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پژوهش حاضر با هدف مطالعه تجربة زیســته ذینفعان زلزلهزده شهر سرپلذهاب در مواجهه
با برنامهدرســی اجرا شده در شــرایط پس از بحران زلزله و با روش پدیدارشناسی انجام شده
است .عناصر نهگانه برنامهدرسي فرانسیس كالين ،مبناي تعيين چارچوب كلي گردآوري دادهها
از طریق مصاحب ه قرار گرفته اســت .طي اين فرايند ،با  25ذينفع و دستاندركار نظام آموزشي
شامل مدير ،معلم و دانشآموز مصاحبههاي نيمهساختاريافته انجام شده است .مصاحبهها پس از
پیادهسازی با سایر دادهها تلفیق و به روش تفسيري تحليل شدند .پس از آن مضامین ،مقولهها و
مفاهیم مرتبط با برنامه درسي از آنها استخراج شدند .بهمنظور اعتباربخشي دادهها از روش مرور
با مشاركتكنندگان و بهمنظور اعتباربخشي تحليلها از روش مرور همگنان استفاده شده است.
ل دادهها حاکی از آن بود كه با در نظر داشتن رویکرد انطباق متقابل ،برنامهدرسی در
نتیجه تحلی 
شرایط زلزله از جهات گوناگون دچار تغییراتی شده است ،هر چند ميزان اين تغيیرات برای همة
عناصر يكسان نبوده است .در میان عناصر نهگانه ،فعالیتهای یادگیری دانشآموزان ،بیش از ساير
عناصر ،دســتخوش تغيير و تأثیرپذيري از شرايط پيراموني شده است ،بهطوری که ضمن ایجاد
وقفه در فرایندهای تحصیلی ایشان ،زمینه گرایش به منابع و روشهای غیررسمی یادگیری افزایش
یافته است .نتیجه کلی آنکه برنامهدرسی میتواند بهمثابه ابزاری کارآمد در خدمت مدیریت بحران
قرار گیرد و به بازگشت سریعتر جامعه زلزلهزده به شرایط عادی از طریق نظام آموزشی کمک کند،
اما نبود آمادگي الزم در این نظام و نداشتن پيشبينيهاي الزم براي شیوة سازگار کردن و اجراي
برنامهدرسي در شرايط بحران ،مشکالت ناشی از بحران را تشديد ميكند.

