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 نام خدابه 

 ایران وتربیت تعلیم فلسفه انجمن دهم همایشبیانیه 

با عنوان  9911 سال بهمن ماه وتربیت ایران دهمین همایش ساالنه خود را درانجمن فلسفه تعلیم 

 .برگزار نمود «ها ها و دیدگاه های آن در ایران: تبیین فلسفی تالش اصالحات آموزشی و چالش»

 و سندتحول( )= موضوع سند تحول بنیادین در نظام آموزش وپرورش به اغلب همایشمباحث 

 این بیانیه .اختصاص یافتارزیابی انتقادی این طرح کالن اصالحات نظام آموزشی ایران  بررسی و

نحوه  در خصوص اشکاالت اصلی سند تحول و همایش و پیشنهادهای هایافتههم ادرصدد است تا 

به  وتربیت در این زمینهانجمن فلسفه تعلیم ظرفیتبا تاکید بر نقش و و  در سه بخش ترمیم آن را

    .برساند وپرورشمدیران ارشد نظام آموزش اران وذسیاستگ اطالع

 اشکاالت اصلی سند تحول: بخش اول

 تفاسیر موجب  کهسندتحول مختلف  هایبخشبیش از حد مبهم  بیان و گویی کلی 

 . شود می آن مقاصد و مضامین درباره متعارض گاه و مختلف

 نشان از  و نمایان استها و راهبردهای کالن  ویژه در بخش هدف به ی کهحداکثر گرایی مطالبه

ترین مهم به یکی از و تحول داردتصویب سند گرایی غیرواقع بینانه در روند تدوین وغلبه نوعی کمال

 .تبدیل شده است های اجرای آنچالش

 واجهه موازی با همه مشکالت و نوعی م وپرورشنظام آموزشمسائل  به اهم توجهیبی

عموم  برخالفتحول در متن سند که باعث شدهآسیبی است ، آنروی پیشهای متعدد وچالش

 باشیم.ن وپرورشدر پرداختن به مسائل آموزش اولویتی شاهد هیچ نوع تقدم و ،های راهبردیبرنامه

  که  واقعیتی است ایران مزمن نظام آموزشی مدرن دربیماری به عنوان گرایی مطلق تمرکز

یعنی معلمان و مدیران مدارس و حتی  -تغییرات اساسی این نظام  کارگزاران اصلیباعث شده 

این نداشته باشند. الزم را  مشارکت تحولمرحله تدوین سند در -آموزشی نظام کارشناسان آگاه بدنه

های متعدد و ابالغ برای اجرا از  تولید متن بهکه  اصالحات از باال را رقم زدهد رویکر در مرحله اجرای سندتحول نیز  امر

 .انجامیده استباالترین سطح ستادی به سمت ادارات کل و مناطق و مدارس 
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  تحولسندبرای اصالح  ی همایش ترین پیشنهادهابخش دوم: مهم

 های علوم تربیتی ودانشکدهبه ویژه )علوم تربیتی کشور  حوزه علمی  مندی از ظرفیت بهره 

 وپرورشهای تحولی نظام آموزشارزیابی برنامه اجرا و ،بازنگری در (این عرصه لفعا های علمی انجمن

آفرینی در این عالقمند به نقشنخبگان علوم تربیتی  میان مند نظام همکاری تجربه  به تواندمیکه 

 . بیانجامد وپرورشآموزش نظام با کارگزاران های تحولیبرنامه
 تتحوال سازی تحققزمینه به فرآیند زمانمند و تدریجی رشنگ ترویج نسبت به اهتمام 

که پیش از همه  ی باشنداز نوع تحوالت بنیادین هنگامی که )به ویژه وپرورشنظام آموزش در مدنظر

  .(آن صورت پذیرند نگ سازمانی مقاوم در برابر تغییرفره باور کارگزاران این نظام واندیشه و  باید در

