات طيبه"
است.
 در مدرس��ه زندگ��ي برنام��ه هاي درس��ي وتربيتي ،فكري مح��ور ،خ�لاق ،نوآورانه ،پژوهش
محور و همراه با نش��اط و جذابيت ب��راي معلمان،
مربيان و دانش آموزان است.
 رابطه مشخص و تعريف شده اي بين اهدافكلي و جزیي مدرسه با برنامه هاي درسي و تربيتي
برقرار مي باشد.
 مدرس��ه زندگي ،خ��ود در تولي��د و تدوينبرنامههاي درس��ي و تربيتي شريك و دخيل است
و برنامه هاي تعيين شده به گونه اي انعطاف پذير
اس��ت كه در چارچوب اهداف مصوب و روش هاي
مؤثر بتواند نيازهاي دانش آموزان را تأمين نمايد.
 مدرسه زندگي خود در انتخاب مواد آموزشيو تربيت��ي ب��ه گون��ه اي روش مند نق��ش دارد و
ميتواند در بخشي از محتواي آموزشي ،خود توليد
كننده هم باشد ،نه مصرف كننده صرف.
 نيازهاي خ��اص دانش آموزان مدرس��ه ،دربرنامه ها قابل پيش بيني و تأمين است.

در اين ديدگاه ،مدرسه همچون
خانواده ،يك نهاد است و اساس ًا
مصداق و تبلور عيني نهاد تعليم
و تربيت رسمي شمرده ميشود.
مدرسه ،نه خانه دوم دانش
آموزان ،كه خانواده دوم آنان
است.
 .5برنامه هاي خاص پرورشي:
 در مدرس��ه زندگي ،اگر چه اه��داف تربيتيدر همه برنامه ها و فعاليت هاي درسي و پرورشي
جريان دارد ،ولي براي سامان دهي و برنامه ريزي
فعاليت هاي خاص پرورش��ي نيز س��امان و تدابير
خاص وجود دارد.
 برنام��ه ه��ا و فعاليت ه��اي پرورش��ي نه درحاش��يه ،كه بخش��ي از برنامه رس��مي و اصلي را

تشكيل مي دهد.
 اين برنامه ها دانش آموزان را با محيط زندگيواقعي خود آشنا و آنان را براي ايفاي نقش فعال در
زندگي آينده خود آماده مي سازد.
 آداب و مهارت هاي زندگي را در رفتار واقعيو طبيعي دانش آموزان شكل مي دهد.
 اقامه نم��از ،انس ب��ا قرآن و پ��رورش روحيهانفاق و تعاون م��ورد توجه خاص ق��رار مي گيرد.
[يتلواعليه��م آيات��ه  /...يقيمون الص�لاة و يؤتون
الزكاة]
 انجمن ها ،كانون ها و تش��كل ه��اي متنوعدانش آموزان بس��تر اصلي فعاليت هاي پرورش��ي
است.
 خدمات مشاوره تربيتي و اخالقي به گونه اياثرگذار و گسترده در اختيار دانش آموزان است.
 برنامه هاي تأمين سالمت جسمي و روحي ونيز فعاليت هاي تربيت بدني مهم شمرده مي شود.

 .6دانش آموزان:
 در مدرس��ه زندگ��ي ،دانش آم��وزان خود راعنصر مؤثر و فعال مدرسه مي دانند.
 حضور در مدرس��ه را قس��متي لذت بخش اززندگي خود مي يابند.
 مش��اركت و تالش در امور مدرسه را وظيفهخود مي شمارند.
 دان��ش آم��وزان مدرس��ه زندگ��ي ،خ��وديادگيرندهاند و از يادگيري و تالش علمي و تربيتي
لذت مي برند.
 معلمان و مربيان را پدر معنوي خود مي دانندو آنان را دوست دارند.
 خالق ،پژوهنده ،نقاد و مولّد دانش اند. عنصر فعال و مس��ئوليت پذير در تشكل ها وفعاليت هاي گروهي مي باشند.
 اص�لاح و ارتق��اي دایمي محيط مدرس��ه راتكليف خود مي دانند.
 درب مدرس��ه را هميش��ه به روي خ��ود بازمي بينن��د و آن را خان��ه فرهنگ��ي و علمي خود
ميشناسند.

 .7مربيان و معلمان:
 در مدرس��ه زندگي معلمان و مربيان رهبريآموزشي و تربيتي دانش آموزان را بر عهده دارند.
 خود يادگيرنده و در مسير خودسازي و رشدو تعالي مستمر قرار دارند.
 دانش آم��وزان را به عن��وان فرزندان معنويخود دوست دارند و به آنان عشق مي ورزند.
 با اولي��اي دانش آم��وزان ارتباط��ي فعال وصميمي دارند.
 تعليم و تربيت را رسالت الهي خود و مدرسهرا معبد و محيط مقدس مي شمارند.
در برنامه ريزي هاي درس��ي و تربيتي حضور و
مشاركت فعال دارند.
 با ساير مربيان و معلمان در فعاليت هاي خودمشورت مي كنند.
 با ساير مربيان و معلمان در فعاليت هاي خودمشورت مي كنند.
 از هرگون��ه نوآوري ،مواد آموزش��ی و فناوريهاي جديد اس��تقبال م��ي كنن��د و آن را فرا مي
گيرند.