 مقدمه
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فرایندهای یاددهی ـ یادگیری و اجرای برنامهدرسی همواره در شرایط عادی و ایدهآل جریان نمییابند.
بروز حوادث و وقایع پیشبینی نشده میتوانند شرایط اجرا را تغییر دهند و تجربههایی جدید را برای
ذینفعان نظام آموزشی ایجاد کنند .به تعبیر فولن ،)2007( 1گاهی در فرایند اجرا ،اتخاذ رویکرد انطباق
متقابل در دستور کار متولیان نظام قرار میگیرد .شرايط نوپديد و ناهمخوان (تضاد در هدفها ،برنامهريزيهاي
ناتمام و تغييرات عمده) زمینه را برای این رویکرد فراهم میکند (فولن .)1389 ،بهرغم تأثیر تغييرات
محيطي بر شرايط يادگيري ،به زعم سوشکویچ و همكاران ،)2018( 2يادگيري میتواند سازوكاري نويدبخش
براي مواجهه با تغييرات محيطي قلمداد شود .شناخت تجربههایی که حوادث غيرمترقبه و بحرانهاي حاد
و اضطراري طبيعي و غيرطبيعي مانند زلزله و جنگ برای بخشی از جامعه در پی دارند میتواند برای
سایر اعضای جامعه که با آن شرایط درگیر نشدهاند و مجموعه نظام آموزشی ،مفید و آموزنده باشد.
بحرانها بهویژه اگر داراي شدت و وسعت زياد باشند ،اثرات منفي گسترده و به ميزانی ،اثرات مثبتي
را بر كاركردها و شئون متفاوت جامعه بهجا ميگذارند .تيرني ،2008( 3به نقل از الكساندر)2015،4
بحرانهای گسترده و شدید را بال 5تلقی کرده و معتقد است که وسعت واکنش به آن در سطح دولتها
یا مؤسسات ملی و بینالمللی اسـت و عموم مردم را درگیر میکند و بـهبود و بازیـابی از عوارض آن با
دشواریهای بسیار همراه است.
كاپوال )2015( 6شانزده حادثه طبيعي عمده را كه از سال  1200تا  2011ميالدي به وقوع پيوستهاند
فهرست کرده كه در میان آنها 8 ،مورد مربوط به زلزلههاي سهمگين است .مث ً
ال در زلزله سال 2010
هائيتي 200 ،هزار نفر جان خود را از دست دادند .نعيم 7و همكاران ( )2011اظهار ميدارند كه ساالنه
بهطور متوسط حدود  940زلزله پنج تا هشت ریشتری در جهان اتفاق میافتد و طي قرن بيستم،
 1/8ميليون نفر جان خود را بهدلیل زلزله از دست دادهاند.
کشور ايران نیز تاكنون بارها از زلزله ،آسيب ديده است .زلزله پنجم دي ماه  1382شهر بم،
در حدود  33هزار نفر كشته و تعداد قابل توجهی مجروح و مصدوم به جا گذاشت (پژوهشگاه بینالمللی
زلزلهشناسي و مهندسی زلزله ،بی .تا .).زلزله  21آبان ماه  1396استان كرمانشاه به مركزيت دشتذهاب
نيز شديداً مخرب بود .طـبق گزارش پژوهشگاه بينالمللي زلـزلهشناسي و مهنـدسي زلزله ()1396
اين زلزله با بزرگاي  7/3در مقياس ريشتر رخ داده و حداقل هشت شهر و  1930روستای استان را دچار
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آسيب نموده است ،نزديك به  600كشته و هزاران مصدوم داشته و بيشترين تلفات چه به لحاظ انساني
و چه به لحاظ مالي ،مربوط به شهر سرپلذهاب بوده است .عالوه بر تلفات انسانی ،زیرساختهای گوناگون
این شهر از جمله مجموعههای آموزشی آن دچار آسیبهای جدی شده است.
در میان نهادهای مدنی ،آموزش و پرورش به سرعت از پيامدهاي بحرانها متأثر ميشود ،چرا كه بخش
اعظم اعضا و مخاطبان آن ،یعنی كودكان و نوجوانان ،قشری آسیبپذیرند .این نهاد در کنار سایر مراجع
مسئول تاکنون اقداماتی متعدد برای آمادهسازی کودکان و نوجوانان برای شرایط بحرانی انجام دادهاست،
اما تقریباً تمام این اقدامات ،معطوف به پیش از بروز بحران بوده و شرایط پس از بحران تقریباً مغفول
مانده است .در بسياري از موارد ،اولین اقدام مديريت كالن پس از بروز بحران ،توقف فعاليتهاي آموزشي
است که اين امر ،دسترسي به تعليم و تربيت را با دشواري مواجه ميسازد .کیهیل )2010( 1معتقد است
در شرایط بحرانی مانند جنگ و زلزله ،به آموزش و پرورش به منزلة موقعیتی نگریسته میشود که میتواند
تا مرحله اتمام بازسازی به تعویق بیفتد .چنین رویکردی ،نه تنها فراهم کردن حق اساسی و فراگیر آموزش
برای همه را با شکست مواجه میکند ،بلکه نیاز کودکان را به حمایتهای ضروری که مدارس بهعنوان
مکانهای امن تربیتی ،فراهم میکنند ،نفی میکند .این در حالی است که در مهمترین سند بینالمللی
یعنی منشور حقوق بشر و مصوبه  217Aمجمع عمومی (اعالمیه جهانی حقوق بشر) سازمان ملل متحد،
حق دسترسی به تعلیم و تربیت مناسب و استاندارد در تمامی شرایط و برای تمام افراد و به ويژه كودكان،
تصریح و تمامی کشورهای عضو اين سازمان آن را به رسمیت شناختـهاند (سازمان ملل متحد.)1948 ،
بهرغم تکلیف دولتها در تأمـین امکـان برخورداری از آمـوزش و پـرورش و خـدمات آن در تمـام
شرايط ،بروز بحران و بالیا ممکن است تحققپذیری این تکلیف را مخدوش یا دچار وقفه کند .این در
صورتي استكه آموزش در چنین موقعیتهایی میتواند در اشاعه آگاهيها و مهارتهای مورد نیاز برای
نجات زندگی نقشی تأثیرگذار داشته باشد .دغدغه اصلي مفهوم « آموزش و پرورش اضطراري 2ـ يعني
آموزش و پرورش در شرايط و موقعيتهاي اضطراري که در دهه  1990مطرح شد» (كاگاوا)2005 ،3
متمركز بر ايجـاد «دسترسي همگاني به آمـوزش و پـرورش» 4و برقراري «عدالت آموزشي» ،5بهعنوان
يك حق انساني ،براي تمامي افراد و به ويژه كودكان و نوجواناني است كه بهدلیل وقوع بحران ،از اين حق
محروم ميشونـد .مـونوز( 6در كیهيل )2010 ،معتقـد اسـت كـه در شـرايطي مانند جنگ ،به تدوین
برنامهدرسی جدیدی نیاز است كه بر مبنای تحلیل جزییات و فهم از نقشهای ایفا شده از سوی نظام قبلی،
موجب تبدیل و انتقال از موقعیت اضطراری به یک فرصت برای تغییرات کیفی شود.
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شرايط بحراني میتواند تجربههایی جدید را در سازگار کردن برنامهدرسي و عناصر آن ایجاد کند،
هرچند که محدوديتهاي موجود در نظامهـاي متمركز ،امكان ايـن سـازگاري و تـطبيق را به حداقل
ط اجرا (مهرمحمدي ،)1389 ،بهصورت
ميرساند .در اين نظامها برنامههاي درسي فارغ از واقعيتهاي محي 
عام و تجويزي طراحي و ابالغ ميشوند ،به گونهای که فاقد تصويری واقعبينانه از نيازهاي ويژه مناطق،
افراد و شرايط میباشند و تضميني هم براي اجراي كامل و وفادارانه برنامهدرسي متمركز ايجاد نميكنند.
شناخت این نیازها مستلزم آشنایی با تجربههای مستقیم و زیسته اعضا است.
برنامهدرسي متشکل از مجموع ه به هم پيوسته ای از عناصر ،اجزاء و قواعد است كه فعاليتهاي [ياددهي]
يادگيري را نظاممند نموده و هدف نهايي آن ،تحقق يادگيري در فراگيران است (ملكي)1381 ،؛ بنابراین
هرگونه تغيير در يك يا چند عنصر آن ،موجب تغيير در فرايند ياددهي ـ يادگيري ميشود .فرانسيس كالين
با توجه به كاركردهاي مورد انتظار از برنامهدرسي ،ن ُه عنصر را معرفي کرده است (مهرمحمدي )1389 ،که
فهرست وي ،در پژوهشهای گوناگون پيرامون عناصر برنامه درسي ،بيشتر مورد استناد و استفاده قرار گرفته
است .با عنایت به این فهرست و از رهگذر بررسی و شناخت تجربههای ذینفعان ،ارائه برنامهای که در آن
عناصر برنام ه متناسب با شرایط بحراني ،نقشی کارآمد ایفا کنند ،مفید و ضروری تلقی میشود.
صاحبنظران و پژوهشگران گوناگون مانند پیگوتزی ،)1999( 1برد ،)2005( 2هاجکین،)2007( 3
ایویچ و پشیکان )2012( 4و برد و همکاران ( )2016بر لزوم برخورداری نظام آموزشی از برنامهدرسی
برای شرایط بحرانی و ناپایدار تأکید کردهاند .تجربيات جهاني نشان ميدهد كه در كشورهايي كه
در معرض خطرات و بالياي طبيعياند ،برنامههاي درسي ویژه براي شرايط بحراني پيشبيني و يا تغييراتي
در برنامه جاري مدارس اعمال ميشوند .آگيوالر و رتامال )2009( 5اجراي يك طرح آموزشی در شرايط
اضطراري در كشور كلمبيا را گزارش كردهاند كه در آن بر پيگيري نيازهاي فوري رواني ـ اجتماعي
كودكان آواره و اتخاذ راهبردهاي سهگانه فضاهاي كودكپسند ،مدارس كودكپسند و بازگشت شادي
به مدارس تأكيد ميشود .برنامة اخير بهصورت خاص براي حمايت از بهبود رواني ـ اجتماعي كودكان
متأثر از منازعات و بالياي طبيعي طراحي شده است .نـوجوانان داوطلب بـه جلساتي دعوت ميشوند كه
اوليا ،معلمان ،رهبران مذهبي و رهبران محلي نيز حضور دارند و يـك برنامهدرسي حمايتي را به همراه
مجموعهاي از فعاليتها ،آوازخواني و محتواي متنوع دريافت میکـنند و به رفـع ترسهايـشان از طريق
بازي ـدرماني تـشويق ميشـوند .معلمـان در نقـش تسهيلگر يادگـيري مشـاركتي ،ظاهر میشوند و
اجازه ميدهند دانشآموزان برنامهدرسي را مطابق با سرعت خودشان دنبال كنند.
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در اندونزي ،در طرحی که بنیاد مشارکت آچه 1و صلیب سرخ اندونزی به اجرا در آوردند ،توانمندسازي
معلمان مدارس و ایجاد آمادگی در امدادگران و مربیان در اولویت قرار داده شد .اهـداف ویژه این طرح
عبارت بودند از )1 :افزایش آگاهی معلمان از دالیل احتمالی بالیایی چون زلزله ،سونامی و سیالبها؛
 )2آموزش رویههای استاندارد آمادگی و واکنش در مقابل بالیا در مدارس ،شناسایی خطرات موجود
در پیرامون مدرسه و تهیه طرح تخلیه؛  )3تمرین برای کسب دانش از طریق شبیهسازی موقعیتها و
 )4آمادهسازی طرح دوره آموزشی کاهش خطر بالیا که قابلیت اجرا داشته باشد (يونيسدر.)2007 ،2
گذشته از اقدامات ،پژوهشهای انجام شده در زمینة كاركردهاي برنامهدرسي در شرايط بحراني و
تجربهنگاري مستقيم در این زمینه بسیار کم ،ناکافی و نامنسجم است.
قرار داشتن ایران در کمربند بحران طبیعی و زلزلهخیزی آن (صیدایی و همکاران1390 ،؛ به نقل
از گلیمختاری ،شکاریبادی و بشکنی )1397 ،و ضرورت استمرار فعالیتهای آموزشی برای مخاطبان
اصلی نظام آموزش و پرورش رسمی ،شناخت تغييرات الزم در برنامهدرسي و بهعبارت دیگر ضرورت
انطباقپذیری برنامهدرسی با شرایط بحران را اجتنابناپذیر کرده و مسأله تحقیق را شکل داده است.
هـدف اصلی این پـژوهش ،شنـاخت تجربـههای زیستـه ذینفعان نظام آموزشی در مواجهه با زلزله
سرپلذهاب بود .از طریق این مطالعه میتوان زمینههایی را برای انطباق برنامهدرسي رسمی با شرایط بحران
(با رويكرد انطباق متقابل) فراهم آورد تا منجر به طراحی الگویی برای برنامهدرسی در شرایط بحران شود.
بر این اساس ،سؤال اصلی مطالعه این است که «تجربه زیسته دستاندرکاران و ذینفعان برنامهدرسی
در قبال عناصر این برنامه در شرایط بحرانی (پس از وقوع زلزله) در قلمرو مورد بررسی چگونه است؟»

