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 میبسم الله الرحمن الرح

 

 مجموعه مقاالت 

 ایران  وتربیتفلسفٔه تعلیم دهمین همایش انجمن 

 

 

 های آن در ایراناصالحات آموزشی و چالش

 ها ها و دیدگاهتبیین فلسفی تالش

 

 

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  ،دانشگاه تهران

 ۱۳۹۹بهمن  ۱۶و   ۱۵

  



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

3 
 

 فهرست مطالب 

 ۹...................  .. ............................................................ وتربیتانجمن فلسفٔه تعلیمپیام ریاست 

 ۱۰.............................................................................................  گزارش دبیر علمی همایش 

 ۱۴................................................................................    دهم بیانیٔه مختصر منتشرشدٔه همایش

 ۱۷............................................................................................   بیانیٔه تفصیلی همایش دهم

 ۲۶  ............ درسی ..................................................: اصالح گفتمان برنامهروز اولسخنرانی کلیدی 

 ۳۳..  .... .................اصالحات آموزشی .................وتربیت در : نقش فلسفٔه تعلیمروز دومسخنرانی کلیدی 

 ۳۹....................................................  ...... ................کنندگان در برگزاری همایشمعرفی مشارکت

 ۴۴............................................................................................   معرفی برنامه های همایش

 ها(مقاالت در پنل ها و ترتیب ارائهٔ متن مقاالت همایش)به ترتیب پنل

 ۵۰................................................................    ای تالش برای اصالحات آموزشیه: چالشپنل اول

 ۵۱..................   های آنگزارش یک تالش: »طرح مدارس الگو«،گفتمان اجرای سند تحول و چالش

 مقدمزهرا پروازی

 ۵۹......  ....................................................................................  اصالحگری در مدرسه

 یوسف افضلیان 

 ۶۹............   های همکاری دانشگاه و نظام آموزشی؛ گزارشی از یک تجربه همکاریها و چالشکامیابی

 شهین ایروانی و سعیده باقری

 ۸۲.........    رفتهای برونها و راهاصالحات متمرکز در کشورهای در حال توسعه: چالشبازخوانی تجربه 

 مرضیه عالی

 ۸۹...........................................................   تعیین فلسفه ضمنی معلم در نظام آموزشی ایران

 زهرا باطنی

های انسگگگانی فراروی آن از دیدگاه شگگگناسگگگی دلوز و چالشآموزش کنشگگگگری از طرین هنر مبتنی بر ارزش

 ۱۰۶.........................................................................   مدرسان آموزش خانواده استان قزوین

 بهرام مرادی و علیرضا محمودنیا
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های انسگانی و توسگعه  و شگایسگتگی  هامهارتها فرآیندی نظام برنامه درسگی در رشگد  بررسگی عوام  و مللفه

 ۱۲۸...............................................................    ایآینده از دیدگاه خبرگان آموزش فنی و حرفه

 احمدی جشقفانیاحمدی و حسین علیسرور سفیدگر، علیرضا علی

 ۱۴۹.................    مدرسه از دیدگاه مدیرانشناسی در طرح تعالی بررسی پدیدارشناسانه جایگاه معرفت

 مریم غفارزاده، اکرم شوشتری و پروین خزامی

 ۱۶۶.........................................    مشن شب، آری یا خیر؟ )تبیین و نقد مبانی فلسفی مشن شب(

 اله کریمی، خویگانیالهام فخرایی، روح

 ۱۸۶.......................................................    مالی در نظام آموزشیتأمین  شناسی انتقادیآسیب

 کیخااحمد 

هگای حگاصگگگ  از متون بومی مبتنی بر دیگالکتیگک وپرورش در ایران بگا تکیگه بر دادهبگازخوانی مسگگگامگ  آموزش

 ۲۰۱........................................  ................................................. انتقادی سلبی و ایجابی

 بتول شاهی و علی ستاری

 ۲۲۶.......  . ................................  نیروی انسانی در نظام آموزشی ایرانتأمین   هایهای شیوهآسیب

 مهدی سعیدی

 درسی مجازی با رویکردی بر بهبود کیفیت و اثربخشی آن های موجود در برنامهتبیین چالش

 ۲۴۰.....  ......................................................................................  در ملسسات آموزشی

 فهیمه کشاورزی و مجید بدخشان 

 ۲۶۱....    وپرورشپیش روی آموزشهای  واکاوی تجارب زیسته معلمان در موضوع عدالت آموزشی؛ چالش

 علی زارعی و مرضیه دهقان 

 ۲۸۶...........    های اجتماعیوپرورش در کاهش آسیبهای خودمراقبتی آموزشارزیابی میزان تأثیر برنامه

 محدثه صفاریه

 ۳۰۳........  ..........................   های الزم در تربیت نیروی انسانی دانشگاه فرهنگیانبررسی زیرساخت

 محمدصادقی، سکینه جعفری و شیرکوه محمدی

 ۳۱۴.........    کاربرد رویکردهای نوین آموزش و بهسازی معلمان به منظور گامی در اصالح ساختار آموزشی
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 مریم نادری

  های اصگگگالحات آموزشگگگی از دیدگاه نومعلمان در اسگگگتان کرمان های روانشگگگناختی زمینهبررسگگگی چالش

......................................................................................................................  .۳۲۵ 

 زادهحسن زرگری و محمدحسین سیستانی

 ۳۴۱......... ..................................: تالشگری در عرصٔه اصالحات آموزشی رسمی و غیررسمی  پن  دوم

وتربیت  وپرورش ایران: فیلسگو  تعلیموتربیت در اصگالحات آموزشنقدی بر نقش متخصگصگان فلسگفٔه تعلیم

 ۳۴۲........................................................................................................   فکرروشنیا 

 پورالله مظفریروح

 ان تربیتی در اصگگگالحگات آموزشگگگی؛ نقگد ایگدمولونی و شگگگکسگگگتن حگدود فرهنگی جگامعگهفکر روشگگگننقش 

....................................................................................................................  ..۳۵۵ 

 بابک شمشیری و الهام زارع

قلب اصگالحات آموزشگی   معلم به مثابه  عاملیت معلم، ادراک از تغییر و اصگالحات آموزشگی در عرصگه خرد:

مگگگگدل  بگگگگرمگگگگبگگگگنگگگگای  ابگگگگتگگگگدایگگگگی  مگگگگعگگگگلگگگگمگگگگان  زیسگگگگگگگتگگگگ   تگگگگجگگگگارب  )بگگگگررسگگگگگگگی 

 ۳۸۰.........  ........................................................................................................فولن(

 فاطمه سادات بیطرفان 

  آموزان در طراحی و تولیگد محتوای آموزشگگگی یگادگیری برای حگ  مسگگگامگ  واقعی جگامعگه بگا مشگگگارکگت دانش

. ....................................................................................................................  ..۳۹۶ 

 بهاره میرزاپور قزوینی

 ۴۱۴..................    خواه در ایران: گزارشی از موردکاویتحلی  و ارزیابی رویکردهای تربیت کودک تحول

 و فاطمه وکیل نرگس سجادیه

  های توران میرهادی با نظر به تالش  وپرورش معاصر ایران،اصول کنش اقتباسی موثر در اصالح نظام آموزش

........................................................... ...............................................  ...............۴۲۷ 

 مرضیه عالی و علی وحدتی دانشمند

 ۴۳۹.......  ..................   نقش نخبگان ایرانی در اصالح نظام آموزشی ایران )مطالعه موردی دوره قاجار(

 مقدم و طیبه ادریسیمحمد منصوری
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های انسگگانی بر اثربخشگگی عملکرد مدیران از دیدگاه کارکنان )مورد مطالعه مدیران  مهارتکارگیری  تأثیر به

 ۴۵۴.........  ................................................................ های متوسطه شهر تهران(دبیرستان

 پور و سیامک اسالمیسیده عاطفه خلیل

های آن برای اصگگالحات  بخش و درسود طالقانی به عنوان مربی رهاییبازخوانی میراث تربیتی سگگید محم

 ۴۶۹.......  ...........................................................................................   وپرورشآموزش

 صادق کشاورزیان 

 ۴۸۳..................................    کمنیوسوتربیت اخالقی از منظر فیلسوفان غزالی و های تعلیمروش

 افتخار قنبری و فرزانه واعظی

 ۵۰۱..................................................................های نظری اصالحات آموزشی  : چالشپن  سوم

 ۵۰۲...............................................   نقدی بر سند تحول بنیادین بر مبنای تحلی  مفهومی آن

 بابک شمشیری

یگا التقگا ؟ تبیین   پردازش مفگاهیم کلیگدی در الگوهگای نظری بومی بگا رویکرد اسگگگالمی و ایرانی؛ ترکیگب 

 ۵۰۸..........  .................... شناختی روند بازسازی مفهوم هویت در مبانی نظری تحول بنیادینروش

 زاده قمصریعلیرضا صادق

 تربیت اخالقی، محیط یا محا : نقدی بر اهدا  ساحت تربیت دینی و اخالقی مصوب شورای 

 ۵۱۲............................  ...... ..........................................................   وپرورشعالی آموزش

 محمد حسنی

  OECDایران با اسگگناد  وپرورش  رویکرد اصگگالحگری آموزشگگی در اسگگناد تحولی و باالدسگگتی آموزشتحلی  

.......................................................................... .................................... . ...  ...۵۲۸ 

 احمد زندوانیان 

 ۵۴۵............   وتربیت باید بگویندعالی ایران: آنچه فیلسوفان تعلیمجهانی شدن و تغییرات در آموزش 

 محمدحسن میرزامحمدی و حمداله محمدی

 ۵۵۸.....................................  سازی امام خمینی )ره( در ایران تبیین و نقد جریان مدارس تمدن

 دهنویحمزه محمدآبادی و مراد یاری

 ۵۷۷.......................................    وپرورش در باب انسان فرهیختهای اسناد آموزشبررسی مقایسه
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 لوعلی صحبت

 ۵۹۲.......    سازی دموکراتیک از دیدگاه فینبرگاصالحات در طراحی فناوری آموزشی با تأکید بر عقالنی

 هدایت و نجمه احمدآبادی آرانیحمید احمدی

 ۶۰۲.........................................    مدرنیسم: نگاهی نو به طرح مسام  آموزشی ایرانپست-پست

 محسن فرمیهنی فراهانی

وپرورش به مثابه نقشگه راه اصگالحات آموزشگی های جایگاه سگند تحول بنیادین آموزشفراتحلیلی بر پژوهش

 ۶۲۴.................................   د تحول بنیادینو دیدگاه نظام آموزشی و دیدگاه نظام دانشگاهی به سن

 فاطمه نارنجی ثانی و محمود میرزاده کوهشاهی و زهرا شاهمرادی

  ای حدود اصگگالحات در فلسگگفه تربیت جمهوری اسگگالمی و مکتب اگزیسگگتانسگگیالیسگگم بررسگگی مقایسگگه

....................................................................................................................  .۶۳۹ 

 روجا حیدرنژاد و حجت صفارحیدری

 ۶۴۳...........................    های نظریه انتقادی در اصالح برنامه درسی مطالعات اجتماعی ایرانقابلیت

 معصومه رمضانی فینی

ریزی  وپرورش از دیدگاه میزان توجه به اصگول برنامهتحلی  محتوای فصگ  شگشگم سگند تحول بنیادین آموزش

 ۶۵۴..........  .......................................................................  استراتژیک با رویکرد انتقادی

 نرگس قدسیان و کمال درانی

 ۶۷۴..............    سازی تا کنونوپرورش و اصالحات آموزشی از دوره مدرنن مبانی فلسفی آموزشتبیی

 مولود نیلی

 ۷۰۰...................................................   وپرورشهای سند تحول بنیادین آموزشبررسی چالش

 سعدی سلطانی و محسن شاکری

الگوهگای  هگای  اولین طرح انقالب: بررسگگگی  از  بعگد  یگا تغییر نظگام آموزشگگگی  برای اصگگگالح  پیشگگگنهگادی 

 ۷۰۹.....  ................................................................................   سازی نظام آموزشیاسالمی

 آبادیبخش الهرحیم روح

نولیبرالیسگگگم در آیگا اصگگگالحگات آموزشگگگی بگه معنگای بگازسگگگگازی اسگگگگت؟   )مطگالعگه »نهنیگت حکومتی« 

 ۷۲۳..  ................................................................................................ .. وتربیت(تعلیم
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 حمداله محمدی

فرآینگدهگای  هگا و  آموزان و صگگگدا)هگا(ی آنگان در بهبود و اصگگگالح برنگامگهبگازانگدیشگگگی و بگازپژوهی نقش دانش

 ۷۴۷................................................................................................   آموزشی و پرورشی

 امین ایزدپناه

بگا تگأکیگد بر رعگایگت عگدالگت آموزشگگگی اصگگگالحگات در آموزش بگا اجرای سگگگنگد تحول بنیگادین و    وپرورش 

........ ....................................................................................................  ..........۷۶۷ 

 مژگان محمدی نائینی، علیرضا فقیهی و محمود معصومی

وپرورش بر اسگاس رویکرد تفکر سگیسگتمی )مطالعه موردی های اقتصگادی در اصگالحات آموزشتبیین چالش

 ۷۷۹.............................................................................................    غیرانتفاعی(مدارس  

   سیده پروین صائمین، دکتر پریسا علیزاده و دکتر سعید ربوشه
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 وتربیت فلسفٔه تعلیم پیام ریاست انجمن  

نیز دارای ابعاد چندگانه اسالت.  وتربیتتعلیمهای تبع آن، اصالالح نظام، و به وتربیتتعلیمهای دیگر، همه پدیدههمچون  

به بررسالالی  وتربیتتعلیمهای توان در نظامرا می هاآن یایی، تاریخی و نظایر ابعاد سالالیاسالالی، اقتصالالادی، فرهنگی، ج راف

نیز جایگاه   وتربیتتعلیمبسالیار پیچیده افکند. در این میان، بعد فلسالفی نظام   گرفت و از هر بررسالی، پرتوی بر این پدیدٔه 

 گذارد.  این نظام باقی می های خاصی بر پیکرٔه در الیه ثیرآفرینی معینی راأای برای خود دارد و به سهم خود، تویژه

ایران افکنده و   وپرورشآموزشنگاهی از این زاویه بر نظام ایران، بنا به مأموریت ذاتی خود،   وتربیتفلسالالفٔه تعلیمانجمن 

در  ناخواهناپذیر اسالت و خواهجتنابآن را موضالوع همایش دهم خود قرار داده اسالت. دادوسالتد میان ابعاد مذکور امری ا

های این گونه زاویههمواره فلسفی خواهد بود. حفظ   ،دیدها یافت خواهد شد، اما زاویه  های فلسفی ردپایی از آن بررسی

های علمی مختلف نیز باقی بگذارد های متفاوت انجمنهویت  تواند جایگاهی برایمی  ضالرورتی تخصالصالی اسالت و  ،دید

حل این مشکل   ست، چنان کهناشناخته نیمشکلی   های تخصصی البتهتالط مرزهای تخصصی بکاهد. سوگیریو از اخ

های نجمنای، تدبیری شالالناخته شالالده اسالالت و در این خصالالوی، از طریق همکاری ارشالالتههای بینیق فعالیتنیز از طر

   مختلف قابل مهار است.

شالناسالی و شالناسالی، معرفتبه زبان سالنتی فلسالفه در قالب هسالتیزاویه دید فلسالفی در بررسالی اصالالحات آموزشالی، خواه 

های زیسالته آموزشالی  بهتجرقوالتی چون تحلیل مفاهیم و قضالایا، های جدید فلسالفه برحسالب مو یا به زبان شالناسالی ارزش

وسالیعی برای پژوهش و بررسالی در سالطن دنیا   ها، عرصالهٔ در نگاه توصالیفی و تفسالیری، تبارشالناسالی، واسالازی و نظایر آن 

به  را در ایران   رشالالتهاین التحصالالیالن  نیز توانش فلسالالفی فار  وتربیتفلسالالفٔه تعلیمآفریده اسالالت. همایش دهم انجمن 

مسالالالوالن و   وپرورش کشالالور را در معرد دیدوران میهنی در خصالالوی نظام آموزشهتا کالبدشالالکافی اندیشالالعرصالاله آورده 

ها نیز  های مهم و بسالالا نادیدنی را دیدنی سالالازد و بر گشالالودن آن گرهمندان قرار دهد، بدان امید که از این طریق،  دغدغه

وسالالالیع نگاه فلسالالالفی بر مسالالالائل  نظران کشالالالور در عرصالالالهٔ نشالالالانگر تالش صالالالاحب  شالالالده نیزارائهرهنما باشالالالد. مقاالت  

و  قرار گیرد  وپرورشآموزشنظام ویژه مسالالوالن  مندان و بههمورد توجه عموم عالقکه  رودو امید می اسالت  وپرورشآموزش

 چون منبع مهمی برای استفاده در دستور کار اصالح این نظام مورد توجه واقع شود. 

، محققان ارجمند وپرورشآموزشایران، دانشگاه تهران، وزارت    وتربیتفلسفٔه تعلیمتالش با همکاری انجمن    تحقق این

اندرکاران  دست الزم است از بذل همت همهٔ  میسر شده است. وتربیتفلسفٔه تعلیمیالن و دانشجویان  صالتحکشور، فار 

انجمن، دبیر علمی همایش سرکار خانم دکتر شهین ایروانی، دبیر اجرایی همایش  ت مدیرٔه الویژه اعضای هیهمایش، به

د ناجمال افکنده نشو  دکتر محمد دادرس و همکاران آنان صمیمانه سپاسگزاری نمایم. امید است نتایج همایش در بوتهٔ 

   د.نقرار گیر   وپرورشآموزشو مورد توجه خای وزارت  

   خسرو باقری نوع پرست

 ایران   وتربیتفلسفٔه تعلیمرمیس انجمن 

 استاد دانشگاه تهران 
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 گزارش دبیر علمی همایش 

و از   وتربیتتعلیمهایی با موضالالوع  سالالیس خود، برگزاری همایشأهای تایران در طول سالالال وتربیتفلسالالفٔه تعلیمانجمن 

ی مختلف کشالالور اجرا کرده  هادانشالالگاهمنظر فلسالالفی را یکی از محورهای اصالاللی فعالیت خود قرار داده و با همکاری  

  وپرورش آموزشاسالت. دهمین همایش انجمن با همکاری دانشالگاه تهران و با مسالالولیت گروه مبانی فلسالفی و اجتماعی 

 برگزار شد.  

، فراز و نشالیب زیادی را طی کرده اسالت. اما فار  از ۱۳۹۹در نیمه بهمن ماه همایش دهم، از تعیین عنوان تا اجرای آن  

   ریزی و اجرای آن به استحضار می رسد.ها، در اینجا گزارشی از رویکرد همایش، روند برنامهآن 

 لفه بود: ؤآید، در پی ایجاد تعامل میان چند مطور که از عنوان آن بر می انتخاب موضوع همایش همان 

سالوی مسالایل خای برای شالناخت و تبیین اصالالحات آموزشالی و به وتربیتفلسالفٔه تعلیمهای عام ز موضالوععبور ا -

   اصالحات آموزشی در ایران.

های اصالالحات  سالوی شالناخت انواع چالشگرایانه به اصالالحات آموزشالی بهلآهگرانه و ایدعبور از نگاه مطالبه -

 .  آموزشی

راهی  منزلهٔ صالالحگرانه بههای اشالناخت تالش سالوی آشالنایی واقدامات اصالالحی به  از احسالاس ناکامی از عبور -

   سوی تحول.گشوده به همواره

گرایانه، نقد و سالوی شالناخت واقعجویانه، بهسالوی نگاه توممان و مشالارکتعبور از تمرکز بر نقد اسالناد تحولی به -

   تحول آموزشی.  مقولهٔ و بازسازی اسناد 

   ، سه محور اصلی موضوعی برای همایش تعیین شد:براساس این رویکرد

 .  های اصالحات آموزشی و پرورشی در ایران تبیین فلسفی چالش •

 . رسمی و غیررسمی ایران   وپرورشآموزش های اصالحگرانه در عرصهٔ تبیین و نقد تالش •

 . بنیادی اصالحات آموزشی  -تبیین فلسفی   •

 گانه و در این محورهای سالاله
 
همایش ارسالالال و ارزیابی    تفصالالیلی به دبیرخانهٔ  چکیدٔه   ۱۰۰  زیرمحورهای هر یک، مجموعا

مقاله    ۳۷صالورت شالفاهی و  مقاله به  ۱۷؛ از این تعداد،  1ها پذیرفته شالدندمقاله از میان آن   ۵۴ن  شالد و براسالاس نظر داورا

های  و رشالالته وتربیتفلسالالفٔه تعلیمو متخصالالصالالان    تادان نفر از اسالال  ۴۳کمک اوری مقاالت بهد صالالورت پوسالالتر ارائه شالالد.به

 مرتبط با محورهای همایش انجام شد.  

 
مقاالت در همایش انصالرا  دادند. تعدادی از   برخی از نویسالندگان از ارائهٔ شالود زیرا مقاله در این مجموعه منتشالر می  ۴۸شالده،  پذیرفته  مقالهٔ   ۵۴از مجموع   1

بنابرین از این مجموعه حذ   ،پژوهشالی پذیرش گرفتند  –مجالت علمی   از دلیل عدم برگزاری همایش در زمان تعیین شالده، توسالط نویسالندگان مقاالت نیز به

  .شدند
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تالش ما بر آن بود تا با توجه به موضالوع همایش، تا حد امکان همایش با مشالارکت مدیران نظام آموزشالی انجام شالود. لذا 

علمی دعوت به عمل آمد    کمیتهٔ و دانشالگاه فرهنگیان برای عضالویت در   وپرورشآموزشاز مدیران سالطوح مختلف وزارت  

 استقبال شد.  از حضور ایشان  ارسال مقاالت تأکید و  در  وپرورشآموزشو بر مشارکت فرهنگیان و کارشناسان 

های هرچه بیشالالالتری برای جلسالالالات مقاالت، فرصالالالت ریزی محتوایی و اجرایی نیز تالش شالالالد تا عالوه بر ارائهٔ در برنامه

  و نشست پیرامون محورهای موضوعی همایش، در طول برگزاری فراهم شود.  وگوگفت

، امکان برگزاری نیافت و بعد ۱۳۹۸برگزاری در اسالفند سالال   گیری بیماری کرونا، همایش در آسالتانهٔ سالفانه با آغاز همهأمت

های فضای مجازی فاده از ظرفیتاست توجه به تجربهٔ   ها انتظار برای عادی شدن شرایط به نتیجه نرسید، بااز این که ماه

هالای علمی در فضالالالای مجالازی، در نهالایالت تیم برگزاری و هیالالت  و برگزاری انواع گردهمالایی  هالادانشالالالگالاهبرای آموزش در  

تصالالالویالب   ۱۳۹۹بهمن    ۱۶و    ۱۵صالالالورت مجالازی در روزهالای ، برگزاری همالایش را بالهوتربیالتفلسالالالفالٔه تعلیمانجمن    مالدیرٔه 

،  وپرورش آموزشفلسالفه   های آموزشالی متناسالب با محورهای حوزٔه بهمن برای برگزاری کارگاه  ۱۴شالنبه کردند و روز ساله

 تعیین شد.  

  های آنهمایش و نوآوری های مختلف برنامهٔ بخش

علمی و برگزارکنندگان    ای از سالوی کمیتهٔ های گسالتردهبا هد  تالش برای غنای هرچه بیشالتر محتوای همایش فعالیت

   همایش انجام شد که موارد آن در زیر فهرست شده است:

تشالکیل یک گروه در فضالای مجازی پس از اعالم محورهای موضالوعی همایش با هد  معرفی منابع بسالیاری  •

 . مندان مشارکت علمی در همایش با نگارش و ارسال مقالهدرباره محورهای موضوعی جهت کمک به عالقه

های اصالحات آموزشی و نیز  همایش در موضوعات مرتبط با مسایل و چالشپیش منزلهٔ نشالسالت بهساله   یبرگزار •

و  (پردیس نسالیبه)، دانشالگاه فرهنگیان  وپرورشآموزشهای اصالالحگرانه با همکاری پژوهشالگاه مطالعات تالش

   .شهر تهران   وپرورشآموزشکل دانشگاه تهران با همکاری اداره

 . هر روز یک سخنرانی کلیدی ،هااستفاده از توضیحات دو سخنران کلیدی پیش از آغاز برنامه پنل •

های از پیش ضبط شده. دو عامل باعث شد تا نحوه ارائه مقاالت توسط نویسندگان، صورت فایلمقاالت به  ارائهٔ  •

مل اول مشالکالت معمول ناشالی عا  :ای تنظیم شالوددقیقهده الی پانزده های از پیش ضالبط شالده  صالورت فایلبه

 اینترنت که ا از اختالالت شالبکهٔ 
 
 حتما

 
شالود. و عامل موجب قطع و وصالل صالدا و تصالویر در جریان جلسالات می  ال

  بود. مقاالت هر پنل دوم، مدیریت زمان در ارائهٔ 

عه صالالورت مجموشالالفاهی مقاالت، با اختصالالای زمان مناسالالب به پوسالالترهای هر پنل نیز پس از ارائهٔ   مجموعهٔ  •

   کنندگان همایش قرار گرفت.اساتید مدعو هر پنل و شرکت  اسالید، در معرد دید و مطالعهٔ 

شالالفاهی و یک پوسالالتر از سالالوی اسالالاتید مدعو هر پنل انتخاب و  در هر پنل از میان مقاالت و پوسالالترها، یک مقاله با ارائهٔ 

 ها در روز اختتامیه اعالم شد.  اسامی آن 
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ها و مسالایل نظام آموزشالی و البته مرتبط با موضالوع  تحلیلی در ارتباط با موضالوع، پنج گزارش کوتاه تبیینی تهیهٔ  •

،  وپرورش آموزشها ارائه شالد: مشالکالت بنیادین  همایش که به ترتیب، در ابتدای هر پنل و نیز در آغاز نشالسالت

بخشالالالی، اسالالالنالاد هالای برون باله کمالک  وپرورشآموزشایران، نیالاز    وپرورشآموزش  انواع تالشالالالگران در عرصالالالهٔ 

  .از ورود به متن قانونی تا سند تحول؛ و تحلیلی بر روند و رویکرد اصالحات آموزشی در ایران   وپرورشآموزش

 .  گانه با توجه به موضوع همایشهای سهبر جلسات پنلنشست مستقل عالوهافزودن دو  •

های محتوایی اسالناد تحولی و برنامه  ،های نظریهای اجرایی و چالشها، طرح چالشموضالوع نشالسالت رویکرد انتخاب

   ایران که طی دو نشست مورد بررسی قرار گرفت.  وپرورشآموزشها در نظام  برآمده از آن 

به مباحث مطرح شالده از سالوی اعضالای نشالسالت، محورهای موضالوعی نشالسالت در   بخشالیذکر اسالت که برای انسالجامقابل

   ها فراهم آید.وگوگفتهایی برای مدعوین ارسال شد تا چارچوبی مشخص برای الؤ قالب س

شالالخصالالیتی برجسالالته و کنشالالگر از درون نظام  منزلهٔ مندان، بهبزرگداشالالت مرحوم مهندس جعفر عالقه برنامهٔ  •

مدیریتی موفق و مؤثر بود   گرانهٔ هایی از تجربیات اصالحنمونه ز این انتخاب، ارائهٔ آموزش عمومی ایران. هد  ا

ر و بهبود ییجاد ت یهای مهمی برای اتوان گامهای بسالیار، میها و فراز و نشالیبداد با وجود چالشکه نشالان می

   در شرایط برداشت.

صالورت حضالوری در ، بهوپرورشآموزشایشالان در وزارت    این بزرگداشالت با حضالور خانواده و برخی از همکاران برجسالتهٔ 

به فرزند ایشالان به نمایندگی از سالوی   وتربیتفلسالفٔه تعلیماختتامیه برگزار و تندیس یادبود توسالط ریاسالت انجمن   جلسالهٔ 

   شان، تقدیم شد.خانواده

هالای کلیالدی و هالا، سالالالخنرانیهالای تخصالالالصالالالی پناللهالای مقالاالت، بحالثبر یالافتالهمبتنی  یابیالانیاله  تنظیم و ارائالهٔ  •

ثر برای مواجهاله بالا  ؤی مهالایهالایی روشالالالن و پیشالالالنهالادپیالام  دهنالدٔه هالای همالایش، بالدان امیالد کاله ارائالهنشالالالسالالالت

  های اصالحات آموزشی باشد.چالش

منتشالر شالد.   وتربیتفلسالفٔه تعلیمانجمن   یید هیالت مدیرٔه أتفصالیلی و مجمل تهیه و پس از ت  ش در دو نسالخهٔ یهما  بیانیهٔ 

  وپرورش آموزشبا هماهنگی قبلی در یک نشست با وزیر  داده شالد. سالپس لیتحو  وپرورشآموزشاین بیانیه به دفتر وزیر 

ت کمک به بازنگری سالند تحول اعالم جه وتربیتفلسالفٔه تعلیمارائه شالد و انجمن   وپرورشآموزشو رئیس شالورای عالی 

  آمادگی کرد.

کالاری عالده بسالالالیالاری از اسالالالاتیالد، حالاصالالالل تالش و هم  وتربیالتفلسالالالفالٔه تعلیمکرد کاله همالایش دهم انجمن    ن بالایالد اذعالا

همکارانی  عنوان دبیر علمی همایش فرد اسالت که از کلیهٔ التحصالیالن و دانشالجویان رشالته بود. لذا بر اینجانب بهفار 

که در طول بیش از دو سالال در فرآیند تالش برای طراحی، غنابخشالی و اجرای همایش همکاری کردند، تشالکر کنم. در 

  وپرورش آموزش، اعضالای گروه مبانی فلسالفی و اجتماعی وتربیتفلسالفٔه تعلیمهای انجمن این فرایند، عالوه بر همراهی

روانشالالناسالالی و علوم تربیتی دانشالالگاه تهران، وظیفه دارم از همکاری پژوهشالالگاه مطالعات   دانشالالگاه تهران و دانشالالکدٔه 

کالالل  وپالرورشآمالوزش اداره  فالرهالنالگالیالالان    وپالرورشآمالوزش،  دانشالالالگالالاه  و  تالهالران  نسالالالیالبالاله)شالالالهالر  بالرگالزاری    (پالردیالس  بالالا  کالاله 
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تخانه و شورای عالی ر های مختلف وزانیز بخش هایی متناسب، به معرفی و تعمیق همایش یاری رساندند، وهمایشپیش

 کنم. ریزی یاری دادند، سپاسگزاری  ههای مشترک برنامکه ما را در کمیته  وپرورشآموزش

ام به ویژه سالرکار خانم دکتر مرضالیه عالی همکار اصاللی دبیر علمی و آقای دکتر محمد  اران بسالیار گرامیهمچنین از همک

و ویراسالتار  ییها و خانم دکتر سالعیده باقری امور اجرار معصالومه رمضالانی مسالالول کارگاهدادرس دبیر اجرایی، خانم دکت

دریغ مجموعه مقاالت همایش که ارکان اصاللی برگزاری این همایش بودند، از آن دسالته از دانشالجویان گرامی گروه که بی

الکترونیکی دانشالگاه های  آموزش  سالامانهٔ فنی  پشالتیبانی در برگزاری همایش تالش کردند، همکاران اجرایی دانشالکده و 

 کنم. یصمیمانه تشکر م  تهران 

،  وپرورش آموزشن مراتب قدردانی خود را از نهادهای حامی همایش، شالالالرکت صالالالنایع آموزشالالالی، شالالالورای عالی در پایا

   .مدار )متن( اعالم می مطالعاتی تعالی نسل  سسهٔ ؤو م ریزیسازمان پژوهش و برنامه

 العالمینشکرا لله رب -والسالم 

 دبیر علمی همایش دهم  -ایروانی  شهین
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 به نام خدا

 ایران   وتربیت فلسفٔه تعلیم همایش دهم انجمن    بیانیهٔ 

ایران دهمین همایش سالالاالنه خود را در بهمن ماه سالالال   وتربیتفلسالالفٔه تعلیمانجمن   

هالای آن در ایران: تبیین فلسالالالفی  بالا عنوان ااصالالالالحالات آموزشالالالی و چالالش  ۱۳۹۹

هالا  برگزار نمود. مبالاحالث همالایش اغلالب باله موضالالالوع سالالالنالد تحول هالا و دیالدگالاهتالش

بنیادین در نظام آموزش وپرورش )= سالندتحول( و بررسی و ارزیابی انتقادی این طرح  

انیه درصالدد اسالت تا اهم کالن اصالالحات نظام آموزشالی ایران اختصالای یافت. این بی

ها و پیشالنهادهای همایش در خصالوی اشالکاالت اصاللی سالند تحول و نحوه ترمیم یافته

در این   وتربیالتفلسالالالفالٔه تعلیمکیالد بر نقش و ظرفیالت انجمن  أ آن را در سالالاله بخش و بالا تال

 وپرورش برساند.  ان و مدیران ارشد نظام آموزشگذار سیاستزمینه به اطالع  

  لی سند تحولبخش اول: اشکاالت اص

موجالب    ههالای مختلف سالالالنالدتحول کالگویی و بیالان بیش از حالد مبهم بخشکلی •

 شود.  مضامین و مقاصد آن می تفاسیر مختلف و گاه متعارد دربارٔه 

هالا و راهبردهالای کالن نمالایالان  ویژه در بخش هالد حالداکرری کاله بالهگرایی  مطالالباله •

بینالاناله در رونالد تالدوین و تصالالالویالب گرایی غیرواقعاسالالالت و نشالالالان از غلباله نوعی کمالال

  های اجرای آن تبدیل شده است.ترین چالشسندتحول دارد و به یکی از مهم

  موازی بالا همالهٔ   وپرورش و نوعی مواجهالهٔ باله اهم مسالالالائالل نظالام آموزش  توجهیبی •

روی آن، آسالالالیبی اسالالالت که باعث شالالالده در متن  های متعدد پیشچالش مشالالالکالت و

های راهبردی، شالالالاهد هیو نوع تقدم و اولویتی در برخال  عموم برنامه  ،سالالالندتحول

   وپرورش نباشیم.پرداختن به مسائل آموزش

عنوان بیمالاری مزمن نظالام آموزشالالالی مالدرن در ایران واقعیتی تمرکزگرایی مطلق باله •

یعنی معلمان و   -کارگزاران اصالاللی ت ییرات اسالالاسالالی این نظام اسالالت که باعث شالالده  

مرحلاله تالدوین    در  -و حتی کالارشالالالنالاسالالالان آگالاه بالدناله نظالام آموزشالالالی  مالدیران مالدارس

مشالالارکت الزم را نداشالالته باشالالند. این امر در مرحله اجرای سالالندتحول نیز  سالالندتحول  

هالای متعالدد و ابال  برای اجرا از رویکرد اصالالالالحالات از بالاال را رقم زده کاله باله تولیالد متن

   ارس انجامیده است.باالترین سطن ستادی به سمت ادارات کل و مناطق و مد
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 ترین پیشنهادهای همایش  برای اصالح سندتحول بخش دوم: مهم

های علوم کشالور )به ویژه دانشالکدهعلمی حوزه علوم تربیتی  مندی از ظرفیتبهره •

های های علمی فعال این عرصالاله( در بازنگری، اجرا و ارزیابی برنامهتربیتی و انجمن

منالد میالان نخبگالان تجرباله همکالاری نظالامتوانالد باله  وپرورش کاله میتحولی نظالام آموزش

م  هالای تحولی بالا کالارگزاران نظالاآفرینی در این برنالامالهعلوم تربیتی عالقمنالد باله نقش

 وپرورش بیانجامد. آموزش

سالالالازی تحقق اهتمالام نسالالالبالت باله ترویج نگرش تالدریجی و زمالانمنالد باله فرآینالد زمیناله •

ویژه هنگامی که از نوع تحوالت بنیادینی  وپرورش )بهتحوالت مدنظر در نظام آموزش

باشالند که پیش از همه باید در اندیشاله و باور کارگزاران این نظام و فرهنس سالازمانی 

 برابر ت ییر آن صورت پذیرند(.   مقاوم در

باله چالالش • و پیشتصالالالرین  آموزشهالای مهم موجود  نظالام  در متن روی  وپرورش 

باید  ها در افق زمانی مشالخص کهل اهم آن سالندتحول و اولویت بخشالی به حل و فصال

 نگری در اجرای سندتحول تلقی کرد. این تدبیر را مصداق سیاست مسالله

هالای مت یر موجود و شالالالرایط نوپالدیالد در جالامعاله ایران، تالامالل در واقعیالت  مالحظالهٔ  •

تجارب پیشالالین اصالالالحات آموزشالالی در کشالالور و تبیین پیامدهای نامطلوب برخی از 

بینانه در ه به تحقق نگاه واقعهای ناموفق از جمله مواردی هسالالتند کاین گونه اقدام

 مفاد سند تحول خواهد انجامید.  

، هاآن روزرسالانی  پژوهانه و بهتجربی و سالیاسالت  -تکیه بر نتایج مطالعات توصالیفی •

مندی هوشالالمندانه از تجارب اصالالالحات آموزشالالی دیگر کشالالورها و نیز حضالالور  بهره

های صالاللی اجرای برنامهعنوان کارگزاران انمایندگانی از مدیران و معلمان مدارس به

 تحولی در روند ترمیم سند تحول. 

های متنوع درسالالالی و ایجالاد فرصالالالت قانونمنالد برای  به رسالالالمیالت شالالالنالاختن برنامه •

ها )ضالمن حفظ اصالول و تأسالیس مدارسالی با رویکردهای متنوع در سالاختار و برنامه

 . هاآن وپرورش( و نظارت کارشناسانه بر معیارهای کلی نظام آموزش
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 های انجمن برای کمک به سند تحولبخش سوم: امکانات و ظرفیت

سالند تحول، بلکه کمابیش در مبانی تنها در های زبانی که نهشالناسالایی و رفع ابهام •

ها و منابع درسالالی و پژوهشالالی  ها، راهبردها و برنامه زیرنظامنظری، اهدا ، سالالیاسالالت

 وپرورش وجود دارند.  مربوط به تحول نظام آموزش

کمالک باله تعالدیالل انتظالارات و مطالالبالات حالداکررگرایالاناله سالالالنالدتحول بالا توجاله باله  •

هالای واقعی و شالالالنالاخالت و بالازخوانی  هالای ارزشالالالی، تحلیالل و تبیین چالالشاولویالت

 زا و معرفی مفروضات جدید.  های آسیبفردپیش

وپرورش،  کمک به شالالناخت سالالایر مبانی علمی، سالالیاسالالی و حقوقی نظام آموزش •

مبالانی  ا هالای نظری بالویژه مبالانی اجتمالاعی این نهالاد، و بررسالالالی راه تعالامالل این بنیالان باله

ها و  ثیرگذاری بر سالیاسالتأجهت ت فلسالفی و دینی مقبول در جامعه اسالالمی ایران در

 ای.  های حاکم بر نظام تربیت مدرسهبرنامه

دهنالده باله فرهنالس  هالای شالالالکاللفردکمالک باله شالالالنالاسالالالایی و تحلیالل و نقالد پیش •

وپرورش؛ مفروضالاتی که به عنوان فلسالفه ضالمنی  سالازی و اجرا در نظام آموزشتصالمیم

های  ان و کارگزاران تربیتی در این نهاد اجتماعی ریشالالهگذار سالالیاسالالتتربیتی مقبول  

  عمیق دارد.

ان و مالدیران ارشالالالد نظالام گالذار سالالالیالاسالالالتتر  کمالک باله کسالالالب شالالالنالاخالت عمیق •

روی این نظالام، باله ویژه بالا هالا و مسالالالائالل پیشوپرورش نسالالالبالت باله اهم چالالشآموزش

حظه ت ییرات گسالالترده نوپدید در دنیای معاصالالر، و تحلیل و بررسالالی تجارب دیگر مال

 فناورانه.    ، اجتماعی، علمی وهای آموزشی در مواجهه با این تحوالت فرهنگینظام

انتقالادی نظریاله • المللی در زمیناله تحلیالل و بررسالالالی  هالا، تجالارب و اسالالالنالاد بین 

منظور بازسالالازی ای بهمدرسالاله  نظام تربیت  ریزی و مدیریتی و برنامهگذارسالالیاسالالت

های نو و ابداعی  وپرورش ایران و یا طرح ایدههای پیشین نظام آموزشها و ایدهبرنامه

 برای حل مسائل آن.  