 .8فضاي مدرس�ه زندگي ،نمونه اي از
جامعه اخالقي است:

 همه اعض��اي مدرس��ه احت��رام و كمك بهيكديگر را وظيفه خود مي دانند.
 مش��ورت و مش��اركت در هم��ه فعاليت هايمدرسه حاكم اس��ت و نقادي و نقدپذيري روحيه
ای رايج در مدرسه است.
 حقوق متقابل اعضاي مدرسه رعايت ميشود. همه خود را براي اظهارنظر و پرسش و پاسخآزاد مي دانند.

 .9خانواده (اولياي) دانش آموزان:
 در مدرسه زندگي ،اولياي دانش آموزان خودرا عضو مدرسه و همكار مربيان و معلمان ميدانند.
 بخشي از اهداف مدرسه به گونه اي نظام منداز طريق اوليای دانش آموزان تحقق مي يابد.
 -اولياي دانش آموزان ،حمايت و پش��تيباني از
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مدرسه را همچون رسيدگي به خانواده خود تلقي
مي كنند.
 در مديريت و فعاليت هاي مدرسه ،مشاركتفعال دارند.
 در برنامه هاي درس��ي و تربيتي ،مشاركت وحضور فعال دارند.
 مدرس��ه را نه فقط مدرس��ه فرزندش��ان ،كهمدرسه خود و مركز رشد و ارتقاي علمي و اخالقي
خود نيز مي دانند.

مي گيرد.
 -دانش آموزان آن را خانه خود مي دانند.

 .12ارزش يابي:

 در مدرس��ه زندگي ،همه عناصر با معيارهايجامع ،شفاف ،منصفانه و متناس��ب با اهداف كلي
تعليم و تربيت و براي ارتق��ای وضع موجود ،مورد
ارزش يابي قرار مي گيرند.
 همه عناصر انساني مدرسه ،در ارزش يابي بهگونه اي روشمند و تعريف شده ،دخالت دارند.
 نتايج ارزش يابي به بررس��ي و بحث و تحليلنهاده مي شوند.
 هركسي با شرايط خودش سنجيده مي شود. حداق��ل ه��ا و حداكثره��ا براي طي��ف هايمختلف ،متفاوت است.
 نتايج ارزش يابي براي اصالح و بهبود وضعيتمورد استفاده قرار مي گيرد.
 ارزش يابي ،نه براي مؤاخذه و كنترل كه برايتعالي و اصالح است.
 اهداف جزیي تعيين ش��ده ،در پايان هر دورهبه دقت ارزش يابي شده و براي هدف گذاري دوره
بعد مورد استفاده قرار مي گيرد.

چند نكته پاياني:

 .10فضاي پيراموني:
 -مدرس��ه زندگ��ي ،نه��ادي پوي��ا و مرتبط با

محيط واقعي زندگ��ي در منطق��ه و محلّه خود به
شمار ميآيد.
 مركزي فعال و تعامل با محيط پيراموني خودمي باشد.
ب��ا نهاده��ا و مراك��ز فرهنگ��ي ،مذهب��ي،
بهداش��تي،خدماتي ،اداري ،صنعت��ي ،تج��اري،
انتظامي ،اجتماع��ي ،اقتصادي ،علمي و ...پيرامون
خود روابط و همكاري متقاب��ل دارد و از همه آنان
براي تربيت دانش آموزان استفاده مي كند.
 براي محيط پيرامون خود آش��نا است و مورداحترام و محبت محله و منطقه مي باشد.
 عالوه بر نقش رس��مي خود به عن��وان مركزفرهنگي فعال منطقه ش��ناخته مي شود و فعاليت
مي كند.