 روش

1. Aceh Partnership Foundation
)2. UNISDR (United Nation International Strategy for Disaster Reduction
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پژوهش به لحاظ رویکرد ،کیفی و از نظر روش ،پدیدارشناختی است ،چرا كه در پي توصيف ،سپس
تفسیر و نتیجهگیری از تجربههاي شخصي افراد از پديدههاست .محوریت مطالعه ،بررسی تجربههاي زيسته
دستاندرکاران و ذينفعان برنامهدرسی شهرستان سرپلذهاب در قبال کارکردهای عناصر برنامهدرسی در
شرایط بحرانی است .به اینمنظور ،ابتدا عنـاصر معرفی شده از سـوی فـرانسيس كالين ،مشتمل بر هدف،
محتوا ،فعاليتهاي يادگيري ،روشهاي تدريس ،مواد و منابع يادگيري ،ارزشيابي ،زمان ،فضا و گروهبندي
(ابراهيم كافوري ،ملكي و خسرويبابادي )1394 ،مبنای مطالعه قرار گرفتند .سپس برای ایفای نقش هر يك
از اين عناصر در شرایط بعد از زلزله ،شواهد الزم از طریق مشاهده و مصاحبه گردآوری شد .اتخاذ اين عناصر
بهعنوان محور بررسی تجربهزیسته ذینفعان نظام آموزشی ،با هدف کشف تغییرات آنها در شرایط بحرانی
و نه تأیید موجودیت عناصر بوده است .ابزار مطالعه شامل مشاهده ميداني ،با تمرکز بر مدارس و موقعیتهای

فصلنامه تعلیم و تربیت
علمی

مرتبط با آموزش و پرورش و مصاحبه با تعدادي از کارگزاران آموزش و پرورش عمومی (معلمان و مدیران) و
دانشآموزان دوره متوسطه شهرستان (در مجموع به تعداد  25نفر) بود .مصاحبهها نيمهساختاريافته و
بر اساس محورهای موضوعی مورد توافق متخصصان برنامهدرسي بود .نمونهگيري بهصورت هدفمند و
مالكمحور (مشروط به عضو نظام آموزشي بودن ،حضور در زمان وقوع زلزله و تجربه آن) انجام شد.
مصاحبهها با اولیای مدارس و دانشآموزان ،در محل مدارس (دفتر مدرسه یا کالس درس) و با مسئول
اداره ،در محل دفتر کار وی انجام شد و هر مصاحبه بهطور متوسط  30دقیقه به طول انجامید .براي تحلیل
مصاحبهها ،از روش تفسیری هشت مرحلهاي روبین و روبین ،2005( 1به نقل از کریمی و نصر )1392 ،و
نیز الگوی کدگذاری کرسول ،۲۰۰۷( 2به نقل از اعرابی و بودالیی )۱۳۹۰ ،بهرهگیری شد .وی ،یک الگوی
پنجمرحلهای را معرفی میکند که شامل اپوخهکردن (به حالت تعلیق درآوردن پیشفرضها) ،استخراج
گزارههای مهم و معنادار ،استخراج واحدهای معنایی یا مضمونها ،توصیفات متنی و توصیفات ساختاری
است .براي اعتباربخشي به دادهها و یافتههای حاصل از تحليل ،روشهای چندگانه بررسي از طریق اعضا
(مرور مجدد پاسخها و اخذ تأييد از مصاحبهشوندگان) ،كـسب اطالعات همگنـان (مـرور مصاحبههـا تـوسط
ايشـان) (هومن )1385 ،و نـیز منابع چندگانه(سه سویهسازي) 3استفاده شد .تحلیل عملکرد و نقشی که
هر یک از عناصر میتوانند در شرایط بحران ایفا کنند ،گام نهایی مطالعه بود که در قالب یافتهها ارائه شده است.
با توجه به هدف تعيين شده ،گامهایی که برای انجام دادن پژوهش طی شده عبارتاند از:
 .1نگارش سؤاالت راهگشـا (اولیـه) مبتنی بر گزارههـای پژوهش ،عنـاصر برنامهدرسی و موقعیت
مصاحبهشوندگان (دانشآموز ،معلم و مدیر).
 .2مراجعه به اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه و اداره آموزش و پرورش شهرستان سرپل
ذهاب و جلب همکاری مسئوالن ذیربط و شناسایی افراد مناسب برای مصاحبه (بر اساس انتخاب
نمونه هدفمند با توجه به مالکهای تعیین شده شامل معلم ،مدير يا دانشآموز بودن؛ تجربه مستقيم
شرايط پیش و پس از زلزله؛ امكان مشاركت در مصاحبه و شرح تجربيات خود).

 .4جلبرضایت مصاحبهشوندگان برای ضبط صوتی و یادداشتبرداری از موارد مطرح شده.
 .5انجام دادن مصاحبه (جهت اعتباربخشي به دادهها ،اظهارات مصاحبهشوندگان مرور 4و
اظهارات ،مورد تأييد مجدد ايشان قرار گرفت).
1. Rubin & Rubin
2. Creswell
3. Triangulation
4. Member check
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 .3مراجعه به مدارس و ایجاد تمهیدات الزم برای اطمینانبخشی به مشارکتکنندگان و تأمین
فضای مناسب برای انجام دادن مصاحبه.

تجربه زیسته ذینفعان نظام آموزشی
در زلزله سرپل ذهاب از برنامه درسی
اجرا شده در شرایط بحرانی
141 - 162

ت بهمنی و ...
سیدعلی قادری؛ دکتر مهرام؛ دکتر نوغانیدخ 

 .6انجام مشاهدات ميداني از فضاي مدارس ،وضعيت دانـشآموزان و وضـعيت عـمومي مركز و
حومة شهر به همراه تهيه تصاوير.
 .7پیادهسازی متن مصاحبهها ،تحلیل ،استخراج مفاهیم و مقوالت مرتبط با عناصر برنامهدرسی.
بهمنظور اطمينان از صحت تحليل و اطالعات استخراج شده ،از روش مرور همگنان 1استفاده شده است.
 .8انسجامبخشی به مشاهدهها ،یافتههای حاصل از مصاحبهها و سایر دادههای گردآوری شده.

 توصیف قلمرو مطالعه

قلمرو مكاني ،شهر سرپلذهاب ،واقع در غرب استان کرمانشاه و  140کیلومتری شهر کرمانشاه،
نزدیک به مرز ایران و عراق و قلمرو زماني آن ،در حدود  160روز پس از زلزله  21آبان ماه 1396
ب گسترده ساختمانها ،مشهود بود و
استان كرمانشاه است .با گذشت بالغ بر پنج ماه از زلزله ،آثار تخري 
تعداد زيادي كانكس و چادر در پيادهروها ،پاركها و حتي فضاي سبز بلوارها ،جنب ادارات و ساختمانهاي
تخريب شده مستقر بودند .تودههاي جمعيتي در تمام قسمتهاي شهر پراكنده بودند و نهادهايی مانند
هاللاحمر ،نيروهاي نظامي ،سمنها و خيريهها تأسيسات موقت خدماتی مانند آبخوريها و ظرفشوييهاي
جمعي ،دستشويي و حمامهاي عمومي صحرايي در جنب يا ميان اين تجمعات دایر کرده بودند (تصوير.)1

1. Peer review
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تصویر  .1اشغال فضاي شهري با تأسيسات خدماتي و اقامتگاههاي موقت

فصلنامه تعلیم و تربیت
علمی

سرپلذهاب تا قبل از زلزله ،داراي  17000دانشآموز و بيش از  1300معلم بوده كه در نزديك به
 50مدرسه سازماندهي شده بودند .در جريان زلزله آبان ماه  ،1396تقريباً  60درصد مدارس تخريب
یا غيرقابل استفاده شدهاند .ساختمان برخي از مدارس نیز آسيب چنداني نديده و تعمير شدند اما
بهدليل وقوع پسلرزههاي متعدد ،از كالسهاي درس آنها استفاده نميشد و كانكسها ،جاي كالسهاي
معمولي را گرفته بودند .مدارس نوسازي شده كه آسيبهاي جزئي ديد ه بودند ،به روال عادي بهرهبرداري
شده بودند .طبق اظهارات مديران مدارس ،اين قبيل مدارس در هفتههاي ابتدايي پس از زلزله ،سهنوبته
شده و دانشآموزان دو مدرسه ديگر در آنها اسكان يافته بودند .در محوطه تمامي مدارس ،كانكسهاي
متعدد نصب شده بودند كه بهعنوان كالس درس یا فضاي اداري و محل اسكان استفاده ميشد (تصویر.)2