 هاآن کمک به تعمیق دیدگاه تحولی و تبیین جایگاه اسالناد تحولی و مبانی نظری  •

ویژه دانشجومعلمان،  بهوپرورش )در این فرایند، در میان عموم کارگزاران نظام آموزش

  معلمان و مدیران مدارس، کارشناسان، مدیران میانی و مدیران ارشد حوزه ستادی(.
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   نهایی همایش(   )متن تفصیلی بیانیهٔ   وتربیت فلسفٔه تعلیم دبیر علمی دهمین همایش انجمن    بیانیهٔ 

 به نام خدا

   مقدمه

، دسالالالتالاورد این هالم هالمز زریالاهالم ایرا :زتبیینزفلسالالالتشزتت هالم زش زر زز»اصالالالت الموزشی و الالالشز ز الم  زبیالانیاله همالایش  

های کارشالالناسالالی اعضالالای شالالده در همایش؛ دوم، بحثهای مجموعه مقاالت ارسالالالی و ارائهها اسالالت: اول، یافتهتالش

گانه بررسالی مقاالت؛ سالوم، دو سالخنرانی کلیدی و یک گزارش کارشالناسالی و چهارم، برگزاری دو نشالسالت های سالهپنل

وپرورش و وسالاله متخصالالص از دانشالالگاه و آموزشفکری علمی بیسالالتدر مجموع، همایش از مشالالارکت و هم  تخصالالصالالی.

 عضو هیالت علمی و متخصص رشته های مختلف علوم تربتی در داوری صد مقاله برخوردار شده است.    ۴۳همکاری 

 بیانیه شامل دو بخش اصلی است:

وپرورش و های اصالالحات در نظام آموزشالی که مخاطبان آن وزارت آموزشچالشها و پیشالنهادها دربارٔه بخش اول: یافته

   وپرورش هستند.نهادهای مرتبط با موضوع اصالحات آموزش

هالای علوم تربیتی  وتربیالت و گروههالای انجمن فلسالالالفالٔه تعلیمهالا و پیشالالالنهالادهالا دربالارٔه مسالالالالولیالتبخش دوم: یالافتاله

هایی که بر سالر راه با نظام آموزشالی در موضالوع اصالالحات آموزشالی و چالش  ی کشالور در زمینٔه مشالارکت علمیهادانشالگاه

 . ها وجود داردپرداختن به این مسالولیت

 های اصالحات در نظام آموزشیها و پیشنهادها دربارٔه چالشبخش اول: یافته

   :هاالف( یافته

عنوان هگا موارد مشگگگخصگگگی بگهبیگانگات و نشگگگسگگگتترین یگافتگٔه همگایش، این بود کگه در جریگان ارامگٔه مقگاالت،  مهم

   شوند:شد. این موارد در سه عنوان زیر خالصه میاشکاالت اصلی سند تحول بنیادین تکرار می

   گویی در سند و پیامد آن ابهامات زبانی در یافتن مصادیق:کلی  .۱

هایی کلی و مبهم  اسالت؛ اما بیان سالند تحول یک سالند راهبردی اسالت که وظیفٔه آن راهنمایی عمل و اقدامات اصالالحی 

سالاز ابهام در منظور و نوع مطالبٔه سالند در فصالول مختلف سالند اسالت. این شالده در سالند زمینهدر مفاهیم و مضالامین مطرح

ای که  گونهها و راهبردها مشالهود اسالت، بهها تا فصالول تعیین هد ابهام در تمام متن سالند از فصالل کلیات و بیانیٔه ارزش

ای اسالت که موجب  گونهگویی بهشالود که مصالادیق این مطالبات و اشالارات چیسالت. گسالترٔه کلیروشالن نمیبرای مخاطب 

عمال  های مختلف و گاهی متعارد و تفسالیرهای مختلف دربارٔه مضالامین و مقاصالد سالند میدرک شالود. این ابهام باب اع
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سالویی مدیران  د و موجب اختال  دیدگاه و ناهمگشالایها میریزیها وبرنامهگیریساللیقه را دربارٔه مفاد سالند در تصالمیم

   ریزی و اجرای سند است.های مختلف در برنامهبخش

   گری ناسازگار با ماهیت راهبردی سند:حداکررگرایی و مطالبه  .۲

نمالایالانالد. بالایالد توجاله کرد کاله هالا و راهبردهالای کالن خود را میویژه در بخش هالد جالای سالالالنالد بالهاین حالداکررگرایی در جالای

ها و عوامل یافتنی نیسالالت. نشالالانهوجه روشالالنگر حدومرز موردنظر و تحققهیوحبت از نیل به مراتب حیات طیبه، بهصالال

 : توان در موارد زیر دیدایجابی این حداکررگرایی را می

بندی مشخصی دارد، با این حال در تبع آن فرایندانداز تدوین شالده اسالت و بهراسالتا با سالند چشالمسالند تحول هم •

رود این حجم از مطالبات تا چه مدت زمانی تحقق یابند. در واقع باید سالالند قید نشالالده اسالالت که توقع می  متن

سالاله سالاله از زمان تدوین و چهاردههای زمانی بیسالتبرنامٔه زمانی رسالیدن به مطالبات سالند با توجه به محدوده

 د.  شاز زمان تصویب، تعیین می

ها و مشالکالت آشالکار بنیادین و موقتی تدوین شالده اسالت، اما ان با ویژگیسالند تحول، دربارٔه نظام آموزشالی ایر  •

مشالالکالت و مسالالائل بنیادین و جاری در حوزٔه توجه مطالبات سالالند قرار ندارند. در نتیجه وضالالع موجود موجب  

بینانٔه مطالبات سالند نشالده اسالت. این در حالی اسالت که در اسالناد مصالوب پیشالین از جمله طرح تعدیل واقع

هالا هالای رفع آن ، بخش مهمی از محتوا باله مسالالالائالل مبتالباله و چالالش(۱۳۶۷وپرورش )ت ییر نظالام آموزشکلیالات 

   اختصای داشت.

 نیم قرن  •
 
با وجود نیازهای روزافزون نظام آموزشالی، روند تخصالیص بودجه و امکانات به این بخش در طول تقریبا

های سالنتی اجتماعی سالایٔه سالنگین خود را بر تالش –فرهنگیگذشالته نزولی بوده اسالت. عالوه بر آن، تحوالت  

ها و ویژه پرورشالالالی تحمیل کرده اسالالالت. با این حال سالالالند تحول بنیادین فار  از تمام محدودیتآموزشالالالی و به

کنند، مطالباتی سالنگین و آموزان را تهدید میزیسالتی که نسالل دانش  -اعتقادی  -های چالشالی اخالقیواقعیت

شالود  انگارانه بودن این مطالبات در آن اسالت که تصالور میانگارانه را مطرح کرده اسالت. سالادهدر عین حال سالاده

   ها و بدون اختصای بودجه تحقق خواهند یافت.صر  بیان آن به

ای گذار بینی مرحلهشالاهد این مدعا آن اسالت که سالند تحول فقط در یک بند از اهدا  کالن خود، بدون پیش

انگارانه، بر اتربیت  ای مورد انتظار و بدون روشالن کردن مصالادیق عینی و بسالیار آسالان هکردن ارزشدر نهادینه

آموز( تأکید انسالانی موحد، مؤمن، معتقد به معاد، آشالنا و متعهد و...   پنجاه ویژگی دیگر برای انسالان )نه دانش

ها، حتی در دورٔه ورهآموزان را در تمامی دفرهنگی نسالالل دانش –های جدی ارزشالالیدارد. غافل از اینکه چالش

ابتالدایی، درگیر کرده اسالالالت. البتاله این تنهالا یالک مورد از اهالدا  کالن اسالالالت و باله همراه آن نیالل باله هفالت هالد  

ترین چالش اجرای آن ای و جهانی نیز باید تحقق یابند.غلبٔه چنین رویکردی در سالالند، مهمکالن ملی، منطقه

  شده است.

   وپرورش و غفلت از تقدم توجه به مسائل اساسی نظام آموزشی:مسائل آموزشمواجهٔه موازی با مجموعه  .۳



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

19 
 

هاسالت که  ها در ارائٔه راهکارها اسالت. نظام آموزشالی ایران دههشالاهد این مدعا عدم توجه به تقدم و تأخر و تعیین اولویت

های اند: چالشزشی بودهکشد. این مشکالت مانع جدی هر نوع اصالحگری در نظام آمومشکالت ثابتی را بر دوش می

مدیریتی کهنٔه نظام آموزشالالالی که در سالالالنت تمرکزگرایی مطلق حاکم بر نظام آموزشالالالی نمودار می شالالالود و ضالالالعف نظام 

 .  التعلیم کشورهای کمی و کیفی جهت پوشش تحصیلی فرزندان واجبحداقلتأمین   آموزشی در

نمالایالان    کالامال  تحول و نیز مرحلالٔه اجرای سالالالنالد تحول خود را  اول، تمرکز گرایی مطلق در هر دو مرحلاله، مرحلالٔه نگالارش سالالالنالد  

  ساخته است:

در مرحلٔه نگارش و تدوین سالند، کارگزاران اصاللی یعنی معلمان و مدیران مدارس و حتی کارشالناسالان آگاه بدنٔه  •

 اند.نظام آموزشی مشارکت نداشته

ترین   را رقم زده اسالت. شالاهد آن که مهمدر مرحلٔه اجرای سالند، اقدامات انجام شالده، رویکرد اصالالحات از باال •

های متعدد و ابال  برای اجرا از باالترین سالالالطن سالالالتادی به سالالالمت ادارات کل و مناطق و اقدامات تولید متن

مدارس بوده اسالالالت و سالالالهم مدارس فقط آموزش و امتحان دادن متن سالالالند تحول در قالب برنامٔه گسالالالترش 

   گفتمان سند بوده است.

توان مالحظاله کرد کاله مالاننالد انعطالا  میدرسالالالی متمرکز و بالدون رکزگرایی را در تربیالت برنالامالههمچنین تالداوم تم •

 سالند برنامهصالد سالال گذشالته، کماکان در سالند تحول و زیرنظام برنامه
 
درسالی ملی( حفظ شالده و درسالی )و ایضالا

ی که لزوم ت ییر  تمامی محتوای برنامه و مدت زمان آموزش در مدارس را به خود اختصالای داده اسالت، در حال

 . در آن در مبانی نظری سند، بخش رهنامه، تأکید شده است

هالای مالدارس و مربیالان الزم باله توضالالالین اسالالالت کاله تمرکزگرایی نظالام آموزشالالالی موجالب باله حالاشالالالیاله رفتن تالش •

های اصالالالالحی خواه خارج از نظام آموزشالالالی شالالالده اسالالالت. چنین نهادهایی در طراحی و اجرای برنامهتحول

هسالتند در حالی که تمرکزگرایی نظام آموزشالی باعث شالده اسالت این فرصالت به تهدید بدل شالود. فرصالتی م تنم  

هالایشالالالان را باله جالامعالٔه هالا و برنالامالهشالالالود فعالالیالتکننالد کاله بالاعالث میزیرا نوعی انزوا و حالاشالالالیالٔه امن را انتخالاب می

علوم تربیتی از جملاله فلسالالالفالٔه هالای  پالذیر نبالاشالالالد )انجمنهالا امکالان وتربیالت ارائاله نکننالد و ارزیالابی مبالانی آن تعلیم

 . خواهان مؤثر باشند(توانند در تعامل با این تحولوتربیت میتعلیم

التعلیم کشالالالور که نماد عدالت تأمینی مندرج  های کمی و کیفی آموزش برای جمعیت واجبحداقلتأمین    دوم، اولویت

ریزی و ، محدودیت امکانات و ضالعف برنامهدر قانون اسالاسالی اسالت، و ریشالٔه اصاللی آن در طول عمر نظام رسالمی آموزشالی

  ویژه بدون چنین اولویتی و بدونم فول اسالالت؛ در حالی که مشالالخص نیسالالت به کامال  اجرا بوده اسالالت، در سالالند تحول  

بر کدام پایه قابلیت  ننیازهای اولیٔه تحصالالالیل برای فرزندان آحاد کشالالالور، اهدا  خرد و کالن سالالالند تحول بنیادیتأمین  

   تحقق خواهد یافت.

مشالاهده اسالت و فقدان  های مصالوب قابلهای زیرنظامویژه در مجموعه برنامهعدم توجه به تقدم و تأخر نیازها و مسالائل به

 باید در رویکرد متن سند جستجو کرد
 
 .  آن را اصوال
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 ب( پیشنهادها:

عنوان  های جدی مواجه کرده اسگت، موارد زیر بهرا با چالشبا توجه به اشگکاالت جدی سگند تحول که اجرای آن 

 د:  انهای گوناگون همایش ارامه شدههایی در فرایند بازنگری سند در بخشتوصیه

طور های علمی بههای انجمنمندی از ظرفیتویژه بهرهوارد کردن بازیگران بیشالتر در برنامٔه بازنگری سالند تحول، به  -۱

   محملی قانونی:مند و در نظام

گویی در مفالاهیم و رسالالالانی باله نظالام آموزشالالالی در پرداختن باله چالالش کلیوتربیالت )کمالکانجمن فلسالالالفالٔه تعلیم •

   مضامین و پرداختن به مساللٔه حداکررگرایی و نحؤه تعدیل آن در سند(؛

   درسی(؛درسی )تعدیل در گفتمان سند در برنامهانجمن مطالعات برنامه •

روزرسالانی نتایج مطالعات تجربی پیشالین پیرامون  وپرورش )بهوهشالگاه مطالعات آموزشهای پژوهشالی پژ گروه •

   وپرورش(؛اصالحات آموزش

بینالاناله بالا مطالالبالات و انتظالارات و در نتیجاله ویژه معلمالان )تعیین زبالان اجرا و مواجهالٔه واقعنمالاینالدگالان مالدرسالالاله و باله •

  تادی و اجرایی(.ها و کاهش فاصلٔه حوزٔه سسازی تفسیرها و دریافتنزدیک

های ویژه در قالب برنامهبرای اینکه سالالالند از بیانات حداکرری بلندپروازانه فاصالالالله بگیرد و تقدم و تأخر مسالالالائل و نیازها به  -۲

ای در سالند تعبیه شالوند. در این شالدهعملیاتی در آن لحاظ شالود، الزم اسالت مسالائل اصاللی در چارچوب مشالخص و تعریف

   های زیر در فرایند بازنگری سند لحاظ شوند:شود که شاخصمیراستا پیشنهاد 

  گرا و گرایش به تحقق یکباره شود.نگاه تدریجی به فرایند تحول جایگزین نگاه کامل •

 . شده در عنوان سند ذکر شودبینیدورٔه زمانی پیش •

زها و مشکالت مبتالبه نظام در فرایند تدریجی تحول، واحدها و موضوع های تحول، در متن سند با توجه به نیا •

ها برای اسالتقرار نظام آموزشالی مشالخص و تصالرین شالوند. از آنجا که در سالوابق اقدامات اصالالحی از اولین تالش

معین مورد توجه قرار   آموزش مدرن تا پس از پیروزی انقالب اسالالالمی، در هر برنامٔه مهم اصالالالحی، یک دورٔه 

هالای بالاالتر، هرگز  میالت مالاهوی و نیز نقش آن در ارتقالای کیفی دورهگرفتاله اسالالالت و دورٔه ابتالدایی بالا وجود اه

شالود اصالالح بنیادین دورٔه ابتدایی، در مرکز توجه موضالوع یک برنامٔه اصالالحی قرار نگرفته اسالت، پیشالنهاد می

  هالای حالداقاللتالأمین    ویژه کاله توجاله باله این دوره، مسالالالاللالٔه بنیالادین و کهنالهٔ برنالامالٔه اصالالالالحالات سالالالنالد قرار گیرد؛ باله

   [.۱گیرد]توجهی در بر میتحصیلی را نیز تا میزان قابل

تا کنون مجموعه اقداماتی از سالالالوی وزارتخانه ذیل برنامٔه اجرایی کردن سالالالند انجام شالالالده اسالالالت. در بین این  •

محوری در اجرای سند منزلٔه گامی به سوی مساللهتوان بهرا می  ۱۳۹۹سال   های تحولیها، تعریف بستهتالش

مندتر در درون سالند و نسالبتشالان با  صالورتی نظامها، بهتلقی کرد. با این وجود، هنوز الزم اسالت جایگاه این بسالته

 ها روشن شود.های تمرکز در سند و زیرنظامحوزه

ها، رایط موجود، مراجعه به تجارب پیشالالین و نتایج آن بینانه در سالالند، به جز توجه به شالالبرای تحقق نگاه واقع •

ها، حضالالور پررنس سالالازیها، بسالالیار ضالالروری اسالالت. تجارب پیشالالین در تصالالمیمویژه پیامدهای نامطلوب آن به
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ها را به ما گرایی در اجرای برنامهها و صالورتجوییسالازی مسالائل در چارهگرایی، سالادههایی نظیر کمیتمؤلفه

ها را تواند عوامل مؤثر در غلبۀ این مؤلفهریزی و اجرا میاجعه به تجربیات پیشالین در برنامهدهند. مر نشالان می

 د. ها را در بازنگری سند فراهم ساز روشن کند و امکان پیشگیری از آن 

عنوان یک واقعیت در تنظیم مت یر هستند و الجرم باید به یهشیاری به این واقعیت که شرایط اجتماعی و زمان •

  تواند:د تحولی مدنظر قرار گیرند، میاسنا

o .موجب تعدیل انتظارات مطرح شده در متن سند برای ایجاد ت ییراتی ثابت و بنیادین شود  

o ها و بازنگری مداوم مبتنی بر شالالرایط و ضالالرورت ایجاد سالالازوکاری عملیاتی برای پویایی سالالند و برنامه

 .  های اجتماعی را آشکار کندوضعیت

o منالدی همالٔه ها و ایجالاد امکالان برای بهرههای اجتمالاعی جامعاله نظیر تنوع زیسالالالتقعیالتلزوم توجه به وا

تر کند و جایی در فرهنگی با سالالایر جوامع را روشالالنناپذیر میان ها و نیز تعامل اجتناباقوام و فرهنس

 سند برای توجه مؤثر به این امور فراهم سازد.

o های وابسالته شالناسالی و رشالتهسالتفاده از نخبگان جامعهای و ارشالتهلزوم توجه به مطالعات و شالواهد بین

 . های عملیاتی را آشکار سازدریزیدر بازنگری سند و نیز برنامه

ها ها و عوامل ایجابی آن وتربیت با توجه به حوزٔه تخصالالالصالالالی خود در بررسالالالی و شالالالناخت این مؤلفهانجمن فلسالالالفٔه تعلیم §

هالای دیگر برای  د اصالالالالحگری اعم از بالازنگری سالالالنالد یالا پیشالالالنهالاد راهترین مرجع یالاری باله نظالام آموزشالالالی در فراینالمهم

 ت.  اصالحات آموزشی اس

هالا و نیالازهالای اقالدامالات الزم در فراینالد تحول اسالالالت. بنالابراین لحالاظ  هزینالهتالأمین   نگری در ارادٔه تحولیکی از نمالادهالای واقع  -۳

وپرورش یک ضالرورت اسالت. انتظار های مالی آموزشبرنامهها در بودجه و های اصالالحات و دیدن این هزینهکردن هزینه

 . بینانه و غیراصولی به مقولٔه اصالحات آموزشی استتحقق تحول بدون صر  هزینه خود مصداق بارزی از نگاه غیرواقع

میالت  درسالالالی و نظالام اجرا، باله رسالالالهالای روشالالالن برای خروج از تمرکزگرایی مطلق در برنالامالهیکی از نمالادهالای تالش و گالام  -۴

های متنوع درسی و ایجاد فرصت برای تأسیس مدارسی با رویکردهای متنوع در ساختار، برنامٔه آموزشی  شناختن برنامه

های ای فرصالالتی طالیی برای ارائه و اجرای طرحها اسالالت. چنین گشالالودگیدرسالالی و نظارت کارشالالناسالالانه بر آن و برنامه

شالان توسالط نظام هایپذیرش طرحیا کسالانی که به دلیل عدمتحولی در سالطن خرد از سالوی اصالالحگران عرصالٔه مدرساله  

سالازد کنند، فراهم خواهد سالاخت. عالوه بر آن این فرصالت را نیز فراهم میرسالمی، پشالت دیوارهای مدرساله، فعالیت می

ری در نگهالا و اقالدامالات این گروه از اصالالالالحگران در معرد ارزیالابی و نقالد قرار گیرد و از پیالامالدهالای غلبالٔه درون کاله ایالده

 . های اصالحی مصون بمانندبرنامه

خواه آموزشالالی و های تحولهای واسالالط مناسالالبی برای تعامل این جریان توانند حلقههای علمی می§ در گام آغازین انجمن

 د.  نظام آموزشی باشن
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شالناسالان نظام های علمی دانشالگاهی و کار ها یا انجمنتاکنون تجربٔه همکاری میان کارشالناسالان دانشالگاهی، دانشالکده  -۵

های زیادی قرار داشالته اسالت. آسالیب مهم  تبع آن در معرد آسالیبمند و منسالجم نبوده اسالت و بهای نظامآموزشالی، تجربه

پژوهشالی دانشالگاه و آسالیب مهم آن برای دانشالگاه، دوری از -های علمیمندی از ظرفیتآن برای نظام آموزشالی عدم بهره

ها و شالالالود تبییناند. این امر موجب میکارگزاران دنیای عمل با آن مواجه های اجرایی اسالالالت کهها و محدودیتواقعیت

ترین مشالالکل فقدان درک گرایانه گردد. شالالاید مهمتبع آن حتی کمالنگری و بههای اهل دانشالالگاه فار  از واقعتوصالالیه

ن این دو گروه شالده زبانی در تعامالت باشالد که موجب افزایش فاصالله در فضالاهای رسالمی و غیررسالمی میامتقابل و هم

 ت.  اس

ویژه دارای مشالروعیت و جایگاه قانونی برای این تعامل و همکاری مند و بهبرای رفع این اشالکال، الزم اسالت سالازوکار نظام

های علوم تربیتی و وزارت  اندیشالالالی میان انجمنبینی شالالالود. پیشالالالنهاد انجمن، تشالالالکیل یک دفتر همکاری و همپیش

 د.  ی دوطرفه روشن شووگوگفتست که جوانب و وظایف آن در وپرورش در گام اول اآموزش

   وپرورش.های علمی، وزارت علوم و وزارت آموزشاندیشی میان دانشگاه، انجمن§ تأسیس یک دفتر همکاری و هم

هگای علوم تربیتی وتربیگت و گروههگا و پیشگگگنهگادهگا دربگارٔه رویکرد انجمن فلسگگگفگٔه تعلیمیگافتگه  –بخش دوم  

 ی کشور،  هادانشگاه

ها در قبال نظام آموزشالالی و معضالالالت مشالالارکت علمی با  های آن ها و پیشالالنهادها در زمینٔه مسالالالولیتموضالالوع این یافته

 . اصالحات آموزشی استوپرورش در موضوع  ساختار آموزش

 ا:  هالف( یافته

های مختلف به شالرح زیر مطرح  کارشالناسالان و کارگزاران عرصالٔه نظام آموزشالی از دانشالگاه انتظاراتی دارند که در بخش-۱

   شدند:

  وپرورش بیایید.با دست پر به سرا  آموزش •

   وپرورش ارائه دهید.هایی را نیز به آموزشدر کنار نقدها بدیل •

 .  وپرورش و معلمان بگذاریدها را به فرآورده تبدیل کنید و سپس در اختیار آموزشها، آن جای نقل دیدگاهبه •

عنوان گیری شالخصالیت انفعالی معلمان بهرسالد دانشالگاه نیز در شالکلعالوه بر آن، با توجه به انتظارات و نقدها به نظر می

وپرورش باشالد. الزم  همکاری بهینه میان دانشالگاه و آموزشکار در  نیروهای تحت تربیت دانشالگاه نقش دارد. شالاید چارٔه 

هایی مشالخص و کاربردی نیز ارائه دهند زیرا ارائٔه اسالت بسالتری فراهم شالود که دانشالگاهیان بتوانند در کنار نقدها بدیل

 ت.  پذیر نیسهای روشن بدون مواجهٔه نزدیک با فضای عمل امکان بدیل

توانند برای شالناخت دقیق و ارائٔه رهنمود برای رفع وتربیت و متخصالصالان آن میبنیادینی که رشالتٔه فلسالفٔه تعلیماشالکاالت   -۲

 د: ها مشارکت کننآن 
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 سالالند تحول، بلکه فراتر از آن در ادبیات تعلیم •
 
وتربیت از اسالالناد تا کالس درس و در ابهامات زبانی که نه صالالرفا

شالالالکالار و نالامحسالالالوس امالا بسالالالیالار مؤثر در فراینالد یالادگیری، تعالامالل و متون آموزشالالالی وجود دارد. مشالالالکلی نالاآ

ی اسالت. برای مشالارکت در این بخش هم الزم اسالت بسالتر تعامل بین دو نهاد ایجاد  گذارسالیاسالتسالازی و  تصالمیم

 د.  زبانی فراهم شوشود تا امکان رسیدن به هم

    ها بال آن ویژه مبانی اجتماعی و راه تعامشالناخت مبانی نظام آموزشالی ایران به •
 
مبانی فلسالفی و دینی که تقریبا

وتربیت را در درون یا خارج سالالند به خود اختصالالای داده اسالالت، حیطٔه بررسالالی تمام توجه اهل فلسالالفٔه تعلیم

وتربیت و یا نیازمند مداخلٔه جدی آن برای جلب مشارکت اهالی علوم اجتماعی، سیاسی، قضایی فلسفٔه تعلیم

 ت.  انی اسو اقتصادی در تبیین این مب

سالالازی و اجرا در نظام آموزشالالی که آن راه همواره دچار ضالالعف و دهنده به فرهنس تصالالمیمهای شالالکلفردوجود پیش  -۳

 ت: ناکامی کرده اس

سالازی  فرد در سالادهحل مشالکالت اسالت. این پیشحل، بهترین راهترین راهدسالتیترین و دمفرد سالادهپیش •

کنم و آنگاه تحول! این نامه و ابال  میدهیم و بخشسالازد: دسالتور مینمایان میمسالائل از جمله تحول خود را  

حل خرید خدمات آموزشالالالی و انگاری در پیشالالالینٔه عملی و عملکردی معاونت پرورشالالالی، در انتخاب راهسالالالاده

 ت. شده آشکار اسهای تعریفگسترش آن و نیز در رویکرد حضور روحانیون در مدارس و طرح

فرد خواسالالالتن مسالالالاوی و عین شالالالدن. شالالالاهد وجود این ن مسالالالاوی با تعریف و تحقق یا پیشبرنامٔه نوشالالالت •

 ت. مشاهده اسفرد، انقطاعی میان ابال  برنامه و اجرای برنامه قابلپیش

 (.  سازی متون )سند تحول بنیادین و متون زیرمجموعٔه آن فرد یا عادت به مقدسپیش •

ی دپیش •
ّ
 .  ر نظام آموزشیفرد وجود عواملی به جز قوانین عل

وتربیت امری سالالاده اسالالت که از عهدٔه هر کسالالی بر  معلم: تعلیمتأمین   وتربیت در نحؤه فلسالالفٔه ضالالمنی تعلیم •

 ! آید و مهم نیست که چه کسی، چگونه آن را در مدرسه اجرا کندمی

  و… . •

 در نظام آموزشی ریشه دارد و در واقع فرداین پیش
 
شود،  آنچه در سند تحول هم مشاهده میها و بسیاری دیگر، عمیقا

 ت. هایی از همین نوع اسفردمبتنی بر غلبٔه پیش

وتربیت بر عهدٔه گروه نخبگانی انجمن فلسالفٔه تعلیم  ،داریابی و تبیین این خطاهای شالناختی ریشالهآشالکارسالازی، مصالداق

 ت.  اس

 ا  ب( پیشنهاده

های مختلف با این وتربیت به نظام آموزشالی و تدوین فلسالفهباید به این واقعیت اذعان کرد که ورود فلسالفٔه تعلیم •

شالالالدن گروه نخبگالانی باله  ویژه تالدوین سالالالنالد تحول و مبالانی آن، باله نوبالٔه خود موجالب نزدیالکهالد ، و در نهالایالت باله

وگو  نظام آموزشالالی شالالده اسالالت. زیرا متنی آماده درباره و مربوط به نظام آموزشالالی اسالالت که حلقٔه ارتباط و گفت

وتربیت و نظام آموزشالی شالده اسالت. اما هنوز این میزان تعامل کافی و ر میان متخصالصالان فلسالفٔه تعلیمویژه دبه
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ها انجمن فلسالالفٔه  وتربیت و در رمس آن چاره سالالاز نیسالالت. بلکه الزم اسالالت تا در نحؤه مواجهٔه فیلسالالوفان تعلیم

 : وتربیت با نظام آموزشی ت ییراتی اتفاق بیفتدتعلیم

o   هالای نظالام آموزشالالالی ایران و کالاهش گرایشالالالات  هالا و واقعیالتتر از چالالشعمیقکسالالالب شالالالنالاخالت

 . گرایانٔه صر مطالبه

o تبیینیتهیالٔه گزارش هالای کننالدٔه مالاهیالت نظالام آموزشالالالی و ریشالالالالهتحلیلی، از مبالانی تعیین-هالای 

  های مبتالبه مدرساله و نظام آموزشالی کمتر در حوزٔه توجه کارشالناسالان علوم تربیتی و فلسالفه دشالواری

 .  گیرد. میزان مقاالت ارسالی از این نوع به همایش شاهد این مدعاستقرار می

o   ویژه برای فهم فرهنس حاکم  حتی فقط با انگیزٔه کسالب شالناخت؛ به –آغشالتگی بیشالتر به عرصالٔه عمل

عنوان زا و معرفی مفروضالالات جدید بههای آسالالیبفردبر نظام آموزشالالی و شالالناخت و بازخوانی پیش

 ی.  س تحولنمادهای فرهن

o توان  وتربیت، میبا توجه به مطالب و نظرات منتشالالرشالالده از سالالوی بسالالیاری از اصالالحاب فلسالالفٔه تعلیم

عنوان ساله اشالکال اسالاسی دربارٔه سند مطرح شد: ابهامات زبانی، حداکررگرایی و  آنچه به هادعا کرد ک

های همایش به دسالت آمد، فقط اشالکاالت مربوط به بندی یافتهتوجه به مسالائل بنیادین در جمععدم

خواهی دربارٔه مدرساله مشالکل نخبگان سالند تحول نیسالت، بلکه اشالکاالتی نظیر حداکررگرایی و تمام

خواهی و حوزٔه علوم تربیتی نیز هسالالالت. شالالالایالد الزم بالاشالالالد کاله تمرین برای تعالدیالل تمالامیالت  علمی

 د. ها را باید از درون خود آغاز کر سازی واقعیت و آرمان تومم

توانند دو وتربیت ایران میتنهایی از عهدٔه اصالالحات آموزشالی بر نخواهد آمد. اما فیلسالوفان تعلیموتربیت بهفلسالفٔه تعلیم

 : را ایفا کنند وظیفه

 ؛  های نوطرح ایده

 . های قدیمی پیشینیبازسازی ایده

ها، ها یا بازسالازی ایدهها نیاز دارد. مشالروط بر این که، در فرایند ارائٔه ایدهنظام آموزشالی به هر دوی این عرصاله •

 مسائل بومی مبنای توجه و تجویز قرار گیرند.

وتربیالت نالاپالذیر و الزم دانش فلسالالالفالٔه تعلیممتفالاوت و متعالارد، بخش جالدایی کالامال  هالایی در عین حالال، ارائالٔه ایالده •

 .  است. تنها نکته آن است که این چنین رویکردی، رویکرد انحصاری رشته تلقی نشود

تعالامالل مبالانی   هالای مهمی نظیر بحالث زبالان و تربیالت بالا تمرکز بر مشالالالکالل ابهالامالات زبالانی، مشالالالکالل نحؤه موضالالالوع •

خواهی در نظام آموزشالالی و دینی، و تعدیل تمامیت-ویژه مبانی نظری از نوع فلسالالفیمختلف نظام آموزشالالی به

های علوم تربیتی، موضالالوعات بسالالیار مهمی هسالالتند که پرداخت به آکادمیک در دانشالالکده-فرهنس نخبگانی

فلسالالالفٔه  مند انجمن  ند و دغدغهمآموزشالالالی توسالالالط افراد عالقه-های پژوهشالالالیها نیازمند تشالالالکیل هسالالالتهآن 

های علوم تربیتی اسالالالت. بر این اسالالالاس، تشالالالکیل یک بخش یا جمع اولیه، البته با  و دانشالالالکده وتربیتتعلیم

های تعامل با نظام آموزشالی و مکانیزم اجرایی و علمی آن گام، با هد  تعیین چارچوببهروندی تدریجی و گام
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ویژه جوان این رشالالالتاله در منالد و بالهمن و بالا همکالاری اسالالالاتیالد عالقالهو اقالدامالات پیشالالالینی کاله بالایالد در درون انج

 .  شودانجام شود، پیشنهاد می هادانشگاه

 شهین ایروانی  -دبیر علمی همایش دهم -والسالم 

 

 
 :  شود دورٔه ابتدایی، نقطٔه تمرکز تحول و مدرسه واحد تحول در سند تعیین شود[ به سه دلیل مهم، پیشنهاد می۱]

دورٔه ابتدایی، بر خال  دورٔه متوسالالالطه، در چنبرٔه کنکور گرفتار نیسالالالت، قدرت نظام آموزشالالالی در حفظ آن از  -

ها بیشتر است. حل معضل کنکور، به عوامل کالن هایی نظیر کنکور و مطالبات ناشی از نگرانی خانوادهآسیب

های زیادی را ی که تا کنون آسالیبها نیازمند اسالت و نظام آموزشالاجتماعی دولت-ی اقتصالادیگذارسالیاسالتدر 

 د.  تنهایی امکان مقابله با آن را ندار در این باره متحمل شده، به

کننالده در یالادگیری هسالالالتنالد کاله از پیچیالدگی کمتری  دبسالالالتالانی فرصالالالت کلیالدی تعییندورٔه ابتالدایی و پیش -

ین دوره بیشالتر و تجهیزات آموزان در اهای یادگیری متنوع برای دانشبرخوردارند و امکان فراهم کردن فرصالت

عنوان دورٔه پایه،  برکات تحول در دورٔه ابتدایی به.  های باالتر کمتر اسالالالتها در مقایسالالاله با دورهمورد نیاز در آن 

 . های باالتر باشدساز تحول در دورهتواند زمینهمی کامال  

کمبود معلم در این دوره   ۱۳۹۸سالالهم دورٔه ابتدایی در کمبود روزافزون معلم بسالالیار برجسالالته اسالالت. در سالالال  -

 هزار نفر اعالم شالده اسالت که ا  ۱۰۳
 
 بسالیار بیش از پنجاه درصالد کمبود را شالامل میحتما

 
شالود. چنین معضاللی ال

هالای اصالالالولی  معلمالان البتاله از راهتالأمین    توجاله ویژه باله دورٔه ابتالدایی و اهتمالام جالدی و فوری را برای تربیالت و

 .  دهد. لزوم توجه و تمرکز سند بر دورٔه ابتدایی را افزایش میکندمیضروری  

های اصالالحی همواره فراموش نکنیم که در پیشالینٔه اصالالحات آموزشالی دولتی از تأسالیس دارالفنون تا امروز، طرح

تواند نمادی از یک تحول بنیادین  های ابتدایی خود میاز دوره های باالتر تعلق داشالته و نفس آغاز به تحولبه دوره

 .  در حوزٔه اصالحات باشد
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   درسی اصالح گفتمان برنامه :  اول سخنرانی کلیدی روز  

   ، دانشگاه تربیت مدرس محمود مهرمحمدی 

طور که   همایش شالما با توفیق در دسالتیابی به اهدافش قرین باشالد. همان   شالاااللهامیدوار هسالتم که به برکت این ایام ان 

زمان مقرر آن را به نتیجه برسالالانم اصالالالح  دراشالالاره کردند عنوان بحث من که امیدوار هسالالتم بتوانم  ایروانی خانم دکتر

اسالت که ما باید در   ایترین اتفاقات اصالالحیاین گفتمان یکی از مهمگیری  شالکلکه درسالی اسالت و این گفتمان برنامه

درسالی کار دشالواری اسالت اما بسالیار ضالروری اسالت. من از باب مقدمه این جهت آن تالش کنیم. اصالالح گفتمان برنامه

های نظام آموزشالالی ضالالروری  ها و مؤلفهترین زیرنظامعنوان یکی از مهمدرسالالی بهکنم که اصالالالح برنامهنکته را عرد می

گذاری راه صالالورت ناخودآگاه، به عمل و سالالیاسالالتها آگاهانه یا بهاسالالت که گفتمان   جهت این از  هم  اسالالت و ضالالرورت آن 

ای عامالن و کارگزاران رنس گفتمالانی که گویی هویت حرفهدهنالد. چنالان تأثیر قرار میکننالد و ذهن و رفتالار را تحالتپیالدا می

های کنشالگران به شالکلی پایدار جهت ینهها و گزها با سالازوکارهای ضالمنی و پنهان، به انتخابگیرد و گفتمان به خود می

بخشالد. بنابراین تالش برای شالکل دادن به گفتمان تالشالی اسالت بایسالته و سالازنده و امید به ها تعین میدهد و به آن می

درسالالی هم از این قاعده برنامه  یحوزهکند.  چنینی ضالالرورت سالالروسالالامان دادن به آن را محرز می عواقب خوشالالایند این

های درسالی الزم  وپرورش در بخش برنامهدر آموزش  گفتمان معطو  به تحولابنابراین برای اسالتقرار مسالترنی نیسالت.  