 .11فضاي كالبدي:
 محي��ط درون��ي و فيزيكي مدرس��ه زندگي،منظم ،پاكيزه و با نشاط است.
 هم��ه اعضاي مدرس��ه و به خص��وص دانشآموزان در اداره و بهبود وضعيت آن نقش دارند.
 توزيع فضاهاي آموزش��ي ،به گونه اي جذابو مؤثر و با رعايت شيوه هاي نوين آموزشي سامان
دهي شده است.
 داراي مكان مناسب براي مطالعه ،پژوهش واستراحت معلمان و دانش آموزان ( حتي المقدور)
مي باشد.
 تعطيل ناپذير است. مورد بهره برداري بهينه و حداكثري اس��ت وبا رعايت شأن مدرسه ،در س��اعات غيررسمي نيز
براي فعاليت هاي مختلف م��ورد بهره برداري قرار

 چشم انداز مدرسه زندگي با توجه به پشتوانهنظ��ري آن كه زمينه س��ازي ب��راي تحقق مراتب
متعالي حيات طيبه را هدف غايي مدرسه ميداند،
بايد در س��اختار كالن دس��تگاه تعليم و تربيت به
رسميت شناخته شود و در برنامه ريزيهاي كالن
جايگاه و شأن خود را بازيابد .به نظر مي رسد تحول
بنيادين در آموزش و پرورش بدون توجه به نقش
و ش��أن مدرس��ه با رويكردي كه در نظريه مدرسه
زندگي مطرح شد ،نمي تواند تحقق يابد ،از اين رو
مسئوالن ارشد و سياست گذاران و برنامه ريزان و
كارشناسان ستادي و صفي آموزش و پرورش بايد
اين امر را دريابند و به لوازم آن پايبند باشند.
 گام برداشتن به سوي تحقق مدرسه زندگي،مس��تلزم به كارگيري توانمندتري��ن و نخبه ترين
نيروهاي آم��وزش و پرورش در منص��ب و جايگاه
مديريت مدرسه است ،حال آن كه به نظر ميرسد
در ساز و كارهاي كنوني آموزش و پرورش شرايط
الزم براي جذب و به كارگي��ري نيروهاي توانمند،
نخبه و متعهد براي مديريت واحدهاي آموزش��ي
فراه��م نيس��ت .باي��د كاري ك��رد ك��ه بهترين و
برجستهترين نيروهاي آموزش و پرورش مديريت
مدرس��ه را بپذيرند و اين ،بدون رها سازي دستگاه
تعليم و تربيت از حاكميت ديوان ساالري آموزشي
و تربيتي و نجات مراكز آموزش��ي از اقتدار اداري و
ستادي ممكن نخواهد شد .تا وقتي ستادهاي ملي
و اس��تاني و منطقه اي صرفاً با تكيه بر جايگاههاي
حقوقي دس��تگاه تعليم و تربيت ،خود را باالترين
مرج��ع ذيص�لاح و هم��ه كاره م��دارس بدانند،
نميتوان به كاركرد مطلوب مدرسه دست يافت.
 ش��اخص هاي "مدرس��ه زندگي" ،ب��راي هرمدرس��ه اي و متناس��ب با ش��رايط و امكانات آن،
ميتواند به گونه اي جزیي تر و مصداقي تر تعيين
شود .مهم آن است كه اهداف متعالي تربيت ديني
در راستاي زندگي بخش��يدن به متربيان به خوبي
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فهميده شود و در چارچوب اهداف كلي ،باز تعريف
دقيقي از مدرس��ه زندگي براي هر محيط و مركز
آموزش��ي به عمل آي��د .آنچه در تحقق مدرس��ه
زندگي بيش از هر عاملي مي تواند نقش اساس��ي
داشته باشد ،برانگيخته ش��دن انگيزههاي تربيتي
و الهي و احيای هوي��ت اصلي تعلي��م و تربيت در
مجموعه آم��وزش و پرورش اس��ت .فراهم نبودن
ش��رايط در همه واحدهاي آموزش��ي ،نبايد مانع
تحقق نس��بي اهداف در واحده��ا و مراكز توانمند
باش��د و روزمرگي هاي آموزش و پ��رورش ،نبايد
مانع ترسيم چش��م اندازهاي روش��ن براي تعالي
نظام تعليم و تربيت گردد.
 برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران ،درصورتي منشأ تحول مطلوب در محتوا و نظام برنامه
ريزي درس��ي خواهد ش��د كه بتواند شاخصهاي
مدرس��ه زندگي و مباني ارزش��ي آن را در عناصر
برنامه درس��ي مورد مالحظه قرار دهد .اين كه در
برنامه درسي ملي تا چه حدي اين رويكرد محقق
ش��ود ،بيش از هر چيز به هم سويي و باور مشترك
دس��ت اندكاران و زمينه س��ازي و همراهي براي
چرخش هاي اساسي مورد نياز بستگي دارد .البته
سرمايه عظيم انساني و معنوي آموزش و پرورش و
حمايت و مطالبه رهبري نظام براي تحول بنيادين
و ارتقاي كارآمدي دس��تگاه تعليم و تربيت ،آينده
روش��ني را براي تحقق"مدرس��ه زندگي" ترسيم
مينمايد ،مدرسه اي كه بتواند زمينه تربيت نسلي
متفكر ،مؤمن ،دانا ،فعال ،كارآم��د و داراي ملكات
فاضله اخالقي را براي ش��كل گيري مدينه فاضله
مهدوي فراهم سازد.
ان شاءاهلل.
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