در مجاورت اكثر مدارسي كه در بافت مسكوني قرار داشتند ،عمليات ساختماني اعم از آواربرداري
و ساختوساز در جريان بود و ماشينآالت سبك و سنگين تردد ميكردند .به گفتة برخي از اوليای
مدارس ،تا مدتها بعد از زلزله ،مدارس ميزبان مردم نيز بوده و چادرهاي ايشان در حياط مدرسه و
مجاورت چادرها و كانكسهاي مدرسه برقرار بودهاست .درون و بيرون برخي از مدارس نيز انباشته از
مصالح ساختماني يا نخالههاي ساختماني ناشی از تخریب ساختمانهای مدرسه بود (تصویر.)3
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تصویر  .2نمایی از نحوه قرارگیری کانکسها در محوطه مدرسه

تجربه زیسته ذینفعان نظام آموزشی
در زلزله سرپل ذهاب از برنامه درسی
اجرا شده در شرایط بحرانی
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ت بهمنی و ...
سیدعلی قادری؛ دکتر مهرام؛ دکتر نوغانیدخ 

تصوير  .3تخريب فضا و امكانات ورزشي مدرسه و انباشتگی نخالههای ساختمانی

 تحليل دادهها و یافتهها
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هدف پژوهشگران ،بازسازی تجرب ه دستاندرکاران و ذینفعان نظام آموزشی از تغییرات ایجاد
شده در برنامههای درسی دوره آموزش عمومی بود .از آنجا که یک برنامهدرسی از چند عنصر تشکیل
شده است و هر عنصر در تکامل برنامه سهمی دارد ،مصاحبهها مبتنی بر عناصر انجام شدهاند .گزاره
های مهم و معنادار با مطالعه عمیق و بازخوانی مکرر متن مصاحبهها و مضامین با مقایسه مستمر
اظهارات در زمینة عناصر برنامهدرسی و در تلفيق با مشاهدات و اطالعات کسبشده از سایر منابع
اطالعاتی استخراج شدند .در جدول شماره یک ،گزارههای مهم و معنادار استخراج شده ،خالصه شده و
ذیل عنوان مضامین ،ارائه شدهاند .در جدول شماره دو ،مضامین در قالب مفاهیم کلیتر تحت عنوان
مقوله و مؤلفه نامگذاری شده ،سپس توصیفات متنی و در بخش بحث و نتیجهگیری ،توصیفات ساختاری
ارائه شده است.

فصلنامه تعلیم و تربیت
علمی

جدول  .1مضامین مستخرج از تحليل مصاحبهها
مضامین

عنصر
اهداف

 ایجاد ســازگاری مجدد ،اســتمرار جريان آموزش ،خأل اسناد باالدســتي ،تفويض اختيار
(تمركززدايي).

محتوا

 اقتضایی بودن بر مبنای نیاز ،كاهش محتواي درسي ،اولويت يافتن دروس پايه.

راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري

 معلم ـ محوري ،تدريس غيرتعاملي (غيرفعال) ،افزايش نقش معلم ،تدريس سنتی.

مواد و منابع آموزشي

 تخریب منابع و تجهیزات آموزشــي ،معلم در مقام رسانة آموزشي ،اتكا به منابع رسمي و
گرايش به منابع كمكي ،فقدان محتوای آموزشی ویژه.

فعالیتهای یادگیری دانشآموزان

 عدم تمرکز برای یادگیری ،سردرگمی برای نوع یادگیری بر حسب شرایط جدید ،كاهش تكاليف.

زمان

 وقفة تحصيلي ،كاهش زمان آموزش ،فشردگي برنامهها ،نامناسب بودن زمان آموزش.

فضا

 محدوديت فضا ،كيفيت كم فضاي آموزشي ،تداخل عوامل محيطي.

گروهبندي

 عدم نياز به گروهبندي جدید ،تداوم گروهبندي قبلي ،كاهش روشهاي فعال ياددهي ـ يادگيري.

ارزشيابي

 ثبات شيوة ارزشيابي در دورة متوسطه ،تغيير شيوة ارزشيابي در دورة ابتدایی ،محدوديت
در ارزشيابي ،ارزشيابي توصيفي ،تسهيل در ارزشيابي.

جدول  .2مفاهیم مستخرج از تحليل مصاحبهها
عنصر
اهداف

 تداوم آموزش ،بهبود و ســازگاری ،ترمیم
اهداف و تفویض اختیارات

 تأمین حقوق ذینفعان در شرایط بحران

محتوا

 تلخیص محتوا ،انتخاب محتوای خاص

 گزینشی شــدن محتوا (مبتنی بر تقدم
خواست مخاطب)

راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري

 اولویت یافتن شیوههای سنتی
یاددهی ـ یادگیری

 تدريس و یادگیری سنتي معلم/
حافظه ـ محور

مواد و منابع آموزشي

 معلم ـ محوری در تأمیــن محتوا ،ترویج
منابع غیررسمی

 محدودیت منابع رسمی متنی و عملی و
افزایش منابع غیررسمی متنی

فعالیتهای یادگیری
دانشآموزان

 اختالل در یادگیری ،تمایل به سادهسازی
روشهای یادگیری

 کاهش فعالیتهای یادگیری خودانگیخته
و پویا
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مقولهها

مفاهیم

تجربه زیسته ذینفعان نظام آموزشی
در زلزله سرپل ذهاب از برنامه درسی
اجرا شده در شرایط بحرانی