 باشد.  است تالش شود و این ضرورت، ضرورتی انکارناپذیر می

طور ها و رفتارهای کنشالالگران بهاما دشالالوار اسالالت رسالالیدن به چنین گفتمانی با تأثیراتی که در تعین بخشالالیدن به کنش

ای وجود های قوی هم در هر جامعهها و سالالنتهای رقیب و روالدهد؛ زیرا گفتمان ناخودآگاه از خود بروز می آگاهانه یا

دهنالد. بنالابراین جالایگزین کردن این گفتمالان جالدیالد پالایالداری،  هالا از خود مقالاومالت و سالالالرسالالالختی نشالالالان میدارنالد و این

اسالالت که حتی جانمایی یک گفتمان در نشالالان داده شالالده ما   آوری و البته اسالالتراتژی الزم دارد. در کشالالورامیدواری، تاب

کنیم، به وپرورش هم مانند همین گفتمان که امروز دربارٔه آن صالحبت میسالندهای باالدسالتی و اسالناد راهبردی آموزش

بسا وافی مقصود  که چه  هم استه  عالی انقالب فرهنگی رسیدشورای یعنیگذار فرهنگی تأیید باالترین مراجع سیاست

که ما مضالالامین گفتمانی ناظر به تحول را در اسالالناد باالدسالالتی درج بکنیم و بگنجانیم، یک گام به هرحال ایناشالالد. به نب

 نیست.  برای بروز آثار موردنظر شود و شاید شرط الزم باشد اما شرط کافی پیش محسوب می

های مهم  هایی از فهم و تبییناسالت نمونههخواهم در مجالی که در اختیار من قرار داده شالدکنم و میاز مقدمه عبور می

گیری  سالالالاز شالالالکلتواند زمینهها توجه شالالالود میدرسالالالی را با شالالالما درمیان بگذارم که اگر به آن برنامه و مهجور در حوزٔه 

 و نه همهٔ که من با شما به اشتراک می  باشالد. این مضالامینی  درسالیبرنامه  گفتمان تحولی در حوزٔه ا
 
ها از آن  گذارم عمدتا

زعم درسالی ملی بهیک سالندی به نام سالند برنامه  درسالی اسالت که اکنون در سالایهٔ سالند تحول و الگوی نظری زیرنظام برنامه

د غلبه پیدا کند و که باید و شالایچنان   اسالت و مضالامین تحولی و عناصالر گفتمانی آن نتوانسالته آن من به حاشالیه رانده شالده

نظر من گفتمان تحولی  را ایفا کند. من هفت نکته را که به  داشالته باشالدتصالمیمات باید  به آن نقشالی که در شالکل دادن 
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ای که  گانهاز ورود به این نکات هفتگذارم. قبلاختصالالار با شالالما درمیان میدرسالالی در کشالالور ما به آن نیاز دارد، بهبرنامه

اسالت،    درسالی ملی مطرح شالدهبرنامهسالند  پردازم اشالاره کنم چون بحث دهد و به آن میتشالکیل میعرایض بنده را   بدنهٔ 

 اسالتحضالار دارند که در کشالور ما اتفاق غریبی افتاد
 
سالند تحول بودیم بنا  تدوین    که در حال پروسالهٔ درحالی: دوسالتان اکررا

 
 
درسالالی ها که آن برنامهبرای یکی از زیرنظاموپرورش تصالالمیم گرفت که سالالیاسالالی، وزیر وقت آموزش به مالحظاتی عمدتا

  سالند مادراعنوان ای تدارک دیده شالود. سالیر طبیعی کار این بود که سالند تحول بهباشالد، یک سالند مسالتقل و ویژهمی

درسالالی اسالالت سالالند راهبردی تدارک دیده ها برنامهها که یکی از آن تدوین شالالود و تصالالویب شالالود و برای مجموعه زیرنظام

الفت    سالالزارینیاها با روش وقت از  که ما عادت به انجام امور در مسالالیر طبیعی خود نداریم و بعضالالیمرل ایناما    .شالالود

خواهم به آن بپردازم و بحث اصالاللی من اسالالت عناصالالر گفتمان گونه که اشالالاره کردم نکاتی که میبیشالالتری داریم. هم ن 

ای درسالی و در الگوی زیرنظام الگوی نظری زیرنظام هدرسالی یعنی مضالامینی اسالت که در سالند تحول برنامهتحولی برنامه

که باید و شالاید بازتاب پیدا چنان شالود و یا آن دیده نمی  ، سالند موازی،درسالی ملیپای آن در سالند برنامهاسالت، اما رّد   آمده

 است.  نکرده

 هد  ما از تعلیماز اینقبالل  هم باز
 
وتربیالت چیسالالالت و گفتمالان که این هفالت نکتاله را عرد بکنم باید روشالالالن کنم که واقعالا

این  بالا  خواهم عرد کنم در پیونالدای کاله میهفالت نکتاله  . چون درسالالالی بالایالد در خالدمالت چاله رخالدادی بالاشالالالدتحولی برنالاماله

پیالدا کنالد. من فکر می و معنالا  کاله هالد   رخالداد مفهوم  زمینالهٔ اکنم  بالیالادگیری عمیق و لالذت  تالدارک  و  بع الطبخش 

جنس اان معنی اسالالالت کاله رخالداد یالادگیری را مالا بالایالد دارای  دیالد بالاشالالالد. این بالبالا   آموزان بخش و مالانالدگالار در دانشهویالت

چنالان کاله بالایالد بالدانیم. فهم من از کالارکرد و آثالار مترتالب بر یالادگیری یالا صالالالر  فعالل تربیالت آن    بالار هویتیاو دارای    تربیتی

قت تربیت با  ومسالااعنوان  این اسالت که تربیت بایسالتی آثار هویتی داشالته باشالد؛ یعنی همان چیزی که بعدا از آن تحت

 یک رخداد پدیدارشناختی  مرابهٔ یادگیری به  تر تجربهٔ شود. به بیان روشنبرده می  های یادگیری نامدر تمام حوزه  هویت

اصالطالح فعل تربیت و رخداد تربیت و دنبال این هسالتیم و به نشالیند. ما بهای که در عمق جان میو خودآگاهانه یا تجربه

درسالی و راه و با کدام برنامه  خواهیم توضالین دهیم که با کدام نقشالهٔ رخداد یادگیری باید از این جنس باشالد. بنابراین می

 این معنای تربیت را محقق کرد.   یاتربیتی  رسید و این قلهٔ  یا قله  ن هد شود به ایبا چه خصوصیاتی است که می

درسالی ناظر به بعد طراحی  برنامه گانه: نخسالتین نکته در راسالتای رسالیدن به یک گفتمان تحولی در حوزٔه اما نکات هفت

درسالی را چگونه ت و برنامهوتربیراه تعلیم  حاکم بر نقشالهٔ    زمانی کانتکسالتمحیط و  ااسالت و پاسالب به این سالؤال اسالت که 

کنم یالک قالاموس و یالک معنالا و مفهوم  زمالانی کاله از آن صالالالحبالت می  تبالایالد فهم و تبیین کنیم. این محیط و کالانتکسالالال

ی  درسالی اسالت. ولی البته ناظر به یک پرسالش کلیدی و مرکزی اسالت که ما در الگووکم در قلمرو برنامهای، بیشناشالناخته

درسالالالی بالاید  اختیم. محیط زمالانی یالا کالانتکسالالالت زمالانی، نالاظر باله این اسالالالت کاله آیالا برنالامالهدرسالالالی باله آن پردبرنالاماله  امزیرنظال

خورد( یا بایسالتی تمرکز بر آنچه که در حال حاضالر، اینجا و اکنون به درد کودک می گرا به معنایباشالد  )حال   گراحالا

خورد  آنچه که در سالند تحول یندٔه کودک میها و عناصالری باشالد که به درد آباشالد و باید در واقع شالامل مقوله   گراآیندها

گرایی و توجاله کردیم این اسالالالت کاله حالال آن  و در الگوی نظری زیرنظالام، در پیونالد بالا مقولالٔه محیط یالا کالانتکسالالالت زمالانی، باله

یعنی اصالل اسالاسالی    .درسالی باید حضالور داشالته باشالدزمان در تعیین محیط زمانی حاکم بر برنامهصالورت همگرایی بهآینده
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زمان حال و زیسالت آینده  رطور همزمان مقتضالیات زیسالت اینجا و اکنونی یا ددرسالی این اسالت که ما بهبرنامه راحیدر ط

کردم را داشالته باشالد. یکی  اشالارهشالده، قابلیت آن نوع اثرگذاری که دیدهتدارک را در آن لحاظ بکنیم تا موقعیت تربیتیع 

درسالی لحاظ بکنیم. زمان امروز و فردا را، حال و آینده را در برنامههم ما بایسالتی شالرایط و اقتضالائات کهگوید میاز بزرگان  

تربیتی مالا، میالان  هالایهالای درسالالالی مالا، برنالامالهمعنالای این سالالالخن این اسالالالت کاله هنرمنالداناله و هوشالالالمنالداناله، بالایالد برنالاماله

های یادگیری معطو  به نیازها و عالیق فرصالتهای مورد نیاز نساللی با خلق اندازی روشالن از آینده و شالایسالتگیچشالم

ها اتفاق بیفتد. پل بزند تا عبور آمیخته با رغبت و لذت از آن پل به سالمت کسالب شالایسالتگی محسالوس و ملموس کودک،

 نخسالتین نکته از هفت نکته
 
 های درسالیعنصالر محیط یا کانتکسالت زمانیع حاکم بر برنامه هایسالت که ناظر ب این اجماال

 .  است

که در    گرایی نرمتخصالالصاایسالالت به نام درسالالی اسالالت، مسالالاللهاز هفت نکته که باز ناظر به ُبعد طراحی برنامه  دومنکتهٔ 

درسالالالی ملی، خیر.  برنالاماله درسالالالی، در سالالالنالد تحول مورد توجاله قرار گرفتاله امالا در سالالالنالدالگوی نظری زیرنظالام برنالاماله

رسالالالی قلمداد بشالالالود، داللتش این اسالالالت که ما در دتواند یک عنصالالالر گفتمان تحولی برنامهگرایی نرم که میتخصالالالص

عنوان بخشالالی از تربیت مشالالترک و های درسالالی در نظام تربیت رسالالمی و عمومی یعنی در دورٔه دوازده سالالاله باید بهبرنامه

طور جدی از اهتمام و اقدام در جهت ای و اقتصالادی بسالنده بکنیم. از طر  دیگر، بهحرفه در سالاحت  عمومی به تربیت

وپرورش براسالاس مفهوم  های منتهی به شال ل و کسالب درآمد پرهیز بکنیم. رسالالت آموزشمهارت  لی یا آموزشتربیت شال

و مشالترک اسالت    هویت عمومیایک  های درسالی آن، تربیت شالهروند مسالالول اسالت که معر گرایی نرم و برنامهتخصالص

هویت  وپرورش نیسالالالت. تکوینشبپردازد. تکوین هویت تخصالالالصالالالی کار آموز   هویت تخصالالالصالالالیاو نه اینکه به تکوین  

 وپرورش اسالالت. البته در برنامهعمومی کار آموزش
 
آشالالکار به عالیق و اسالالتعدادهای ر  طوبایسالالتی به  های درسالالی ما حتما

   بنابراین تفاوت باشالالیم وها بیتوانیم نسالالبت به آن آموزان توجه داشالالته باشالالیم. نمیدانش
 
درسالالی از باید برنامه  ضالالرورتا

تالا    . این انعطالا  الزم اسالالالتاشالالالد کاله من دربالارٔه این انعطالا  در فرازهالای بعالدی توضالالالین خواهم دادبرخوردار بال   انعطالا

بنابراین   های تخصالصالی فراهم بشالود.ورود آگاهانه در عرصالٔه آموزش نیازو پیشآموزان  برای خودشالناسالی دانش  ایزمینه

 عالیق و اسالالتعدادهای ویژٔه ، ما، نیازها های درسالالیمعنای پرهیز از اقدام در جهت تربیت شالال لی این نیسالالت که برنامه

درسالی را به خواهد گفتمان برنامهبه این جنبه کامال  وقو  دارد و می   گرایی نرمتخصالصاآموزان را در نظر نگیرد. دانش

درسالالی  در جهت تکوین آن هویت مشالالترک و هویت عمومی سالالوق بدهد. و این برنامه یعنی  ،درسالالی جنرالبرنامه  سالالمت

نیسالت.    تجویزیا  کامال   اصالطالح یکنواخت و یکسالان برای همه به شالکلیا به   یونیفرمادرسالی  یش برنامهمعنا، جنرال

 ها. ایناسالاسالی اسالت  ایاسالاسالی اسالت، توجه به عالیق مسالالله  ایطورکه عرد کردم توجه به اسالتعدادها مسالاللههمان 

  کند. تواند تحقق پیداگرایی نرم و پرهیز از تربیت ش لی البته میتخصصل ذی

چنان که  درسالی به نظر من آن تحولیع برنامهن  گانه که باز ناظر به بعد طراحی هسالت و در گفتمانکتٔه سالوم از نکات هفت 

   باید، مورد توجه قرار نگرفته، مساللٔه آزادسازی، تمرکززدایی، ایجاد انعطا  است که در پیوند با نکتٔه قبلی هم هست.

ای را لحالاظ کردیم و برای نخسالالالتین بالار روی این ارکالان تالأکیالد گالانالهارکالان سالالاله، درسالالالیمالهمالا در الگوی نظری زیرنظالام برنالا 

و رکن غیرتجویزی. این ساله رکن، بایسالتی ی  تجویزرکن تجویزی، رکن نیمهاین ارکان عبارتند از:  کردیم و تصالرین کردیم.  
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درسالی در دورٔه تحصالیلی اسالت یا در یک که منظورمان برنامه ،  ماکرواریزی درسالی یا تصالمیمات که در سالطن کالن برنامه

گانه، خودش را نشالان بدهد و هم در یعنی هم در آن سالطن بایسالتی این ارکان ساله  .بروز و ظهور پیدا بکندی،  پایٔه تحصالیل

خالای، در ی  هالای یالادگیرریزی درسالالالی در حوزهریزی درسالالالی کاله منظورمالان برنالامالهی برنالاماله میکرواسالالالطن خرد و  

د تجویزی، غیرتجویزی، در ابعالاد کالن و خر گالاناله تجویزی، نیمالهتربیتی اسالالالت. این ارکالان سالالالههالای خالای  تحالسالالالا

در سالالند  متأسالالفانه  ریزی درسالالی، به شالالکلی که عرد کردم بایسالالتی جریان و سالالریان داشالالته باشالالد. این مفاهیمبرنامه

درسالالالی کشالالالور  فتمان تحول دربرنامههای گترین مؤلفهتواند یکی از مهمدرسالالالی ملی بازتاب ندارد. حال اینکه میبرنامه

در کاهش تمرکز یا     الگوی آشالوبناکادرسالی در سالند تحول، همچنین سالخن از  قلمداد بشالود. ما در الگوی نظری برنامه

درسی. که  به میان آوردیم که این هم یک شکل دیگری است از تزریق عنصر انعطا  در برنامهم درسی هآزادسازی برنامه

گانه و به دهد. توجه به آن ارکان سالالهدرسالالی میای که وصالالف کردم، چهرٔه کامال  متفاوتی به برنامهانهگدر کنار ارکان سالاله

درسالی ترسالیم را از برنامه  یکامال  متفاوت تصالویردرسالی، یک گیری راجع به برنامهالگوی آشالوبناک در آزادسالازی تصالمیم

رسالالی ملی نشالالانی نیسالالت. با ترکیب این دو، یعنی آن ارکان ددر تحول، در برنامهی  سالالفانه از این ایدٔه محورأکند. متمی

 ع  عالؤه موضالو گانه بهساله
 
به ی  بخشالشالود و دامنٔه تعینریزی درسالی در مسالیر دیگری هدایت میبرنامه آزادسالازی، اسالاسالا

ه در ای کای در سالالطن و گسالالترههای درسالالی، بسالالیار متفاوت از آنچه که تاکنون بوده، خواهد شالالد. چنین ارادهبرنامه

پای این مفاهیم،  شالود و رّد درسالی ملی، مشالاهده نمیدرسالی در سالند تحول وجود داشالته، در سالند برنامهزیرنظام برنامه

اخیر یک  هایطی سالال عنوان انعطا  وجود دارد ودرسالی ملی، مفهومی تحتشالود. البته در سالند برنامهآنجا دیده نمی

به بوم )برنامٔه ویژٔه مدرساله( که به هر حال یک گام به پیش محسالوب    درسالی موسالوممقدار عملیاتی شالده در قالب برنامه

  تحول از آن صحبت کردیم.د قدم کوچکی است در جهت این نوع انعطا  و سیالیت و تمرکززدایی که ما درسن  .شودمی

آن تأکید   برردازم،  ای که خوب اسالالالت قبل از اینکه بحث تمرکززدایی یا ایجاد انعطا  را رها کنم و به بحث بعدی بپنکته 

 
 
داشالالتیم که آن درسالالی ملی در کشالالور رفتیم، بایسالالتی توجه میوقتی ما سالالرا  تدوین برنامه بکنم، این اسالالت که اسالالاسالالا

همین بحث آزادسالازی  ،  درسالی معنا ببخشالددرسالی ملی معنا ببخشالد، به پدیدٔه برنامهبرنامه  سالند تواند بهعنصالری که می

ای به نام یم ولی اگر به سالمت پدیدهاهمعنای عامش را داشالتدرسالی ملی بههمیشاله برنامهخاطر اینکه ما که  اسالت. چرا  به

ی  فلسالفٔه وجود  را پاس نداشالتیم.  اشدرسالی ملی را تدارک دیدیم، فلسالفٔه وجودیملی رفتیم و سالند برنامهی  درسالبرنامه

گونه که  نظر من این اتفاق آن به که  یمکن رهرا چاسالنتی ن اسالتیالی مرکزی  آاین اسالت که بتوانیم   در کشالور ما،این سالند  

، توجه شالالده بود  ،اگر به مضالالامینی که ما در الگوی نظری زیرنظام در سالالند تحول مطرح کرده بودیم .باید و شالالاید نیفتاد

  د.ر قبولی دان نزول قابلأو ش یاملی هم توجیه مناسبی  درسی  برنامهسند   توانستیم بگوییممی

گانه باز ناظر بر بعد طراحی اسالالت و آن هم موضالالوع اهتمام به از عناصالالر هفت ،خواهم عرد بکنمه میک  یچهارم نکتهٔ 

  . گذارمخیلی وقت روی این نمی  .ای اسالتشالدهبیش و کم شالناخته نکتهٔ   اسالت.  محورتبعیت از رویکرد تلفیقی و مسالالله

ها  یم که بین مؤلفههباید بر این قرار بد  اایدئولوژیک بسازیم و اصل ر   موضوع یک  تلفیق د ازباین  م کهاهگرچه همیشاله گفت

تر  هالای یالادگیری یکپالارچاله نیم برقرار کنیم تالا تجربالهاهالای یالادگیری پیونالد ارگالانیالک حالداکرری بتوو اجزای یالادگیری یالا حوزه

ویژگی اسالاسالی  عنوان یک بهو ما در الگوی نظری زیرنظام  داین اصالل باید مورد عنایت باشال  .معنادارتر و ماندگارتر بشالوند
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 مستلزم ساختارزدایی از  اعمال این رویکرد  . توضین هم دادیم کهتوجه کردیم  آن  های درسی بهدر طراحی برنامه
 
ضرورتا

اصالطالح کامال  یک امر به  د.مختلفی باشال دارای درجات و مراتب  دناتوتلفیق می  .محور نیسالتهای درسالی موضالوعبرنامه

های حوزه  انددرسالالالی بتوافتالد که رویکرد تلفیقی در طراحی برنامهزمانی اتفالاق می اما تحول مبنالایی  .تشالالالکیکی اسالالالت

 .یادگیری جایگاه اقمار را پیدا کنند  ها در منظومهٔ و این حوزه  ددرسالی قرار ندهمحور سالازماندهی برنامه ردیگ را  دانشالی

   .شرایط محلی و زیست جهانی دانش آموزان   ،پرسش یا مساللٔه مرتبط با شرایط بومی  پیرامون خورشیدع  اقمارع 

متقابل  هٔ طدرسالی را هم در دل خودش دارد یا رابعد اجرای برنامهنوعی بُ بهو  که باز ناظر اسالت به بعد طراحی  ،پنجم نکتهٔ 

  یا  ناظر اسالالت به این مفهوم  ،ای باید پیدا کنددرسالالی به نظرم جایگاه ویژهطراحی و اجراسالالت و در گفتمان تحولی برنامه

تأمل   آن  رویبر اما  ایم.یا بیان کرده یماهما خیلی این را شالنید   .مرابٔه قلب نظام آموزشالیدرسالی بهبرنامهااین اسالتعارٔه 

   .یماهنکرد
 
تحولی برای شالالالکل دادن به  مضالالالامین بسالالالیار ارزندٔه  گیرد،بقرار  تأمل   اگر موردفهومی اسالالالت که م  این اتفاقا

قلب اسالالتفاده    اسالالتعارٔه   از  وقتی .که هم ناظر به طراحی و هم ناظر به اجراسالالت  شالالودمتولد می  درسالالیگفتمان برنامه

  ود. شالاسالت در ذهن تداعی می   ولدایاسالتاو   سالیسالتولان مفهوم  اشالناختی که همبالفاصالله دو مفهوم زیسالت  ،کنیممی

  (سالیسالتول و دایاسالتول)شالناسالی  این دو مفهوم زیسالت از  توانیممی  و
 
،  درسالیبرنامهدو  بکنیم که   این اسالتفاده را اجماال

یادگیری غنی مورد توجه قرار  دسالتیابی به تجربهٔ باید برای  هر دو   ،شالدهعملیاتیدرسالی  درسالی قصالدشالده و برنامهبرنامه

درسالالی  و برنامه  دهدرا در بدن انجام میاصالالطالح سالالیسالالتول  یا به  خون   درسالالی قصالالدشالالده کار پمپاژ بزر برنامه  .دنبگیر 

به سالخن دیگر فهم ما از   .کندرا ایفا می  خون   شالده در کالس درس توسالط معلم نقش دایاسالتول یا پمپاژ کوچکعملیاتی

درسی برنامه را ن گامی که ما اسمشهما ،ریزی درسی در یک گامکه فعل برنامه دتحولی را بپذیر درسی باید چنان برنامه

در گام نخسالالت که گام تولید سالالند رسالالمی  ود.شالالذاریم صالالر  نمیگمی  ،درسالالی قصالالدشالالدهقصالالدشالالده یا تدوین برنامه

واقعی کالس درس باید ردای  معلم هم در موقعیت عینی و .درسالی ناتمام اسالتبرنامه  فعل ،درسالی قصالدشالده اسالتبرنامه

یعنی   د.در تعامل و تراکنش با مخاطبان خودش اتخاذ بکن  او تصالمیمات تکمیلی مهمی ر  بکندبه تن   اریز درسالی ر برنامه

معلم   د.هم باید اتخاذ کن ابلکه همانطور که عرد کردم تصالالالمیمات مهمی ر   ،معلم در کالس درس فقط مجری نیسالالالت

آموزان  ن در دانشآمعنای پدیدارشالالناختی تجربه و خودآگاهی به  د،درسالالی چنین نقشالالی را ایفا نکناگر در اجرای برنامه

عنوان یک عنوان کارگزار فکور یا معلم بهاین همان نقشالی اسالت که ما از آن معلم به  د.کنشالانس تحقق چندانی پیدا نمی

 نام برد  امه با شالالرایطمتخصالالص انطباق برنایا    ادپتیو اکسالالپرتا
 
الب از طراحی  غخالصالاله این که فهم   .یماههم بعضالالا

 عنوان پمپاژ بزر  خون با دسالت کشالیدن از یک قالب صاللبدرسالی قصالدشالده بهتا برنامه  وددرسالی باید متحول شالبرنامه

های در محیط و با کیفیت مطلوب به چرخش دگیری از بافت و کانتکسالالت را پیدا کنمجال تصالالفیه و اکسالالیژن  تجویزی،

  دا بکند.ا را   بخش خودحیات وظیفهٔ   پردازد وآموزشی ب

درسالی سالایر جوامع و ضالرورت تعامل موضالوع تجربیات برنامه  ،نه طراحی و نه اجرا  اسالت،  شالشالم که ناظر بر بعد تولید نکتهٔ 

نکتاله این اسالالالت کاله   .کنم  أکیالدتال  بر آن م  هخوادرسالالالی اسالالالت کاله من میهالا در مقالام تولیالد برنالامالهی بالا آن دانتقالا  و مواجهالهٔ 

 با عنایت به درسالالی در آن های خای برنامهکارگیری سالالیاسالالتتجربیات سالالایر کشالالورها و نتایج حاصالالل از به
 
ها خصالالوصالالا

 و هد  خودشالان را  ندوپرورش در سالطن جهان فعالدر حوزٔه آموزش که المللی متنوعها و نهادهای بینموضالوع سالازمان 



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

31 
 

گذاری ما چگونه باید در فرآیند سیاست  ،دانندمارکینس میوگذاری مبتنی بنبه سیاستهای تطبیقی و کمک ارائٔه داده

بحری که     به خدمت بگیریم ان ر آالمللی توجه بکنیم و  تجربیات بین و  المللیهای بینهای درسالی به دادهو تولید برنامه

 پورتمپالیسی ای)ها رد و صادر کردن سیاستیا وا  (ینسوئپالیسی بار )ها در منابع تخصصی با عنوان وام گرفتن سیاست

   .برانگیزی استنوع خودش بحث چالشو در   ودشوفور یافت میهم به (پالیسی اکسپرت  و

درسالالی ویژه در بحث من که بحث برنامهبه نباید با تجربیات تربیتی در سالالایر کشالالورهاچی اسالالت  این اسالالت که   من نکتهٔ 

عنوان باید به  اهای انسالانی ر تجربه یاآمده دسالتهای بهتجربه .یکی داشالته باشالیم  اسالت برخورد افراط و تفریطی یا صالفر و

به دیگر سالالخن موضالالع    .نقد و واکاوی بدانند  ،ها را محل اعتناگذاران باید آن نیم و سالالیاسالالتام بد تنبخش ممنابع الهام

  اسالت که  این موضالع  .انگار نیسالتقطعیت هادربارٔه آن  و هم  دکنرا رد می  تجربیات  میانه یا موضالعی که هم نسالبیت مطلق

وابسالالالتگی تالام و تمالام باله بالافالت    ،هالای سالالالایر جوامعهالا، تجربالهگویالد کاله تجربالهانگالار مینسالالالبیالت  ضالالالعمو  .آیالدباله کالار مالا می

ر انگاقطعیت  ضعمو .دنآیگیری در جامعٔه دیگر نمیگذاری و تصمیمرند و به کار سیاستتاریخی داو  اقتصادی   ،فرهنگی

شالالالود یالک تجرباله یالا یالک کاله می  دکنالانگالاراناله این ایالده را ترویج میبالاوراناله و سالالالادهو خوش  دگیر مقالابالل قرار می  ر نقطالهٔ د

معتدل  ها تصالورات ناصالحین اسالت و انگارٔه هر دوی این  .سالیاسالت را از کانتکسالتی برداشالت و در کانتکسالت دیگری کاشالت

راهگشا   دناتودرسی میویژه برنامهوتربیت و بهو موضع معقول که در نگاه تجربیات و دستاوردهای سایر کشورها در تعلیم

گرا  نسالبیت  ودشالنه می  گویدگرایی مقید می. نسالبیتماهگذاشالت   گرایی مقیدنسالبیتا نام آن راچیزی اسالت که من   د،باشال

 و  به اقتباس ،گراها بسالالنده بکنیم و نه مطابق موضالالع قطعیتباشالالیم و به انکار این تجربیات و چشالالم فرو بسالالتن روی آن 

 و اسالت  تباسقکه حدفاصالل انکار تا ا دبلکه اسالتراتژی ما باید اهتمام اعتنا و نقد و انطباق باشال .ریموروی بیا یبردارگرته

به هر حال در  د.اقتضالائات فرهنگی اجتماعی اقتصالادی و تاریخی نظر دار  دانه در سالایهٔ ابرداری هوشالمندانه و نقبهره به

یالک نوع   .بینیمدرسالالالی این نوع نگالاه تجربیالات انسالالالانی تجربیالات جهالانی را جالایش را خالالی میگفتمالان تحولی برنالاماله

در گفتمان تحول  یدکه به نظرم با  آگاههای محلی جهان تالوریایا در واقع ضالرورت اتخاذ رسالیدن به   الکگلو ا  مواجههٔ 

 بکند. ما راه پیدا  

فاصالله گرفتن در  امهمی اسالت که ب و آن هم نکتهٔ  .درسالی ناظر به اجراسالتهفتم در ارتباط با گفتمان تحولی برنامه نکتهٔ 

طور تحولی یا بههای درسالی کند. سالیاسالت اجرای برنامهوضالعیتی ارتباط پیدا میریختی و تکاجرای تک  اجرا از انگارٔه 

های واقعی و در کف کالس  های آزادشالده و آزادنشالده در محیطکلی تحول، اگر تجویزی یا باال به پایین باشالد و ما انرژی

خورده  این سالیاسالت اجرایی در ارتباط با تحول به نظر من یک سالیاسالت شالکسالت  ،درس و مدرساله را به رسالمیت نشالناسالیم

ر گفتمان تحولی باید روی آن تأکید بکنیم این است که به سمت تنوع و تکرر  است. سیاست صواب و صحین و آنچه که د

رعایت مضالالامین کلی و  تحولی خودمان    در کف مدرسالاله و کالس درس برویم، با حفظ چارچوب و اصالالول حاکم بر انگارٔه 

. همالان شالالالکالل بالدهیم  تحولی. بنالابراین یالک جور کررت در وحالدت و وحالدت در عین کررت را در موضالالالوع اجرا بالایسالالالتی

 ایده
 
درسالی دیده وتربیت برنامهدر متون تخصالصالی تعلیم   decentralized centralizationا با عنوان  ای که بعضالا

تالمالرکالز   .شالالالالده تالمالرکالززدایالیزدایالعالنالی  بالاله  تالوجالاله  عالیالن  تالمالرکالز در  بالاله  تالوجالاله  تالمالرکالز و  بالاله  تالوجالاله  عالیالن  هالمالالان یالی در   ایالالدٔه   ، 
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 همین اسالت. مدرساله   واقع گرایانهمحوری  امدرساله  ،بنده زعمبه    .محوریمدرسالها
 
عنوان یک راهبرد محوری بههم واقعا

  ام.گرایانه باشد که در جای دیگر در این زمینه سخن گفتهتواند واقعاجراییع تحول با چنین فهمی می

تی و به رسالمیت شالناختن های اجرای چندریختی و چندوضالعیباز به بیان دیگر این نگاه به اجرا و رفتن به سالمت انگاره

یک ت ییر در مقیاس بزر  یا    های تحولی آزادشالالده و آزادنشالالده در مدرسالاله و کالس درس به نوعی تبدیل و ترجمهٔ انرژی

large scale change    هسالالالت بالهsmall scale change.   ٔت ییر در مقیالاس بزر  باله ت ییر در مقیالاس کوچالک   این ترجماله

بایسالالتی به رسالالمیت شالالناخته شالالود و ما اجازه دهیم این ترجمه به اشالالکال    ،یعنی در سالالطن یک مدرسالاله و کالس درس

اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر    منشالالور تحولامختلف و این تفسالالیر به اشالالکال مختلف در امتداد اصالالول و مضالالامین یا  

همسالو با منشالور    های تربیتیکمانی از ابتکارات و نوآوریمتعدد آموزشالی باید حق حیات پیدا بکنند و رنگین   برندهایا

شالالالود مگر با ت ییر ذهنیت قالبی و وداع با الگوی اجرای  تحول، امکان جوشالالالش و دوام پیدا بکنند. این مهم مقدور نمی

زعم بنالده طی بیش از یالک دهاله باله نالام اجرای سالالالنالد باله دلیالل وپرورش بالهریختی در میالان متولیالان امر. متولیالان آموزشتالک

نوعی کمالانی از ت ییرات در مقیالاس کوچالک ، تحول را بالهمقیالاس گسالالالترده باله رنگینات ییر در    عالدم توانالایی درترجمالهٔ 

ند. به این ترتیب و با داشالتن حسالن نیت اهند یا آن را در مقام اجرا با انسالداد مواجه کرداهند و به گروگان گرفتاهحبس کرد

ند به بزرگترین مانع اجرای  اهد تحول بودوپرورش که در مقام اجرای سنگذاران و مدیران آموزشخود سیاست تمام، عمال  

های پاک، خالق و مضالالامین تحولی تبدیل شالالدند. وقت آن رسالالیده که این گروگان آزاد شالالود و در سالالطن مدارس انرژی

هالای درسالالالی گونالاگون دهالای آموزشالالالی و تربیتی باله برنالامالهنالکمالانی باله خلق بر ای تکررگرایالاناله و رنگینسالالالازنالده در مواجهاله

دیالده در وضالالالعیتی میریختی یالا تالکاین اسالالالتراتژی نالاصالالالحین یالا نالاصالالالواب در اجرای تحول کاله آن را تالکبپردازنالد. بنالابر 

 های واقعی نقش داشته و حساب آن را پای دیگران نبایستی گذاشت.  های ناظر به اصالح در موقعیتتحقق گزارهعدم

درسالالی که یک ای بود که به نظر من از جمله نکاتی اسالالت که در تدارک گفتمان تحولی برنامههفت نکته  مجموعهٔ  هااین

  تواند مورد توجه قرار گیرد.می  ،ستااقدام ضرروی اما دشوار  
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   وتربیت در اصالحات آموزشی قش فلسفٔه تعلیم ن : دومروز   سخنرانی کلیدی

   انشگاه تهران د   ، خسرو باقری 

  ای چندُبعدی است و نقش فلسفهٔ در ارتباط با پدیدٔه اصالحات آموزشی، نکته مهم و اساسی آن است که بدانیم این پدیده

  وتربیت در کنار سایر ابعاد تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قرار دارد و در نتیجه تنها یک ُبعد آن سهم فلسفهٔ تعلیم

انجام اصالحات آموزشی در گرو آن است که تمامی این ابعاد فراهم باشد، نه این که وتربیت است. بنابراین، انتظار تعلیم

 وتربیت بگذاریم.  تعلیم تمام بار اصالحات را بر دوش فلسفهٔ 

   ابعاد اصالحات آموزشی

گیری اصالحات نقش دارند. در ُبعد تاریخی،  ابعاد تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که ذکر شد، همگی در شکل

کنند، نادیده  هایی را برای اصالحات ایجاد میگیرییک جامعه وجود داشته و جهت  هایی را که در گذشتهٔ توان زمینهنمی

محوری   عنوان نمونه، امعلمهای مختلف جهان مشترک باشد. بهها ممکن است میان کشور گرفت. برخی از این زمینه

گیری جدید  رویکردی بوده که در گذشتۀ جوامع مختلف وجود داشته و همین زمینۀ تاریخی، پتانسیلی را برای یک جهت

وزشی  ایجاد کرده و منجر به ظهور واکنشی شده که اشاگردمحوری  نام گرفته است. بنابراین، در انجام اصالحات آم

ها مانند جریان پیشین یک رودخانه، مسیر اعتنا ماند. این زمینههای تاریخیع نزدیک و حتی دور بیتوان به زمینهنمی

گیری آن، اگر کردن جهتطوری که یا باید در جهت مذکور حرکت کرد و یا با خنریکنند، بهبعدی را تا حدی مشخص می

تاریخی،   د. در غیر این صورت، اصالحات آموزشی، بدون توجه به این سابقهٔ چنین امری ممکن باشد، به ت ییری اندیشی

 مطلوبی نخواهد شد.   بر تحلیل نامناسبی از شرایط مبتنی خواهد بود و منجر به نتیجهٔ 

توجه است. برای مرال،  بروز اصالحات آموزشی قابلدر ُبعد فرهنگی، نقش خصایص فرهنگی در بروز یا عدم

به کشور می این خصلت  هایی نظیر ژاپن، مالزی و سنگاپور اشاره کرد که روح اجمعتوان  بر آن حاکم است و  گرایی  

شناس مالزیایی، پرسیدم که  العطاس، جامعه  سیدفریدموزشی مؤثر بوده است. روزی من از  آفرهنگی در بروز تحوالت  

م، اما در ایران چنین امری را شاهد نیستیم.  ایتوجهی بودهچرا در سی سال اخیر در مالزی شاهد ت ییرات اجتماعی قابل

کنند،  کند، همه در جهت تحقق آن حرکت میاو گفت در مالزی وقتی ماهاتیر محمد طرحی برای دگرگونی مطرح می

گرایی فرهنگی است که در ظهور تحوالت اما در ایران هر کسی برای خودش صاحب نظری است. این همان روح جمع 

   ش ایفا کرده است.اجتماعی و آموزشی نق 

به جنبه،  این  در  است.  برخوردار  نیز  اقتصادی  و  سیاسی  ُبعد  از  آموزشی  رابطهٔ اصالحات  با   ویژه،  حاکمیت 

ها و انتظارهای  وپرورش مورد توجه است. در واقع، انجام اصالحات آموزشی، بدون توجه به میزان و سطن مداخلهآموزش

وپرورش، نگاه هزینه و  کالن آموزش  ها با توجه به بودجهٔ نخواهد شد. دولتوپرورش، میسر  حاکمیت و دولت از آموزش

گذاری شده است. در این صورت،  فایده به آن دارند و ممکن است با آن همچون یک شرکت مواجه شوند که در آن سرمایه

فار  که  باشد  این  آموزشی  انتظار دولت در اصالحات  تاممکن است  بگیرند  یاد  کار  زودتر سرمایهٔ   التحصیالن    بتوانند 

میصر  اخالق  یا  ادبیات  چون  دروسی  اما  بازگردانند،  را  بیشده  مورد  لحاظ  توانند  به  همچنین،  گیرند.  قرار  مهری 
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پذیر  شود که افراد را در اوان کودکی همچون مواد خام و شکلوپرورش چون سازمانی در نظر گرفته میسیاسی، آموزش

 پسندد شکل دهد.  د تا آنان را به نحوی که میدهدر اختیار دولت قرار می

   فلسفه در اصالحات آموزشی نقش ویژٔه 

به موضوع همایش برگردیم و نقش فلسفهٔ  اگر  ابتدا الزم است  تعلیم  حال  بگیریم،  وتربیت در اصالحات آموزشی را پی 

ویژه  ببینیم که فلسفه چه اکار  و  بکاویم  را  انجام میقدری مفهوم فلسفه  از ای   یکی  آرای  به  این مقصود،  برای  دهد. 

 کنیم. فیلسوفان معاصر، یعنی لودویس ویتگنشتاین، رجوع می

( بند  ۱۳۸۰ویتگنشتاین  در  فلستش،پژ ه زمشهورش،    کتاب  ۱۲۴(  رو    گوید: می  هم ز هیو  به  افلسفه 

تواند  تواند آن را توصیف کند. چون بنیانی هم به آن نمیعل زبان دخالت کند؛ در آخر فقط میفتواند در کاربرد بالنمی

فلسفه   .  )تأکید از ماست( در واقع، از منظر ویتگنشتاین کارگذاردهمه چیز را همچنان که هست باقی میبدهد.  