  و  در متن سندتحول وپرورشنظام آموزش رویپیش موجود وی مهم هاچالشبه تصریح

مصداق  را این تدبیر باید  که در افق زمانی مشخص فصل اهم آنها بخشی به حل واولویت 

 . کرد تلقی سندتحول اجرای در نگری مسئله سیاست

 تجارب پیشین تامل در، در جامعه ایران نوپدیدشرایط  و موجودمتغیر  هایواقعیت مالحظه 

های ناموفق از جمله گونه اقدام این برخی از نامطلوب پیامدهایتبیین و  ات آموزشی در کشوراصالح

  .تحول خواهد انجامید سند مفاد بینانه در تحقق نگاه واقع که به مواردی هستند

  مندی بهره ،روز رسانی آنهاپژوهانه و بهسیاست و تجربی -توصیفینتایج مطالعات تکیه بر

 معلمان ی از مدیران ونمایندگانحضور  و نیز جارب اصالحات آموزشی دیگر کشورهااز تهوشمندانه 

  .ترمیم سند تحول در روند های تحولی عنوان کارگزاران اصلی اجرای برنامه رس بهامد

 برای تأسیس قانونمند  های متنوع درسی و ایجاد فرصت امهبه رسمیت شناختن برن

ی نظام معیارهای کل و )ضمن حفظ اصول هابرنامه و مدارسی با رویکردهای متنوع در ساختار

  .ها آن بر کارشناسانه نظارت و وپرورش(آموزش
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 های انجمن برای کمک به سند تحولامکانات و ظرفیت :بخش سوم

  مبانی نظری،در کمابیش سند تحول، بلکه در  تنهازبانی که نه  هایابهامشناسایی و رفع 

مربوط به تحول نظام  پژوهشی منابع درسی و ها وراهبردها و برنامه زیرنظام ها،، سیاستاهداف

  .دنوجود دار وپرورش آموزش

 های ارزشی، مطالبات حداکثرگرایانه سندتحول با توجه به اولویت کمک به تعدیل انتظارات و

زا و معرفی مفروضات  های آسیب فرض شناخت و بازخوانی پیشهای واقعی و چالشتبیین  تحلیل و

   .جدید

 ویژه مبانی  به ،وپرورشنظام آموزشحقوقی  ، سیاسی وعلمی مبانیسایر  شناخت کمک به

در جامعه  مقبول مبانی فلسفی و دینی باهای نظری این بنیانراه تعامل  بررسی و ،این نهاد اجتماعی

  .اینظام تربیت مدرسه های حاکم بربرنامه ها ودر جهت تاثیرگذاری بر سیاست اسالمی ایران

  سازی و  دهنده به فرهنگ تصمیم های شکل فرض پیش نقد تحلیل و شناسایی وکمک به

اران سیاستگذ مقبول تربیتی به عنوان فلسفه ضمنی که ؛ مفروضاتیوپرورشاجرا در نظام آموزش

 .های عمیق داردنهاد اجتماعی ریشه یندر ا و کارگزاران تربیتی

  نسبت وپرورش نظام آموزش اران و مدیران ارشدسیاستگذ تر کسب شناخت عمیقکمک به

نوپدید در دنیای  با مالحظه تغییرات گستردهنظام، به ویژه  روی اینمسائل پیشها و  چالش به اهم

، در مواجهه با این تحوالت فرهنگی های آموزشیبررسی تجارب دیگر نظام و ، و تحلیلمعاصر

  .علمی وفناورانه ،اجتماعی

 سیاستگذاری و و اسناد بین المللی در زمینهتجارب ها، نظریه حلیل و بررسی انتقادیت 

نظام  های پیشین ایده ها وبرنامه بازسازی ای به منظورمدیریت  نظام تربیت مدرسه ریزی وبرنامه

  و ابداعی برای حل مسائل آن. های نویا طرح ایده وپرورش ایران وآموزش

  در این  مبانی نظری آنها و یتحولجایگاه اسناد  و تبیین به تعمیق دیدگاه تحولیکمک

معلمان و مدیران  ،وپرورش )به ویژه دانشجومعلمانرگزاران نظام آموزشمیان عموم کافرایند، در 

 .(حوزه ستادی ارشدسان، مدیران میانی و مدیران ، کارشنامدارس
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