جدول ( .2ادامه)
مقولهها

مفاهیم

عنصر
زمان

 کمبــود زمان و عدم تناســب با محتوا و
برنامهها

 زمانناپذیری و دشــواری مدیریت زمان
در شرایط بحران

فضا

 ناهمخوانی فضای آموزشــی بــا الزامات
یاددهیـ یادگیری

 فقر محیطی و فضای کالبدی

گروهبندي

 بیاهمیت شدن گروهبندیها و کارکردهای
گروهبندي

 حفــظ گروهبندیهای ســنتی و حذف
گروهبندیهای یادگیریـ محور

ارزشيابي

 کاهش کارآیی ارزیابیهای ســنتی ،تقلیل
ارزیابی به اندازهگیری محفوظات

 متناسبسازی/کارآمدســازی شیوههای
ارزیابی
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مبدأ برنامههای درسی اهداف آن است .وقتی که از عنصر هدف سؤال شد ،مصاحبهشوندگان بر
تغییر نیافتن رسمی اهداف و در مقابل ،اعالم تغییرات مقطعی در آنها مانند سازگاری با شرایط جدید یا
کاسته شدن از آالم روحی (التیام عاطفی) تأکید داشتند .مث ً
ال ،معاون یک دبیرستان دخترانه میگوید:
« ما به مدرسه ديگري رفتيم ...روز اول ،مدیرکل آموزش و پرورش آمد با ما صحبت کرد .گفت ما االن
نمیخواهیم شما االن یک هو برسید به ایدهآل .ما فقط این را از شما میخواهیم که فع ً
ال دانشآموزان از لحاظ
روحی آمادگی رفتن سر کالس را داشته باشند .بعد کمکم همکاران شروع کنند به تدریس .هیچ فشاری
هم برای امتحان ،پرسش و آزمون فع ً
ال روی دانشآموز نباشد تا یک کم با محیط وفق داده شوند.»1
دومین عنصر مورد بررسی ،محتواست که همچون هدف ،رسماً دستورالعملی برای تغییر یا جایگزینی
آن موجود نبود ،اما در عمل و بهدلیل شرایط خاص ،دچار تغییراتی همچون کاهش ،حذف یا تقدم یافتن
برخی محتواها شده بود .در مواجهه با این عنصر ،معلمان ابتکار عمل وافری داشته و در بسیاری از موارد،
رأسا عمل نمودهاند .آموزگار پایه پنجم بیان کرد که « درسهايي كه ضروري بودند مثل درس خوانداري،
رياضي و علوم بيشتر تدريس ميشد  ...در درسي مثل هنر  ...ما مجبور بوديم كه حذف كنيم .كامل حذف
كنيم [ ...درحالیکه] اين درسها استرسزا بودند .مث ً
ال درس رياضي را در آن شرايط كه قرار گرفتيم
متوجه نميشوند .دغدغـههايي بـراي كـودك كالس پنجم ايجـاد ميكنند كه حتي به آن تنشها و
استرسها اضافه ميكنند» .ارائة ناقص ،خالصه کردن ،اولویت دادن به دروس پایه و دشوارتر در عین
استرسزا بودن ،حذف یا کاهش دروس آرامشبخش و گاهی ،انتخاب محتوای مورد نیاز آنی دانشآموزان
از جمله تغییرات پیشآمده بود.
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عنصر یاددهی ـ یادگیری هم با تغییراتی چون حذف روشهای فعال و مشارکتی تدریس ،کاهش نقش
دانشآموزان و به تبع آن افزایش نقش معلم در یاددهی ،حذف یا کاهش آموزشهای عملی و افزایش
آموزشهای نظری و ارائه به شیوة سخـنرانی مواجـه شده بود .دبـیر کار و فناوری دبیرستان میگوید:
«من كارهاي خيلي ساده را هم اگر به بچه ها بگويم انجام بدهيد ميگويند امكانات نداريم ،توي چادر
و كانكسايم ...من از كار خودم امسال هيچ رضايتي ندارم» .در واقع ،فعالیتهای یاددهی ـ یادگیری
که عنصر کلیدی در انتقال محتوا و تحقق هدفهاست ،بهشدت تحتتأثیر عوارض بحران قرار گرفته
است.
در زمینة مواد و منابع آموزشی ،افزایش منابع غیررسمی یا به اصطالح کمکآموزشی و کمک درسی
در قالب کمکهای انساندوستانه مؤسسات آموزشی ـ تجاری بود .بهدلیل آسیب دیدن یا زیرآوار ماندن
وسایل ،بخش زیادی از کتابها و لوازمالتحریر دانشآموزان از بین رفته و یا غیرقابل استفاده شده است.
در چنین شرایطی ،حضور مؤسسات پیشگفته در قالب کمکها ،افزایش چشمگیری یافته است و یا
معلمان خود میبایست اقدام به تهیه منابعی برای تداوم جریان آموزش مینمودند .دبیر دینی و عربی
اظهار میداشت که« :براي ما کتاب فرستادند ،کتابهای کمک درسی مثل ریاضی و زبان ...بستههای
کمکآموزشی فرستادند .من به معاون اداره گفتم که بستههای کمکآموزشی که میفرستید عم ً
ال
[دور ريخته ميشود]  ...چون جایی ندارند که ببرند .ما کتاب خودمان را هم نمیرسیم درس بدهيم،
بستهای که فرستادید ،ده برابر کتاب عادی حجم دارد» .افزایش گرایش به منابع آموزشی غیررسمی
تحت عنوان کمکآموزشی هم از سوی دانشآموزان و هم معلمان ،افزایش نقش معلم در تأمین مواد
آموزشی (معلم در جایگاه رسانه آموزشی) و محوریت کتاب بهعنوان مهمترین منبع آموزشی ،مفاهیم
موجود در اظهارات مصاحبهشوندگان است.
عنصر فعالیتهای یادگیری دانشآموزان بهعنوان عنصری که عمدتاً معطوف به دانشآموز و عملکرد
وی است ،به شدت تحت تأثیر شرایط بحرانی قرار گرفته ،به نحوی که با وقفهها و محدودیتهای فیزیکی
و محیطی ایجاد شده ،امکان فعالیت و عملکرد مناسب یادگیری را از ایشان سلب کرده است .دانشآموز
پسر دبیرستانی معتقد است« :در کانکس هم ما االن سه نفر [پشت یک میز] نشستیم و جایمان
تنگ است .بچهها شلوغ میکنند و نمیگذارند درس بخـوانیم .خودمـان کانکس داریم االن .بچهها در
کوچهها[ی اطراف هستند و] بازي ميكنند ،نمیگذارند درس بخوانیم و اذيت و آزار دارند ...بچهها
ذهنشان عوض شده ...اذيت ميكنند و نمیگذارند معلم درس بده» .تصمیم به ترک موقت تحصیل،
کاهش انگیزه ،کاهـش تکالیف درسی ،یادگـیری سطحی و محـدود شدن یادگـیری بـه کالس درس،
از جمله مواردی است که یادگیری دانشآموز را تضعیف کـرده است .در تأییـد ایـن مدعا همچنین،
معلم پایه پنجم بیان میدارد « :اولیا میآمدند مثالً میگـفتند تـوی کانکس یا چـادر هستیم ،شرایط
درس خواندن فراهم نیست .کمتر تکلیف به ایشـان بدهید .بیشتر توی مدرسه به ایشان درس بدهید
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و اینجا کارهایشان را انجام بدهند».
زمان ،بهعنوان یک عنصر بافتی ،از چند جهت قابل بررسي است :فاصله زمانی میان وقوع زلزله
(حادثه) و شروع مجدد فعاليتهاي آموزشي؛ زمانبندي عمومی كالسها و برنامهها و زمان تخصیص
داده شده به هر درس .در بعد اول ،تأکید متولیان آموزش و پرورش در سطوح مختلف ،بر شروع به
کار مجدد و سریعتر مدارس بود که اکثر مصاحبهشوندگان درباره آن متفقالقول بودند .یکی از دبیران
معتقد است که «حضور بالفاصله دانشآموزان در مدرسه بسیار بهتر از ماندن در خانه است .باید
مدرسه هر چه زودتر شروع به کار میکرد چون شرایط همدلی و همدردی بیشتری پیش میآید».
بهرغم تعطیلی حداقل ده روزه تمامی مدارس ،تالش شد كه در اسرع وقت بازگشايي شوند .هدف
اصلی این امر ،کمک به بازیابی سریعتر اعضای نظام آموزشی و به ویژه دانشآموزان بود که نتیجه
آن ،بازیابی و احیای جامعه بود .همچنین احساس نیاز شده بود که وقفه تحصیلی دانشآموزان،
به ویژه دانشآموزان متوسطه که در آستانه کنکور بودند ،به حداقل ممکن برسد .ادغام مدارس در
يكديگر و تقلیل مدت کالسها به نصف و سه نوبته شدن (هر نوبت حدود سه ساعت و هر كالس در
 45دقيقه) ،زمان اختصاص داده شده از طرف مدرسه و به تبع آن ،زمان درگیری دانشآموزان در
فعالیتها را کاهش داد .تقلیل دو زمان قبلی ،زمان یادگیری آکادمیک و فعالیت شخصی دانشآموزان
برای یادگیری (كرزهبر ،احمدي و وزيري )1392 ،را نیز کاهش داد ،هر چند مدارس تالش کردند
که به طرق مختلف ،این زمان را جبران کنند .سرعت عمل در بازگشایی مدارس ،بهرغم آماده نبودن