کشف نیست، کشف کار علم است؛ بلکه از نظر وی، کار فلسفه این است که ما را قادر به فهم گیجی و تضادی سازد که  

خواهیم بفهمیم )یعنی دید  های خودمان آن چیزی است که میافکنیم: ااین گیر افتادن در قاعدهما خود را در آن می

(.   ۱۲۵ضاد، یا منزلت آن در زندگی مدنی: مساللٔه فلسفی اینجاست  )بند  روشنی از آن به دست آوریم(... منزلت مدنی ت

داریم شرایط مطابق با آن پیش برود و این انتظار    کنیم و انتظاربر این اساس، وقتی ما نظامی میان مفاهیم برقرار می

ها مورد استفاده قرار  عانی آن کنیم. اگر مفاهیم را بدون توجه به حدود مشود، با مسائل فلسفی برخورد میبرآورده نمی

ازبان  و  بازیدهیم  که در حدود  آن  جای  به  کنیم،  آن بازی   زبانی و طبق قواعد  را گرفتار  های  فعالیت کنیم، خود  ها 

هایی است که فهم  وپال و ورمآمده است: انتایج فلسفه ناپوشیده کردن این یا آن پرت  ۱۱۹خواهیم کرد. از این رو، در بند  

شوند ارزش کشف را ببینیم. .  ها باعث میها شده است. این ورمخورد سر به هوا با حدود و مرزهای زبان دچار آن در اثر بر

ها  است که در استفاده از زبان مرتکب آن   هاییبنابراین، اگر هم بتوان کشف را به کار فیلسو  نسبت داد، کشف نقض

   ایم.شده

جمعدر مجموع می گونه  این  ویتگنشتاین  از سخنان  بهتوان  حل بندی  با  فسلفی  حل مسائل  که  آورد  عمل 

ها نیست بلکه رساندن  ، اما کار فیلسو  کشف واقعیتهایندمسائل علمی متفاوت است؛ زیرا علوم دنبال کشف واقعیت

گوید: امسائل نه با دادن اطالعات  می  ۱۰۹فهمی است. در این زمینه، وی در بند  مصون نگاه داشتن ما از کج ما به فهم و  

آنچه همیشه می با مرتب کردن  بلکه  به  ایم، حل میانستهدتازه،  نبردی است علیه جادو شدن شعور ما  شوند. فلسفه 

 زبان .   وسیلهٔ 

تاین هم در این نحله قرار دارد( آن است که کار فلسفه آن است که تحلیلی )که ویتگنش  بنابراین، تلقی فلسفهٔ 

تربیت مفاهیمی مانند دانش،    بریم دگرگون سازد. برای مرال، اگر ما در عرصهٔ فهم و درک ما را از مفاهیمی که به کار می

 بریم، باید بکوشیم مرزهای این مفاهیم را روشن سازیم  کار می  یادگیری، تحول اخالقی را به
 
دنبال چه    تا بدانیم دقیقا

هستیم، نه این که به اسم چیزی به دنبال رسیدن به چیز دیگری باشیم. برای مرال، تفاوت دانش با اطالعات، یا تفاوت 

تربیت، اطالعات به جای دانش رد و بدل شود اما   دانش با باور در چیست و چه مرزهایی با هم دارند  یعنی اگر در عرصهٔ 

شتن از دانش آموزان وجود داشته باشد، ما گرفتار همان گیجی خواهیم شد که ویتگنشتاین به آن اشاره انتظار دانش دا

 کرد. 
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)از فیلسوفان مکتب انتقادی( مورد نقد و بررسی    البته این رویکرد تحلیلی ویتگنشتاین، توسط کارل اتو آپل

گنشتاین گفته است، ما به نقد ایدئولوژی نیز نیاز داریم  بر آنچه ویت   واقع شده است. از نظر وی، در تحلیل مفاهیم، عالوه

و شاید الزم باشد زبان عادی و فهم عامه از مفاهیم را نیز نقد کنیم. یعنی زبان را باید ت ییر دهیم، نه چنان که ویتگنشتاین  

کند و در این مورد  یاز دیدگاه خود یاد م   روشنگری هرمنوتیکیاگفت، فلسفه هیو چیز را ت ییر ندهد. آپل با عنوان  

گذارد، البته، بدون در  یزی را همان طور که هست، بر جای نمیچگوید: ااین هد  روشنگری هرمنوتیکی که هر  می

های زندگی  برگرفتن نقد ایدئولوژی، قابل نیل نیست که این خود باید همچنین شامل وظیفۀ درگیر شدن در نقد کلع گونه

 ( ۱۷۲، ی  ۱۹۷۳اشد.  )آپل، ها بهای زبانی رسمی آن و بازی

مقصود آپل از نقد ایدئولوژی همان مقصود مارکس از این اصطالح است. ایدئولوژی در اینجا به معنای آگاهی   

های کاذبی که در ذهن و زبان مردم جای گرفته است. این سخن  کاذب است و نقد ایدئولوژی یعنی برمال کردن آگاهی

پردازند، در حالی که مسالله، ت ییر جهان است.  ته بود فیلسوفان به تفسیر جهان میآپل، یادآور سخن مارکس است که گف

گوید، مسالله  جالبی گفته، به این مضمون که بله چنان که مارکس می  ریچارد رورتی در این منازعه ورود کرده و جملهٔ 

در واقع حر  رورتی آن است که در   مان از جهان است.هایت ییر جهان است اما این ت ییر در گرو ت ییر ما از توصیف 

   های )زبانی( خود هستیم.نهایت برای ت ییر جهان، نیازمند به ت ییر توصیف

  وتربیت در جهاننقش فلسفه و فیلسو  تعلیم

وتربیت و جایگزین کردن مفاهیم مناسب  رسیم که فیلسو  با نقد مفاهیم رایج در تعلیمآنچه گذشت، به این نتیجه می  زا

گوید که فیلسو  قرار نیست زبان را ت ییر دهد،  آورد. هر چند ویتگنشتاین میتحول را فراهم می  ها زمینهٔ به جای آن 

های ما از  را نقادی کند، اما چنان که رورتی بیان کرده، نقد و ت ییر توصیف   ها در استفاده از زبان رویبلکه قرار است کج 

طور غیرمستقیم، یعنی به واسطۀ دگرگون کردن مفاهیم ما، در  انجامد. بنابراین، فیلسو  بهجهان به ت ییر جهان می

 کند.  ت ییر امور نقش بازی می

دهد که آنان چگونه با نقد مفاهیم رایج ربیت نشان میوتهای فیلسوفان در طول تاریب تعلیم مروری بر اندیشه

تعلیم آن از  توصیفوتربیت و جایگزین کردن  با  دگرگونیها  نوین،  تعلیمهای  را در  سازی کردند. در  وتربیت زمینههایی 

 کنیم.  ادامه، به چند مرال اشاره می

ش و فضیلت به شاگرد است. از نظر وی،  کنندۀ دانافالطون به نقد این دیدگاه معمول پرداخت که مربی عرضه 

بلکه برآوردن چیزهایی از ذهن است. قرار نیست معلم  تعلیم وتربیت درآوردن )داخل کردن( چیزهایی در ذهن نیست 

 های خود را به ذهن شاگرد سرازیر کند، بلکه برعکس، تربیت کشف یک گنج پنهان در درون انسان است. این ایدٔه داشته

جا گذاشته است. یکی از دستاوردهای مهم آن، معرفی  ه  بخش بوده و آثار مهمی در اخالق و تربیت بالهام  افالطونی بسیار

 روش سقراطی در آموزش است که در آن معلم مسالول کاوش، و نه تراوش، در ذهن شاگرد است. 

می  نمونهٔ  حفظ  را  سقراطی  روش  دیالکتیکی  روح  او  است.  ارسطو  میدیگر  استقبال  آن  از  و  در  کند  نماید. 

گیرند و دیدگاهی ها مورد نقد قرار میرفته آن شود اما رفتهدیالکتیک مورد نظر ارسطو نیز کار از باورهای رایج شروع می

مالحظه است. اما، از جهت دیگر، او به نقد دیدگاه افالطون    گردد. این شیوه در آثار ارسطو قابلها میبدیل جایگزین آن 

گمارد. از نظر وی، دانش و فضیلت اکتسابی است، نه اکتشافی. چنین نیست که با کاویدن درون افراد بتوان  همت می



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

36 
 

وی منجر    تواند به ظهور منش دردانش و فضیلت را در آنان شکوفا کرد. در عود، به عقیدۀ ارسطو عمل و اقدام فرد می

( ایدۀ موردنظر ارسطو است که امروزه در آمریکا نیز مورد توجه قرار گرفته و  Character Education)   شود. تربیت منش

عنوان اتربیت برای منش: چگونه مدارس  ( تحت۱۹۹۱های درسی راه یافته است. کتاب توماس لیکونا ) به طراحی برنامه

  ای از این تالش است. به هر روی، سخن ارسطو این بود که انسان زش دهند  نمونهتوانند احترام و مسالولیت را آموما می

 شوند.  کند زیرا کارهای وی منجر به تکوین منش میبسیار در گرو کارهایی است که می

سوم جان دیویی است. دیدگاه او، از یک جهت، به دیدگاه ارسطو شباهت دارد و آن تأکید بر عمل است.  نمونهٔ 

دیویی موجب نقد ارسطو در تفکیک میان   گرایی تاّم ز جهت دیگر، او منتقد ارسطو و دیدگاه تربیتی وی است. عملاما، ا

عقل نظری و عقل عملی بوده است. به عالوه، او برخال  ارسطو به جای این که بر محتوای عمل تأکید کند )چه کار 

وتربیت محتوامحور را به  فشرد. بنابراین، دیویی تعلیمپای می  باید کرد (، بر چگونگی انجام عمل )چگونه باید کار کرد (

وتربیت باید این نکته را بیاموزاند که چگونه دهد. به نظر وی، تعلیمنگرد و آموختن روش را در رمس قرار میمنفی می  دیدٔه 

 ا جانورانی هستیم که در ادامهٔ ها را حل کرد. او معقتد بود که متوان با مسائل و معضالت زندگی عملی روبرو شد و آن می

جا که ما دارای فکر  ریزد. اما از آن ایم و مشکالت، زندگی ما را همانند سایر جانوران به هم میتحول داروینی پدید آمده

بندی روش  ای مورد نظر وی برای حل مسالله، در واقع، صورتتوانیم با آن حل مسالله کنیم. روش پنج مرحله هستیم، می

 ی است.  علم تجرب

وتربیت وجود داشته  هایی که از ماهیت تعلیمبینیم که فیلسوفان در طول تاریب با نقد تلقیبه این ترتیب، می

 اند. وتربیت فراهم آوردهتحوالتی را در تعلیم هایی بدیل، زمینهٔ آغاز کرده و با مطرح ساختن ایده

  وتربیت در ایراننقش فلسفه و فیلسو  تعلیم

وتربیت در ایران را نیز بازشناخت. در ایران  توان نقش فلسفه و فیلسوفان تعلیمچه که تاکنون گفته شد، میبا توجه به آن 

ها هایی برای آن وتربیت و پیشنهاد بدیلهای رایج از تعلیموتربیت در جهان، با نقد تلقینیز بر سیاق کار فیلسوفان تعلیم

 موزشی رسمی یا غیررسمی ایفا کرد. توان نقشی را در اصالحات آ می

تعلیم از فیلسوفان  این راستا،  انتظار میدر  ایران  ایدهوتربیت  های  های اساسی نهفته در پس فعالیترود که 

ها را مشخص نموده و مورد نقد و بررسی قرار دهند. در گام  وتربیت کشور را بازشناسی کنند و نقاط ضعف آن جاری تعلیم

بدیل، دو راه وجود دارد. یا چنان است که ایدۀ    ایدٔه   ای بدیل پیشنهاد شود. برای ارائهٔ وجود دارد که ایده  دوم، این انتظار

وتربیت دارای پتانسیل مناسبی است اما مورد بدفهمی قرار گرفته که در این صورت،  های تعلیمنهفته در پس فعالیت

، هنگامی که ایدۀ مذکور عیب اساسی داشته باشد، الزم خواهد  بازسازی و احیای آن راه چاره خواهد بود. در حالت دوم 

 بود که پیشنهادی ابداعی و مستقل مطرح شود.  

اند:  وتربیت خود با آن مواجه هستیم، دو گونهمهم دیگر این است که مسائل و مشکالتی که ما در تعلیم  نکتهٔ 

   الف( مسائل مشترک ما با جهان. ب( مسائل اختصاصی ایران.

   :هایی از مسائل مشترک ما با جهان هنمون
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یابد و  شاگردمحوری: در ایران نیز همانند نقاط دیگری از جهان، ایادگیری  به نحو روزافزونی جایگاه محوری می  (۱ 

گیرند. شاگردمحوری که خود واکنشی در  شعارهایی مانند امدرسه یادگیرنده  و اجامعه یادگیرنده  مورد توجه قرار می

محوری معیوب خواهد بود. نقادی این ایده از اموری است که الزم  محوری است، به اندازۀ معلمسنتی معلم  برابر نقش

 است مورد توجه قرار گیرد.  

ای  وپرورش، چون مساللهشدن آموزشهای ارتباطی، دیجیتالیتکنولوژی و آموزش: به موازات تحول عظیم در شبکه  (۲ 

شدن،  های سازنده و مخرب این فرایند دیجیتالینیز شدیدتر شده است. بازشناسی نقشعام ظهور کرده و در دوران کرونا  

 از اموری است که نیاز به بررسی و مداقه از منظر فلسفی دارد.  

ما، به سبب شدت گرفتن مسائل و معضالت اجتماعی، رویکرد حل مسالله به صورت   ( تمرکز بر حل مسالله: در جامعهٔ ۳ 

وپرورش نیز این ای را حل کنند و در آموزشوتربیت باید مساللههای تعلیمشود که پژوهششود و گفته میمکرر مطرح می

داد. اما تأمل فیلسوفانه ایجاب آموزان پرورش داده شود. تردیدی نیست که باید این قابلیت را پرورش  قابلیت در دانش

گوید،  تواند ایستگاه نهایی ما باشد. آیا، چنان که کارل پوپر در اثری از خویش میکند که ببینیم آیا حل مسالله میمی

زندگی سراسر مسالله است و آیا تنها باید به حل مسالله پرداخت  سخن وی چنین است: ازندگی سراسر حل مسالله  

نده، مخترع و متخصص )خوب یا نه چندان خوب، موفق یا نه چندان موفق( حل مسائل فنی  است. همٔه موجودات ز 

مرل سیستم    ،هستند. این اصل دربارٔه حیوانات )مانند عنکبوت( نیز صادق است. تکنولوژی انسانی، مسائل انسانی

کنون ناچار به انجام چنین کاری  زنبورها تا    کند، همچنان که مرال  را حل می  ،غذا و آبتأمین    فاضالب، ذخیره سازی و 

توجه است  های برخی از فیلسوفان، مانند کارل یاسپرس، در این مورد، قابل(. اندیشه۱۶۹، ی ۱۳۸۳اند.  )پوپر، بوده

توان  توان حل کرد، بلکه میتنها با مسائل بلکه با رازهایی نیز مواجه هستیم. رازها را نمیکند ما در زندگی، نهکه بیان می

هایی برای زندگی ما دارد. برای مرال، مر  که به نحوی رقیب  بخشیها اندیشید و این تحیر خود الهامحیرانه به آن مت

 کند.  زندگی است، مسالله نیست بلکه راز است؛ رازی که اندیشه به آن، زندگی را نیز دگرگون می

   :هایی از مسائل خای ایران نمونه

وان ما در مشخص کردن هویت خویش گیج و سرگردان است. وجود حداقل سه عنصر ( هویت و کیستی ما: امروزه نوج۱ 

ایم، هر زمان  زند. چنان که شاهد بودهایرانی، اسالمی، و غربی در هویت کنونی ما به این سرگردانی دامن زده است و می

گرفته قرار  حاشیه  در  بقیه  و  در محور  عنصر  سه  این  از  مناسبیکی  آلیاژی  جستجوی  از    اند.  یکی  عنصر،  سه  این  از 

   معضالت کنونی ماست.

توانند ماهیتی ایدئولوژیک  کردن آموزش یا دانشگاه میوپرورش: شعارهایی مانند اسالمی( نقش حاکمیت در آموزش۲ 

تواند مورد  منزلۀ عنصری از هویت اجتماعی، نمیگرایی( به جریان آموزش بدهند. از سویی، اسالم بهمعنای جزمیت)به

عنوان اسالمی کردن، در کمین آموزش قرار دارد.  گرایی، تحتاعتنایی قرار گیرد اما، از سوی دیگر، تهدید جزمیتیب

 طلبد.  بازاندیشی در این خصوی، از اموری است که تأمل فیلسوفانه می

است که با نقد   وتربیت، با نظر به مواردی چون موارد فوق، اینتوان گفت که کار فیلسو  تعلیمطور کلی، میبه

 ای را بازسازی کند.  ای بدیل مطرح سازد یا ایدهو نظر آغاز کند و در ادامه، یا ایده
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وپرورشی ما آنچه م فول واقع شده،  های آموزشام که در پس فعالیتمن، به سهم خود، به این نکته توجه یافته 

در شاگردمحوری مالحظه نمود زیرا اقتضای عاملیت  محوری و هم  توان هم در معلمعاملیت انسان است. این غفلت را می

ایدٔه  رو،  این  از  است.  شاگرد  و  معلم  تعامل  به  آوردن  روی  کرده  انسان،  مطرح  بدیلی  چون  را  انسان   و  اعاملیت  ام 

ام. شرح مفصلی از این  طور عام، جستجو کردهطور خای، و در علوم انسانی، بهوتربیت، بهاقتضاهای آن را در تعلیم

   عنوان اعاملیت انسان: رویکرد دینی و فلسفی  آمده است.( تحت۱۳۹۹یدگاه در کتابی اخیر )باقری، د

  :1منابع 

   . تهران: انتشارات واکاوش.عمیلیتزانسم :ز  یکررزرینشز زفلستش(. ۱۳۹۹باقری، خسرو ) 

  تهران: نشر مرکز.. ترجمه شهریار خواجیان. وناهشزسراسرز لزیسئلهزاست(. ۱۳۸۳پوپر، کارل )

 . ترجمه فریدون فاطمی با درآمدی از بابک احمدی. تهران: نشر مرکز. پژ هشهم زفلستشز(. ۱۳۸۰ویتگنشتاین، ل. ) 

Apel, K.-O. (1973). Toward a transformation of philosophy. London: Routledge & Kegan Paul. 
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   همایش کنندگان در برگزاری  مشارکت معرفی  

  اعضای کمیته علمی همایش دهم

 مح  کار عضو کمیته ردیف

 دانشگاه تهران  شهین ایروانیدکتر  ۱

 دانشگاه فرهنگیان  دکتر هما ایمانی ۲

 وتربیتفلسفٔه تعلیممدیره انجمن  عضو هیالت دکتر سعیده باقری ۲

 شهر تهران   وپرورشآموزشکل  ادارٔه  مقدمخانم زهرا پروازی ۴

 شهر تهران   وپرورشآموزشکل  ادارٔه  آقای ابوالقاسم حدادی ۵

 دانشگاه تهران  محمد دادرسدکتر  ۶

 وپرورشآموزشپژوهشگاه مطالعات  دکتر منیره رضایی ۷

 وپرورشآموزششورای عالی  دکتر رعنایی ۸

 وتربیتفلسفٔه تعلیمانجمن   عضو هیالت مدیرٔه  زادهدکتر صادق ۹

 دانشگاه تهران  دکتر عالی ۱۰

 شهر تهران   وپرورشآموزشکل  ادارٔه  زاده  فرهادی قاسم ۱۱
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  اعضای کمیته اجرایی همایش

 تخصص و محل اشت ال نام ردیف

 دانشگاه تهران  یترکدوره د   یدانشجو خانم زهرا باطنی ۱

 دانشگاه تهران  یترکل د یفار  التحص خانم دکترسعیده باقری ۲

 ارشد دانشگاه تهران  یارشناسک  یدانشجو خانم مهتا حافظ الفرقان  ۳

 یتیو علوم ترب  یشالالالنالاسالالالروان   دٔه کالکالارشالالالنالاس دانشالالال آقای داوود مقامی ۴

 دانشگاه تهران 

 دانشگاه تهران  یترکل د یفار  التحص خانم دکتر معصومه رمضانی ۵

 دانشگاه تهران  یترکدوره د   یدانشجو مبینآقای محمد عارفی ۶

 ارشد  دانشگاه تهران  یارشناسک  یدانشجو آقای امیر فضایلی ۷

 دانشگاه تهران  یترکدوره د   یدانشجو آقای صادق کشاورزیان  ۸

 دانشگاه تهران  یترکل د یفار  التحص آقای دکتر آزاد محمدی ۹

 دانشگاه تهران  یترکدوره د   یدانشجو آقای محمد محمدی شیرازی ۱۰

 ران یا وتربیتتعلیمفلسفٔه  انجمن  ارکارشناس همک موسیوندسحر خانم  ۱۱

 ارشد  دانشگاه تهران  یارشناسک  یدانشجو خانم رضوان میرزایی ۱۱

 ران یا وتربیتفلسفٔه تعلیمارشناس انجمن ک اسالمینظامفهمیه خانم  ۱۲
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  همایش دهممقاالت داوران  گروه

 ردیف نام و نام خانوادگی رتبه علمی و مح  اشتغال 

   

 ۱ ادریس اسالمیدکتر  دانشگاه آزاد

 ۲ دکتر شهین ایروانی دانشگاه تهران

 ۳ زادهدکتر علی ایمان دانشگاه تبریز

 ۴ دکتر هما ایمانی دانشگاه فرهنگیان

 ۵ سعیده باقری وتربیت از دانشگاه تهراندکتری فلسفٔه تعلیم آموختهٔ دانش

 ۶ دکتر رمضان برخورداری دانشگاه خوارزمی

 ۷ دکتر مهین برخورداری و تربیت از دانشگاه اصفهاندکتری فلسفٔه تعلیم  آموختهٔ دانش

 ۸ بهنام بهراد عضو هیالت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 ۹ دکتر طیبه توسلی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه قم

 ۱۰ دکتر طاهره جاویدی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی

 ۱۱ دکتر مهین چناری استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه قم

 ۱۲ علیاندکتر نیره حاج وتربیت دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات تهراناستادیار گروه فلسفٔه تعلیم

 ۱۳ سمیرا حیدری وتربیت از دانشگاه تهرانآموخته دکتری فلسفٔه تعلیمدانش

 ۱۴ زادهالبنین حسیندکتر ام وتربیت از دانشگاه تهرانمآموخته دکتری فلسفٔه تعلیدانش

 ۱۵ خواهدکتر علی خالق استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

 ۱۶ نژاددکتر علی خالقی وپرورشآموخته دکتری مطالعات برنامه درسی، پژوهشگاه مطالعات آموزشدانش

 ۱۷ دکتر محمد دادرس وتربیت دانشگاه تهرانتعلیماستادیار گروه فلسفٔه 

 ۱۸ دکتر منیره رضایی وپرورشوتربیت، پژوهشگاه مطالعات آموزشدانشیار پژوهشکده تعلیم

 ۱۹ دکتر معصومه رمضانی وتربیت دانشگاه تهرانآموخته دکترای فلسفٔه تعلیمدانش

 ۲۰ اکبر رهنمادکتر  دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

 ۲۱ دکتر مهدی سجادی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس
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 ۲۲ دکتر نرگس سجادیه دانشگاه تهران

 ۲۳ دکتر محمدرضا شرفی دانشگاه تهران

 ۲۴ زادهدکتر حکیمه سادات شریف دانشگاه مازندران

 ۲۵ دکتر بختیار شعبانی ورکی دانشگاه فردوسی مشهد

 ۲۶ دکتر بابک شمشیری دانشگاه شیراز

 ۲۷ زادهدکتر علیرضا صادق  دانشگاه تربیت مدرس

 ۲۸ لو دکتر علی صحبت دانشگاه فرهنگیان

 ۲۹ دکتر حجت صفارحیدری دانشگاه مازندران

 ۳۰ دکتر مرضیه عالی دانشگاه تهران 

 ۳۱ شهباز عبدالهی عضو هیالت علمی دانشگاه فرهنگیان

 ۳۲ دکتر محسن فرمیهنی فراهانی دانشگاه شاهد

 ۳۳ دکتر معصومه کیانی سیناانشگاه بوعلید

 ۳۴ دکتر جواد مداحی دانشگاه فرهنگیان

 ۳۵ فردکتر محمدرضا مدنی وتربیت دانشگاه تهراندکتری فلسفٔه تعلیم آموختهٔ دانش

 ۳۶ دکتر بهناز مرجانی وپرورشآموزشریزی وزارت سازمان پژوهش و برنامه

 ۳۷ دکتر محمدحسن میرزامحمدی دانشگاه شاهد

 ۳۸ دکتر فاطمه نارنجی ثانی دانشگاه تهران

 ۳۹ دکتر رضاعلی نوروزی دانشگاه اصفهان

 ۴۰ دکتر فاطمه وجدانی دانشگاه شهید بهشتی

 ۴۱ فردکتر مجتبی همتی وتربیت دانشگاه فردوسی مشهددکتری فلسفٔه تعلیم آموختهٔ دانش

 ۴۲ قلیدکتر بهبود یاری دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

 ۴۳ دهنویدکتر مراد یاری دانشگاه باهنر کرمان
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   نهادهای حامی همایش

   وپرورشآموزشوزارت  

   وپرورشآموزشوزارت   ریزیسازمان پژوهش و برنامه

   وپرورشآموزششورای عالی 

 شرکت صنایع آموزشی 

  مطالعاتی تعالی نسل)متن(  مؤسسهٔ 

 

  



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

44 
 

 های همایش  معرفی برنامه 

   وتربیتفلسفٔه تعلیمدهمین همایش انجمن در های برگزارشده کارگاه

 ردیف عنوان  مجری تاریب مدت زمان  صبن/عصر

 ۱ وتربیتفلسفٔه تعلیمپژوهش واسازانه در   دکتر خسرو باقری  بهمن ماه  ۱۴ ساعت  ۳ ۸-۱۱

 ۲   رویکرد فرکال  وتربیتتعلیمتحلیل گفتمان اسناد در  دکتر مرضیه عالی بهمن ماه  ۱۴ ساعت  ۴ ۸-۱۲

هالایی از سالالالاز تعالامالل معلم و شالالالاگرد: روایالتهالای زمینالهموقعیالت دکتر نرگس سجادیه بهمن ماه  ۱۴ ساعت  ۳ ۱۳تا   ۱۰

   معلمی

۳ 

ای معلم بالا رویکرد فلسالالالفاله برای کودکالان: مهالارت  تربیالت حرفاله دکتر یحیی قائدی بهمن ماه  ۱۴ ساعت  ۴ ۱۸تا   ۱۴

  گوش دادن 

۴ 

 ۵   فی/مفهومیسروش تحلیل فل لودکتر علی صحبت بهمن ماه  ۱۴ ساعت  ۳ ۱۸تا   ۱۵

بالالالابالالالک   بهمن ماه  ۱۴ ساعت  ۲ ۱۸تا   ۱۶ دکالالالتالالالر 

 شمشیری

پرورش معلمان اثربخش: راهبردی از پایین به باال در جهت ایجاد  

  ایران   وپرورشآموزشتحول در نظام  

۶ 

 ۷  شناسی و تربیتعصب دکتر آزاد محمدی بهمن ماه  ۱۴ ساعت  ۴ ۱۸تا   ۱۴

 دکتر ضرغامی بهمن ماه  ۱۴ ۴ ۲۰-  ۱۶

احالالالمالالالدی   دکالالالتالالالر 

 هدایت

مالحالتالوای    هالالاظالرفالیالالت تالولالیالالد  و  آنالالیالن  آمالوزش  در  وب  فالنالون  و 

   الکترونیکی

۸ 
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  همایش هایجدول برنامه

 ۱۳۹۹بهمن ماه   ۱۵ –روز اول 

عگگگگنگگگگوان  شرح برنامه توضیحات

 برنامه

   قرآن و سرود ۸:۳۰

یه
ح

تتا
اف

 

عا 
جم

۴۵  
قه

قی
د

ی 
ید

کل
ی 

ران
خن

س
۳۰

قه
قی

د
 

 

  سرود دانشگاه تهران  ۸:۳۵

 بیانات رئیس دانشکده  ۰۸:۴۰

 بیانات رئیس انجمن فلسفه   ۸:۵۰

  گزارش دبیر علمی ۹:۰۰

   وپرورشآموزشسخنرانی دبیر شورای عالی   ۹:۱۵

  آقای دکتر مهرمحمدی –سخنرانی کلیدی  

 وپرورشآموزشموریتی ضروری اما دشوار در مسیر تحول أعنوان: اصالح گفتمان برنامه درسی؛ م

   (۱۰:۰۰ -  ۹:۳۰ -دقیقه    ۳۰)

   های تالش برای اصالحات آموزشیچالش منزلهٔ به  وپرورشآموزشبحری در مشکالت بنیادین  –کلیپ اول  

ل
 او

 
پن

:  
ش

چال
ی

زش
مو

ت آ
حا

ال
ص

ی ا
برا

ش 
ال

ی ت
ها

 

(۹:
۱۵-  

۱۱:
۳۰  ) 

زهرا  -های آن  گسترش گفتمان اجرای سند تحول و چالش  طرح مدارس الگو؛  ؛تالشگزارش یک   -۱مقاله   دقیقه  ۱۰

   پروازی مقدم

  یوسف افضلیان   -اصالحگری در مدارس -  ۲مقاله   دقیقه  ۱۰

  همکالاری  هالای همکالاری دانشالالالگالاه و نظالام آموزشالالالی؛ گزارشالالالی از یالک تجربالهٔ هالا و چالالشکالامیالابی  –  ۳مقالالاله   دقیقه  ۱۰

  شهین ایروانی  (۱۳۹۳-۱۳۹۶)

  مرضیه عالی  -رفتهای برون ها و راهتوسعه چالشاصالحات در کشورهای درحال بازخوانی تجربهٔ   -۴مقاله   دقیقه  ۱۰

  زهرا باطنی  -آموزشی ایران  نظام در معلم ضمنیٔه  فلسف تعیین  - ۵مقاله دقیقه  ۱۰

   نمایش اسالیدنمایش با قالب  –پوسترهای پنل اول  دقیقه  ۱۰

اعضالالای پنل: دکتر حسالالنی، دکتر منیره رضالالایی، دکتر تورانی، دکتر   -بندی مقاالت پنل اول بررسالالی و جمع دقیقه  ۵۰

  )رئیس(  صفایی مقدم
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  استراحت –ناهار  –نماز   ۱۳:۳۰  -۱۲:۰۰

   جریان تالشگری در درون و در کنار نظام آموزشی  -کلیپ دوم  

وم
 د

 
پن

  :
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۱۳:
۳۰-

۱۵:
۴۵ 

  های نظریتالش –بخش اول  

   زای نظام آموزش رسمی؛ بازخوانی آرای هگل، مارکس و آدورنونقد درون  –  ۱مقاله   دقیقه  ۱۰

ایران: فیلسالالو     وپرورشآموزشدر اصالالالحات  وتربیتفلسالالفٔه تعلیمنقدی بر نقش متخصالالصالالان   -  ۲مقاله   دقیقه  ۱۰

   فکرروشنوتربیت یا تعلیم

  آموزشی؛ نقد ایدئولوژی و شکستن حدود فرهنگی جامعهان تربیتی در اصالحات فکر روشننقش   -  ۳مقاله   دقیقه  ۱۰

 های عملی  تالش –بخش دوم  

قلب اصالالالحات   مرابهٔ عاملیت معلم، ادراک از ت ییر و اصالالالحات آموزشالالی در عرصالالۀ خرد: معلم به -  ۴مقاله   دقیقه  ۱۰

   نگاری بر مبنای مدل فولن(آموزشی )تجربه

آموزان در طراحی و تولیالد محتوای  یالادگیری برای حالل مسالالالائالل واقعی جالامعاله بالا مشالالالارکالت دانش  -  ۵مقالالاله   دقیقه  ۱۰

   آموزشی

   خواه در ایران: پژوهشی موردکاوانهتحلیل و ارزیابی رویکردهای تربیت کودک تحول  -۶مقاله   دقیقه  ۱۰

)عطا  نییک معلم معاصالر کرما  های اصالالحگرایانهٔ ها و کنشنگاری و روایت فرازی از اندیشالهتجربه -  ۷مقاله   دقیقه  ۱۰

  احمدی(

   وپرورشآموزشانه در اصالحگر های  پوسترهای محور تالش دقیقه  ۱۰

فر  لو، دکتر مدنیخانم دکتر مرجانی، خانم دکتر سالجادیه، دکتر صالحبتبندی پنل دوم: اعضالای پنل: جمع دقیقه  ۵۰

   )رئیس(  دکتر مرعشی
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   ۱۷:۴۵ -  ۱۶:۱۵ساعت   -نشست اول 

   بخشی برای کمک به اصالحات آموزشی«های برونهای اقدامات اصالحی در درون نظام آموزشی و  ظرفیت»چالش

   های اقدامات اصالحی در درون نظام آموزشیچالشبخش اول  -

   برای کمک به اصالحات آموزشی  بخشیهای برون ظرفیتبخش دوم   -

   بخشیهای برون به کمک  وپرورشآموزشنیاز  کلیپ سوم: گزارشی دربارٔه 

)دکتر   دانشگگاه  زاده(، نمایندٔه )آقای حاجیان وپرروشزاده، رمیس سگتاد همکاری حوزه و آموزشدکتر نوید، دکتر حکیم اعضگای نشگسگت:

   شعبانی ورکی(

 ایروانیمدیر نشست: دکتر  

 

 

 ۱۳۹۹بهمن ماه   ۱۶ –روز دوم  

 عنوان برنامه شرح برنامه توضیحات

 دکتر خسرو باقری:  –سخنران کلیدی  

 (۹:۰۰  -۸:۰۳   -دقیقه    ۰۳) در اصالحات آموزشی در ایران وتربیتتعلیمعنوان: نقش فیلسوفان  

ش
چال

م: 
سو

  
پن

ی
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ها
 

۹:
۰۰-  

۱۱:۰۳ 

از ورود متن قالانون تالا سالالالنالد تحول   وپرورشآموزشاسالالالنالاد    -کلیالپ چهالارم  

  بنیادین

 

بازتولید قلمرو: گفتمان پارادکسالیکال اصالالحات در نظام تربیتی   -۱مقاله  

  ایران 

 دقیقه  ۰۱

 دقیقه  ۰۱   نقدی بر سند تحول بنیادین بر مبنای تحلیل مفهومی آن   -۲مقاله  

بالا رویکرد  پردازش    –  ۳مقالالاله   الگوهالای نظری بومی  مفالاهیم کلیالدی در 

  ؟ترکیب یا التقاط ایرانی؛  اسالمی و

 دقیقه  ۰۱

شالالالالدن و اصالالالالحالات آموزشالالالی: آن چاله فیلسالالالوفالان  جهالانی  –  ۴مقالالاله  

   وتربیت باید بگویندتعلیم

 دقیقه  ۰۱

تربیت اخالقی محیط یا محاط: نقدی بر اهدا  سالالالاحت تربیت   -۵مقاله  

   وپرورشآموزشدینی و اخالقی مصوب شورای عالی  

 دقیقه  ۰۱
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گری آموزشالالالی در سالالالند تحول تحلیلی رویکرد اصالالالالح  مقایسالالالهٔ   -۶مقاله  

   OECDایران با اسناد   وپرورشآموزشبنیادین 

 دقیقه  ۰۱

 دقیقه  ۰۱   نظری اصالحات آموزشیهای  نمایش پوسترهای محور چالش

دکتر سجادی، دکتر دادرس، دکتر شمشیری، دکتر  –بندی پنل سوم  جمع

  )رئیس(  شرفی

 دقیقه    ۰۶

   ۱۴:۰۳  –  ۱۲:۰۰استراحت –ناهار  –نماز 

   ۱۶:۰۰  -۱۴:۳۰  –لزوم و امکان  –  وپرورشآموزشنقد و بازنویسی سندتحول   –نشست دوم 

  رویکرد اصالحات آموزشی در ایرانروند و   -کلیپ پنجم

مدیر   امانی. الهدی، دکتردکتر علم زاده، دکتر عاملی،دکتر شگگمشگگیری، دکتر صگگاد  اعضگگای نشگگسگگت: دکتر باقری،

  نشست: دکتر امانی

یه
ام

تت
خ

ا
 

 دقیقه  ۱۵   وپرورشآموزشسخنرانی وزیر 

گالام در توجاله باله جالایگالاه فلسالالالفاله  )پیش  منالدان بزرگالداشالالالت: مهنالدس عالقاله

 در نظام آموزشالی و رهبر و مجری اصالالحات آموزشالی دههٔ   وپرورشآموزش

   و تحول در نظام آموزش متوسطه(  ۷۰۱۳

 دقیقه  ۰۳

 دقیقه  ۱۵   موسیقی  پخش

 دقیقه  ۱۵  همایش بیانیهٔ 

 دقیقه  ۱۵  معرفی مقاالت و پوسترهای برگزیده

های  سازمان و    تقدیر و تشکر از همکاران برگزارکننده  -گزارش دبیر اجرایی  

   رسان یاری

 دقیقه  ۱۵
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   شده در همایش متن مقاالت ارائه 
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   اصالحات آموزشی   تالش برای   های چالش   : پنل اول 
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 های آن گفتمان اجرای سند تحول و چالش، گزارش یک تالش: »طرح مدارس الگو«

   1زهرا پروازی مقدم 

 چکیده  

هالای پیش رو بالا اولویالت ت ییر نگرش اطرح مالدارس الگو  بالا عنوان ترویج گفتمالان اجرایی نمودن سالالالنالد تحول و چالالش

مدیران و مشالالارکت داوطلبانه، همچنین رویکرد خودانگیختگی صالالد مدرسالاله طی دو سالالال تحصالالیلی انجام شالالد. طرح 

وپرورش تهران با تشالکیل  الگو  در آموزشهای آن با عنوان طرح اصالد مدرسالهٔ سالازی اجرای سالند تحول و چالشگفتمان 

دهنده آغاز گردید که این طرح با شناسایی و محوریت چهل مدرسٔه ابتدایی و یک شورای راهبردی و بیست شورای یاری

- ۹۷ای در مدارس دولتی و غیردولتی طی دو سالال تحصالیلی  وحرفهچهل مدرسالٔه متوسالطٔه یک و دو و بیسالت مرکز فنی

وپرورش دنبال گردید. اندیشالالی در پنج قطب، در بیسالالت منطقٔه آموزشدر دو مرحله و یازده نشالالسالالت هم  ۹۷-۹۸و  ۹۶

های پیشع رو به شالش اصالل و هفده اندیشالی با مشالارکت و نقش تعاملی مدیران در تبیین چالشنتایج این یازده جلساله هم

توان اشالاره نمود: در حوزٔه نگرش )تمرکززدایی، میها رفت از چالشهای اصالالحات و برون راهکار اشالاره دارد که اهم راه

های سالالیاسالالی،  رفت از نگرشوپرورش، اصالالالح و برون اصالالالح نگرش مدیران ارشالالد، بازنگری در اهمیت جایگاه آموزش

ها )اصالح و ت ییر نظام ارزیابی، تقویت جایگاه و نقش  محوری و چهار راهکار در حوزٔه فرایند و زیرساختضرورت مدرسه

سالازی مأموریت مدارس با ظرفیت و امکانات درونی، ضالرورت یکپارچگی آموزی، متناسالبای در مهارتوحرفهاکز فنیمر 

وپرورش( و دو راهکار در حوزٔه چالش منابع انسالالالانی )رشالالالد و توسالالالعٔه جایگاه  در اصالالالالح و نیازهای واقعی نظام آموزش

های تحولی و دو راهکار در حوزٔه خانواده  مان در پیشبرد طرحنیروی انسانی در نظام آموزشی، توسعٔه جایگاه و نقش معل

و جالامعاله )اصالالالالح و بالازنگری موضالالالوع کنکور در سالالالطن جالامعاله و خالانواده و اهمیالت فرزنالدپروری ارائاله گردیالد و بالا تبیین  

هالایی در فهم و درک متون و ادبیالات سالالالنگین، کلی و انتزاعی سالالالنالد تحول پیشالالالنهالادهالایی در برگزاری جلسالالالات  چالالش

ای ارائه شالد مدرسالههای اجرایی درون نامهگرایانه به جایگاه سالند تحول و تعیین شالیوهسالازی در روشالنگری واقعفتمان گ

 سازی مدیران از صد مدرسه به چهارصد مدرسه تعیین گردیده است.  های گفتمان که در این راستا توسعٔه حلقه

 های اجرایی. مدارس الگو، سند تحول، چالش  ها:کلیدوانه

 مقدمه  

های اجرایی کردن سالند تحول، ایجاد بسالتر تحول در درون مدرساله اسالت که باید شالرایط و امکانات و فرصالت و یکی از راه

 با ظرفیتظرفیت
 
های  ها با انسالجام مناسالب برای رسالیدن به این هد  مهم حرکت نماید، نظام تربیتی یک مدرساله اساسا

و   کندمیها حرکت جویی، و تأکید بر فرایندها و پیامدرویکرد مشالارکتگیرد. راهبری مدرساله با درونی خودش شالکل می

پردازد تا در فرایند تربیت  های موجود دائما به نظارت و ارزیابی درونی خودش میبا یک نگاه راهبردی مدرساله با ظرفیت

ها و مسالالائل  مسالالیر چالش  با کمترین مانع حرکت نماید. از منظری دیگر مدرسالاله ناظر بر روند رشالالد و تربیت متربیان در

 
 وپرورش منطقٔه یک تهران. وتربیت، آموزشدکترای فلسفٔه تعلیم 1
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نماید.  های پیش آمده مصون و آماده میباشد و باتربیت صا لن در بستر آزادگی و آگاهی او را در جریان واقعی زندگی می

وپرورش  وپرورش تهران و توسعٔه گفتمان تحول درنظام آموزشهای اجرایی ادارٔه کل آموزشدر راسالتای راهبرد و سیاست

  ارائه گردید. اهدا  و 3  و انظام کنشالی2 ، انظام ارزشالی1برمبنای ساله سالطن انظام معنایی  طرح صالد مدرسالٔه الگو

ریزی این طرح برمبنالای تحقق اهالدا  سالالالنالد تحول بنیالادین در توسالالالعالٔه تفکر، تربیالت متوازن،  اصالالالول حالاکم در برنالاماله

باشالد که با فراهم ت در سالطن مدارس میوتربیریزی با کلیٔه عناصالر فعال در عرصالٔه تعلیمهماهنگی و همسالویی در برنامه

وتربیت  و های شالالالشالالالگانٔه تعلیموپرورش درامسالالالیر سالالالاحتنمودن زمینٔه ارتقای کیفی و نظارت بر فرآیندهای آموزش

سالالالازی در سالالالطن مالدیران شالالالهر تهران و بالا موضالالالوعالات ملموس در سالالالطن مالدرسالالاله  همچنین بالا تقویالت روش گفتمالان 

ها همراه  ها و فرصت و تهدیده بررسی وضعیت موجود و دریافت نقاط ضعف و قوتوتربیت( بهای ششگانٔه تعلیم)ساحت

ها با پنج  شالیؤه داوطلبانه و رویکرد خودانگیختگی، موانع و چالشبوده اسالت. در این طرح با شالناسالایی صالد مدرساله به

تعیین گردیالد. برمبنالای هالا، خالانواده و جالامعاله و ویژگی سالالالنالد  هالا و زیرسالالالاخالتهالا، منالابع انسالالالانی، فراینالدمحور نگرش

سالازی در این محور  های برتر در پردازش بیشالتر و موضالوع گفتمان های سالند تحول مدیریت و راهبری از اولویتزیرسالاخت

های مدیران از صالد مدرساله به چهارصالد مدرساله تعیین گردیده سالازی توسالعٔه حلقهقرار گرفت و زمینٔه پیشالبرد این گفتمان 

 است.  