امکانات زیرساختی و نیروی انسانی ،به تسریع بازیابی کمک نموده است .در بعد دوم ،بیشتر مدارس
برای چند ماه با زمانبندی جدیدی که کاهش مدت کار مدرسه و کالسهای درس را دربرداشت،
مواجه شدند .مدیر یکی از دبیرستانها اظهار میدارد « :زمانبندي كالسها در محل موقت ،سهنوبته و
مدت هر كالس به نصف تقليل يافت .این وضعیت تا امتحانات نیمسال اول که با یک ماه تأخیر در
بهمن ماه سال  96برگزار شد ادامه داشت  ...نوبت  11تا  14بسيار بد بود چون اغلب دانشآموزان
در اين ساعـت گـرسنه بوده و رغـبتي به درس نداشتند» .تسریع در فعالیت مجدد مدارس ،تقلیل
ساعات آموزشی ضمن حفظ کردن بودجهبندی قبلی تدریس و تأخیر در امتحانات را میتوان بهعنوان
تغییرات مرتبط با زمان برشمرد.
عنصر فضا نیز بهمثابه یک عنصر بافتی و پشتیبانی ،اولین عنصری است که در بحرانی چون
زلزله ،آسیب دیده و به سایرین نیز آسیب وارد میکند .بنابراین ،بیشترین تغییر در سایر عناصر از
این ناحیه اتفاق میافتد .بهدلیل تخریب و بالاستفاده شدن فضاهای موجود ،بهکارگیری فضاهای
جایگزین که عمدتاً نیز جنبه موقت داشتند ،مانند چادر و کانکس یا ادغام در فضاهای سالم ،در
دستور کار قرار گرفته است .فضاهای جدید چه معمولی و چه موقت ،نقایص و آسیبهای خاص خود
را داشتند که از جمله میتوان به اشغال فضای باز و ورزش مدارس ،گرمایش و سرمایش نامناسب،
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تهویه نامناسب ،مجهز نبودن و فشردگی دانشآموزان در آن اشاره نمود .مدیر یکی از مدارس در مورد
وضعیت فضاهـای آمـوزشی موقت اظهـار میدارد « :دانشآموزان بهصـورت فشرده (چفتدرچفت)
در کنار هم قرار گرفتـهاند و تا کنـار وایتبرد کالس ،صندلی چیـده شده .تردد دانـشآموزان بین
صندلیها خیلی دشواره .این ازدحام باعث گرم شدن سریع محیط کانکس و کمبود هوا میشود .بهعلت
نزدیکی کانکسها به یکدیگر ،تداخل صدای زیادی بین کالسها وجود داره و چون اغلب درب کانکسها
باز است ،این مزاحمت بیشتر هم میشود».
گروهـبندي ،دیـگر عـنصری است کـه کـمترین مـیزان تغـییر را داشـته اسـت .به گـفتة اکـثر
مصاحبهشوندگان ،گروهبندیهـای کـالسی (رسمی) دانشآموزان ،نسبت به قبل تغییری نداشته هر
ال منحل شده بودند .مث ً
چند گروهبندیهای غیررسمی مانند گروههای مطالعاتی عم ً
ال ،دبیر کار و
فناوری با بیان اقداماتی که قب ً
ال برای کارهای گروهی انجام داده است ،شرایط جدید را اینگونه
توصیف میکند« :االن فضا كافي نيست .جايي نيست كه ما دانشآموزان را گروهبندي كنيم كه با هم
بحث كنند ،يا مث ً
ال وسايل در اختيارشان بگذاريم».
آخرین عنصر در دسـتهبندی کالین ،ارزشـیابی اسـت .تجربیات مصاحبهشـوندگان ،مبین مواردی
چون تأخیر در برگزاری امتحانات ،سـهلگیری ،افزایش فراوانی امتحانات شـفاهی و کاهش آزمونهای
کتبی و تداوم سازوکارها و روشهای ارزیابی در دوره متوسطه بود .دانشآموز دبیرستانی در این زمینه
اظهار داشت« :در امتحان پایان نیمسال ،اگر سؤالی مطرح شده بود که درس داده نشده بود ،جلویش
مینوشـتیم کـه درس داده نشـده .حـاال اگـر نمـرهاش را میگذاشـت ،مـن نمیدانـم ...سـؤاالت را
آسـانتر کـرده بودنـد» .معـاون دبسـتان نیـز در ایـن مـورد معتقـد اسـت« :در شـرايط بحرانـي اگر
برنامـهاي داشـته باشـيم بايـد تأكيـد بـر ارزشـيابي توصيفـي باشـد ...به كاهـش اسـترس و اضطراب
كمـك ميكنـد».
یافتههای (مقوالت) بهدست آمده از مصاحبهها ،هم کارکرد موجود و هم کارکرد مورد انتظار
برنامهدرسی در شرایط بحرانی را بازنمایی میکنند .لزوم استمرار جریان آموزش ،کمک به سازگاری،
التیام روانی و بازیابی (بازگشت به جریان عادی زندگی) ذینفعان نظام ،حضور فعاالنه و اتخاذ رویکرد
اقتضایی و مـوقعـیت ـ محـور برنامـه درسـی همراه بـا خالقـیت و نـوآوری ،بازنـگری در عنـاصر
پشتیبانیکننده برنامهدرسی از جمله زمان ،فضا و مواد آموزشی و هماهنگی عناصر عملیاتی برنامه
یـعنی راهبردهـای یـاددهی ـ یـادگـیری ،فعالیتـهای یادگیـری دانـشآموزان و شـیوه ارزشـیابی از
یادگیریها با اقتضائات بافتی نظام آموزشی ،جهتدهنـده پیشبینی برنـامهاي انعطافپذیر متناسب با
شرایط بحرانی در سطح اسناد باالدستی و نظریهپردازی متناظر با آن است.
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 بحث و نتیجهگیری 
اصل انعطافپـذيري برنامهريـزي ايجاب ميكـند كه نظام آموزشي براي هر دو موقـعيت ثبـات و
ناپایداری (بحران) ،داراي طرح و برنامههاي كارآمد باشد .در اين میان ،تجربه زيسته اعضاي بحرانزده
جامعه و نظام آموزشی ،ظرفيتی مناسب را براي هماهنگ کردن برنامهها با نيازهاي پيشبيني نشده
فراهـم ميكـند .در پـژوهش حـاضر ،تجربه زيسته ذينفعان نظام آموزشي از تغييرات ايجـاد شده
در كاركردهاي عناصر برنامهدرسي در شـرايط بـحران زلـزله بـررسي شده اسـت .نتيجه كلي مطالعه
حاكي از آن است كه در نظام آموزشي كشور ،برنامههايی مناسب براي شرايط بحراني وجود نداشته و
دستاندركاران بهصورت اقتضایي فعاليتهاي برنامهدرسي را مديريت كردهاند .به اين جهت ،هر يك از
عناصر به ميزاني دچار تغيير شده است .با در نظر داشتن عناصر نهگانه برنامهدرسي (الگوي كالين) و
بررسی انجام شده ،كاركردها و تغييرات مستخرج از تجربه زيسته اعضاي نظام آموزشي در شهر زلزلهزده
سرپل ذهاب در ذیل شرح و توصیف (به زعم کرسول ،توصیف ساختاری) شـده است .با وجود توصیف
مستقل از هر عنصر ،نباید از بر همکنش و تأثیر و تأثر متقابلی که عناصر بر یکدیگر دارند غافل شد.
 عنصر هدف :هر چند ممكن اســت فاصله میان بروز بحران و بازگشــت به شــرايط عادي يا
نســبتاً عادي آنقدر نباشــد كه نیازمند بازنگري در اهداف کالن یا میان ـ مدت آموزشي باشد،
بهرهگیری از راهبردها و مداخالت آموزشي براي كاهش اثرات بحران ،افزايش تابآوري و تسريع
در بازگشت ذينفعان نظام آموزشي به وضعيت عادي و از نظر برد و همكاران ( ،)2016محافظت
از كودكان در مقابل ناپايداريهاي محيطي ،هدفگذاريهايی جديد را حتی بهصورت موقت و محلي
اجتنابناپذير ميكند .توجه به اين امر ،كارآمدي اوليای آموزشي مدارس در كمك به دانشآموزان
را افزايش خواهد داد و ســردرگميها و بالتكليفيها را كاهــش و نهایتاً تأمین حقوق ذینفعان و
خدماتگیرندگان را در پی خواهد داشت.
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 عنصر محتوا :در شرایط بحرانی ،محتوای مناسب ،محتوایی است که به تابآوری دانشآموزان،
بازگشــت سریعتر ایشان به زندگی عادی و کاهش مصائب و مشکالت به وجود آمده کمک کند.
دروســي مانند هنر و تربيت بدني ،ميتواند ســبب تخليه رواني دانشآموزان و التيام آالم روحي
ايشان شود ،اما جز حذف و كاهش اين دروس و اولويت يافتن دروس پايه (كه بخشي از آن ناشي
از اقتضائات نظام متمركز و بخشي ناشي از فشارهاي اجتماعي براي عقب نماندن دانشآموزان از
برنامهها و موقعيتهاي كشوري مانند كنكور دانشگاههاست) تقريباً ،برنامه ديگري در دستور كار
مدارس قرار نگرفته اســت .البته برخی از معلمان نیز به مقتضای نوع و مبحث درس ،مهارتهای
زندگی در شرایط سخت و دشوار و مقابله با خطرات احتمالی را مطرح کردهاند .بهصورت موردی،

فصلنامه تعلیم و تربیت
علمی

آنچه مورد تأکید معلمان و دبیران بوده ،ايجاد تغییراتي در محتوای برنامهدرســی متناســب با
شــرایط جدید بوده است که پاسخگوی نیازهای فوری و اساســی دانشآموزان باشد .تجربیات
زیسته اعضای نظام آموزشی ،لزوم حرکت از برنامهدرسی از پیش تعیینشده به برنامه و محتوایی
برآمدنی و نوآورانه که نیازهای موقعیتی دانشآموز و در پی آن جامعه را در بر داشــته باشــد،
آشکار میسازد .این محتوا ميتواند ناظر به شرایط روحی ،جسمی و اجتماعی دانشآموزان باشد،
در عین حال ،ایشان را از برنامه و محتوای مصوب و جاری دور نکند.
 عنصر راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري :کاهش یا حذف روشهای فعال در تدریس ،اولویت یافتن
تمام شدن محتوا با روشهای مقدور و حافظه ـ محور ،عدم امکان بهکارگیری فناوریهای آموزشی،
در عیــن بروز خالقیتهــا و نوآوریهای موردی معلمان برای تطبیق تدریس با شــرایط جدید را
میتوان بهمنزلة تغییرات این عنصر پس از بروز زلزله برشــمرد .شــرايط بحراني ،نیازمند اتخاذ
راهبردها و روشهای نوآورانهای است که جنبههای عاطفی تدریس و آسیبهای رسیده به روحیه و
توانمندیهای دانشآموز و حتی معلم را مدنظر قرار داده و با توجه به وقفههای زمانی پیش آمده،
عقبماندگــی تحصیلی را جبران کند .یکی از روشــهای قابل توصیه بــرای جبران کمبودهای
آموزشی ،بهکارگیری فناوریهایی چون یادگیری مبتنی بر تلفن همراه( 1يونسكو )2010 ،است که
میتواند در خارج از مدرسه ،شرایط ارتباط با معلم و آموزشگاه را فراهم کند.
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 عنصر مواد و منابع آموزشي :آسیبهای رسیـده به کتابـهای دانشآموزان و تجهیزات آموزشی
مــدارس ،فرایندهــای یاددهی ـ یادگیری را تـــحت تأثیر و اســتفاده از کتابهــای به اصطالح
«کمکآموزشــی» را تحت عنوان کمکهای مؤسســات آموزشــی ـ تجاری افزایش و شرایط را
برای حضور مؤسســات برگزار کننده دورههای تقویتــی و کنکور فراهم میکند .هر چند ورود و
اهدای کتابها و منابع گوناگون با نیت خیرخواهانه و کمک به آســیبدیدگان صورت میپذیرد،
اما ابراز عالقهمندی از ســوی دانشآموزان به اســتفاده از این منابع ،زمینه وابسته کردن ایشان
و تداوم حضور آنها را فراهم میکند .این امر همچنین ســطحی شــدن آموزشها ،حذف مطالب
کتابها و تمایل به استفاده از منابع غیررسمی که محتوای آموزشی را بهصورت متنهای تلخیصی
در اختیــار دانشآموز قرار میدهد ،در پی دارد .تخريب يا آســيبديدگي تجهيزات و وســايل
آموزشــي نيز محدوديتهاي بسیار براي معلمان ايجاد میکند و موجب افزایش نقش معلم در پر
کردن خألهای موجود میشود و ضرورت تهیه و ارائه سریعتر منابع جدید آموزشی را دو چندان
میسازد.

تجربه زیسته ذینفعان نظام آموزشی
در زلزله سرپل ذهاب از برنامه درسی
اجرا شده در شرایط بحرانی
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 فعالیتهای یادگیری دانشآموزان :فراهم بودن شــرایط مطالعه ،پژوهش و کاربست آموزشها،
از شــرایط یادگیری پایدار است .به نظر میرسد در جریان زلزله ،این عنصر برنامهدرسی بیشتر
از ســایر عناصر تحت تأثیر قرار میگیرد ،چرا که شــرایط مطلوب مطالعــه و یادگیری بهدلیل
محدودیتها و تداخلهای محیطی مختل و موجب وقفه تحصیلی میشود .بر اساس تجربه اعضای
نظام آموزشــی در شرایط بحرانی ،تغییر روشهای یادگیری ،طراحی فعالیتهای گروهی مبتنی بر
نشــاط و شادی ،کاهش تکالیف خارج از مدرسه و تشــکیل گروههای همیاری یادگیری و حل
مســأله با تمرکز بر مســائل اجتماعی به افزایش یادگیری دانشآموزان کمک میکنند .وقتیکه
شــرایط یادگیری به شیوههای عادی فراهم نباشد ،فوقبرنامهها و برنامههای جبرانی ،جایگزینی
مناســب برای آن خواهند بود .فوق برنامههای شــاد و مهارتی تا حدود زیادی میتواند به رفع
مشکالت ناشی از بحران ،کاهش تنشهای روانی ،ایجاد روحیه تعاون و همکاری ،ایجاد مهارتهای
مدیریت و کنار آمدن با شرایط بحرانی و بازگشت دانشآموز به زندگی عادی کمک کند.
 عنصر زمان :بررسی اظهارات مصاحبهشوندگان اعم از مدیران ،معلمان و دانشآموزان حاکی از
رضایت بیشــتر آنان از تسریع در شروع به کار مدارس حتی با وجود کاهش زمان است ،چرا که
بــه بازیابی ســریعتر کل جامعه کمک میکند .با این حال معتقد بودنــد که بهدلیل عدم وجود
آمادگی روانی در دانشآموزان و امکانات مدارس ،برقراری سریع فعالیتهای رسمی آموزشی فایده
چندانی نداشــته است .با توجه به دشــواری مدیریت زمان در شرایط بحران ،به نظر میرسد که
تخصیص وقت به فعالیتهای فوق برنامه (با تأکید بر برنامههای کاهش تنش و اســترس ،افزایش
تابآوری و مهارتهای بازیابی) اثربخشــی بیشتری را در پی خواهد داشت ،هر چند این امر نباید
موجب تضییع حقوق قانونی دانشآموز شود.

157

 ëشمارة  ë 3شمارة پیاپی147
 ëسال سیوهفتم  ëپاییز 1400

] [ Downloaded from qjoe.ir on 2023-01-09

 عنصر فضا :در زلزله ،فضـــا (شــامل ابنيه و زمين) ،اولين عنصري اســت كه دچار آســيب و
تخريب ميشــود و تخريب آن صدماتي را به ســاير عوامل موجود در محيط وارد ميكند .اوامر
ســازمانی همراه با تقاضای اجتماعی برای راهاندازی مجدد مدارس بهرغم احســاس عدم امنیت
در ســاختمانهای باقیمانده ،اداره آموزش و پرورش را به تأمین فضاهای موقت هدایت کرده که
بــه لحاظ گنجایش ،گرمايش و ســرمايش و اســتحكام در مقابل برف و بــاران و باد و صوت با
مشــكالت متعدد مواجه بوده است .نصب كانكســها عالوه بر اشغال محوطه مدارس و كاستن از
فضاي باز مورد نياز ،اجراي دروسي مانند تربيت بدني و ورزش را هم با مشكل مواجه کرده بود.
فضای آموزشی ،عنصری کلیدی در آموزش مدرسهای است و مناسب نبودن آن عوارضی همچون
توقف اجرا يا اجراي ناقص دروس ،به ویژه دروس عملي مانند تربيت بدني و ورزش ،آزمايشگاهي
و كارگاهي ،درگيري میان اوليا و دانشآموزان مدرســه مقيم با مدرســه مهمان ،صرفنظر كردن