 اهمیت و ضرورت  

های اخیر جهان بسالیار سالریع در حال ت ییر اسالت، رشالد فناوری و دسالترسالی به اطالعات یادگیرندگان با ت ییرات  ههدر د

آموزان عصالالر دیجیتال امروزی تأثیر بسالالیاری اسالالاسالالی روبرو بوده، که این امر بر سالالبک زندگی و تمایالت یادگیری دانش

ریزان  عصالر تجربه یک چالش بزر  را برای مربیان و برنامهگذاشالته اسالت. چنانچه جدیدترین ت ییر از عصالر اطالعات به 

تأثیر قرار های آموزشی و تربیتی را تحت( و این جریان ت ییر محیط۲۰۱۹ ۶/۲در طراحی ایجاد کرده است )زاهد اسالم 

وعی  شالدن، فراگیری اینترنت، هوش مصالنداده اسالت ت ییراتی که در نتیجٔه رشالد فناوری، رشالد دانش، اطالعات جهانی

ها و در عین حال  شالالناختی، رد داده باعث شالالده اسالالت که افقهای جدید معرفتهای دیجیتال، دیدگاهتوسالالعٔه رسالالانه

( شالالناخت و تدوین برنامٔه جامع برای  ۱۳۹۱:۳۹وتربیت گشالالوده شالالود )اسالالکندری  های مهمی پیش روی تعلیمچالش

وتربیت و درسالالی، فلسالالفٔه تعلیمر حوزٔه برنامههای ممکن دهای ارزیابی و تدوین سالالیاسالالتاصالالالحات آموزشالالی، شالالیوه

های عنوان ابزاری قدرتمند و ضالالروری اسالالت. این موضالالوع در همٔه نظامشالالناسالالی و فناوری اطالعات و ارتباطات بهروان 

رسالد،  شالود. به نظر میعنوان یک نیاز قلمداد میهای ضالروری مطرح اسالت و این مسالالله بهعنوان اولویتآموزشالی دنیا به

و مأموریت اجرایی کردن آن در   ۱۳۹۰تحول بنیادین از سالال   در این عرصاله، نظام آموزشالی در ایران با ظرفیت ابال  سالند

عنوان کانون تربیتی محله،  ویژه نقش کلیدی مدرساله بههای آن بهتر به ارزشنظام آموزشالی قرار گرفت باید با تکیٔه عمیق

رشالد جایگاه   های مؤثرتری را دروتربیت در مدارس هسالتند، گامو نقش کلیدی مدیران مدارس که در سالکان اصاللی تعلیم

های اسالالاسالالی  تواند در این امر اثربخش باشالالد، ایجاد مشالالارکت در زمینهوتربیت بردارد. یکی از مسالالیرهایی که میتعلیم

 
 ها سند تحول  نظام معنایی، شناخت و فهم مشترک از تعاریف و کلیدواژه 1

 نظام ارزشی، ایجاد باور و اعتقاد درونی به اهدا  اجرای سند تحول در مدارس   2

 های تربیتی متوازن  اجرای برنامه 3
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ای اسالت که با تقویت راهبردی مدیریت مدرسالهتحول با رویکرد خودانگیختگی و خودتنظیمی در طراحی الگوهای درون 

های برداشت و ت ییر نگرش و رویکرد مدیران ارشد و میانی با تکیه بر چرخشهای ت ییر را محکمتر توان قدممدارس می

وتربیالت در درون مالدرسالالاله نسالالالبالت باله اجرایی کردن سالالالنالد نیالاز باله ت ییر حقیقی فراتر از مالأموریالت  آفرین نظالام تعلیمتحول

در شهر تهران با عنوان اتوسعٔه  بینانٔه مربتی را تجربه کنند. تجربٔه طرح صد مدرسٔه الگوسازمانی دارد و باید جهش واقع

باله اجرا در آمالد. این طرح   ۹۷-۹۸گفتمالان تحول و ارتقالاا نگرش عوامالل سالالالهیم و ارکالان مالدرسالالاله  در سالالالال تحصالالالیلی  

 وپرورش، با اطرح جامع مدارس الگو  دنبال گردید. درراستای ارتقای راهبری و مدیریت در آموزش

 مبانی علمی طرح:  

پذیری از الگوسالالالت. قرآن کریم بر دقت در انتخاب الگو و آن کریم، فطرت آدمی، آمادٔه نقشبا تأسالالالی به مفاهیم غنی قر 

انالد، قرآن دو نفر از ورزد. اگرچاله باله دالیالل عقلی و نقلی قطعی همالٔه پیالامبران الگوی آدمیالان عقالنیالت آن بسالالالیالارتالأکیالد می

یقین ابراهیم)ع( برای شالالما اسالالوه و الگوی خوبی بهفرماید: اباره میو دراین  کندمیصالالراحت الگو معرفی  پیامبران را به

یقین برای شالما در زندگی، رسالول خدا)ی( الگو اشالاره دارد که ابه  ۲۱( و در سالورٔه مبارکٔه احزاب آیٔه  ۴اسالت.  )ممتحنه: 

دیدگاه  های یادگیری او سرمشق خوبی است.  این مفاهیم تأکید بر نقش الگو در نظام تربیتی دارد و از طرفی در نظریه

های انسالالانی از طریق مشالالاهدٔه دیگران اسالالت که انسالالان از این طریق، دانش، قواعد و    یادگیری1شالالناختی اجتماعی

های . افراد از الگوها، مفید بودن و مناسالب بودن رفتارها و پیامدکندمیها را کسالب  ، راهبردها، باورها و نگرشهامهارت

هالا عمالل هالای خود و پیالامالدهالای موردانتظالار اعمالال آن بالاورهالای مربوط باله توانالایی  گیرنالد و مطالابق بالارفتالار الگو را یالاد می

ها در جوامع یکی از مسالیرهای یادگیری در های تربیتی و توسالعٔه ارزش(.  نقش الگویی در نظام۱۹۷۳کنند )بندورا  می

 جه قرار گیرد. تواند در آموزش و یادگیری مورد تورشد فضائل انسانی، اخالقی و اجتماعی است که می

 روش:  

وپرورش تهران با شالالناسالالایی و های آن با عنوان مدارس الگو در آموزشسالالازی اجرای سالالند تحول و چالشطرح گفتمان 

ای در مالدارس دولتی و وحرفالهمحوریالت چهالل مالدرسالالالٔه ابتالدایی، چهالل مالدرسالالالٔه متوسالالالطالٔه یالک و دو و بیسالالالت مرکز فنی

اندیشالی در سالازی در دو مرحله و یازده نشالسالت همبا شالیؤه گفتمان   ۹۷-۹۸و  ۹۶-۹۷غیردولتی طی دو سالال تحصالیلی 

وپرورش اجرا گردید و برمبنای مشالالارکت و نقش تعاملی، مدیران زمینٔه پیشالالبرد این پنج قطب، در بیسالالت منطقٔه آموزش

 های مدیران از صد مدرسه به چهارصد مدرسه تعیین گردیده است. سازی با توسعٔه حلقهگفتمان 

 ی اجرایی طرح صد مدرسٔه الگو:هاگام 

شالورا در سالطن ادارٔه کل. ارائٔه طرح صالد   ۲۰شالورای مرکزی و  ۲شالورا در سالطن شالهر تهران،    ۲۲دهی: تشالکیل سالازمان 

های شالالشالالگانٔه  شالالدٔه تربیت متوازن، سالالاحتهای ارائهمدرسالالٔه الگو: خو دارزیابی مدارس )برمبنای مالک و شالالاخص

فی و تحلیلی صد مدرسه: پنج گروه صدنفره از اعضای شورای مرکزی، راهبری معاونین وتربیت، طرح بازدید توصیتعلیم

های های ساحتگردانی صد مدرسٔه الگو در اجرای فعالیتادارٔه کل، اعضای شورای اجرای متوازن سند تحول در تجربه

  ۲۰مدرسالٔه متوسالطٔه یک،    ۲۶ی،  مدرساله در دورٔه ابتدای  ۳۴گانٔه مدارس موردبازدید در این طرح توسالط کارشالناسالان  شالش

 
1 Social cognitive theory   
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توان به نقاط های اجرایی طرح بوده اسالالت که میای و کارودانش از گاموحرفههنرسالالتان فنی  ۲۰مدرسالالٔه متوسالالطٔه دو و  

مربت طرح بازدید ترویج گفتمان سالالالند تحول: ایجاد یک جریان عمومی در مناطق و ادارٔه کل در ضالالالرورت و ایجاد یک 

تر مدارس پیشالرو در د تحول، در راسالتای طرح مدارس الگو بازدید تحلیلی، توصالیفی دقیقفهم مشالترک از مفاهیم سالن

های شالشالگانه و اهمیت ارکان مدارس توسالط کارشالناسالان اشالاره نمود و در اجرای متوازن سالند تحول با محوریت سالاحت

م انتخاب داوطلبانٔه  بهبود طرح بازدید درگیر نشالالدن بعضالالی از اعضالالای شالالورای مناطق و عدنقاط ضالالعف و نکات قابل

مدارس، کافی نبودن توجیه مدارس در اجرای طرح توسط مناطق، جایگزینی اعضای تیم با افراد غیرمرتبط توجه نمود 

ها در راسالتای و خصالوی پیشالنهادها طرح بازدید به شالورای مرکزی با آموزش ناظرین بازدیدکنندٔه مدارس اهمیت برنامه

ها توسالالط مدیران در پیشالالبرد طرح )آموزش و قرار گیرد شالالناسالالایی و تعیین اولویتسالالند، موردتوجه و ارزیابی مناطق 

 توانمندسازی مدیران( مطرح گردید.

 وپرورش شهر تهران  اندیشی در پنج قطب آموزشبرگزاری پنج جلسٔه هم

گردانی  تجربهسالازی با محوریت توسالعٔه گفتمان تحول و ارتقای نگرش عوامل سالهیم و ارکان مدرساله  پنج جلسالٔه گفتمان 

ها جلسالات تشالکیل گردیده اسالت: اآیا  ها با رویکرد تربیت متوازن با طرح این سالؤالصالد مدرسالٔه الگو در اجرای فعالیت

های شالشالگانه( چیسالت   و اچه  اجراسالت  ؛ اتجربٔه شالما در اجرای تربیت متوازن )سالاحتسالند تحول در مدرساله قابل

 هایی پیشع روی شماست  .  موانعی و چه فرصت

هالا مطالابق جالدول ذیالل مورد سالالالنجاله قرار گرفالت و بر اسالالالاس اهمیالت نتالایج نظرات مالدیران بالا محوریالت و توجاله باله زیرنظالام

شالناسالی اسالتفاده از سالند تحول در اندیشالی دیگر در روشموضالوع راهبری مدیریت منجر به تشالکیل شالش جلسالٔه هم

 ریزی مدارس مدرسه در مناطق گردید. برنامه

بندی طبقه

بالرمالبالنالالای  

 هازیرنظام

راهبری و  

 مدیریت

تالالربالالیالالت   درسیبرنامه

و  مالالعالاللالالم 

تالالأمالالیالالن  

نالالالیالالالروی  

 انسانی

و   تالالأمالالیالالن 

تخصالالیص  

 مالی

تالالالأمالالالیالالالن  

و   فضالالالالالا 

 تجهیزات

و   پالژوهالش 

 ارزشیابی

سالالالالالنالالالد 

 تحول

مالالالالالالوانالالالالالالع  

 سازمانیبرون 

مالالالالوانالالالالع 

اجالالالالالالالرای  

 سند تحول

 مورد۶ مورد۱۰ مورد۳ مورد۲ مورد۱ مورد  ۹ مورد  ۳ مورد  ۲۲
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 ریزی مدارس در مناطق شناسی استفاده از سند تحول در برنامهبرگزاری شش کارگاه آموزشی روش 

ترین پیام سالند برای شالما چه بوده اسالت  ؛  کارگاه آموزشالی صالد مدرسالٔه الگو با محوریت ساله سالؤال پیشالرفته اسالت: امهم

 مدارس همجوار خودتان را دارید  .    ترین ابهام شما در سند چیست   و اآیا آمادگی راهبری یک گروه ازامهم

ترین پیام سالند برای شالما چه بوده اسالت   مدیران به موارد ذیل اشالاره نمودند: سالند سالاختار  که امهمدر پاسالب به این

های سالالند، حیات طیبٔه  گذاری متناسالالب با مالک و شالالاخص؛ خودارزیابی و هد کندمیدهی  ذهنی مدیر را سالالازمان 

های شالشالگانه اسالت؛ با شالناخت بیشالتر از سالند های هر مدرساله در راسالتای تربیت متوازن و سالاحتمدرساله، نیازها و ارزش

ریزی به من داده اما با سالالالنالد تعریف عملی برای  ام نزدیک شالالالدم؛ طرح تعالالی نگالاه علمی را در برنامهبه ماهیالت شالالال لی

نگاه به سالند خود را جزیی از عناصالر مدرساله  کاره اسالت اما امروز با  کردم مدیر همههای قبل فکر میمأموریتم دارم؛ سالال

یک منبع  تری پیدا کردم؛جویانهها را تعریف کردم؛ روحیٔه مشالالالارکتدانم؛ از روی سالالالند یک بار دیگر مدرسالالاله و بچهمی

های  آموز؛ سالند به همٔه سالاحتترین عنصالر تربیتی یعنی دانشخوب برای اطمینان از حرکت داریم، امکان تعامل با مهم

آموزان در طراز جمهوری اسالمی تربیت کنیم؛ با وتربیت توجه کرده؛ مدرساله فقط کنکور و نمره نیست؛ باید دانشتعلیم

آفرین تربیت کنیم؛ به فهم جدیدی رسالیدم و باید متوازن عمل کنم؛ دید من  های تحولماهیت شال لم آشالنا شالدم؛ انسالان 

وزش و نگرش معلمان و والدین باید به طر  خاستگاه سند آموزشی بود، دید من به وجوه تربیتی چرخش پیدا کرده؛ آم

ریزی مند شالده اسالت؛ تربیت نسالل آزاد و انتخابگر در نگرش من در حوزٔه برنامهها در مدرسالٔه من نظامت ییر کند؛ فعالیت

 اثرگذار بوده است.  

ضالرورت درک بیشالتر واژگان سالند   ترین ابهام شالما در سالند چیسالت   به این موارد اشالاره نمودند:در پاسالب به سالؤال امهم

 ای از مفاهیم کلی سند امکان دارد.  تحول؛ نیاز به فهم مشترک از سند؛ انتزاعی بودن سند؛ برداشت سلیقه

در پالاسالالالب باله سالالالؤال اآیالا آمالادگی راهبری یالک گروه از مالدارس همجوار خودتالان را داریالد   بالا اعالم آمالادگی و تالأییالد کلیالٔه  

 سازی یا طرح چهارصد مدرسه موردتأکید قرار گرفت.  فتمان های گمدیران، ضرورت حلقه

 های آموزشی بهبود طرح آموزش در کارگاهنقاط مربت و نقاط قابل 

سالالازی و روش تعاملی مدیران درآموزش  آمادگی و انگیزٔه مناسالالب مدیران در جلسالالات آموزشالالی بسالالتر مناسالالب گفتمان  

عنوان یک عنصالر مهم در نظام تربیتی مدرساله، برگزاری یازده جلساله بهمند شالدن افکار و نگرش مدیران  توان به نظاممی

مالالالالوانالالالالع 

بالالا   مالنالطالبالق 

 هازیرنظام

۳۹/۲۸ ۵/۳۵ ۱۶/۰۷ ۱/۷ ۳/۳۵ ۵/۳۵ ۱۷/۸۵ ۱۰/۷۱ 

پیشالنهادها  

 اجرایی

۲۶ ۲ ۱۰ ۰ ۰ ۱۱ . ۰ 

 
۵۳/۰۶ ۴/۰۸ ۲۰/۴۰ ۰ ۰ ۲۲/۴۴ ۰ ۰ 
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بهبود طرح آموزش )اسالالتمرار منظم جلسالالات، ارتقای آگاهی و بینش با محوریت ترویج گفتمان سالالند تحول نقاط قابل

ایجالاد طرح بالازدیالد از صالالالد مالدرسالالالٔه الگو )تجربالهعمیق ی( و در گردانتر مالدیران و کالارکنالان ادارات مرتبط بالا مالدارس، 

تر شالالدن اداره کل انجمن بخشالالی و همسالالویی و درگیر نمودن اولیا با اهدا  سالالند فعالپیشالالنهادها طرح آموزش آگاهی

وپرورش گسالترش آموزش  بخشالی و همسالویی بیشالتر همٔه مدیران و کارکنان آموزشاولیا و مربیان توانمندسالازی و آگاهی

های چهارصالدنفرٔه شالورای گیری حلقهچهارصالد مدرسالٔه الگو شالکلمدیران مدارس به شالیؤه طرح همتا از صالد مدرساله به 

ها و پیشالنهادها  های مدیران؛ موانع، فرصالتسالازی حلقهآموزی؛ شالورای معلمان؛ انجمن اولیا و مربیان در گفتمان دانش

هالا، گرشهالا بالا پنج محور نبنالدی گردیالد. موانع و چالالشاجرایی در اجرای سالالالنالد تحول از دیالدگالاه مالدیران بررسالالالی و جمع

 ها،خانواده و جامعه، و سند تعیین گردید. ها و زیرساختمنابع انسانی، فرایند

 ها بندی نظرات مدیران برمبنای زیرنظامطبقه  ۴.۶

گیرد: اتوسالالعه، آموزش و توانمندسالالازی  در اولویت قرار می در بررسالالی نتایج گفتمان مدیران مسالالاللٔه راهبری و مدیریت

 مدیران  پیشنهاد این طرح است.مدیران و ت ییر در نگرش 

 های آن گفتمان اجرای سند تحول و چالش
 

 رفت و اصالحهای برون راه هاچالش

 اصالح نگرش درمدیریت تمرکزگرایی به تمرکززدایی مدیریت تمرکزگرایی هانگرش

نداشالالتن فهم مشالالترک از سالالند  

 ستاد تا مدرسه

واقعی از سالالالنالد تحول از اصالالالالح نگرش مدیران ارشالالالد و میالانی با درک 

 ستاد تا مدرسه

رنالس بودن  ضالالالعف نگرش و کم

 وپرورشجایگاه و نقش آموزش

ترین  عنوان مهموپرورش بالهبالازنگری نگرشالالالی دراهمیالت جالایگالاه آموزش

 وتربیت نهاد تعلیم

در  سالالالالیالالاسالالالالی  تالالأثالیالرنالگالرش 

 وپرورشآموزش

 وپرورشآموزشهای سیاسی حاکم بر رفت از نگرشاصالح و برون 

مالدیران ارشالالالالد و میالانی فالاقالد 

هالای ذهنی در نگرش چرخش

زمالیالنالاله در ایالجالالاد  تالحالولالی  هالالای 

 مدرسه هستند.  

زمالیالنالاله بسالالالتالرسالالالالازی  در  مالالدیالران  نالگالرشالالالی  تالحالولالی  چالرخالش  هالالای 

 محوری   امدرسه

و  فالرایالنالالد هالالا 

 هازیرساخت

در  ارزیالالابالی  نالظالالام  در  ضالالالعالف 

های مدیریتی و آموزشالالی  حوزه

 و پرورشی

 اصالح و ت ییر نظام ارزیابی 
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آموزی مراکز  ضالالالعف در مهالارت

 ایوحرفهفنی

 آموزیای در مهارتوحرفهتقویت جایگاه و نقش مراکز فنی

برنالالامالاله تنوع  و  هالالا  گسالالالتردگی 

منجر باله کسالالالالالت درونی و پر  

 کاری مدارس گردیده

 سازی مأموریت مدارس با ظرفیت و امکانات درونیمتناسب

اجرای شالالتابزده سالالند تحول با 

 اصالح ساختاری بود

 وپرورشضرورت یکپارچگی در اصالح نیازهای واقعی نظام آموزش

چالالالالالالالالالالالش  

مالالالالنالالالالابالالالالع 

 انسانی

نیروی انسالانی چالش جدی در 

تحول  سالالالنالالد  اجرایی شالالالالدن 

انسالالالالانی بی انگیزگی و نیروی 

چالالالالالش  بالالودن  غالالیالالرمالالرتالالبالالط 

تر درهمراهی و پیشالالالبرد  جالدی

 های تحولیطرح

 توسعه جایگاه نیروی انسانی در نظام آموزشیرشد و 

همراه نشالالدن و همسالالو نشالالدن  

از  یالالکالالی  مالالعالاللالالمالالان  نالالگالالرش 

اجالرای مالهالم درونالی  مالوانالع  تالریالن 

 سند تحول

 های تحولیتوسعه جایگاه و نقش معلمان در پیشبرد طرح

و   خالالانالالواده 

 جامعه

بالاله الالمالپالیالالادهالالا  و  عالنالوان  کالنالکالور 

 محصولیابزاری تک

 موضوع کنکور در سطن جامعه و خانوادهاصالح و بازنگری به 

چالالش جالدی مالدارس فالاصالالاللالٔه 

هالای تربیتی بین خالاناله و دیالدگالاه

 مدرسه )ضعف در فرزندپروری( 

بخشالالالی والدین در اولویت و نیازهای آموزشالالالی و پرورشالالالی نوین  آگاهی

 )تقویت نگرش و رویکرد در فرزندپروری(

ادبیالالات   سند تحول و  متالون  دارای  سالالالنالالد 

گویی و مطالالالب  سالالالنگین، کلی

 انتزاعی است.  

سالازی در ت ییر نگرش و دیدگاه عوامل سالهیم  برگزاری جلسالات گفتمان 

 مدارس

 

 بندی طرح: جمع

های، اهمیت و نقش الگو در یادگیری، تقویت رویکرد خودانگیختگی و خودتنظیمی و طرح صالالد مدرسالالٔه الگو با ویژگی

وپرورش یعنی مدارس آغاز گردید. ترین سالالالطن آموزشداوطلبانه شالالالکل گرفت و با ترویج گفتمان از پایین  کامال  شالالالیؤه 
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در این راسالالتا سالالطوح مختلف، شالالورای عالی و شالالوراهای  آغاز گردیده اسالالت و   ۱۳۹۰اگرچه ابال  سالالند تحول از سالالال 

وپرورش اقدامات های مرتبط در سالالطن وزارت آموزشهای تخصالالصالالی و کمیسالالیون راهبردی اجرای سالالند تحول کارگروه

اند اما امرمهمی که م فول مانده پیشالبرد اهدا  سالند تحول از سالطن مدرساله و مشالارکت ارکان مهمی را به انجام رسالانده

باشالالد که این عوامل سالالهیم با مشالالارکت و تعامل متناسالالب با بوم هر  آموز، معلم، و والدین و مدیران( میشمدرسالاله )دان

توانند نظام تربیتی غنی و منعطفی را در پیشالبرد اهدا  نظام تربیتی هر مدرساله پیش ببرند. لذا با آموزش و مدرساله می

پالذیر اسالالالت. چنالانچاله در این تربیالت متوازن امکالان   پالذیری، اجرایی نمودن حمالایالت فکری ارکالان مهم مالدرسالالاله و انعطالا 

تدریج سالازی که بهریزی در مدارس تا حدودی شالناسالایی گردید. در مسالیر گفتمان های ارتقا ی برنامهجلسالات گفتمان راه

ای و معلمان فرهیخته در آموزش و توانمندسالازی مدرسالههای درون توان از مدیران و ظرفیتگیرد میو مسالتمر شالکل می

هالای مهم در این گفتمالان توانالد یکی از حلقالهگردانی مالدارس بالا طرح بالازدیالد ازمالدارس یکالدیگر میک گرفالت؛ تجربالهکمال

آفرین در ترین اولویت در این حرکت ت ییر نگرش مدیران و عوامل سالالالهیم اسالالالت که محور موقعیت تحولباشالالالد اما مهم

ای مدارس و ترویج گفتمان و اسالتقرار  در توسالعٔه شالبکه این سالرمایٔه عظیم  باشالد.وپرورش، مدرساله و ارکان آن میآموزش

ریزی باشالد. در این راسالتا طرح تواند یک ت ییر زیرسالاختی در نظام برنامهرویکردهای نوین متناسالب با نسالل پیشع رو می

ار تواند حرکت نوین در ت ییر نگرش مدیران باشالالد. که همراهی جامعٔه علمی کشالالور و و همکچهارصالالد مدرسالالٔه الگو می

 بدیلی باشد. تواند در این امرنقش بیوتربیت در سطن آموزش عالی میاساتید تعلیم
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 اصالحگری در مدارس

   1یوسف افضلیان 

 چکیده:

ی دارد. ابتدا به بخشالی از مسالائل و مشالکالت موجود  اصالالحگرنوشالته حاضالر شالامل مسالائل و مشالکالتی اسالت که نیاز به 

تالان گیالن خواهم پرداخالت و در بخش پالایالانی علالت و ریشالالاله اصالالاللی مسالالالائالل و وپرورش اسالالالدر مالدارس و ادارات آموزش

مشالکالت و همچنین راهکارهای مناسالب ذکر خواهم شالد. قسالمتی از نوشالته حاضالر تجربه زیسالته نویسالنده و بخش دیگر، 

وزارت  وناله سالالالالاله اشالالالت الال در هالای ارائاله شالالالده، حالاصالالالل یالک تجرباله بیسالالالتتجربیالات همکالاران نویسالالالنالده اسالالالت. یالافتاله

های این گزارش حاکی از آن است که شیوه  وپرورش و دانشالگاه فرهنگیان در استان گیالن است. بخشی از یافتهآموزش

تبع آن،  های کلیدی و بهنادرسالت انتخاب و انتصالاب مدیران و اعضالای سالتادی به واسالطه اعمال نفوذ افراد دارای پسالت

ریزی ها، ناکارآمدی مدیران برخی مدارس حتی در روزمرگی در برنامه ریزی، غلبهناکارآمدی نیروهای سالالتادی در برنامه

توجهی به رضالایت یا عدم رضالایت معلمین و برخوردار نبودن از حمایت  تهیه برنامه هفتگی و حسالابرسالی مالی مدرساله، بی

رش اسالتان به دلیل وپرومدرساله در مواجهه نادرسالت والدین با ایشالان، به حاشالیه رفتن نیروهای کارآمد و توانمند آموزش

 وپرورش هستند. توضیحات تکمیلی در متن مقاله ارائه شده است.جو ناسالم از جمله موانع تحقق تحول در آموزش

 وپرورش، موانع اصالحات آموزشی، مدرسه، ناکارآمدیساختار آموزش  ها:کلیدوانه

 مقدمه:  

توان به علالل و و تحلیالل مشالالالکالت مذبور میبا بررسالالالی    شالالالود.در مدارس کنونی مسالالالائل و مشالالالکالت زیادی دیده می

ویژه در فرآیند انتصاب و های اصاللی پی برد. در واقع مشالکالت موجود،معلول یک سری نواقص در ساختار اداری بهریشاله

های دقیق و کارشالناسالانه  دهد چنانچه در فرآیتد مذکور،بررسالیباشالد. شالواهد نشالان میانتخاب مدیران در این حوزه می

توان با تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوری شالده،به علل اصاللی و ریشاله ای مشالکالت پی برد،روایت آنچه ،میصالورت گیرد

ها  وتربیت رهنمون سالالازد چون روایتتواند ما را به پیدا کردن نواقص مهم و ریشالاله ای نطام تعلیمگذرد میدر مدارس می

گردد. آز آنجالا کاله مجموعاله  وپرورش کشالالالور اتخالاذ میوزشآینناله تمالام نمالای آثالار و نتالایج تصالالالمیمالاتی اسالالالت کاله در بالدناله آم

وپرورش از دیالدگالاه سالالالیسالالالتمی دارای اجزا و ابعالاد مرتبط باله هم بوده کاله هر جزا در اجزاا دیگر تالأثیر  تشالالالکیالت آموزش

ائه توان علل اسالاسالی را مشالخص و راهکارهای اثربخش ار پذیرد لذا با شالیوه بخشالی نگری نمیگذاشالته و متقابال  تأثیر می

ترین بخش نظام نمود. لذا در این نوشالته سالعی بر این اسالت که با به تصالویر کشالیدن مسالائل و مشالکالت مختلف از مهم

تعلیم تربیت یعنی مدرساله و اصاللی ترین و اثرگذارترین عامل این مجموعه یعنی معلمان که به اصالطالح در خط مقدم به 

توجهی به عنصالالر کلیدی و ه موضالالوع داشالالته باشالالیم.در واقع بیمبارزه مشالال ول هسالالتند بتوان نگاهی جامع و محققانه ب

تواند آثار و پیامدهای نامطلوب بیشالالالماری به همراه داشالالالته باشالالالد. بازنگری در تأثیرگذار در سالالالازمان یعنی مدیریت می

رش  وپروتواند ما را به سالمت وسالوی پیدا کردن مشالکل اسالاسالی و محوری در تشالکیالت آموزشفرآیند انتخاب مدیران می

  یهای عمده و اسالالاسالالهدایت نماید. تحقیقات علمی معتبر توسالالط افراد خبره و متخصالالص جهت علت یابی نارسالالایی

 
 yusef.afzly@gmail.comمربی،دانشگاه فرهنگیان،  1
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وتربیت کشالور  آنچه که در حال حاضالر در وضالعیت موجود سالیسالتم تعلیم  رسالد.ضالروری به نظر می  وپرورش کشالور،آموزش

ان واجد شالالرایط باشالالد و این موضالالوع به نظر باالخص در مدارس شالالاهد هسالالتیم شالالاید نتیجه عدم دقت در انتخاب مدیر 

شالود  هر فرضالی که ارائه می  ها و اعمال نفوذ افراد صالاحب قدرت و موقعیت باشالد با این حال،رسالد ناشالی از دخالتمی

نیاز به تحقیق علمی دارد تا براسالاس روش علمی معتبر نسالبت به ارائه دالیل منطقی و معتبر اقدام شالود. بهترین منابع 

هالای آموزشالالالی و تربیتی  در این زمیناله معلمالان مالدارس هسالالالتنالد کاله بالا کولاله بالاری از تجرباله در حالال فعالالیالت  اطالعالاتی

تواند  های مسالالالتمر از معلمان در زمینه کیفیت عملکرد مدیران یکی از اقداماتی اسالالالت که مینظرسالالالنجی  باشالالالند.می

اسالالتفاده از تدبیر و   خواهد شالالد،  مندی معلمان موجب کاهش کیفیت آموزش در مدارسعدم رضالالایت راهگشالالا باشالالد.

ها موضالالوعی اسالالت که در حال حاضالالر در مدارس فعلی جایگاهی  گیریافزایش مشالالارکت اعضالالای سالالازمانی در تصالالمیم

و بالالنالدگی نیروهالا    در بحالث نگهالداشالالالت،ارتقالا  نحوه گزینش معلمالان و فرآینالد جالذب معلمالان نیالاز باله بالازنگری دارد.  نالدارد.

نظارت به   شالود.ای جهت ایجاد انگیزه برای افزایش نوآوری در سالازمان مشالاهده نمیامهبرن  برنامه مشالخصالی وجود ندارد،

افتد. بسالالالیاری از مدیران مدارس فار  التحصالالالیل رشالالالته رورش اتفاق نمیپومعناوی واقعی در داخل سالالالازمان آموزش

بینی نیروهای بحث پیشی مدیریتی هسالالتند.  هامهارتتوجهی از مدیران فاقد  مدیریت آموزشالالی نیسالالتند و تعداد قابل

های اکرر نیروهای سالالتادی دارای سالالطن توانمندی پایینی در فعالیت شالالود.مورد نیاز به شالالکل کارشالالناسالالی انجام نمی

مشالکل دیگر این اسالت که بخش نظارتی ادارات دارای تخصالص الزم نبوده و چون از مدیریت همان   شال لی خود هسالتند.

کننالد. کالاری میتحالت مالدیریالت آن اداره هسالالالتنالد در انجالام وظالایف خود تعلالل و کماداره حقوق و مزایالا دریالافالت نموده و  

بسالیاری از مدیران    های را تحت نظارت داشالته باشالد.نظارتی کشالوری مسالتقل وجود ندارد که کار این بخشاسالازمان فر 

های افراد از دخالتاطالع هسالتند.  های جدید در حوزه مدیریت بیسالتادی در حوزه علم مدیریت ضالعیف بوده و از یافته

زدگی موجود،مشالکالت را دوچندان نموده و سالازمان را از مسالیر اصاللی  ها و سالیاسالتبیرون سالازمان در بحث عزل و نصالب

عنوان یک سالازمان اجتماعی نیاز به مدیری قوی و توانمند و ماهر دارد تا  مدرساله به تحقق اهدا  خود دور نموده اسالت.

زند بآموزان و اولیا دسالت به خالقت و نوآوری  های امروزی و سالطن انتظارات دانشمان های سالازبتواند با وجود پیچیدگی

های اسالاسالی اسالت.  وپرورش دچار چالشنظام پاسالخگویی در ادارات آموزش  مندی اعضالا را افزایش دهد.و میزان رضالایت

س مورد ارزیابی قرار های به اجرا درآمده در مدارشالالالود. طرحها براسالالالاس شالالالرح وظایف سالالالازمانی رصالالالد نمیفعالالیالت

ها  یابد اما سالالالازوکار منالاسالالالبی جهالت ارزیابی این فعالالیالتها اختصالالالای میگیرد بودجه هنگفتی به انجالام این طرحنمی

گیرد امالا در شالالالود. افالت کیفی در مالدارس مورد ارزشالالالیالابی قرار نمیپالذیرد و در نتیجاله منالابع زیالادی تلف میصالالالورت نمی

ای جهت بررسالالالی میزان و ابعاد افت تحصالالالیلی کیفی مشالالالاهده حالی که برنامهظاهر از افت کمی جلوگیری شالالالده،در  

های فعلی مدارس یا به اصالالطالح وضالالعیت موجود  مشالالکالت و واقعیت  ای از مسالالائل،در نوشالالته حاضالالر پاره  شالالود.نمی

هایی  سالرنب  ت،به امید اینکه بتوان با تجزیه و تحلیل این مسالائل و مشالکال  مدارس اسالتان گیالن به رشالته تحریر درآمده،

ها دسالت پیدا کنیم و در جهت رفع یا کاهش این مشالکالت راهکارهایی مؤثر و ای و اسالاسالی ایجاد کننده آن از علل ریشاله

 منطقی ارائه نماییم. 

 بیان مسئله:  

ی دارد.ابتدا به بخشی از مسائل و مشکالت موجود در اصالحگرنوشالته حاضالر شالامل مسالائل و مشکالتی است که نیاز به 

وپرورش اسالتان گیالن خواهم پرداخت و در بخش پایانی علت و ریشاله اصاللی مسالائل و مشالکالت  مدارس و ادارات آموزش
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 شالاهد 
 
و همچنین راهکارهای مناسالب ذکر خواهم شالد. قسالمتی از نوشالته حاضالر شالامل رخدادهایی اسالت که بنده شالخصالا

)هفده سالال    من حدود بیسالت و نه سالال سالابقه کار دارم ام.مواردی اسالت که از دیگران شالنیده ام و بخش دیگر،ها بودهآن 

  و دوازده سال در دانشگاه فرهنگیان(.  وپرورشدر آموزش

شالوند که هر کدام دارای اجزایی هسالتند که  هایی محسالوب میسالیسالتم منزلهٔ های آموزشالی، بهبا عنایت به اینکه سالازمان   

ر می
ّ
نگری باله علالل اصالالاللی مشالالالکالت پی برد. لالذا بالا نگالاهی بخشالالالی شالالالیؤه توان بالهپالذیرنالد، لالذا نمیاز یکالدیگر تالأثیر و تالأث

کیالت  توان راهکالارهالایی ارائاله نمود کاله در کالاهش یالا رفع مشالالالکالت کنونی تشالالالمی  محققالاناله و بالا علم باله موضالالالوع،

 وپرورش مؤثر واقع گردد.آموزش

شالود، شالیوه نادرسالت  وضالوح مشالاهده میوپرورش اسالتان گیالن بهاز جمله مسالائل و مشالکالتی که در تشالکیالت آموزش  

شالویم که  باشالد. با یک بررسالی اجمالی بر این روند، متوجه میانتخاب و انتصالاب مدیران و مسالالوالن و اعضالای سالتادی می

عنوان مرال پذیرد. بههای واضالن،منطقی و علمی صالورت نمیها براسالاس شالایسالتگی و مالکانتصالابها و  این انتخاب

 افراد بانفوذ و صالالالاحب قدرت از جمله نمایندگان مجلس،عمال  نقش اول در این حوزه را برعهده دارند و  
 
از افرادی   عموما

ه و در جریان انتخابات نقش بسالالزایی در کنند که جزاع طرفداران شالالان بودهای سالالتادی حمایت میبرای تصالالّدی پسالالت

های کنند آیا شرایط و صالحیتاند. از دیدگاه آنان مهم نیست از فردی که حمایت میموفقیت این نمایندگان ایفا نموده

باشالد یا خیر؛ با عنایت به اینکه مدیران در رمس هرم الزم جهت تصالّدی پسالت مربوطه را دارد و آیا در آن شال ل اصاللن می

نمالاینالد دقت در انتخالاب مدیران باید در درجه اول اهمیالت قرار انی قرار داشالالالتاله و در سالالالازمان نقش اول را ایفالا میسالالالازمال

ترین و تأثیرگذارترین نظر و رضالایت اصاللی  شالود.دهد که چنین روندی مشالاهده نمیگیرد، اما وضالعیت موجود نشالان می

ص و مهارت  ان زحمتوتربیت کشالور، یعنی معلمعامل سالازمان عریض و طویل تعلیم کش، که در حرفه خود دارای تخصالّ

وتربیالت در حالال مبالارزه هسالالالتنالد در این عنوان نیروهالای صالالالف، باله اصالالالطالح در خط مقالدم جبهاله تعلیمالزم بوده و باله

شالالوند، حتی سالالالیانه از معلمان، در مورد عملکرد مدیران و مسالالالوالن سالالتادی  ها نادیده گرفته میها و انتصالالابانتخاب

عبالارتی باله میزان رضالالالایالت معلمالان از عملکرد ادارات و مالدیران مالدارس اهمیتی داده  باله  آیالد،جی بعمالل نمینظرسالالالن

شالالود که احسالالاس  شالالود. بنابراین رضالالایت یا عدم رضالالایت معلمان،برای مدیران اهمیتی ندارد و نتیجه اش این مینمی

ق سالازمانی به حداقل رسالیده،
ّ
و اداری به جای اینکه سالعی در ارتقااع دانش و های مدیریتی  افراد برای تصالّدی پسالت  تعل

کنند با برقراری ارتباط با افراد صاحب نفوذ و قدرت به هد  خود  ی خود داشته باشند، تالش میهاشالایستگیمهارت و 

وپرورش را با چالش جّدی مواجه نموده و در این بین، به جای گسالترش فضالائل اخالقی،  برسالند و این روند نظام آموزش

ق و چاپلوسالی،تظاهر، درو  و...می باشالیم. این متأسال
ّ
فانه شالاهد گسالترش روزافزون صالفات رذیله و ضالداخالقی نظیر تمل

تدریج میزان اعتماد اعضالاا نسالبت به مدیران و مسالالوالن و اعضالای سالتادی کم شالده،به کاهش شالود بهروند موجب می

ق و د 
ّ
لبسالالتگی و میزان مسالالالولیت پذیری اعضالالاا کاسالالته  کارایی و اثربخشالالی سالالازمانی منجر خواهد شالالد و از میزان تعل

  گردد و براسالاس قاعده علت و معلولی، ها مشالکل منتهی میبه ایجاد ده توان گفت وجود یک رویه اشالتباه،می  شالود.می

گیری تعداد زیادی معلول و اثر و نتیجه منجر گردد. روال درسالت این اسالت که از به شالکل  ای،ممکن اسالت یک علت ریشاله

های صالالورت مسالالتمر و منظم و به روشها بهآموزان و حتی والدین آن دانش  معلمان،  ازمان از جمله مدیران،اعضالالای سالال

طور مرتب مورد سالنجش قرار گیرد، که متأسالفانه این کار انجام مندی بهمناسالب نظرسالنجی به عمل آید تا میزان رضالایت

 شود.نمی
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کار    شالود،ها روزمّرگی انجام میریزیبرنامه کنند،اصاللی خود عمل نمیمدیران حوزه سالتادی به دالیل مختلف به وظایف 

قدرت هدایت و رهبری مدیران به دلیل اینکه براسالالاس   گیرد،دهی نیروها براسالالاس شالالایسالالتگی صالالورت نمیسالالازمان 

قدرت هماهنگی بین افراد و واحدهای سالازمانی ضالعیف  شالوند بسالیار ضالعیف بوده،معیارهای شالایسالتگی انتخاب نمی

نقصالی باشالد که در روش انتخاب و انتصالاب    رسالد ریشاله این همه مشالکالت،باشالد و به نظر میها سالّنتی میبوده و نظارت

های اداری، افرادی ناالیق و ناتوان این امر موجب شالده در بسالیاری از پسالت  مدیران و مسالالوالن و اعضالای سالتادی باشالد،

قبولی برخوردار نیسالالالتند و همین امر به ارس از محبوبیت قابلبه کار گمارده شالالالوند و این افراد نزدع پرسالالالنل صالالالفی مد

ها در اغلب مدارس پایین بوده و تعداد زیادی از روحیه  مندی معلمان و مدیران مدارس انجامیده اسالت، کاهش رضالایت

 در حد رفع تکلیف و حضالور فیزیکی در مدارس حضالور می
 
ی سالال  یابند و تعدادی هم، قبل از رسالیدن به سالمعلمان صالرفا

کنند نیروهای اداری،مدیران و معاونان مدارس براسالاس  خدمت به دنبال بازنشالسالته شالدن هسالتند و چون احسالاس می

ها را نه ها را قبول ندارند و آن شالوند عمال  آن ها گمارده نمیمالکها و معیارهای درسالت و برمبنای شالایسالتگی به این پسالت

ها منجر به عدم بروز پذیرند. ضالعف در مدیریتعنوان مسالالول میری بهبلکه به صالورتی اجباری و ظاه  به صالورت واقعی،

موضالوع نگهداشالت،ارتقا و بالندگی و رضالایتمندی باال در نیرهای صالفی، به فراموشالی سالپرده   شالود،خالقیت و نوآوری می

 شده.

ای اداری به کار  ههای آموزشالالالی در مدارس ناتوان هسالالالتند در برخی از پسالالالتبعضالالالی از نیروهایی که از انجام فعالیت

ریزی شالالده  های برنامهشالالود، مشالالاوران مدارس فعالیتموضالالوع مشالالاوره در مدارس جّدی گرفته نمی  شالالوند،گمارده می

آموزان جهت مشالاوره و شالماری از دانشهایی که در مدرساله حضالور دارند ممکن اسالت تعداد انگشالتندارند و در سالاعت

ی هامهارتای نسالبت به آموزش  به شالکل عملی و جّدی در مدارس برنامه راهنمایی مراجعه نمایند در حالیکه متأسالفانه

ها سالاعت مشالاوره ضالروری اسالت همه مقاطع و پایه  شالود.مشالاهده نمی  آموزان،ی اجتماعی به دانشهامهارتزندگی و 

 ارائه نمایند.  های مذکور راها به صورت هفتگی حضور یافته و آموزشهفتگی داشته و مشاوران ماهر و توانمند در کالس

شالوند اکرر این افراد نه از روی شالایسالتگی بلکه از طریق سالفارش  هر سالاله تعدادی مدیر و معاون برای مدارس انتخاب می

اداره کالل    )مرالل نمالاینالدگالان مجلس،اسالالالتالانالداری،  هالایی کاله از طر  مقالامالات مسالالالالولویژه سالالالفالارشافراد بالا نفوذ باله

  های توانمند، وپرورش اسالالالتان نیروشالالالوند. در سالالالطن آموزشتخاب میها(انو سالالالایر سالالالازمان   وپرورش اسالالالتان،آموزش

 به خاطر اینکه از جایی سالالفارش نمی
 
ها و شالالوند در این پسالالتمتخصالالص، ماهر و متعهد فراوانی وجود دارند اما صالالرفا

از رشالالد و   روند،میها تحلیل شالالود که این اسالالتعدادها و پتانسالالیلاش این مینتیجه  .شالالوندها به کار گمارده نمیسالالمت

وتربیت و مانند و نظام تعلیمبهره میها بیها از این ظرفیتپیشالرفتشالان جلوگیری شالده و در عین حال،جامعه و سالازمان 

های تلفنی یا پیامکی که با اعضالای عنوان مرال چنانچه بتوان ارتباطماند. بهتبع آن جامعه، از پیشالرفت و توسالعه بازمیبه

گردد را رصالد نمایید این رد و بدل می  شالود،ای که به این مناسالبت برگزار مین و معاونان در روز جلسالهسالتاد انتخاب مدیرا

  های مدیریتی و معاونتموضالوح به وضالوح مشالاهده خواهد شالد. ماحصالل این جریانات،تصالّدی پسالت
 
های مدارس اکررا

التحصالالالیالنی تواننالد فالار داره نمالاینالد و نمیتواننالد مالدارس را باله نحو احسالالالن اتوسالالالط افرادی بالا توانالایی پالایین کاله نمی

و بالازار کالار شالالالاهالد هسالالالتیم،در عین حالال سالالالطن   هالادانشالالالگالاهتوانمنالد باله جالامعاله تحویالل دهنالد و آثالار نالامطلوبی را در  

 افتد.  های پیش از موعد اتفاق مییابد، و بازنشستگیآموزان کاهش میمندی والدین دانشرضایت
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التحصالالالیل رشالالالته مدیریت آموزشالالالی یا آموزشالالالگاهی هسالالالتند و همچنین س،نه فار در حال حاضالالالر اکرر مدیران مدار

ی الزم در زمیناله هالامهالارتانالد و در نتیجاله، فالاقالد دانش و  هالای آموزش ضالالالمن خالدمالت مؤثر در این زمیناله را نگالذرانالدهدوره

رسالی به حسالاب همچنین قادر  بعضالی مدیران حتی قادر به طراحی برنامه هفتگی مدرساله نیسالتند،  باشالند.مدیریت می

های سالاالنه مدرسه نیستند و اغلب فردی که از خارج از مدرسه این کارها را انجام داده و  مالی مربوط به درآمدها و هزینه

های الزم  . در بعضالالالی مدارس معالاونان اجرایی، توانایی انجالام وظایف خود را ندارند و آموزشکنالدمیالزحماله دریافت حق

 اند.را ندیده

دارای مدارک کارشالالناسالالی و یا کارشالالناسالی  اند وپرورش شالالدهاخیر اغلب نیروهای خدماتی که وارد آموزشدر چند سالالال  

با دارند بنابراین از افرادی از بیرون از مجموعه آموزش وپرورش برای این کار اسالتفاده ارشالد هسالتند و از کارهای نظافتی اع

ها  ز کشالورها جهت جایگزینی نیروهای بازنشالسالته سالازمان کنند. در خیلی االزحمه پرداخت میها حقکنند و به آن می

جالایگزین افراد    هالا قبالل باله اجرا درمی آیالد و نیروهالای آمالاده و منالاسالالالب و آموزش دیالده،برنالاماله منظم و هالدفمنالد از مالدت

 شوند.بازنشسته می

معرفی    آموزش از راه دور،مالدارس    )از قبیالل صالالالدور مجّوز مالدارس غیرانتفالاعی،  آیالدهالایی کاله باله اجرا درمیچنالانچاله طرح

برگزاری  انتخاب طراحان سؤال امتحانی،تبدیل وضعیت استخدامی اعضا،  افراد جهت طی دوره مدرسی ضمن خدمت،

مورد بررسالالالی قرار گیرد، این واقعیالت مشالالالخص   هالای متنّوع دیگر(تبالدیالل مقطع معلمالان و طرح  جشالالالنواره برتر تالدریس،

شود و این قبیل شوند و حق افراد واجد شرایط ضایع میشالایسالتگی انتخاب نمیشالود اکرر این افراد از روی ضالوابط و می

 اقدامات، تبعات منفی فراوانی دارد. 

ها، مسالالله دیگری اسالت که چند سالالی اسالت به وجود آمده، از یک طر ،سالرانه کافی به هزینهتأمین   اتوانی مدارس درن

ق نمی
ّ
 در رسالالالانالهگیرد، از طر  دیگر مسالالالالوالن عالالی رتمالدارس تعل

 
کننالد کاله مالدارس حق هالا اعالم میباله وزارت دائمالا

آموزان را ندارند در این بین مدیران مدارس با مشالکالت زیادی دسالت و پنجه  دریافت اجباری کمک مالی از والدین دانش

 )ضرب المرل یک بام و دو هوا(. کنندنرم می

وتربیت افتد، مسالله دیگر نظام تعلیممدارس اتفاق میکفایتی بعضی اعضای اداری در حل برخی از مشکالت که در  بی 

بر    باشالالالد و در واقع این افراد درایت الزم در این زمینه را ندارند و به جای حل و فصالالالل منطقی مشالالالکل ایجاد شالالالده،می

 باشند.مهارتی،و شخصیتی، شایستگی تصّدی سمت مربوطه را دارا نمی  افزایند چون از جهت دانشی،مشکالت می

آموزان در کار مدارس اخالل ایجاد نموده و هیو تدبیری در لیا دانشووجه به شالرایط ایجاد شالده،متأسالفانه برخی از ابا ت

های عنوان نمونه برخی والدین در مدرسالاله حضالالور پیدا کرده و از نحوه تدریس یا فعالیتاین زمینه اندیشالالیده نشالالده، به

ها هیچگونه اطالعی شوند؛ در حالیکه در این زمینهت هم متوسل میآموزشی معلمان ایراد گرفته،حتی به توهین و اهان

هالای خود را باله برخی معلمالان باله خالاطر همین وضالالالعیالت و باله دلیالل عالدم حمالایالت اداره،کمیالت و کیفیالت فعالالیالت  نالدارنالد،

از مدیران و آورد و متأسالفانه بعضالی ها حمایت قانونی بعمل نمیبینند سالازمان مربوطه از آن رسالانند؛ چون میحداقل می

گیرنالد.این بی تالدبیریهالا در درازمالدت بر عملکرد مالدارس تالأثیر  اعضالالالای اداره باله جالای حمالایالت از معلم،طر  ا لیالا را می

 کنند.  گذارد. در حال حاضر اکرر مدیران و معلمان در واقع نقش مبصر را ایفا میمنفی برجای می
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هالای تقویتی،بوفاله مالدارس و...(.  رنالاماله سالالالرویس مالدارس،کالس)مرالل ب  آیالدهالای متنّوعی باله اجرا درمیدر مالدارس برنالاماله

نفع قرار های مشالالخص و کارشالالناسالالی شالالده،یا وجود ندارد و یا اینکه در اختیار افراد ذیها دسالالتورالعملبرای این برنامه

حق د ذیشالود این مبالغ به افرااش این میدهند نتیجههای مشالخصالی نمیها پاسالبگیرد؛ ادارات هم در این زمینهنمی

ای مشالاهده گردید پس از پرداخت های تقویتی در مدرسالهشالود؛ برای نمونه در مورد برنامه برگزاری کالسپرداخت نمی

حق الزحمه دبیران، چهل درصد از مبلغ باقیمانده به حساب اداره واریز گردید و شصت درصد بقیه را مدیر برای خودش 

ها پرداخت نشالالد و کسالالی هم حق یگری انجام شالالد و حق الزحمه ای به آن در نظر گرفت در حالیکه، کار توسالالط افراد د

 اعتراد و شکایت ندارد.

نقل و انتقاالت غیرقانونی موجب شالده برخی مناطق مازاد   بینی نیروهای مورد نیاز مدارس نیسالتند،ادارات قادر به پیش

 متوجه شالد جهت  ۹۸ه اداره کل اسالتان تابسالتان  عنوان نموننیرو داشالته باشالند و مناطق دیگر، کمبود نیرو داشالته باشالد.به

بالاشالالالد جهالت حالل مشالالالکالل معالاونالان مالدارس را مجبور کردنالد عالوه بر  معلم برای مهرمالاه بالا کمبود زیالادی مواجاله میتالأمین  

انجام وظایف قانونی شالالان،در هفته شالالش سالالاعت تدریس موظف داشالالته باشالالند و تهدید کردند هر کسالالی اعتراد کند 

 واهد شد.ابال  معاونتش ل و خ

سالال    ۳سالال، و متوسالطه دوم ۶سالال،مقطع متوسالطه اول ۶(به اجرا درآمد و مقطع ابتدایی ۳-۶-۶چند سالال پیش طرح)

و تربیت  تأمین   تعیین گردید و قبل از اینکه مقدمات الزم فراهم شالالالده، نیروهای مورد نیاز، از جمله معلمان پایه شالالالشالالالم

شالالوند، این طرح اجرایی شالالد، سالالپس متوجه شالالدند با کمبود معلم مواجه هسالالتند ناچار شالالدند تعدادی از نیروهای 

ی موفق به دریافت مدرک کاردانی یا کارشالناسالی شالده بودند را یی مرل دانشالگاه علمی کاربردهادانشالگاهخدماتی که در  

وپرورش دیر بازده بوده و به راحتی نقایص و ضالالعف، ها فرسالالتادند و چون محصالالول نظام آموزشجهت تدریس به کالس

ت وتربیناپذیری بر نظام تعلیمهای جبران ارزیابی نبوده، در دراز مدت مشالالخص خواهد شالالد؛ به این ترتیب آسالالیبقابل

 کشور وارد خواهد شد.

ها به موقع و توسالالط افراد متخصالالص و ماهر بینیبینی به موقع و کمبود نیرو در سالالازمان وجود ندارد؛ چنانچه پیشپیش

توان نیروها را از قبل در دانشالالگاه فرهنگیان تربیت نمود تا جایگزین مناسالالبی برای اعضالالایی باشالالد که  انجام شالالود، می

 کنند.سازمان را ترک می

عنوان آموزشالالالیار نهضالالالت  اند. تعدادی بههای مختلف وارد این مجموعه شالالالدهوپرورش به روشیروهای موجود آموزشن

اند، گروهی دیگر از طریق آزمون  وپرورش شالالالدهسالالالوادآموزی مشالالال ول به خدمت شالالالده و پس از پنج سالالالال وارد آموزش

مون سالالالراسالالالری و پس از طی دوره کالاردانی یالا  اسالالالتخالدامی باله این حوزه ورود کرداه انالد؛ بخشالالالی از نیروهالا از طریق آز

عنوان اند،تعدادی هم ابتدا کار خود را بهوپرورش درآمدهکارشالالناسالالی)دانشالالگاه فرهنگیان(به اسالالتخدام وزارت آموزش

انالد،تعالدادی هم باله  وپرورش درآمالدهدبسالالالتالانی آغالاز نموده و در مراحالل بعالد باله اسالالالتخالدام آموزشالتالدریس یالا پیشحق

تدریج اسالالتخدام  ب نفوذ و تحت عنوان نیروهای خدماتی و راننده خودروهای اداری ورود کرده و بهسالالفارش افراد صالالاح

وپرورش  باشند و یکی از مشکالت وزارت آموزشهای متفاوت میاند. این ترکیب نامتجانس دارای سطوح توانمندیشده

ق شالالالوند و همین این اسالالالت که تفاوتی بین افراد توانمند و ناتوان قایل نمی
ّ

امر به کاهش انگیزه نیروهای توانمند و خال

 انجامد.می
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وتربیت کشالالور فرآیند گزینش،آموزش،نگهداشالالت،ارتقاا، و بالندگی نیروی انسالالانی به درسالالتی انجام در سالالازمان تعلیم

 وپرورش برنامه مؤثری برای دوران بازنشستگی نیروها ندارد.شود. همچنین وزارت آموزشنمی

رونالد تالا حق مالدیریتشالالالان هنگالام بالازنشالالالسالالالتگی عنوان مالدیر باله مالدارس میدوسالالالال آخر خالدمالت باله  اکرر نیروهالای اداری

محاسالبه شالود، در حالیکه این افراد مدیران موفقی نیسالتند و در بین معلمان، متقاضالیان واجد شالرایط، شالایسالته و توانمند 

 گیرندگان دارد،تی که با تصالالمیمجهت تصالالّدی شالال ل مدیریت مدارس وجود دارد،ولی نیروهای اداری از طریق ارتباطا

 کنند.این ش ل را تصاحب می

شالوند، تعداد زیادی از این افرادی از هر سالاله تعدادی از معلمان به صالورت مأمور در مدارس غیرانتفاعی به کار گرفته می

 بسیار ضعیف است،نظارت بر مدارس غیرانتفاعی   کنند،طریق روابط و نه ضوابط ابال  کار در این مدارس را دریافت می

عنوان نمونه یکی از معلمان که در یک مدرساله غیرانتفاعی چند سالالی اسالت به صالورت مأمور و به سالمت معاون مشال ول  به

گیرد و یا  رود و نظارتی هم صالورت نمیها حاکی اسالت این فرد فقط دو روز در هفته به مدرساله میباشالد. شالنیدهبه کار می

چون شوهرش   کندمیگیرد و تدریس نا مدارک جعلی بیماری، ابال  دبیر ذخیره میمورد دیگری، چند سالی است که ب

شالالناسالالم که دچار بیمارهای صالالعب العالج و حاد  ها رابطه نزدیکی دارد،در حالیکه تعدادی معلم میبا چند نفر از اداری

 همچنان به کارشان ادامه دهند.رغم وضعیت سختی که دارند، توجهی مسالولین ناچارند علیولی به دلیل بی  بوده،

هالای دیگر روی آورده دهالد باله شالالال اللهالای زنالدگی را نمیشالالالان کفالا  هزینالهبرخی معلمالان باله دلیالل اینکاله حقوق دریالافتی

شالما   های معامالتی، دسالتفروشالی کنار خیابان و...(،بنگاه  شالهری،)مرل راننده تاکسالی تلفنی،مسالافرکشالی شالهری و بین 

ها ایجاد  ها مشالاهده کند... متأسالفانه در چنین حالتی تعارد نقشلمش را در این موقعیتمع  یآموزتجسالم کنید دانش

   .آیدشده و شرایط سختی برای معلم مربوطه بوجود می

هالای صالالالحین و هالا حالال و هوای کنکور و تسالالالت زدن دارد لالذا دبیران مجبورنالد باله جالای آموزشفضالالالای دبیرسالالالتالان 

شالالالکالال در شالالالکالل آزمون ورودی آموزان را برای کنکور و تاسالالالاسالالالی،دانش سالالالت زدن آماده نمالاینالد و این امر ناشالالالی از اع

 باشد.می هادانشگاه

هایی اسالت که در مدارس در حال اجراسالت.این طرح با هد  بهبود عملکرد مدارس و تحقق طرح تعالی، از جمله طرح

هایی که تحت ت اسالت اکرر گزارشها حاکی از این واقعیشالواهد و گفته  شالود.بهتر اهدا  سالازمانی طراحی و اجرا می

های نگاشالته  شالود صالوری بوده و در عمل، درصالد ناچیزی از فعالیتعنوان گزارش طرح تعالی در این مدارس نوشالته می

براسالالاس این طرح،ناظران باید به صالالورت مسالالتمر در طول سالالال تحصالالیلی از مدارس مجری  شالالده،به اجرا درمی آید.

 افتد.ند که در عمل چنین چیزی اتفاق نمیطرح،بازدید علمی و دقیق بعمل آور 

عنوان معاون پرورشالی های پرورشالی و تربیتی هم مشالکل فراوان اسالت،بعضالی از افرادی که بهمتأسالفانه در بخش فعالیت

شالود محدود و اند و کارهای پرورشالی که در مدارس انجام میشالوند در این رشالته تحصالیل نکردهمدارس به کار گمارده می

مورد تقدیر  های صوری جامع و زیبا و شکیل و ارسال آن به اداره،و معاونان و مربیان پرورشی با تهیه گزارش ناچیز است،

 های پرورشالی اسالت،جداسالازی وظایف آموزشالی از فعالیت مشالکل دیگر در این حوزه،  گیرند.و تشالکر و تشالویق قرار می

ورشالی و تربیتی را ایفا نماید میزان اثرپذیری بیشالتری نقش پر   شالد در کنار کارهای آموزشالی،چنانچه هر معلم موظف می
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شالالود،معلمان خود را اما وقتی وظایف تربیتی و پرورشالالی به عهده مربیان پرورشالالی گذاشالالته می  در پی خواهد داشالالت،

 دانند.موظف به ایفای نقش در این حوزه نمی

های آموزشالالالی در این زمینه را دوره  اکرر مدیران مدارس در رشالالالته مدیریت آموزشالالالی تحصالالالیل نکرده اند،در عین حال

وپرورش در جهت شالود وزارت آموزشپیشالنهاد می  باشالد،منشالأ مشالکالت زیادی در مدارس می  اند و این مسالالله،نگذرانده

عنوان مدیران مدارس  ها بهتربیت افرادی مناسالالب در رشالالته مدیریت آموزشالالی در دانشالالگاه فرهنگیان و به کار گیری آن 

عنوان مدیریت آموزشالگاهی تأسالیس گردد تا امکان تربیت مدیران در این ای دانشالگاهی بهر اسالت رشالتهاهتمام ورزد و بهت

التحصالالیالن رشالالته نیاز مبرم به فار   های کنونی کار مدیریت در مدارس،رشالالته فراهم گردد؛ چون با توجه به پیچیدگی

توانیم انتظار تحّقق موفقیت آمیز غیرمتخصالالص نمیشالالود و از مدیران  احسالالاس می  مدیریت آموزشالالگاهی در مدارس،

 اهدا  سازمانی داشته باشیم.

دهی و رشالد مناسالب و وپرورش،کشالف اسالتعدادهای افراد انسالانی و پرورش و جهتاز وظایف اصاللی تشالکیالت آموزش

و بالدناله توانمنالد   هالایی دارد کاله دارای سالالالاختالارهالاسالالالت و این امر نیالاز باله سالالالازمالان آمیز این اسالالالتعالدادهالا و ظرفیالتموفقیالت

ها رضالایتبخش نبوده و به تحّول و توسالعه باشالد،در حال حاضالر چنین سالاختاری وجود ندارد و به تبع آن، عملکرد سالازمان 

زدگی محض  وتربیت شالاهد آن هسالتیم سالیاسالتیکی از عوارد مهلک و نابود کننده که در نظام تعلیم  منجر نخواهد شالد.

رسالالد در این به نظر می  رو  دودش به چشالالم همه آحاد جامعه خواهد رفت.این سالالازمان آموزشالالی اسالالت که به قول مع

شالکال در سالاختار سالازمانی نظام تعلیم وتربیت بیشالترین سالهم را در قضالیه، به جای اینکه افراد، بیشالتر مقصالر باشالند اع

معاونان   ها و حتی مدیران وگیری این مشالالکالت داراسالالت. روش انتخاب و انتصالالاب مدیران و مسالالالوالن سالالازمان شالالکل

ها شالایسالته ترین افراد براسالاس شالوند در این سالمتمدارس دارای نقص عمده و اسالاسالی اسالت،افراد صالاحب نفوذ مانع می

 ضوابط منطقی انتخاب شوند.

هالا افراد متخصالالالص و توانمنالد باله کالار گمالارده  کننالد و در این سالالالمالتهالا درسالالالت عمالل نمیهالای نظالارتی سالالالازمالان بخش

و این وضالالعیت    کندمیت که بخش نظارتی حقوق و مزایایش را اداره مربوطه دریافت مشالالکل دیگر این اسالال  شالالوند،نمی

 ا
 
شالالالود. بی دهالد و متالأسالالالفالاناله نوعی محالافظاله کالاری در این حوزه مشالالالاهالده میل خطالا در کالار نظالارتی را افزایش میحتمالا

ها در واحدهای اداری،ساعت  شود و معلمان برای انجام کارهایها در ادارات به وفور مشاهده میها و بی برنامگینظمی

در   های شال لی ندارند،مسالالوالن و مدیران و کارشالناسالان اداری،برنامه مشالخصالی برای فعالیت  شالوند،اداری سالرگردان می

برند و یا در مرخصالالی هسالالتند و برای  شالالود که یا در جلسالاله حضالالور دارند یا در مأموریت بسالالر میاکرر موارد شالالنیده می

بینی نشالده اسالت. شالکل درسالت این اسالت که ابتدای اعتراد و احقاق حقوق شالان پیش  هیو سالازوکاری جهت  مراجعان،

تقویم مشخص و واضن تهیه کرده و در اختیار معلمان    های اعضای اداری،هر اداره برای برنامه جلسات و مأموریت سال،

 قرار دهد.

کنند. بعضالی افراد با  با مراجعان صالحبت میآمیز  وپرورش آشالکارا و با لحن توهینبرخی مدیران و معاونان ادارات آموزش

شالالالونالد و این مالدیران در زمالان فعالالیالت مالدیریتی نالاچالارنالد  حمالایالت برخی از نیروهالای اداری باله مالدیریالت مالدارس انتخالاب می

 های این افراد را برآورده سازند.خواسته
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روند تا از مزایای آن،  اکرر نیروهای اداری دو سالالال آخر خدمت خود ابال  مدیریت مدارس دریافت کرده و به مدرسالاله می

رغم اینکه افراد زیادی از بین معلمان مدارس که حائز شالالرایط و دارای کنند. علیدر دوران بازنشالالسالالتگی اسالالتفاده می

باشالند در این بخش به کار گرفته صالدی پسالت مدیریت مدارس میی باالیی هسالتند و متقاضالی تهاشالایسالتگیتوانمندی و 

کنند و اغلب، ها تصالاحب میدر عود نیروهای اداری به دلیل ارتباطاتی که با مدیریت اداره دارند این پسالت  شالوند،نمی

ظام تعلیم تواند به نتایج نامطلوب درازمدت در نشالالایسالالتگی و توانمندی کار در این بخش را ندارند که این موضالالوع می

 تربیت و برای فار  التحصیالن مدارس داشته باشد.

وتربیالت، تعالدادی زیالادی از معلمالان از تحصالالالیالت تکمیلی برخوردار بوده و دارای شالالالایسالالالتگی و تجالارب  در نظالام تعلیم

ا و هفراوانی هسالتند و صالاحب ایده و نظر کارشالناسالی هسالتند اما هیچگونه سالازوکاری جهت دریافت و به کار گیری ایده

وپرورش شالده و گشالای این افراد وجود ندارد. متأسالفانه فقط کافی اسالت فردی وارد تشالکیالت آموزشراهکارهای مشالکل

به اسالالتخدام درآید، برنامه مؤثری جهت نگهداشالالت، ارتقا، و بالندگی نیروها وجود ندارد، برای تالش و اسالالتعداد نیروها 

وجود ندارد، بنابراین    هامهارتو  هاشالایسالتگیها،  کسالب توانمندی شالوند، رقابت سالالم و سالازنده جهتارزشالی قائل نمی

 شود.ی بیشتر مشاهده نمیهاشایستگیای برای پیشرفت و کسب  انگیزه

 ها اشاره نمودم.  مشکالت و موارد فراوانی از این دست وجود دارد که من تنها به بخشی از آن 

ای این مشالکالت پی برد. توان به علت اصاللی و ریشالهوپرورش، میبا بررسالی و تحلیل وضالعیت موجود تشالکیالت آموزش

وانمنالد و منصالالالف دارد. از مجموع  هالای تحقیق تالبتاله این موضالالالوع نیالاز باله انجالام تحقیقالات علمی گسالالالترده توسالالالط تیم

توان این فرد را بیان کرد:چون فرآیند انتصالاب و انتخاب  مشالاهدات و شالواهد که بخشالی از آن در این نوشالته آمده، می

عمال نمیای میوپرورش دچار نقص عمدهمدیران در آموزش شالود و افراد متخصالص  باشالد و روش درسالتی در این بخش اع

شالوند، این موضالوع منشالأ مشالکالت فعلی شالده اسالت، این شالیوه عنوان مدیر انتخاب نمیهو شالایسالته و واجد شالرایط ب

ها منجر شده، آثاری که شاهد آن هستیم از این مسالله ناشی شده و ها و تالشدهی نامناسب فعالیتنادرست، به جهت

تأثیرات منفی بر سالالایر    وپرورش هسالالتیم. این وضالالعیتمتأسالالفانه شالالاهد عدم تحقق مقاصالالد و اهدا  عالیه نظام آموزش

وپرورش داراست،  های جامعه برجای گذاشالته است. مورد دیگر وضعیتی است که بخش نظارتی تشکیالت آموزشبخش

باشالد چون زیر نظر مدیریت ادارٔه مزبور قرار داشالته و ای میهای نظارتی دچار مشالکالت عدیدهسالازوکار در حال حاضالر

کنند و در عین حال اکرر این افراد از تخصالالالص و مدیریت همان اداره دریافت می اعضالالالای آن، حقوق و مزایای خود را از

شالود در هر اداره و سالازمان، یک بخش نظارتی گسالترده تر و در عین حال  توانمندی باال برخوردار نیسالتند. پیشالنهاد می

زیر نظر اداره مربوطه. ها تحت نظارت یک سالازمان مرکزی کشالوری باشالند نه متخصالص و توانمند دایر شالود و این بخش

عمالال نفوذ مالدیریالت اداره مربوطاله در فعالالیالت هالا و تصالالالمیمالات مربوطاله خواهالد شالالالد. همچنین این امر منجر باله کالاهش اع

 نامحسوس، تحت نظارت یک نهاد بیپیشنهاد می
 
طر ، منصف و فراجناحی  گردد یک سازمان فراگیر، جامع و ترجیحا

در کشالور تأسالیس شالود که بر کار بخش نظارتی، نظارت مسالتمر و دقیق  باشالد()بهتر اسالت زیر نظر مقام معظم رهبری 

 داشته باشد.  

ای جّدی، نسالالبت به شالالناسالالایی نقایص و نقاط ضالالعف نظام کنم که مسالالالوالن کشالالوری، با عزم و ارادهدر پایان آرزو می

ند حوزه مدیریت کشالالالور بهره نظران توانموپرورش اقدام نموده و جهالت پیالدا نمودن راهکالارهای مؤثر، از صالالالاحبآموزش

 ای نزدیک، شاهد تحّول چشمگیر در عملکرد مدارس کشور باشیم. به امید آن روز. شااالله در آیندهگیرند تا ان 
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 (۱۳۹۶تا  ۱۳۹۳های همکاری دانشگاه و نظام آموزشی؛ گزارشی از یک تجربٔه همکاری )ها و چالشکامیابی

  2؛ سعیده باقری1شهین ایروانی

 چکیده  

هایی اسالالت که هر دو طر  به آن نیاز دارند. تالش برای ایجاد ارتباط میان دانشالالگاه و نظام آموزشالالی، یکی از ضالالرورت

وپرورش شالهر تهران )منطقٔه ای با یکی از مناطق آموزشنامهوتربیت دانشالگاه تهران، با امضالای تفاهمگروه فلسالفٔه تعلیم

سالاله را به اجرا گذاشالت. در طی این ساله سالال همکاری، هفده پروژٔه مکاری سالهوپرورش تهران(، یک برنامه هدو آموزش

همکاری تعریف شالد و هشالت پروژه به اجرا درآمد و در پایان برنامه به ساله پروژٔه نهایی برای اجرا رسالید که فرصالت اجرای  

ها ی منطقه بود. اهم این پروژهمدت و بلندمدت مدارس و تقاضالاها نیازهای کوتاهها فراهم نشالد. مبنای طراحی پروژهآن 

وچهارسالاعته برای مدیران و معاونان مدارس، برگزاری دو همایش در عبارت بودند از: برگزاری دو کارگاه آموزشالی بیسالت

عنوان مشالاوران مدیران  پژوهی و آموزش تلفیقی در یک مدرساله، پروژٔه حضالور دانشالجویان بهسالطن منطقه، دو طرح عمل

آموزان،  نامٔه کارشالناسالی ارشالد بر اسالاس مسالائل دانشقیم اسالاتید گروه، تعریف و انجام ساله پایان مدارس با نظارت مسالت

آموزان در قالب اجرای یک طرح پژوهشالالی، هماهنگی برای انجام کارورزی هدفمند  بررسالالی مشالالکالت یادگیری دانش

وتربیت، نجمن فلسالفٔه تعلیمهای اوپرورش در نشالسالتدانشالجویان دانشالکده در مدارس منطقه، حضالور نیروهای آموزش

نامه در جلسالات منطقه های درس دانشالکده؛ حضالور اعضالای تیم اجرای تفاهمدعوت از معلمان موفق مدارس در کالس

نامه به ها نیز به دلیل موانع موجود یا اتمام زمان تفاهمو مدارس و عضالالویت در کمیته پژوهشالالی منطقه. تعدادی از پروژه

وتربیت، اعضالای هیالت علمی دانشالکده و نیز دانشالجویان ها با کمک اعضالای گروه فلسالفٔه تعلیمسالرانجام نرسالیدند. پروژه

 تحصیالت تکمیلی گروه اجرا شد. 

 نامه. نگاری، تفاهمهمکاری دانشگاه و نظام آموزشی، تجربه  ها:کلیدوانه

 مقدمه:  

 بیان مسالله

ای از تعامل دانشالگاه و جامعه عنوان شالاخهپرورش بهوطور خای متخصالصالان علوم تربیتی و آموزشتعامل دانشالگاه، به

تواند پاسالخی برای معضالل قدیمی شالکا  میان دو عرصالٔه نظریه و اهمیت زیادی دارد. تالش برای برقراری این تعامل می

های  هاسالت که نارضالایتی از وضالعیت مدرساله فصالل مشالترک دیدگاهوتربیت فراهم کند. از سالوی دیگر دههعمل در تعلیم

اندرکاران امور سالیاسالی اسالت و همواره تقاضالای عمومی برای بهبود وضالعیت مدارس از سالوی اقشالار مردم و دسالت تمام

گذرد، با روند رو به افزایش انواع مشالکالت مدرساله و محصالوالت نظام ها مطرح شالده اسالت. هرچه زمان میمردم و دولت

و تخصالالصالالی همٔه ما )متخصالالصالالان حیطٔه علوم های آن مواجه هسالالتیم. وظیفٔه اعتقادی، اجتماعی  آموزشالالی و آسالالیب

تربیتی( در برابر این تقاضالالای عمومی این اسالالت که به سالالرا  نظام آموزشالالی برویم و برای رفع مشالالکالت آن تالش کنیم. 

یک از دو طر  را فراهم نکرده اسالت.  متأسالفانه نوع تعاملی که تا کنون میان این دو نهاد برقرار بوده اسالت، رضالایت هیو

 
  Siravani@ut.ac.irدانشیار گروه فلسفٔه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران   1

  S.bagheri1979@ut.ac.irآموختٔه مقطع دکتری گروه فلسفٔه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران دانش  2

mailto:siravani@ut.ac.ir
mailto:S.bagheri1979@ut.ac.ir


 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

70 
 

وپرورش در اند و نیروهای آموزشوپرورش دچار ناکامی و نارضالایتی شالدهه دانشالگاهیان در همکاری با آموزشطوری کبه

کاری برای برقراری تعامل اند. بنابراین یافتن راهتوانایی دانشالگاهیان برای حل مشالکالت مدرساله به دیدٔه تردید نگریسالته

 پرداختن و بررسی دارد. ای است که هنوز جای کارآمد میان این دو نهاد مسالله

 ضرورت وجود تعامل با نظام آموزشی  

های تربیت نیروی انسالالانی، وپرورش در زمینهاند. آموزشوپرورش و دانشالالگاه به هم نیازمند و وابسالالتههر دو نهاد آموزش

ابی و بررسالی های آموزشالی و درسالی، اسالتانداردها، رویکردهای ارزشالیتدوین مبانی نظری و اسالناد تحولی، تجویز برنامه

های ورودیتأمین   وپرورش شالالاملمسالالائل مبتالبه به متخصالالصالالان دانشالالگاهی نیازمند اسالالت. نیاز دانشالالگاه به آموزش

های  نامههای دانشالالگاهی معین، عالیق پژوهشالالی اسالالاتید و پایان دانشالالگاه، محوریت مدرسالاله و مسالالائل آن در رشالالته

 شود.  های واقعی میاز عرصٔه موقعیت  دانشجویی، عقیم ماندن فرآیند تولید دانش با جداماندن 

 رویکرد انتخابی

و   هاپژوهشدر حال حاضالالالر حضالالالور دانشالالالگالاهیالان در عرصالالالٔه نظالام آموزشالالالی محالدود و منقطع اسالالالت و تنهالا به اجرای 

ای هسالتند. در این سالبب دور بودن از محیط عمل فاقد اثربخشالی برجسالتههایی منحصالر اسالت که ضالعیفند یا بهنامهپایان 

وپرورش کشالالورمان و تحلیل منطقی و مسالالتند موضالالوع به این س از بررسالالی روند اقدامات اصالالالحی در آموزشتجربه پ

رسالالالد که راه دسالالالتیابی به اصالالالالحات کلی و کلی کنار بگذاریم زیرا به نظر میگرایانه را بهنتیجه رسالالالیدیم که رویکرد کل

 م اصالحی، ماهیتی عینی و جزئی دارد. باره مسدود است. ماهیت عمل، ماهیت جزئی است بنابراین اقدایک

عالوه بر آن، بررسالالالی تاریب تحوالت و اصالالالالحات آموزشالالالی در دنیای غرب نیز نشالالالان داد که کارکرد سالالالطوح باالی ظام 

توان از این سالطوح که با عرصالٔه عمل آموزش ارتباط آموزشالی باید منحصالر به وضالع قوانین و تولید اسالناد کلی باشالد و نمی

، توقع ایفای نقش در ترسالالیم نقشالالٔه راه داشالالت. زیرا ترسالالیم نقشالالٔه راه مسالالتلزم نگاهی جزئی و عملیاتی  مسالالتقیم ندارند

 است.  