فصلنامه تعلیم و تربیت
علمی

برخي از دانشآموزان از تحصيل و موكول كردن آن به سال جديد را در پی خواهد داشت .به نظر
میرسد در این مورد هم بهکارگیری فناوریهای فضای مجازی خواهد توانست کمکی قابل توجه
به جبران کمبودها کند.
 عنصر گروهبندي :گروهبندي رســمی ،کمترین تغییرات را پس از بازگشایی مدارس دریافت
کرده اســت .در عین حال ،با در نظر داشتن روشــهای یاددهی ـ یادگیری مشارکتی و تعاملی،
عمالً گروهبندیهای غیررسمی درون کالسی مانند کارگروههای مطالعاتی ،ارائههای دانشآموزی
و تیمهای ورزشــی که در دو ماهه اول فعالیت مدارس برقرار شــده بــود از بین رفته و با اتخاذ
شیوههای سنتی تدریس (سخنرانی) از سوی معلمان ،تداوم نیافته است.
 عنصر ارزشیابی :در زمینه روشــها و ماهیــت ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در دورة
متوســطه ،تغییری قابل توجه ایجاد نشــده اما در دوره ابتدایی از حجم امتحانات کتبی کاسته
شــده است .ارزیابیهای تکوینی که معلمان در جریان تدریس و در طول سال تحصیلی به انجام
میرســانند نیز کمتر و بهدلیل محدودیتهای فضا ،از شکل کتبی و جمعی ،به شفاهی و انفرادی
تغییر یافته اســت .با توجه به فشارهای گوناگون معیشتی ،اقتصادی ،اجتماعی ،بهویژه روانی که
روی هر دو گروه معلمان و دانشآموزان هست و محدودیتهایی که مدارس در فضای آموزشی و
تجهیزات و وســایل خود با آنها مواجه اند ،تغییر شکل امتحانات و نظام معمول آن و جايگزيني
ارزشيابيهاي توصيفي امری اجتناب ناپذیر است.
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يونسكو ( )2002چهار محور را براي مداخالت آموزشي و فعالسازي سريع آموزش و پرورش
در شرایط بحرانی برشمرده كه عبارتاند از :دسترسي ،منابع ،اقداماتوبرنامهدرسي،هماهنگيوتوانمن
دسازي .1موفقيت اقدامات پیشنهادی مستلزم توجه و پیگیری در دو سطح سیاستگذاری و عملیاتی
است .در سطح اول ،تعبیه قوانین و دستورالعملهای الزم برای شرایط بحـرانی در ردههـای مختلف
آمـوزش و پـرورش ضروری اسـت و در سطـح دوم ،آمـادگی مجـريان برنامهدرسي و متناسبسازی
برنامههای مدارس با شرایط مذکور اهمیت دارد .بررسي اسناد باالدستي آموزش و پرورش حكایت از
مغفول ماندن موضوع بحران بهصورت کلی و بحرانهای حاد و اضطراری بهصورت خاص در سیاستگذاریها
و قوانین و مقررات باالدستی کشور داشته و نیازمند توجه جدی مراجع سیاستگذاری و قانونگذاری
است که بخشی از آن میتواند بازنگری در برنامههای تربیت معلم باشد .همچنین آمادگی مدیران
و معلمان برای عملکرد مناسب در شرایط بحرانی و تـوانایی در انطبـاق برنامـههای درسـی و سایر
سازوکارهای مدرسه با شرایط جدید در سطح عملیـاتی ،مطمح نـظر اسـت .به اين معنا كه اوليای
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مدرسه بتوانند با خالقيت و نوآوري ،برنامهدرسي را متناسب با شرايط جديد اجرا كنند .این امر
نیز به آموزش و ایجاد آمادگیهای الزم در دست اندرکاران نظام آموزشی ،به ویژه مدیران و معلمان
نیاز دارد .به زعم میلنر ،)2002( 1نظام آموزشی ناگزیر از آن است که معلمان را برای بقا در شرایط
فشار و بحران آماده کند.
زلزله آبان ماه  1396كرمانشاه در زمره زلزلههاي سهمگين بهشمار ميرود ،زیرا تخريبهایي
گسترد ه را در مناطق گوناگون غرب كشور ،به ويژه منطقه دشتذهاب در پي داشته است .در جريان
اين زلزله ،مدارس و فرايندهاي تعليم و تربيت دچار آسيبهايي مانند تخريب فضاها و امكانات آموزشي،
وقفه در روند فعاليتها و افت كيفيت آموزش شدهاند .اين آسيبها بر نحوه اجراي برنامههاي درسي نيز
اثر گذاشته و تغييراتي را موجب شده است .برآيند مصاحبههاي انجام شده با ذينفعان نظام آموزشي
و مشاهدات پژوهشگران ،حاكي از آن است كه تغييرات عناصر برنامهدرسي با شدت و ضعفهايي همراه
بوده است .اين تغييرات ،تحققپذیری اهداف متعالي نظام آموزشي را حداقل براي مدتي با دشواري
روبهرو خواهد کرد.
در جمعبندی نهایی ميتوان گفت كه تکرار وقوع حوادث طبیعی دارای مقیاس بزرگ در کشور
ما و نیز تجربههای جهانی مداخالت آموزشی در شرایط بحرانی ،داشتن برنامهدرسی مناسب با شرايط
بحراني را ضروری میسـازد .تجـربه زیستـه ذینفعان نظام آمـوزشی ،بـر ضـرورت وجـود برنامهدرسی
مورد نیاز برای این شرایط صحه میگذارد .تاکنون برنامههای متعددی برای قبل از وقوع بحرانهای حاد
مانند زلزله به مورد اجرا گذاشته شده است ،اما داشتن برنامهدرسی برای پس از وقوع حوادث و بروز
بحرانها نیز (اگر چه مغفول مانده) بـه همـان اندازه ضرورت دارد .بحرانها هر چند مشکالت متعددی را
برای اعضای نظام آموزشی ایجاد میکنند ،عرصهای مناسب برای بروز خالقیتها و نوآوریهای آموزشی
و توجه به برنامههایدرسی برآمدنی و متناسب با موقعیت است .در عین حال ،بهدلیل متمرکز بودن
نظام آموزشی کشور الزم است در وهله اول ،کاستیهای موجود در اسناد باالدستي نظام آموزشی بر
طرف ،سپس آموزشهاي الزم به معلمان و ساير اوليای مدارس و در پی آن دانشآموزان براي عملكرد
مناسب در شرايط بحراني ارائه شود .نکته مهم دیگر ،لزوم توجه به فوق برنامههایدرسی برای جبران
خألهای برنامههای درسی رسمی است .طرح امداد فرهنگي كه در جریان سیل بهار  1398از سوی
وزارت آموزش و پرورش و با محوريت كانون پرورش فكري كودكان در برخي از مناطق از جمله
استانهاي گلستـان و لـرستان به اجرا درآمـد (پايـگاه اطالعرساني وزارت آمـوزش و پـرورش)1398 ،
از جمله اقداماتي است كه ميتواند تا حدودي خأل ناشي از وقفه تحصيلي دانشآموزان را جبران كند .در
مجموع میتوان گفت برنامهدرسی میتواند بهمثابه ابزاری کارآمد در خدمت مدیریت بحران قرار بگیرد
و روند بهبود و بازيابي دانشآموزان و خانوادههای ايشان را تسریع بخشد .اين مطالعه بهصورت خاص
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بر كاركردهاي عناصر برنامه درسي متمركز بوده است و بهدليل گذشت مدت نسبتاً كمي از زمان
وقوع حادثه و محدوديتهاي زماني و مكاني ،مصاحبه با طيفی وسيع از ذينفعان نظام آموزشي بهويژه
در سطح سياستگذاران و افراد زلزلهزده و نيز بررسي اسناد و مدارك مرتبط از جمله اسناد اداري
ميسر نشد .همچنین ،نبود فضای مناسب و زمان کافی برای گفتگو با ذینفعان و بررسی ابعاد مختلف
موضوع ،از جمله محدودیتهای این پژوهش بوده است .1بررسی تجربه زیسته ذینفعان از طریق اسناد
مکتوبی مانند گزارشها ،دفترچه خاطرات و مصاحبه با افراد درگیر با بحران در فاصلة بیشتر زمانی و
به گونهای که امکان تعامل مناسبتر را با پژوهیدهها فراهم آورد ،میتواند پیشنهادی به پژوهشگران
آتی باشد که پژوهشی روایتی را با این هدف سازمان دهند و پیگیری کنند .همچنین با عنایت به اینکه
مواجه شدن با بحرانها بر اساس نوع بحران و سطح دانشآموزان از نظر سن ،جنس ،مقطع تحصیلی
و شهری /روستایی بودن موقعیت بحران ،میتواند زمینهساز تجربههایی متنوع برای طراحی الگوهای
برنامهدرسی باشد ،پیشنهاد میشود که مطالعاتی به تفکیک هر یک از شرایط چندگانه مذکور انجام
پذیرد.
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 .1بهرغم همکاری صمیمانه مدیران ،مدارسی که در کانکس مستقر بودند ،در تخصیص فضای مناسب برای انجام دادن مصاحبه با محدودیت مواجه بودند و
مدارسی که در ساختمانها مستقر بودند بهدلیل سهنوبته بودن ،اعضا اعم از مدیران ،معلمان و دانشآموزان ،وقت کافی نداشتند.
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