هالای وزارتی و بنالابراین رویکرد انتخالابی مالا در این تجرباله برقراری تعالامالل بالا سالالالطحی فراتر از مالدرسالالاله، امالا فروتر از حوزه

گیری  ا این سالطن عالوه بر در اختیار داشالتن قدرت تصالمیموپرورش بود. زیر سالتادی، یعنی سالطن یکی از مناطق آموزش

 شد.  رو میها روبهطور مستقیم با مسائل آن ها نزدیک بود و بهبه مدرسه

 اهدا :  

 نامه به دنبال اهدا  زیر بود: شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در پیگیری امضای تفاهمدانشکدٔه روان 

 تالش برای نزدیک کردن دو عرصٔه نظریه )دانشکده( و عمل )منطقه و مدرسه(؛  

 وپرورش؛  وگو میان دو عرصٔه دانشگاه و آموزشایجاد فرصت برای گفت

 درسه برای کاهش مشکالت؛  کمک تخصصی به منطقه و م 

 تر در مدارس؛  ی دقیقهاپژوهشتر و مؤثرتر دانشجویان و اعضای هیالت علمی، انجام ایجاد فرصت برای ورود جدی
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 وپرورش برای دانشجویان و همکاران؛  تر از مدرسه و آموزشدستیابی به تصویری واقعی

 وپرورش توسط دانشگاه؛ آموزش نیروهای آموزش

 های دانشکده.  وپرورش در کالسایجاد فرصت برای حضور نیروهای توانمند آموزش

 روند اجرای طرح: 

آغاز شالالد )مقارن با آغاز مدیریت   ۱۳۹۳وپرورش منطقه در آبان ٔه آموزشنامه با نوشالالتن نامه به ادار سالالالٔه تفاهمدورٔه سالاله

بین رئیس دانشالالالکده و رئیس منطقه امضالالالا شالالالد. خرداد و تیر    ۳/۳/۱۳۹۳نامه در تاریب گروه(. پس از پیگیری، تفاهم

پاسالالب ندادن  دلیل به  ۱۳۹۳جلسالالات مداومی میان تیم دانشالالکده و مسالالالولین منطقه برگزار شالالد. از تیر تا آبان   ۱۳۹۳

طراحی و اجرای    ۱۳۹۳های بسالالالیار از آذر ها ارتباط قطع شالالالد. در نهایت با فراز و نشالالالیبمسالالالالولین منطقه به پیگیری

نامه ای از سالالوی دانشالالکده برای تمدید تفاهمنامه  ۱۳۹۶ادامه یافت. تیر    ۱۳۹۶ها آغاز شالالد و این ارتباط تا خرداد پروژه

نامه دریافت کردیم ای از سوی منطقه مبنی بر تمایل به تمدید تفاهمنامه  ۱۳۹۶ر  ارسال شد اما پاسخی دریافت نشد. آذ

نالاماله  سالالالالالٔه برقراری تفالاهمنتیجاله مالانالد. در طول مالدت سالالالهدلیالل ت ییر مسالالالالول منطقاله بیامالا تالش برای تحقق آن باله

 کنیم.  های مشترکی اجرا شد که در ادامه معرفی میپروژه

 ها: تعداد و عنوان پروژه

 های زیر است: نامه در کل هفده عنوان طرح و پروژه مطرح شد که شامل عنوان ر طی سه سال تفاهمد

طرح تربیالت اخالقی، طرح آموزش تالاریب، کالارگالاه مالدیران و معالاونالان مالدارس، کالارگالاه کالارمنالدان اداره، همالایش تربیالت 

الالدین اسالالالدآبالادی، برنالامالٔه جالامع پژوهی جمعی در مالدرسالالالٔه ابتالدایی سالالالیالدجمالالاسالالالالمی، طرح آموزش تلفیقی و عمالل

آور، پروژۀ مشالاوران  پرورشالی در مدرسالٔه شالهید یحیوی، طرح سالنجش حافظٔه فعال، همایش خودکشالی، طرح مدرسالٔه تاب

ای کارکنان اداره، طرح بررسالالی اختالالت یادگیری  های آموزشالالی در قالب همایش، کارگاه اخالق حرفهمدیران، بسالالته

وگو با  لالب کالارورزی هالدفمنالد، طرح دسالالالتیالار معلم در قالالالب کالارورزی هالدفمنالد، طرح زنالس گفالتآموزان ابتالدایی در قالادانش

 آموزان متوسطٔه اول دبیرستان سوده.  دانش

 ها:  بندی پروژهمعرفی و دسته

  کنیم و طی جدولی بندی میها را از دو منظر پیشالنهاددهنده و گسالترده بودن یا محدود بودن پروژه دسالتهژهابتدا این پرو

کنیم های اجرا شالده را معرفی میاند. بعد از آن پروژههای هر دسالته اجرا شالدهدهیم که چه بخشالی از کل پروژهنشالان می

 دهیم.  ها ارائه میو تحلیلی از عوامل مؤثر بر اجرای پروژه

 بندی از جهت پیشنهاددهنده:  دسته

شالالدند. در این میان سالالوی دانشالالکده پیشالالنهاد میشالالدند و گاهی از ها گاهی بنا بر درخواسالالت منطقه اجرا میپروژه

طور مشالترک از طر  دانشالکده و رشالد معلم  هایی هم بودند که به سالبب همکاری مجلٔه رشالد معلم با دانشالکده، بهپروژه

نامه طور مشالترک از سالوی هر دو طر  تفاهمفکری میان دانشالکده و منطقه بهپیشالنهاد شالدند. یک پروژه هم در اثر هم
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دهد که چه میزان از و نشالان می  کندمیها را معرفی  د. جدول زیر تعداد و درصالد هر کدام از این دسالته پروژهپیشالنهاد شال

 اند.  های هر دسته اجرا شدهپروژه

 درصد اجراشده تعداد اجراشده درصد تعداد پیشنهاددهنده

 ۱۰۰ ۲   ۱۲   ۲ منطقه  

 ۱۰۰ ۱   ۶   ۱ منطقه و دانشکده  

   ۲۷   ۳   ۶۵   ۱۱ دانشکده  

   ۶۷ ۲   ۱۷   ۳ دانشکده و رشد معلم  

   ۴۷ ۸ ۱۰۰   ۱۷ کل 

 

 نیمی از پروژه
 
هالا اجرا شالالالده اسالالالت. البتاله دو پروژه از یالازده پروژٔه در کالل از هفالده پروژه، هشالالالت پروژه یعنی حالدودا

 حساب نیامدند.  های اجرا شده بهپیشنهادشده از سوی دانشکده نیز آغاز شدند اما ناتمام ماندند. بنابراین جزو پروژه

 ها از جهت گستردگی:  بندی پروژهدسته

ها اسالالت. برخی  ها نقش داشالالته اسالالت، میزان گسالالتردگی پروژهرسالالد در اجرای پروژهیکی دیگر از عواملی که به نظر می

 محدود و کوتاهپروژه
 
نامه هایی هم بودند که تفاهممدت بودند و بعضالی دیگر گسالترده بودند. در این میان پروژهها نسالبتا

شد. اجرا شدن یا نشدن  ها دنبال مید اجرا از سوی مجریان خود پروژهها را داشت و رونفقط نقش وساطت در اجرای آن 

توانید در جدول زیر  بندی را نیز میها بسالتگی داشالته اسالت. این دسالتهها به عوامل دیگری مرتبط با مجریان آن این پروژه

 ببینید: 

تالالالالالالالعالالالالالالالداد  درصد تعداد بندیدسته

 اجراشده

درصالالالالالالالالالالالالالالد 

 اجراشده

   ۳۷   ۳   ۴۷   ۸ های گسترده  پروژه

   ۷۵   ۳   ۲۴   ۴ های محدود  پروژه

هالا وسالالالاطالت نالاماله در اجرای آن هالایی کاله تفالاهمپروژه

 داشت 

۵   ۲۹   ۲   ۴۰   

   ۴۷   ۸ ۱۰۰   ۱۷ کل 

 

 های اجرا شده: معرفی پروژه
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 شوند.  طور مختصر و سپس با تفصیل بیشتر معرفی میدر ادامه هشت پروژٔه اجرا شده ابتدا به

 کارگاه مدیران و معاونان مدارس )پیشنهادشده از سوی دانشکده، گسترده( 

 همایش تربیت اسالمی )پیشنهادشده از سوی منطقه، محدود(  

 ی )پیشنهادشده از سوی دانشکده و رشد معلم، گسترده( الدین اسدآبادپژوهی جمعی مدرسٔه ابتدایی سیدجمالعمل

 الدین اسدآبادی )پیشنهادشده از سوی دانشکده و رشد معلم،محدود(  طرح آموزش تلفیقی مدرسٔه ابتدایی سیدجمال

 طرح سنجش حافظٔه فعال )پیشنهادشده از سوی دانشکده، نقش وساطت( 

 ه، نقش وساطت(  آور )پیشنهادشده از سوی دانشکدطرح مدرسٔه تاب

 همایش خودکشی )پیشنهادشده از سوی منطقه، محدود(  

 پروژۀ مشاوران مدیران )پیشنهادشده از سوی دانشکده و منطقه، گسترده( 

 کارگاه مدیران و معاونان مدارس:  

های بنیادین نظام آموزشالالی ایران و ماهیت مفاهیم اصالاللی مطرح در آن  در آبان و این کارگاه با عنوان اآشالالنایی با مؤلفه

دهندگان  طی شش جلسٔه چهارساعته برای دو گروه از مدیران و معاونان مدارس سطن منطقه برگزار شد. ارائه  ۱۳۹۳آذر  

بر بود و پس از جادیه بودند. روند تصالالالویب و اجرای این پروژه بسالالالیار زمان این کارگاه خانم دکتر ایروانی و خانم دکتر سالالال

طور موازی برای کارکنان اداره  زمان با این کارگاه، کارگاه مشالابهی نیز بههای فراوان به نتیجه رسالید. قرار بود همپیگیری

های وردهای این کارگاه، ایجاد زمینهها از شالالالرکت در کارگاه، برگزار نشالالالد. از دسالالالتادلیل اجتناب آن برگزار شالالالود که به

های موفق بعدی اغلب در مدارسی اجرا شدند  طوری که پروژهکنندگان فعال کارگاه بود. بههمکاری بعدی توسط شرکت

 که مدیر یا یکی از معاونانشان در کارگاه مشارکت فعال داشتند. 

 همایش تربیت اسالمی:  

مناسالبت هفتٔه امور تربیتی برگزار شالد. اسالتقبال بنا به درخواسالت منطقه و به  ،۱۳۹۳روزه در سالوم اسالفند  این همایش نیم

های همایش توسالط کنندگان در همایش که مدیران و معاونان پرورشالی مدارس بودند، چشالمگیر بود. سالخنرانیشالرکت

 دول زیر آمده است: کنندگان در جوپرورش ارائه شد. عنوان و نام ارائهاستادان گروه مبانی اجتماعی و فلسفی آموزش

 کننده ارائه عنوان   ردیف 

 آقای دکتر خسرو باقری  تربیت دینی چگونه باید باشد     ۱

 آقای دکتر محمدرضا شرفی   ها به مسائل پرورشی چه باید کرد  برای برانگیختن توجه خانواده   ۲

 خانم دکتر شهین ایروانی  های پرورشی مدارستحلیل و بازبینی در فعالیت   ۳
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 الدین اسدآبادی:  های مدرسٔه سیدجمالپروژه

در مدرسالٔه ابتدایی سالیدجمال واقع در منطقٔه فرحزاد تهران اجرا شالد. ایدۀ اولیۀ   ۹۴تا اردیبهشالت   ۹۳دو پروژه از بهمن  

اونان این مدرسالاله در کارگاه  آموزان، با حضالالور دو تن از معپژوهی جمعی دربارۀ مسالالاللۀ پرخاشالالگری در دانشپروژٔه عمل

رشالد معلم، قرار شالد   های گروه با مجلهٔ دانشالکده و طرح مشالکالت فراوان این مدرساله، مطرح شالد. با توجه به همکاری

نامٔه پایٔه نهم مجلٔه رشالد معلم چا  شالود. پروژٔه آموزش تلفیقی نیز پس از طرح موضالوع از گزارشالی از این پروژه در ویژه

ها در مجموع شالانزده نفر از مدرساله و دانشالکده و مدرساله مورد موافقت قرار گرفت. در این پروژه سالوی مجله در شالورای

عنوان ضالمیمٔه شالده بهنامٔه پایٔه نهم، چا هایی از اجرای هر دو پروژه در ویژهمجلٔه رشالد معلم مشالارکت داشالتند. گزارش

 رشد معلم ارائه شده است.    ۹۴شمارٔه مهر 

 همایش خودکشی:  

آموزان مدارس کشور اتفاق هجده مورد خودکشی در میان دانش  ۱۳۹۴-۹۵مطابق گزارش مطبوعات در سال تحصیلی  

ها درون یکی از مدارس منطقٔه دو، باعث درخواسالت یک سالخنرانی در افتاده اسالت. رد دادن یک مورد از این خودکشالی

جای یک سالالخنرانی همایشالالی حادثه شالالد. گروه به این زمینه از سالالوی رئیس منطقه برای کاهش بار روانی ناشالالی از این

های گوناگون تدارک دید که مانند همایش قبلی با اسالالتقبال  چهارروزه در دو هفتٔه متوالی با حضالالور اسالالتادانی از رشالالته

 خوبی مواجه شد.  

 پروژٔه مشاوران مدیران:  

ه مدت شالالش ماه اجرا شالالد. سالالیزده این پروژه با مشالالارکت بیسالالت نفر از دانشالالجویان و اعضالالای هیالت علمی دانشالالکده ب

مدرساله )در مقاطع ابتدایی، متوسالطٔه اول، متوسالطٔه دوم و هنرسالتان( توسالط منطقه انتخاب شالدند و دانشالجویان گروه 

 برای حضور در مدرسه به مدیران معرفی شدند.  

 نحوۀ حضور و مشارکت دانشجویان در امور مدرسه بسیار وابسته به نظر مدیران بود. در بعضی مد
 
ارس، دانشجویان صرفا

گر در کنار مدیر یا یکی از معاونان حضالالور داشالالتند و در برخی دیگر، مدیر و معاونان مدرسالاله از ایشالالان در حد مشالالاهده

های درس هم راه یافتند. دو عنوان کمک برای انجام هر امری استفاده کردند. در برخی مدارس دانشجویان به کالسبه

هالای این آموزان  و دیگری بالا عنوان اطرح کتالابخوانی  براسالالالاس یالافتالههالای گفتگو بالا دانشپروژه یکی بالا عنوان اکالس

 نامه ناتمام ماندند.  دلیل پایان یافتن مدت تفاهمپروژه طراحی شد که به

 آور: های سنجش حافظٔه فعال و مدرسٔه تابطرح

های آموزشالالی  )سالالنجش حافظٔه فعال( در گروه  آور( و طرح پژوهشالالیها در قالب رسالالالٔه دکتری )مدرسالالٔه تاباین پروژه

ها فراهم شالد.  نامه امکان همکاری مدارس و منطقه با این طرحواسالطۀ امضالای تفاهمدانشالکده در دسالت اجرا بودند که به

آور یک مدرساله از منطقه برای اجرای طرح در اختیار پژوهشالگر قرار گرفت و برای حافظٔه فعال شالشالصالد  برای مدرسالٔه تاب

نامه در این بود که سالالازوکارهایی  عنوان نمونه از سالالوی منطقه به گروه پژوهشالالی معرفی شالالدند. نقش تفاهمموز بهآدانش

کردند، فراهم برای تسالهیل همکاری منطقه با پژوهشالگران و همچنین دانشالجویانی که برای کارورزی به اداره مراجعه می

 کرد. 
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 ها: عوامل مؤثر بر اجرای پروژه

اند. این عوامل عبارتند از: پیگیری از طر  های موفق، عوامل گوناگونی نقش داشالالالتهرسالالالد در اجرای پروژهبه نظر می

های پیشالالنهاد شالالده از طر  دانشالالکده )مانند پروژه کارگاه مدیران و معاونان مدارس(؛ نیاز فوری  دانشالالکده برای پروژه

)مانند همایش تربیت اسالالمی و همایش خودکشالی( و عدم نیاز به های پیشالنهاد شالده از طر  منطقه  منطقه برای پروژه

 های مشترک با مجلٔه رشد(.  اختصای زمان و بودجه از طر  منطقه )مانند پروژٔه سنجش حافظه فعال و پروژه

 ها: های اجرای پروژهچالش

 ا مواجه شد:ههای زیر در روند همکاری و اجرای پروژهنامه خیلی زود با چالشتیم اجرایی تفاهم

دادند. در وپرورش به این همکاری عالقه داشالالتند، اما در انجام اقدامات الزم تالشالالی از خود بروز نمینیروهای آموزش 

 داشتند؛  شدند اما تالشی نیز مبذول نمیها نمیواقع نیروهای منطقه مانع فعالیت

 شد؛  ها عنصر مهمی محسوب نمیریزی و اقدامات برای آن زمان در برنامه

گرفت.  برنامٔه همکاری با دانشالالگاه در نظام اداری منطقه فاقد جایگاه مشالالخص بود و لذا در روند معمول اداری قرار نمی

هالای متعالدد برای انجالام یالک اقالدام الزم بود. برای مواجهاله بالا این چالالش دسالالالتیالار اصالالاللی مسالالالالول تیم، هر  گالاه پیگیری

ها، مراجعات دانشالجویان برای کارورزی یا انجام شالد تا اجرای برنامهمیدوشالنبه در دفتر معاونت پژوهشالی اداره مسالتقر  

 را هماهنس کند؛    هاپژوهش

 کندی سیستم اداری در انجام امور در دانشگاه نیز مشهود بود؛  

وپرورش با سالختی زیادی همراه بود. ویژه توسالط ادارٔه آموزشها بهمالی پروژهتأمین   هر دو طر  مشالکل مالی داشالتند و

 های بسیار مفید نظیر احیای کتابخانه در مدارس ابتدایی شد؛  مشکالت مالی مانع اجرای بعضی از پروژه

اعتمادی  ها همراه با بینگرش نیروهای اداره و مدارس به وزارت متبوع خودشان و توانایی مدرسه منفی و به دانشگاهی

 بود؛  

شالدت به باور اصالالحات از باال معتقد سالاخته بود و نقش  ن را بههای سالتادی، ایشالاعادت به تعیین همه چیز از سالوی حوزه

 مؤثری برای سطوح اداره و مدرسه قائل نبودند و پیامد آن، عادت به گذران امور روزانه در اداره و مدرسه بود. 

اه برای  توان اظهالار داشالالالت که برنامٔه ثابت و بدون انعطالا  مدرسالالاله، حتی مانع از برگزاری جلسالالالاتی کوتالدر مجموع می

ریزی و همکاری و اجرای برنامه در مدرسالاله اسالالت. در طول هفته حتی یک سالالاعت فرصالالت دور هم جمع شالالدن و برنامه

 آموزان برای معلمان و کادر فراهم نیست.گفتگو دربارٔه مسائل مدرسه و دانش

ی از معاونین سالرپرسالتی در طول ساله سالال همکاری، دو بار ریاسالت منطقه ت ییر کرد. در این فاصالله نیز چندین ماه یک

زد و کمترین آسالالالیالب آن، تالأخیرهالای طوالنی در هالا آسالالالیالب میمنطقاله را برعهالده داشالالالت. این شالالالرایط باله اجرای برنالاماله

توانالد فرآینالد اجرای  هالا بود، در حالالی کاله مالدرسالالاله محالدودیالت زمالانی دارد و این محالدودیالت میهمالاهنگی و اجرای برنالاماله

ا بیشالالالترین آسالالالیب مربوط به زمانی بود که با دومین برکناری ریاسالالالت منطقه، عمال  الشالالالعاع قرار دهد. امبرنامه را تحت

 نامه نیز منتفی شد.  تمدید تفاهم
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ها، ها و پروژهویژه تالش برای اینکه برنامهاصالالرار و پیگیری تیم دانشالالکده در کنار همراهی نسالالبی نیروهای اداری، و به

زمینٔه همکاری و همراهی روزافزونی را از سوی مدارس منطقه فراهم کرد   مبتنی بر نیازهای مدارس تعریف و اجرا شوند،

شالالان با مسالالالول تیم طور مسالالتقل برای همکاری و حضالالور دانشالالجویان کارآمد در مدرسالالهو بعضالالی از مدیران مدارس به

مشالالالاهالده    هالاهالای جالدی از سالالالوی مالدیران برخی از مالدارس در برابر برنالامالهکردنالد. امالا گالاهی نیز مقالاومالتهمالاهنگی می

ها به نیروهای سالالتادی  اعتمادی آن رسالالید این مقاومت ناشالالی از بیشالالد. هرچند این موارد زیاد نبودند اما به نظر میمی

 منطقه بود. 

 ها:  یافته

ترین نکته ها از بدو اقدام نزدیک به چهار سال به طول انجامید و نکاتی را برای ما روشن ساخت. مهممجموعٔه این تالش

های محدود، به زمان و نیروی انسالالانی به مراتب بیشالالتری از اجرای یک های عملی، حتی پروژهکه اجرای پروژهاین بود 

نفر به مدت چهار ماه   ۹ها که در سالالطن تنها یک مدرسالاله اجرا شالالد،  برنامٔه نظری و پژوهشالالی نیاز دارد. در یکی از پروژه

 کردند.  مشارکت می

از سالویی حضالور در مدارس برای دانشالجویان گروه بسالیار مفید و روشالنگر بود.  با این حال این تالش ارزش داشالت زیرا

وتربیالت واقعی را تمالاشالالالا و درک کردنالد، از سالالالوی دیگر بالا توجاله باله بالازخورد همکالاران مالدارس، دانش هالا دنیالای تعلیمآن 

های فرداصالالح پیش ویژه در شالناخت وای، بهها و جلسالات مدرسالههای ارائه و گفتگو در گردهماییدانشالگاه و فرصالت

ی  هالاپژوهشافزایی ایشالالالان بسالالالیالار مؤثر بود.  هالای روزمره در کالس مهالارتمعلمالان دربالارٔه جوانالب مسالالالائالل و فعالالیالت

دانشالالگاهی چنانچه در تعامل با مدرسالاله و نظام آموزشالالی قرار گیرند، تأثیری عمیق در شالالناخت مسالالایل و کمک به حل 

شالت. نگاه و زبان اهل دانشالگاه و اهل مدرساله تفاوت دارد؛ برای رسالیدن  مشالکالت آموزشالی و پرورشالی مدارس خواهند دا

به زبان و فضالای مشالترک و رسالیدن به مرزهای همکاری، الزم اسالت صالبوری پیشاله کنیم و اصالل تدریج در نیل به فضالای 

 مشترک را به رسمیت بشناسیم.  

نجام رسالالالتش مواجه اسالالت، اما آنگاه که  های زیادی در ادانشالالگاه هر چند خود نیز یک نهاد آموزشالالی اسالالت و با چالش

ترین و اولین گام توفیق در همکاری، پذیرش گرایانه دارد. مهمگرانه و غایتگوید، نگاهی بسیار مطالبهدربارٔه مدرسه می

شش   توان درسالٔه دانشگاه و منطقه را میها و دستاوردهای همکاری سهها اسالت. در نهایت یافتهها و تکیه بر آن واقعیت

 بندی کرد: محور دسته

 نامه؛ مشکالت اجرای تفاهم

 نامه؛ عوامل مؤثر بر اجرای تفاهم

 های مرتبط با نحوۀ برقراری تعامل مؤثر؛  یافته

 ها؛  های مرتبط با وضعیت مدرسهیافته

 های مرتبط با دانشگاه؛ یافته

 وپرورش.  های مرتبط با شناخت نظام آموزشیافته
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 نامه: مشکالت اجرای تفاهم  -۱

بخشالالی از این مشالالکالت در دو عرصالالٔه اداری دانشالالکده و منطقه مشالالترک بودند. بالتکلیفی سالالیسالالتم اداری در مقابل 

های مالی هر دو طر  اند؛ روند کند اداری و مشالالمول مرور زمان شالالدن امور و کاسالالتیتعامالتی که از قبل تعریف نشالالده

 ها از این دسته بودند.  ها، گسترش و تعمیق آن هایی برای فعالیتبرای ایجاد فرصت

 توان به این موارد اشاره کرد: بخشی از مشکالت، خای منطقه بودند. در این دسته می

های ش منفی به بحثها؛ نگرها، نگرش منفی به آموزشاعتمادی به دانشالالگاهیان و توانایی آن مشالالکالت نگرشالالی: بی

نظری و تالأکیالد بر کالاربرد؛ نگالاه منفی باله صالالالالحیالت وزارتخالانالٔه متبوع؛ بالاور باله نالاتوانی و اثربخشالالالی کم مالدرسالالاله؛ بالاور باله  

 منزلٔه تنها راه ت ییر و در نهایت مقاومت و احساس خطر از ورود دیگران به عرصٔه مدرسه.  اصالحات از باال به

های تفاوتی و عدم پیگیری برنامهها؛ بیمان و اهمیت آن برای مدرساله و اجرای پروژهمشالکالت اجرایی: غفلت از عنصالر ز

جویی شالالده؛ ابراز تمایل به همکاری بدون اقدام عملی؛ عادت به گذران امور روزانه بدون اولویت راهپیشالالنهادی یا توافق

 برای مشکالت اصلی.  

 نامه: عوامل مؤثر بر اجرای تفاهم  -۲

نامه با وجود مشالالکالت در مجموع قرین به توفیق بوده اسالالت. دلیل این توفیق نسالالبی را اجرای تفاهم توان گفت کهمی

 توان در عوامل زیر جستجو کرد: می

تفاوتی ای و اداری به موضالالالوع. تالش جدی ما برای ناامید نشالالالدن از بیاشالالالتیاق و تالش وجودی ما و نه نگاهی وظیفه

 شخصی ناشی از آن؛  عملی و عبور از پیامدهای هیجانی 

 آمادگی نیروهای دانشکده برای شرکت در جلسات مختلف مدیران، مشاوران و...؛  

 های دانشکده؛  اعالم آمادگی و حضور استادان و دانشجویان گروه فلسفه و دیگر گروه

مکاران برای  نامه در مدارس توسالط مسالالولین منطقه و مدیران در روندی تدریجی و دعوت از هپذیرش حضالور تیم تفاهم

 حضور در مدرسه و جلسات؛  

 ورود اساتید به مدرسه و دانشجویان به عرصٔه مدرسه و کالس درس؛  

هالای  هالای فکری و نگرشالالالی مالا و نیروهالای مالدارس و برخی نیروهالای منطقاله باله واسالالالطالٔه برگزاری برنالامالهنزدیالک شالالالدن افق

 آموزشی و گسترش گفتگوها؛  

 های پیشنهاد شده.  باره از طر  دانشکده برای اجرایی شدن پروژههای چندین ناپذیری در پیگیریخستگی

 های مرتبط با نحوۀ برقراری تعامل مؤثر: یافته  -۳
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پذیر شالالالد که سالالالطن توقع خودمان را از این تعامل رسالالالد تعامل مؤثر با منطقه به این ترتیب امکان در مجموع به نظر می

ها صبور و خویشتندار بودیم و تالش ها و فراموشی؛ در مواجهه با غفلتپایین آوردیم؛ تالش کردیم موقعیت را درک کنیم

 ویژه مدرسه، باخبر است، ایجاد اعتماد کنیم. کردیم با نمایاندن این امر که دانشگاه از مشکالت نظام آموزشی، به

ه مرز تعطیل تالش و توفیق خواهد گرایی آن را بگرایانه باشالالد زیرا ایدئالورود به عرصالالٔه ارتباط با نظام آموزشالالی باید واقع

هالای گونالاگون، نیالازمنالد عزم جالدی، ایمالان باله ضالالالرورت آن و رسالالالانالد. ایجالاد ارتبالاط همکالاری بالا نظالام آموزشالالالی، در بخش

های اول با  پیگیری برای تحقق آن اسالت. هر گروه دانشالگاهی دیگری که بخواهد مانند ما این مسالیر را طی کند، در گام

رو خواهد شالد و اگر دانشالگاه پیگیر نشالود یا ناامید شالود، هرگز این رشالتٔه ر نظام آموزشالی روبهمقاومتی جدی در سالاختا

ارتباط ایجاد نخواهد شالد. باید در رفتار و گفتار این پیام را به نظام آموزشالی منتقل کنیم که دانشالگاه در پی نقد نیروها و 

ن این آگاهی و درک و صالمیمیت و احترام در تعامالت ها نیسالت و تنها قصالد کمک و همکاری دارد. نشالان دادعملکرد آن 

نیاز چنین رفتار و های مالی در ایجاد این همکاری یک ضالالالرورت اسالالالت. پیشو صالالالر  وقت و تالش حتی بدون انگیزه

 طور خای است. طور کلی و مدرسه بهگفتاری داشتن نگرش مربت و امیدوار دربارٔه نظام آموزشی به

 ها  ا شالکسالتن دیوار مقاومت و باز شالدن راه ارتباط و گفتگو با مدرساله بود. مدرسالهبزرگترین دسالتاورد طرح م
 
تر،  فعال  عموما

کنند. مقاومت رایج کنند و از حضور نیروها در مدرسه استقبال میها برخورد میتر از منطقه با برنامهمندتر و جدیعالقه

 اهش گذاشت.  تدریج رو به کو پیشینی که ما نیز با آن مواجه بودیم، به

 ها:  های مرتبط با وضعیت مدرسهیافته  -۴

، به کندمیوپنجه نرم ها دستحضور در مدرسه و ارتباط با مجموعٔه مدارس، برخی از مشکالتی را که مدرسه روزانه با آن 

 بندی کردیم: ترین مشکالتی که مشاهده کردیم را در سه گروه دستهما نمایاند. مهم

 ها.  آموزان ناشی از معضل طالق و آشفتگی خانوادههای اخالقی و روانی دانشجهه با انواع آسیبمشکالت تربیتی: موا

آموزان، کالاهش انگیزه و تمرکز  ای معلمالان، مشالالالکالت ارتبالاطی معلمالان و دانشمشالالالکالت آموزشالالالی: مشالالالکالت حرفاله

 های نامناسب ارزشیابی. آموزان و روشدانش

 مشکالت اقتصادی: مشکالت ناشی از فقر مالی و فقر نیرو، فقر فضای مناسب. 

کنند.  نیروهای مدرسه دلسوزترین اعضای نظام آموزشی هستند و با وجود مشکالت برای انجام رسالت مدرسه تالش می

شالالان برای حل همین های فوری و دانش کاربردی هم، درگیری هر روزه و نیاز فوری ایحلعلت اصالالرار بر درخواسالالت راه

 مشکالت است.

 های مرتبط با دانشگاه: یافته  -۵

مدت ساله سالال تالش برای برقراری ارتباط میان دانشالگاه و نظام آموزشالی، عالوه بر کسالب شالناخت بهتر از مدرساله، به ما 

های  این راستا یافتهکمک کرد با ساختار دانشگاه و طرز فکر و نگرش دانشگاهیان دربارٔه مدرسه نیز بهتر آشنا شویم. در 

 ما عبارتند از: 

 های پیشنهادی عالقه دارند؛  استادان و دانشجویان به حضور در مدرسه و همکاری در اجرای برنامه 
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 کرد؛  ها همکاری مینامه همراه بود و برای کمک به پیشبرد برنامهدانشکده با تیم تفاهم

آمده برای پژوهش در مدرسه یا حضور دانشجویان در مدرسه و ساختار نظام دستاستادان به استفاده از امکان ارتباط به

 مند بودند؛  آموزشی عالقه

تواند به مدرساله و نظام آموزشالی یاری کند دانش پایه اسالت و این دانش میشالناسالی و علوم تربیتی دارای دانشالکدٔه روان 

 هرچند این دانش پایه باید با حضور اساتید در عرصٔه عمل پخته شود؛ 

 های اداری است؛  جریان امور اداری در دانشکده، همانند منطقه کند است و این گویا ویژگی تمام نظام

ها آمادگی برای همکاری در یک برنامه و یا بسالتٔه مشالخص را یف اسالت، در واقع آن انگیزٔه پیگیری در برخی همکاران ضالع

 کنند؛ ریزی و پیگیری اجرا نمیدارند اما چندان خود را درگیر امور برنامه

ترین مانع اصالاللی تعامل از سالالوی دانشالالگاه اسالالت. برخی از این های نادرسالالت مهمفردوجود و حاکمیت نسالالبی پیش

 شوند:  ها مواجه بودیم، در ادامه عنوان میت که ما با آن های نادرسفردپیش

وپرورش پر از اشالکال اسالت و این وپرورش هسالتیم؛ آموزشما دارای توانایی، تخصالص و برتری نسالبت به نیروهای آموزش

وپرورش آسالالان و فاقد پیچیدگی اسالالت وپرورش اسالالت؛ مسالالائل آموزشناشالالی از ناتوانی یا ناخواسالالتن نیروهای آموزش

هایی واسالتن توانسالتن اسالت(؛ اکسالیر حیات و نجات نظام آموزشالی در دسالتان ماسالت؛ ما باید تعیین کنیم چه تصالمیم)خ

 ها باشند. وپرورش باید مجری این تصمیماجرا شوند و نیروهای آموزش

برقراری نالاماله برای عنوان مجری تفالاهموپرورش بالهعالوه بر نکالات مطرح شالالالده، گروه مبالانی اجتمالاعی و فلسالالالفی آموزش

قدم شالده بود رو بود. الزم اسالت ابتدا اشالاره کنیم که گروه برای انجام این پروژه پیشهایی جدی روبهاین تعامل با چالش

شالد و در تمام جلسالات کرد. هر اقدامی برای تحقق برنامه الزم بود پیگیری میای که الزم بود همکاری میو در هر زمینه

هالا در جریالان بود امالا ای در تمالامی موقعیالتکردنالد. همکالاری صالالالمیمالانالهگروه شالالالرکالت می  گفتگو بالا منطقاله نمالاینالدگالانی از

 داد:  ها را کاهش میها و پیگیریمشکالت زیر اثربخشی فعالیت

 وتربیت با نیازهای عینی منطقه فاصله داشت؛ دانش نظری فلسفٔه تعلیم

 مدرسه وجود نداشت؛  ای برای این تخصص و دانشجویان این رشته در  شدهجایگاه تعریف

 ی پایه برای حضور در مدرسه و کالس درس را نداشتند؛  هامهارتدانشجویان  

 خوانی نداشت؛  ماهیت نظری رشته با مطالبات فوری و عملیاتی کادر مدرسه هم

 ؛  دانشجویان با روانشناسی رشد کودک و نوجوان، مسایل نوجوانی و دروس روانشناسی تربیتی آشنایی کافی نداشتند

 تبدیل مسائل عینی و جزئی مدارس به موضوعات نظری و پژوهشی مرتبط با رشته کار دشواری بود.  

 وپرورش:  های مرتبط با شناخت نظام آموزشیافته  -۶
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تر دربارٔه نظام آموزشالی، از دسالتاوردهای مهم این تجربه بود. اولین یافتٔه ما در این راسالتا این بود کسالب شالناختی دقیق

مدرساله با    مرال  های نهادهای حکومتی و اجتماعی هسالتند.  فشالار اسالت و این فشالارها ناشالی از بدکنشالیتحتکه مدرساله  

اند. با مشالکالتی چون  هایی از هم پاشالیده به مدرساله آمدهدیده درگیر اسالت که از خانوادهآموزانی پرمشالکل و آسالیبدانش

کالاری سالالالایر نهالادهالای  اسالالالت کاله هماله باله دلیالل کمبیکالاری و اعتیالاد والالدین و ضالالالعف فرهنگی، اخالقی جالامعاله درگیر  

 اند.  اجتماعی، حکومتی ایجاد شده

وپرورش دارد. شاید بتوانیم ترین جایگاه را در نظام آموزشی و وزارت آموزشدومین یافتٔه ما این بود که مدرساله فرودسالتانه

این جایگاه فرودسالتانه در سالاختار نظام این جایگاه را با عبارت امدرساله زیر پای همه  توصالیف کنیم. فشالارهای ناشالی از 

 آموزشی عبارتند از: 

 وتربیت؛  ها و مشکالت واقعی عرصٔه تعلیمبدنٔه بسیار طوالنی وزارتخانه و در نتیجه انقطاع از واقعیت

 ها؛ دهیها و دستورات و کررت گزارشتعدد مراجع باالدستی مدرسه و در نتیجه کررت بخشنامه

 های وزارتی؛  ویژه با بخشهای ستادی و بهسه با حوزهقطع امکان تعامل مدر 

 پنهان شدن وزارتخانه و حوزٔه ستادی پشت مدرسه؛  

 جای وزارتخانه و بدنٔه اجرایی. های ناعادالنه دربارٔه مدرسه بهمحاکمه و قضاوت

 جا دارد در اینجا به تمایزهایی که میان نظام آموزشی و مدرسه قائل هستیم، اشاره کنیم: 

رسالالانی به تمایز در نوع رسالالالت: رسالالالت مدرسالاله همان رسالالالت نظام آموزشالالی نیسالالت زیرا وظیفٔه نظام آموزشالالی خدمات

 آموز است؛  مدرسه و وظیفٔه مدرسه ارائٔه خدمات آموزشی و تربیتی به دانش

درسالالاله بالایالد فرآینالدمحور  توان بالا محصالالالول آن ارزیالابی کرد امالا ارزیالابی مالتمالایز در معیالارهالای ارزیالابی: نظالام آموزشالالالی را می

 باشد؛  

تمالایز در امکالان ارزیالابی و نظالارت بر عملکرد: هنگالام ارزیالابی از هر عملکردی بالایالد ببنیم کالدام مرجع پالاسالالالخگو اسالالالت: 

 مدرسه یا وزارتخانه؛  

 بر هم منطبق نیسالالها: مجموعٔه مشالالکالت مدرسالاله و مجموعٔه اولویتها و اولویتتمایز در برنامه
 
تند  های مسالالالوالن لزوما

 ها را بشناسیم. بنابراین باید میان این دو مجموعه تمایز قائل شویم و نسبت میان آن 

 گیری و پیشنهاد: نتیجه

حل باشالالالد. با این حال راه کنیم که بهترین راهحل نیسالالالت. اما فکر میایم. هر چند که این تنها راهما راه را درسالالالت رفته

 نخواهد بود.برای انتخاب هر رویکرد دیگری بسته 

بین، صالالمیمی و منصالالف باشالالیم. باز شالالدن راه و کاهش مقاومت دسالالتاورد بزرگی محسالالوب  برای ایجاد ارتباط باید واقع

 شود.  می
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وپرورش، دانشالالالگالاه بالایالد سالالالکالانالدار این ارتبالاط بالاشالالالد. حتی داشالالالتن اتالاق نیز  هالا در آموزشباله دلیالل عمر کوتالاه مالدیریالت

 باط نیست.  شدن ارتمتضمن تداوم حضور و نهادینه

هایی است که محدود باشند و تعداد بیشتری مدرسه  مدرسه باید در اولویت قرار گیرد. اما نه یک مدرسه. اولویت با برنامه

 را در بر گیرند. 

 های طالیی و آماده برای فعالیت است.  دورٔه ابتدایی فرصت

یکباره، بدون نیاز به صالر  مدت طوالنی و بدون  ها لحاظ شالود: موردی،  های همکاری باید این ویژگیدر طراحی برنامه

 تداوم و بدون نیاز به اقدامی جدی از سوی عوامل منطقه.  

 های مؤثری هستند.  مدت در قالب همایش و کارگاه آموزشی روشهای کوتاهآموزش

لی قانونی و عنوان محمتشالالالکیالل شالالالورای مداوم همکالاری متشالالالکالل از نمالاینالدگان دانشالالالکالده و مدیر و معالاونین اداره، به

  ها گامی بسیار مهم و مؤثر خواهد بود. ساختاری برای این نوع همکاری
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 رفتهای برونها و راهبازخوانی تجربه اصالحات متمرکز در کشورهای در حال توسعه: چالش

   1مرضیه عالی

 چکیده:

ند دهه تا یک سالده دارد این در حالی ای از چهای آموزشالی جهان دارای سالابقهگرایانه متمرکز در نظامهای اصالالحبرنامه

ترین  صالورت پراکنده در حال انجام بوده اسالت. مهمهای اصالالحگرانع توسالط اشالخای و بهاسالت که تا قبل از آن حرکت

شالالده اسالالت موانعی اسالالت که سالالر راه توسالالعه گزارشچالشالالی که در مسالالیر اصالالالحات آموزشالالی در کشالالورهای درحال

خواه ایجادشالالده که  های تحولهای مختلف فکری و اعتقادی موسالالوم به گروهوهطلبان فردی و کنشالالگران و گر اصالالالح

شالالده اسالالت. در این های فردی و دولتی اسالالت در نظر گرفتهعنوان موج سالالوم اصالالالحات آموزشالالی ایران پس از کنشبه

ن توسالالالعاله همچون مکزیالک، فیلیپین، چیهالای اصالالالالحی کشالالالورهالای درحالالپژوهش اسالالالتنالاد مربوط باله گزارش برنالاماله

هالای  هالای مشالالالترک انجالام برنالامالهترین چالالشپالاکسالالالتالان و کلمبیالا مورد تحلیالل قرار گرفالت و نتالایج تحلیالل نشالالالان داد مهم

توسالالعه در علوم اند از: تعلیق مفاهیم مربوط به کشالالورهای درحالتوسالالعه عبارتاصالالالحی متمرکز در کشالالورهای درحال

عات نظری زیاد اطالعات تجربی کم، ضالعف سالیسالتم های جهانی، اطالهای حاصالل از کسالب شالاخصانسالانی، گژدیساله

توسعه. در همین راستا اغلب ها و بازتولید طبقه متوسط و غیر کارآفرین در کشورهای درحالسازی قدرتکنترل و شالبکه

اند که اسالالتقالل مدرسالاله نقش  رفتی را برای وضالالعیت نظام آموزشالالی کشالالورشالالان ارائه نمودههای برون گزارش گران راه

هالای  هزینالهتالأمین    وپرورش کوپنی وانالد از: توجاله باله آموزشهالا عبالارترفالت از چالالشهالای برون آن دارد این راه  محوری در

هالای فعالال معلمالان. دهالد. توجاله باله گروهصالالالورت کوپن قرار میهالایی کاله دولالت در اختیالار والالدین بالهمالدارس از طریق یالاراناله

درسالی و همراهی در فرایندهای کالس و آموزشالی و برنامههایی متشالکل از والدین جهت پیگیری وضالعیت  تشالکیل گروه

 وظایف مدرسه است.  

 رفتهای برون توسعه، اصالحات متمرکز، راهکشورهای درحال  وانگان کلیدی:

 بیان مسئله

ای حدود چند دهه تا یک سالالده دارد این در های آموزشالالی جهان دارای سالالابقهگرایانه متمرکز در نظامهای اصالالالحبرنامه

صالالورت پراکنده در حال انجام بوده اسالالت. های اصالالالحگرانع توسالالط اشالالخای و بهحالی اسالالت که تا قبل از آن حرکت

هجری   ۴۰هالای  رن آموزشالالالی ایران تالا قوام یالافتن آن در دهالهگیری نهالاد مالدمرالال در ایران نیز در ابتالدای شالالالکاللعنوان باله

ازآن نهاد رسالمی و به های کنشالگران فردی همچون رشالدیه، امیر کبیر و غیره صالورت گرفته اسالت و پسشالمسالی با تالش

های زمانی در کل  به فرایندهای تربیتی شالالالد و اصالالالالحات مختلف تربیتی در دوره  دهیسالالالامان دار عبارتی دولت عهده

های اصالالحی در ریزی و اجرایی شالد. تداوم برنامهصالورت متمرکز برنامهوپرورش و توسالط دولت مرکزی بهتم آموزشسالیسال

 ای از آن است.  نمونه  ۸۰ت ییرات مختلف سیستم آموزشی در دهه 

جاد  وپرورش ایهای اصالالالحی توانسالالته تحوالت مربتی را در گسالالترش و توسالالعه کمی آموزشاگرچه در ایران این برنامه

هالای تنهالا در اجرای برنالامالههالا نالههالایی وجود دارد. این نگرانینمالایالد. امالا در خصالالالوی گسالالالترش کیفی همچنالان نگرانی

 
 m.aali@ut.ac.irعضو هیالت علمی دانشگاه تهران،  1

mailto:m.aali@ut.ac.ir
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های سالایر کشالورهایی که تجارب مشالترکی دارند نیز به چشالم  توسالعه و سالند تحول در ایران وجود دارد، بلکه در گزارش

 خورد.  می

وپرورش دارند. های زیادی اسالت سالعی در اصالالحات نهادی در آموزشسالالتوسالعه نیز  سالایر کشالورهای موسالوم به درحال

های خود به شالالرح و بازنگری این اصالالالحات  کشالالورهایی همچون مکزیک و فیلیپین و چین پاکسالالتان کلمبیا در گزارش

د. ناکامی  خور ها سالخن از نوعی ناکامی در اصالالحات نهادی و متمرکز به چشالم میاند. اما در خالل این گزارشپرداخته

های اصالالحی و نهادی متمرکز حتی که برنامهطوریوپرورش، بهو ناامیدی در اصالالحات متمرکز نهادی در تحول آموزش

 های اصالحی فردی شده است.  مانع از موفقیت کنش

ین خورد این اسالالالت که تمامی اصالالالورت مشالالالترک به چشالالالم میشالالالده از این نوع از تجربیات بههای ارائهآنچه در گزارش

های آن را در وپرورش دارند. و چالشهای تحولی از باال به پایین در درون نهاد آموزشکشالالورها تجربه اصالالالحات و برنامه

 اند. ها ارائه کردهرفتی از آن های برون هایشان روایت و گاه راهگزارش

ی اسالالالت که سالالالر راه شالالالده اسالالالت موانعترین چالشالالالی که در مسالالالیر اصالالالالحات آموزشالالالی در این کشالالالورها گزارشمهم

خواه اسالالت که در این های تحولهای مختلف فکری و اعتقادی موسالالوم به گروهطلبان فردی و کنشالالگران و گروهاصالالالح

هایی اسالالت که در شالالده اسالالت. این موج شالالامل تالشعنوان موج سالالوم اصالالالحات آموزشالالی ایران در نظر گرفتهمقاله به

خواه، رویکردهالای مختلف دینی و هالای تحولت فعالالیالت گروههالای اخیر برای اسالالالتقالل بیشالالالتر مالدارس جهالسالالالالال

رویکردهای مختلف تربیتی صالالورت گرفته اسالالت و تقاضالالای اسالالتقالل بیشالالتر فکری و عملی را از نظام رسالالمی و متمرکز 

های تربیتی،  ها و روشآموزشالی دارد. این موضالوع حدود اسالتقالل مدارس در موضالوعات مختلف اعم از تدوین سالیاسالت

ای که نظر ورزی طور ضالمنی تبدیل به مسالالله نموده. مسالاللههای مدرساله را بههزینهتأمین   ویکردهای نوین و حتیاتخاذ ر 

 های مختلف تربیتی به چالشی جدی بکشاند.  تواند نقش مدارس را در عرصهدر آن می

مشالالالخصالالاله    کندمیبیان وپرورش  ( در گزارشالالالی از تحوالت نهاد آموزش۲۰۱۸)  1مرال در همین زمینه اسالالالکاتعنوان به

 شده است و وپرورش طراحیها برای نظام آموزشها این است که از باال به پایین و توسط دولتاصلی این برنامه
 
با    عموما

ها و اسالناد غلبه داشالته اسالت. یکی از درک اجتماعی و فشالارهای اجتماعی تومم نبوده و نوعی درک بیرونی بر این برنامه

ترین انواع تحوالت واگالذاری مسالالالالولیالت و توانمنالدسالالالازی مالدارس در جهالت مالدیریالت بهیناله منالابع و تطالابق بهیناله بالا  مهم

هالا ارتبالاط معلمالان بالا مالدرسالالاله و درک انتظالارات جالامعاله و والالدین از آن تنهالا  گوناله نالهاجتمالاع و محیط پیرامون اسالالالت. این

آینالد و وظیفاله نظالارتی و های موجود نیز به کمالک مدارس میهای محلی و پتالانسالالالیاللشالالالود بلکاله مشالالالوقتر میمشالالالخص

 توانند به کمک کالس درس بیایند. کنند و حتی میکنترلی مدارس را تسهیل می

ترین  های غیررسالمی یکی از مهمام اصالالحات آموزشالی توسالط کنشالگران فردی و گروهدرنهایت مسالالله آن اسالت که انج

رفت از تنگناهای اصالالحات متمرکز و نهادی اسالت و با توجه به اینکه همواره تربیت در کنار توجه به مسالائل های برون راه

های رفت از تنگناها و چالشون های بر های اجتماعی و گاه سالالنتی اسالالت بایسالالتهروز و تطبیق با آن نیازمند حفظ ارزش

 
1 - Scott 
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رو  توسالالعه ازآن اند. کشالالورهای درحالتوسالالعه و پویایی مدارس و کنشالالگران کدماصالالالحات متمرکز در کشالالورهای درحال

 های پیشع رو دارند. اند که تجارب مشترکی در تعامل با توسعه جهانی و چالششدهانتخاب

 شناسیروش

توسالالالعه را در اجرای اصالالالالحات در سالالالعی بر آن دارد تا تجربه کشالالالورهای درحالاین مقاله با رویکردی تطبیقی تحلیلی  

یافتگی از منظر بانک جهانی تنها ز منظر توسالعهوپرورش مورد بازخوانی قرار دارد. بر این اسالاس کشالورهایی که نهآموزش

حات از نوع متمرکز و دولتی  اند بلکه کشالورهایی موردمطالعه قرار گرفتند که تجربه اصالالشالدهتوسالعه تعریفکشالور درحال

اند از بین کشالورهای مختلف ها انتشالار دادههایی را از اجرای برنامهها گزارشیا حکومتی را داشالته و پس از طی مهروموم

ها و های انتشالالاریافته موردمطالعه قرار گرفت و پس از اسالالتخراج چالشکشالالور مکزیک، فیلیپین و...بر اسالالاس گزارش

 ها مورد اندیشه ورزی قرار گرفت.  متمرکز در این کشورها تجارب آن های اصالحات فرصت

 پیشینه پژوهش

رویکرد جدیدی به اقتصالاد، سالیاسالت و فرهنس شالکل گرفت که در طی آن   ۱۹۹۰و   ۱۹۸۰های از منظر جهانی در دهه 

هالا در قش دولالتهالا در ایجالاد خالدمالات آموزشالالالی در کشالالالورهالا موردتردیالد قرار گرفالت. در این ت ییر نگرش ننقش دولالت

. این تحوالت در اغلب کشالورهای 1حل به مسالالله تبدیل شالدتنها موردتردید قرار گرفت بلکه از راهاصالالحات آموزشالی نه

هالا بود. این حرکالت نقطاله مقالابالل هالایی را در نظالام آموزشالالالی ایجالاد کرد. کاله تمرکز آن بر کالاهش نقش دولالتجهالان دگرگونی

های ها برای تمرکز بیشالتر بر نظامباعث ایجاد موجی برای درخواسالت اصالالحات از سالوی دولت  ۱۹۵۷حرکتی بود که در 

اصالالاللی آن بر کاهش بوروکراسالالالی و تالش برای برچیدن آموزش متمرکز، ایجاد اسالالالتقالل در آموزشالالالی بود. و تقاضالالالای 

شالالکل رد نداد در محوری بود. اگرچه این حرکت در همه کشالالورها به یکنهادهای آموزشالالی و شالالعارهایی چون مدرسالاله

. در این میان (McLean, ۱۹۹۵)هایی در مخالفت با تمرکززدایی هسالتیم.برخی کشالورها مانند انگلسالتان شالاهد جنبش

( و مدل انگلو آمریکایی. مدل Rhineشالالاید بتوان دو دسالالته از کشالالورها را از هم متمایز نمود. کشالالورهای تابع مدل راین)

ها اسالت و رین در کشالورهایی همچون آلمان و فرانساله و هلند رایج اسالت که در آن امور آموزشالی و تربیتی به عهده دولت

رنالس اسالالالالت کاله بر بالازار آزاد متکی اسالالالالت و نقش دولالت در امور آموزشالالالی و تربیتی کممالدل انگلو امریکالایی مالدلی  

های اقتصالالادی دولتی از مدل راین به و هنگامه بحران   ۱۹۸۰(. برخی کشالالورها مانند هلند در دهه ۱۹۹۸اسالالت)سالالنت

یش رفتند. آنچه های آموزشالی و تربیتی پسالازی بیشالتر نظامسالوی خصالوصالیمدل آنگلو امریکایی ت ییر جهت دادند و به

در مدل انگلو امریکایی مورد تمرکز اسالالت. مفهوم اسالالتقالل اسالالت. اگرچه این مفهوم تاکنون از وجوه مختلف موردبحث  

شالده اسالت و در های تربیتی این مفهوم تاکنون توسالط افرادی چون... مطرحاندیشالمندان بوده اسالت. و در سالیر اندیشاله

صالورت هد  تربیتی، تربیت اسالتقالل اخالقی از ز اسالتقالل مدرساله و گاه بهآموهای مختلفی چون اسالتقالل دانشزمینه

کننالد و بر  توسالالالعاله کاله از مالدل راین تبعیالت میشالالالده اسالالالت. در اغلالب کشالالالورهالای درحالالنظران مطرحسالالالوی صالالالاحالب

 وپرورش دولتی تأکیددارند آموزش
 
ازند.  پرداسالالالنادی ملی و متمرکز به رهبری نظام آموزشالالالی در ابعاد مختلف می  عموما

 این امر که 
 
های مختلفی از کارگیری این اسالالالناد شالالالده اسالالالت در گزارشهای متنوعی در بهمنجر به ایجاد تجربه عموما

 
1 - government is the problem and not the solution 
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 نظران این حوزه توصالیف و سالوی صالاحب
 
های آموزشالی و های نظامموردنقد و ارزیابی قرارگرفته اسالت.تبیین چالش  عموما

های مختلف اصالالحی گیری برنامهکه باعث شالکلطوریطوالنی اسالت بههای متمرکز در کشالورها دارای سالابقه نقد رویه

  ۱۹۹۰ها در دهه مرال نهضت بازگشت به پایهعنوان در سطن عمل و بازنگری در مبانی تربیت در سطن نظر شده است به

و مکزیک  توان به فیلیپین، اندونزی، چینی در مبانی اسالالالت. ازجمله این کشالالالورها میاصالالالالحگرازجمله توجه به این 

های آموزشالالی مذکور به خوانش  رفت از ان در نظامهای برون اشالالاره نمود. این نوشالالتار برمبنای تحلیل اصالالالحات و راه

 پردازد. بندی و نقل آن میشده به جمعها پرداخته و برمبنای فرا تحلیل انجامروایت

 توسعههای اصالحات در کشورهای درحالالف(چالش

 نیازهای تربیتی در تحول از حیطه شناختی به حیطه اجتماعیعدم امکان تطبیق با 

نظران تربیتی این اسالت که فضالای سالیاسالی اقتصالادی جدید نیازهای تربیتی را از ترین نقدها از سالوی صالاحبیکی از مهم

وده حیطه شالالناختی به حیطه اجتماعی ت ییر داده اگرچه واقعیتی گریزناپذیر اسالالت اما موردنقد طرفداران این جنبش ب

ترین عوامل ایجادکننده های تربیتی را یکی از مهمهای دولتی در تدوین اهدا  و سالالیاسالالترنس شالالدن نقش نظامو کم

دهد.  های نظارت بیرونی را کاهش میاند. جنبه دیگری از این مسالله آن است که استقالل مدرسه اهرمآن در نظر گرفته

تواند باعث نتیجه گرایی در نظام تربیتی  اما این شیوه نظارتی خود میها صورت گیرد. تواند توسط دولتاین نظارت می

هالای بوروکراسالالالی شالالالود و مسالالالائالل معتنالاباله آن دامن فراینالدهالای تربیتی را بگیرد. در اداماله این فراینالد ارزیالابی و بحران 

حالت مشالتریان  . در بهترین کندمیهای ارزیابی را چه کسالی تعیین شالود این اسالت که شالاخصای که مطرح میمسالالله

 گیرد.های ارزیابی خواهند بود و این خود در تناقض با استقالل مدرسه قرار میکننده شاخصعامل اصلی تعیین

 توسعه در علوم انسانیتعلیق مفاهیم مربوط به کشورهای درحال

باسالیل برنشالتاین  شالناسالی همچون دورکیم، وبر، نظران جامعهپردازی مسالائل اجتماعی توسالط صالاحباز زمانی که مفهوم

و بوردیو و حتی قبل از آن توسالط اچر و هالوا  انجام شالد زمینه برای اینکه مشالاهدات عملی و نظری که سالعی بر تفسالیر 

شده امکان  مطرح  context- freeواقعیت بدون ارجاع به آن را فراهم کرد. این جریان قوت گرفت. این باعث شد فرهنس  

های مداوم اصالالالحات در نی در سالالطن وسالالیع و دانشالالگاهی فراهم شالالود. شالالکسالالتهای بیروهای بیرونی و فهمکنترل

ها شالده اسالت. اگرچه این کشالورها در میانه راه بر آن ها و تکیهتوسالعه منجر به کاهش اعتماد به نظریهکشالورهای درحال

بهتر و نزدیک شالالالدن بیشالالالتر به هایی برای بازنمایی  توان به راهها را کنار بگذارند اما میتوانند این نظریههسالالالتند و نمی

 های اجتماعی خود بپردازند. درک واقعیت

 های جهانیهای حاصل از کسب شاخصکژدیسه

 که   1OECDهای  مرال کسالب شالاخصعنوان به
 
توسالعه در  در راسالتای تحول در نهادها آموزشالی کشالورهای درحال عموما

هالایی محققالان در کشالالالورهالای  نوعی کژدیسالالاله در نهالادهالا شالالالده اسالالالت. بنالا باله گزارششالالالود خود منجر بالهنظر گرفتاله می

تواند درک اجتماعی صالالحیحی را ایجاد کند و یا درکی متراد  با کشالالورهای صالالادرکننده  ها نمیتوسالالعه شالالاخصدرحال

تنها موجبات اصالالح را ایجاد نکند بلکه کج کارکردهایی را نیز ایجاد کند. شالود فرمتی صالوری یافته و نهو باعث می ندارد

 
1 - rganisation for Economic Co- operation and Development 
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ها به عمل و پژوهش در برای پر کردن این خأل الزم اسالت به فرایند پژوهش نگاهی دوباره شالود و در دو حالت ترجمه ایده

 عمل پرداخته شود. 

 وری اطالعات نظری زیاد اطالعات تجربی کم آدر جمع هادستگاهتضمین 

 این در حالی اسالت که 
 
کنند زیرا  اسالتقبال نمی  هاپژوهشتوسالعه از  نهادهای آموزشالی فعلی در کشالورهای درحال عموما

  شالالود ها را تضالالعیف کند و این منجر به آن میهای آن تواند اقتدار و برنامهمی  هاپژوهشهای ها بر این باورند که یافتهآن 

 که شکا  میان تحقیقات و نظریات بیشتر شود. )اطالعات تجربی کم و اطالعات نظری زیاد(

پردازند  کسالانی که به نقد و نظر می کندمیدر این شالرایط و در موقعیتی که پژوهش در زمینٔه تجارب تربیتی تحقق پیدا ن

پردازند و یا کسالالانی نقدها را ارائه نظر می یا کسالالانی هسالالتند که از فضالالای خارج از فضالالای عمل و بیگانه با شالالرایط آن به

کنند و کارانه و در راسالتای حفظ آن صالحبت میوپرورش هسالتند و بیشالتر محافظهکنند که در دل نظام آموزشمطرح می

 آورد.  شود. درواقع ممانعت از نقد نوعی تضمین از سیستم به همراه مینقدهای جدی هم اگر بشود علنی نمی

 ی نظری کاله  هالاپژوهشهالا از  ن شالالالرایطی دولالتدر مقالابالل در چنی
 
آوری و ارائاله نظریالات خالارج از کشالالالور  باله جمع  عمومالا

توانند بسالتر را برای  ها نمیشالود. این در حالی اسالت که این نظریهشالود بلکه تشالویق هم میتنها بها داده میپردازند نهمی

 تحوالت نیز اما ده کنند. 

 هاسازی قدرتضعف سیستم کنترل و شبکه

جای شود نیز بهضالعف سالیسالتم کنترل یکی دیگر از عواملی است که باید بدان پرداخت. هنگامی فضای رقابت ایجاد می

خواهند مسالتقل عمل  شالود. مؤسالسالاتی که میاینکه نوعی نظم جدید ایجاد کند منجر به مسالائل اخالقی اجتماعی می

اش بر کنترل متمرکز سالیسالتم آموزشالی  ۱۹۱۰از انقالب مرال مکزیک بعد عنوان خوردند. بهسالرعت شالکسالت میکنند به

صالورت هژمونیک نظام آموزشالی را های رقیب را درگیر کند. درواقع یک گروه فکری خای بهاسالت. و هرگز نتوانسالته گروه

ها دارند. دهی به فعالیتجای همبسالتگی ارگانیک سالعی در شالکلدر دسالت گرفته اسالت و با ایده همبسالتگی اجتماعی به

ها ریشالالاله دارد  داری در تاریب و فرهنس آن که در کشالالالورهایی همچون انگلسالالالتان، آلمان و فرانسالالاله که سالالالرمایهلیدرحا

 کنند.  رسند و همدیگر را تعدیل میهای رقیب خود به تعدیل میگروه

 توسالعه در کشالورهای درحال
 
 گروهخواه قربانی میهای تحولجریان   عموما

 
که به سالازش  یابند  هایی بقا میشالوند و صالرفا

 با نظام حاکم بپردازند. 
 
شالوند. این در حالی اسالت میتأمین  ها و نه شالایسالتگیسالازی قدرتنیروها از طریق شالبکه  عموما

 یافته مقررات دقیقی برای ارتقا وجود دارد. که در کشورهای توسعه

 توسعهبازتولید طبقه متوسط و غیر کارآفرین در کشورهای درحال

 در این اسالناد 
 
 سالعی در پاسالخگویی به نیاز این طبقه اجتماعی محور   عموما

 
طبقه متوسالط جامعه مالک قرارگرفته و صالرفا

ها  ترین بخش جامعه در دفاع از منافع حکومتعنوان مهمتحوالت بوده اسالالالت. زیرا این طبقه در طی تحوالت تاریخی به

توسالعه را از کشالورهای اروپایی و به تعبیری کشالورهای رهای درحالهای آموزشالی کشالوای اسالت که نظامبوده و این نکته

 سازد.  آنگلوساکسون که این طبقه را نداشته یا این طبقه نقش اصلی در بازتولید حکومت ندارند را متفاوت می
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 رفت(های برونها و نتایج )راهیافته

ها نظم اجتماعی اسالت اولویت در این نظام  وپرورش عامل انسالجام اجتماعی اسالت وتوسالعه آموزشدر کشالورهای درحال

نوعی بازتولید اجتماعی رد رو ت ییر امری خوشالایند نیسالت و بسالترهای الزم برای تحول و ت ییر فراهم نیسالت و بهو ازاین

جای ملی اسالت.  وپرورش ایالتی بهرفت از این معضالل آموزشمرال برنامه جدید مکزیک در جهت برون عنوان دهد. بهمی

 وپرورش(جای سوادآموزی)حرکت از جامعه ایالتی به جامعه شهری از طریق آموزشش روستایی بهآموز

توان  های آموزشی که منجر به بازتولید طبقه متوسط غیر کارآفرین شده است را میهمچنین بازنگری در اهدا  و برنامه

های ا بازتولید این طبقه فضالالا را برای خلق ایدهرفت از این معضالالل دانسالالت و زیر های برون ترین راهعنوان یکی از مهمبه

 وپرورش در توسعه اقتصادی این کشورها شده است. جدید تنس نموده و منجر به مهاجرت کارآفرینان و شکست آموزش

صالالالورت هالایی کاله دولالت در اختیالار والالدین بالههالای مالدارس از طریق یالارانالههزینالهتالأمین    وپرورش کوپنی وتوجاله باله آموزش

 کنند. و حتیتأمین   های کالن مدرسالالاله راتوانند هزینهنام فرزندان میدهد و بر اسالالالاس آن مدارس با ثبالترار میکوپن ق

 بخشالی به کار معلمان را دارند وگیرد که مسالالولیت کیفیتای صالورت میکار معلمان از مؤسالسالات حمایتیاضالافهتأمین  

 اداره مرکزی نیست.  بر اساس ساعات کاری و به عهده این بخش از هزینهتأمین  

های فعال معلمان و ایجاد بسترهایی برای مشارکت حداکرری و ایجاد رقابت سالم مستلزم رعایت سه اصل  توجه به گروه

 مشروعیت  -۳استقالل  -۲صالحیت  -۱ضروری است 

مکرر سالیاسالی  ها با چالش مواجه اسالت. به دلیل منابع محدود. مداخالت  توسالعه این عاملاما در اغلب کشالورهای درحال

 که طوریدر سالالیسالالتم نظارتی و دشالالواری در جذب کارکنان شالالایسالالته به
 
حتی توسالالعه و تنوع مدارس خصالالوصالالی  عموما

 هاست و به معنای مشارکت مردم در فرایندهای تربیتی نیست. همواره به معنای کاهش بار اقتصادی دولت

توسالالعه که جمعیت زیادی در کشالالورهای درحال رسالالد برای رهایی از بسالالیاری مشالالکالت الزم اسالالتدرنهایت به نظر می

 
 
درآمد را به عهده گیرند و یا برنامه مشالخصالی  هزینه اقشالار کمتأمین    ها مسالالولیتگیرند، دولتزیرخط فقر قرار می عموما

آن داشته باشند. اگرچه حل این معضل با پذیرش مقداری تمرکز در سیستم آموزشی مواجه است اما اعمال  تأمین  برای

 با شالالرایطی قابلقوان
 
توان به سالالاختارهای  اغماد اسالالت ازجمله این شالالرایط میین اداری و تمرکز سالالازمانی نیز صالالرفا

هالای دولتی مورد هالای مالدارس در طی آن روشالالالن و توسالالالط مراکزی خالارج از نظالامزیرینی اشالالالاره کرد کاله حالدود فعالالیالت

هایی متشالالکل از ه دیده شالالد که در السالالالوادور گروهمرال در کشالالورهای موردمطالععنوان هدایت و نظارت قرار گیرند. به

کنند و اینگونه مدرساله را در انجام درسالی و فرایندهای کالس مشالارکت میآموزان پیگیری برنامهنام دانشوالدین به ثبت

 کنند.  وظایفش همراهی می
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 آموزشی ایران نظام در معلم ضمنی فلسفه تعیین

  1زهرا باطنی

 چکیده

وپرورش ایران اسالالالت. برای نیالل به این وتربیالت معلم در آموزشهد  اصالالاللی این پژوهش تعیین فلسالالالفاله ضالالالمنی تعلیم

ها، مقاالت  وپرورش، کتاباسالناد آموزش گرفته شالده اسالت. به این منظور متون و کیفی بهره فراتحلیل مقصالود از روش

 آموزشالی که نظام اسالت آن  از حاکی پژوهش های اینای آموزشالی مورد جسالتجو قرارگرفته اسالت. یافتههپژوهشالی و سالایت

 گرفته تا تحولی اسالناد و معلم تربیت نظام از خالا این اسالت. فراوانی هایکاسالتی دارای فلسالفٔه معلم جایگاه زمینه در ما

یا همان فلسالفٔه ضالمنی معلم گرایش  همچنین فلسالفٔه ردیابی شالده در نظرات معلمین  .شالودمی شالامل را کالسالی تدریس

دهد. در حالی که فلسالالالفٔه مورد نظر در سالالالند تحول بنیادین رویکرد یی و پراگماتیسالالالم را نشالالالان میگراسالالالازهبه رویکرد 

رویکرد در نظر بگیریم، بنابراین میان   و اگر به تبع از آن فلسالفٔه تجویزی معلم را نیز همین  2یانه اسالتگراسالازهگرایی واقع

چشم پوشی نیست. زیرا  خوانی وجود ندارد. البته این تناقض قابلفلسفٔه تجویزی و ضمنی معلم در نظام آموزشی ما هم

های آسالیب و اشالکاالت تربیتی نظام باالدسالتی اسالناد در شالده فلسالفٔه تعیین با معلم ضالمنی فلسالفه میان  فاصالله وجود

 به را شالالکا  این دارد امکان  که جایی تا و کرد پرهیز آن  از باید که آوردوجود می به را ای جامعه پیکرٔه هر به جدی

با این حال هنوز این نکته تأمل  برانگیز وجود دارد که اغلب معلمان ما فلسالفٔه مدونی برای تدریس خود  .کرد پر درسالتی

 دی است. ها تنها در سطن درونی و اعتقاندارند و نظرات آن 

 آموزشی. وتربیت، فلسفه ضمنی معلم، فلسفه تجویزی معلم، نظامفلسفٔه تعلیم  وانگان کلیدی:

 مقدمه

 پی در ندانند، مطلوب را کشالالورشالالان  آموزشالالی عملکرد وتربیتتعلیم متصالالدیان  که زمان  هر جهان  کشالالورهای تمام در

 ماهیت که اسالت نیاز های آن کاسالتی و معایب رفع و کشالوری هر در آموزشالی نظام اصالالح آیند. برای برمی آن  اصالالح

 برای چنین هم اسالت. م ایر مطلوب نظام با اندازه چه تا که گردد مشالخص و گرفته قرار بررسالی مورد درسالتی به نظام

فلسالالفٔه   گیرد. قرار مداقه مورد آموزدانش و معلم تا محتوا و درسالالیبرنامه از آن  ارکان  باید تربیتی نظام ماهیت بررسالالی

 .دارد عهده به را آن  هدایت و تربیتی رهبری جایگاه که است عوامل این از یکی نیز وتربیتتعلیم

 دسالالت توسالالط که اسالالت فلسالالفٔه تجویزی نخسالالت کرد. بررسالالی جهت دو از را آن  توان تربیتی می فلسالالفه تعیین برای

 فلسالفه دیگری و گرددمی تعیین کشالوری هر در آموزشالی نظام برای کالن  سالطن در آموزشالی ان گذار سالیاسالت و اندرکاران 

 این گذارد.تأثیر می آموزش نهاد بر عملی طور به و شالده گرفته کار به خرد سالطن در کارگزاران  توسالط که اسالت ضالمنی

 تماس علت به معلم زیرا آنهاسالالت. مؤثرترین از یکی معلم ضالالمنی و فلسالالفه دارد وجود تربیتی نهاد هر برای فلسالالفه

 هر با را خود قبول مورد تربیتی هد  که اوسالت .کندمیایفا  را اسالاسالی بسالیار نقشالی آموزدانش با رو در رو و مسالتقیم

 که را شالده تعیین درسالیبرنامه محتوای از هربخش تواندمی که اسالت او  .دهدمی آموزش دارد، اعتقاد آن  به که روشالی

 
 zahra_bateni42@ut.ac.irدانشجوی دکتری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران،  1

 (1390)صادق زاده و همکاران،اند د از دیدگاه واقع گرای سازه گریانه تأثیر پذیرفتهبنیان گذاران سند تحول اذعان دارن - 2
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 تواندمی که اوسالالت نهایت در و کرده تدریس آموزانشدانش به اسالالت نظرش مطلوب که نحوی هر به داندمی مناسالالب

 .بنشاند کرسی به آموزانشدانش آموزش و تربیت در را خویش نظر فلسفٔه مورد

اسالت. به  معلم ضالمنی فلسالفه تعیین ایران، وپرورشآموزش فلسالفٔه ضالمنی تعیین برای های اسالاسالیگام از یکی بنابراین

 هایی برایاسالالت. مؤلفه شالالده پرداخته راسالالتا این در شالالده ی انجامهاپژوهش بررسالالی به همین منظور در این نوشالالتار

 ماهیت به نسالالبت به معلم نگرش :از عبارتند گرفتند که قرار واکاوی در نظر گرفته و مورد وتربیتفلسالالفٔه تعلیم تعیین

 اهدا  ها،دانش، ارزش ماهیت و واقعیت به نسالالالبت معلم نگرش متربی، و مربی آموز( و نحؤه تعاملانسالالالان )دانش

از آنجا که شالالکا   یادگیری. – یاددهی فرایند به معلم نگرش نهایت در و ،)فلسالالفه تدریس(تدریس روش وتربیت،تعلیم

 هر در آموزشالی نظام برای کالن  سالطن در آموزشالی ان گذار سالیاسالت توسالط که فلسالفٔه تجویزی با معلم ضالمنی میان فلسالفه

بر این اسالالاس  ای به شالالمار آید،جامعه هر وتربیتیخطیر برای نظام تعلیم تهدیدی تواندگردد، میمیکشالالوری تعیین 

کشالالور، به تعیین فلسالالفٔه   آموزشالالی نظام در فلسالالفٔه معلم که با توجه به اهمیت جایگاه اسالالت آن  پی در حاضالالر پژوهش

ی انجالام شالالالده حول این هالاپژوهشو    1شوپرورایران بالا تکیاله بر اسالالالنالاد آموزش وپرورشآموزش نظالام در معلم ضالالالمنی

 نقطٔه مطلوب به رسالیدن  برای اصالالح جهت در گامی موجود وضالع سالازیشالفا  و تعیین با بتوان  تا بپردازد موضالوع

 برداشت.  

 ایران  وپرورشآموزش در فلسفٔه معلم جایگاه

ریزان تربیتی در ان و برنامهگذار سالیاسالتبا توجه به نقش اسالاسالی فلسالفه معلم در نظام آموزش، تبیین این نقش توسالط 

وتربیت اسالناد باالدسالتی از محوریت خاصالی برخوردار اسالت. برای تعیین این جایگاه ابتدا به نقش معلم در جایگاه تعلیم

 میان وظایف معین شده برای وی خواهیم بود. پرداخته و در عین حال به جستجوی فلسفه معلمی در

 وتربیتاهمیت نقش معلم و فلسفٔه او در تعلیم

وتربیت بسیار حائز  وتربیت هستند. نقش و جایگاه آنان در فرایند تعلیماز آنجا که معلمان اساسی ترین عنصر نظام تعلیم

ت او، آینٔه تمام نمای کفایت و کارایی هر نظام امعلم، کارایی و کفای اهمیت اسالت تا جایی که مهرمحمدی معتقد اسالت:

وتربیت، این معلم اسالت که  (. از میان عناصالر تعلیم۱۳۹۲، به نقل از یاری دهنوی،۱۳۷۹وپرورش اسالت )رئو ،  آموزش

عهده بگیرد. تواند یادگیری او را تسالالهیل کند و یا نقش یاری دهنده او را بر  آموز قرار دارد و میدر ارتباط نزدیک با دانش

داند. وی معتقد اسالالت همان طور که کشالالاورز پزشالالکی در طبابت می آدلر نقش معلم را همچون کشالالاورزی در زراعت و

بلکه  کندمییا پزشالک سالالمتی را تولید ن  کندمیها کمک ، بلکه تنها به رشالد آن کندمیبذرهای کشالاورزی خود را تولید ن

بلکه به شاگرد  کندمید را به دست بیاورد، معلم نیز دانش را در ذهن تولید نتا فرد دوباره سالمتی بدن خو کندمیکمک 

وتربیت نیز به (. هم چنین فیلسالالالوفان تعلیم۱۹۸۷:۱۷۳تا دانش را توسالالالط ذهن خود کسالالالب کند)آدلر،  کنالدمیکمالک 

. به زعم وی کندمیپردازند. به طور نمونه سالقراط هنر تدریس معلم را با نقش یک ماما مقایساله  ترسالیم سالیمای معلم می

و با یاری رسالانی معلم اسالت که فرایند   کندمیها از ذهن یادگیرنده کمک معلم کسالی اسالت که به زایش دانش و فهم ایده

(. همالان طور که مالحظاله  ۸۴:  ۱۳۹۷گردد )زیبالاکالم، حیالدریآموز تبالدیل میکشالالالف به امری آسالالالان شالالالده برای دانش

 
 منظور سند تحول و نقشٔه راه آموزش و پرورش است. - 1



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

91 
 

تربیتی آن رابطه ای تنگاتنس دارد و در پی آن وظیفه معلم برای دسالتیابی به   شالود فلسالفٔه پشالتیبان هر مکتب با هد می

وتربیالت برای معلم در میالان  شالالالود. بنالابراین در ادامالٔه راه، میزان توجاله باله دارا بودن فلسالالالفالٔه تعلیماین اهالدا  معین می

 جویی خواهد شد.  وظایف محوله پی

 معلمیهای جایگاه فلسفه معلم در میان وظایف و صالحیت

وتربیت به تواند در جریان تعلیمها مییی که معلم با کسالب آن هامهارتها و  به طور کلی، به مجموعٔه شالناخت ها، گرایش

شالود. البته تعیین پرورش جسالمی، عقلی، عاطفی، اجتماعی و معنوی فراگیران کمک کند، صالالحیت معلمی گفته می

های تربیتی  گرش به انسالالان اسالالت و هر مکتبی بر اسالالاس آن آرمان های معلمی براسالالاس نظام تربیتی و نوع نصالالالحیت

(. از آنجا که نوع نگرش به افراد برخاسالته از فلسالفٔه نظری پشالتیبان آن ۱۴-۱۱:  ۱۳۸۴. )ملکی،کندمیخود را مشالخص  

های حیترود در میان وظایف و صالالهای تربیتی را در پی خواهد داشالت، بنابراین انتظار میاسالت و دسالتیابی به آرمان 

معلمی دارای جایگاهی خای باشالالالد. پس در میان وظایف مشالالالخص شالالالده برای معلمین در جسالالالتجوی فلسالالالفٔه معلم  

 خواهیم بود.  

وتربیت همواره انتظارات و وظایفی برای آنان در اسناد باالدستی مشخص شده با توجه به اهمیت نقش معلمان در تعلیم

وپرورش دسالت به تدوین نقشالٔه راه زدند تا طریق  ل بنیادین، مناطق آموزشاسالت. به همین منظور بعد از تدوین سالند تحو

تهران، تحت عنوانا انتظارات از  ۹راه را به کارکنان خود بنمایانند. برای نمونه به وظایف معلم مطابق با نقشالٔه راه منطقٔه  

ارتند از: تالش در ایجاد شالوق و شالود. این وظایف عبمعلمان منطقه مبتنی بر سالند تحول )منشالور ماندگار(  اشالاره می

های آموزان با توجه به تفاوتآموزان، بسالترسالازی و ایجاد انگیزه برای یادگیری دانشدلبسالتگی به دین و دانش در دانش

آموزان، اهتمام در حضالالور به های مناسالالب و مؤثر برای ایجاد و تقویت رفتار مربت دانشفردی آنان، به کار گیری شالالیوه

آموزان، ایفالای نقش  و رعایت نظم در شالالالروع و خاتماله کالس و تسالالاللط بر اداره کالس با مشالالالارکت دانش  موقع در کالس

عنوان الگو و مربی، اسالالالتفالاده از طرح درس و رعالایالت بودجاله بنالدی در فراینالد تالدریس،  تسالالالهیالل گر آموزش و یالادگیری باله

ل و نظارت بر انجام آن ها، اسالتفاده مناسالب از آموزان و کنترتعیین تکالیف با ارائه موضالوعات تحقیقی در حد توان دانش

دفاتر ثبت فرایند آموزشالالی و گزارش مسالالتمر از وضالالعیت تحصالالیلی و انضالالباطی فراگیران و همکاری و تالش برای رفع 

آموزان و تکریم  های نوین آموزشالی، تعامل با اولیاا دانشمشالکالت آن ها،...، به روز رسالانی معلومات و اسالتفاده از روش

ریزی و تدوین راهبردها و راهکارهای کالسالالی منطبق بر اهدا  سالالند تحول منطقه به منظور دسالالتیابی برنامه  ایشالالان،

های درسالالی و شالالوراهای پایه ای.)عزتی، جعفری فر، آموزان به مراتبی از حیاط طیبه، شالالرکت در جلسالالات گروهدانش

شالالود در میان لیسالالت طویلی از وظایف  ی(.همان طور که مالحظه م۲۶:  ۱۳۹۲محمدی، نعمتی، قربانی، بیداخویدی،

علت آن به  شالالود.تعیین شالالده برای معلمان برای رسالالیدن به حیات طیبه، دارا بودن فلسالالفٔه تربیتی برای معلم دیده نمی

اند خود نیاز به پژوهشالی دیگر  گردد یا عدم توجه کسالانی که دسالت به ترسالیم نقشاله راه منطقه زدهاسالناد باالدسالتی بر می

توانند،  ین وجود حضالالور کلمات کلیدیا ایفای نقش تسالالهیل گر آموزش  یا ا انتقال دانش با شالالیؤه مؤثر  میدارد. با ا

اشالاره ای به برخی از رویکردهای فلسالفی باشالند که برای معلم تعیین شالده اسالت، البته بدون اشالاره به افلسالفه تربیتی  

وتربیت را ربیت معلم را ندیده و واحدی به نام فلسالالفٔه تعلیممعلم . با توجه به اینکه بسالالیاری از معلمین مدارس ما دورٔه ت
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توانسالالت راه گشالالا بوده و ادارات حداقل با . شالالاید اشالالاره ای به این مورد در لیسالالت انتظارات منطقه می1اندنگذرانده

 کردند.  برگزاری جلسات آموزش ضمن خدمت موجبات آگاهی این دسته از معلمین را فراهم می

مشالالاهده اسالالت. مانند قابلی انجام شالالده حول این محور هم هاپژوهشهمچنین غفلت از فلسالالفٔه معلم در میان برخی 

اند. در این پژوهش نظر معلمان در رابطه با وظایف  ( انجام داده۱۳۹۵پژوهشالی که موسالوی ده موردی، ولوی، هاشالمی)

مایٔه اسالتخراج شالده از مصالاحبٔه این معلمان حاکی از آن اسالت که ایشالان وظایف اصاللی معلمی بیان شالده اسالت. درون 

دانند که عبارتند از: تعیین هد  برای دسالالتیابی به طراحی آموزشالالی مطلوب،  رد میمعلم را در به طور کلی در هفت مو

آموز، توجه به تر دانشبخشتر و لذتبرقراری رابطه دوسالالالتانه و ایجاد فضالالالای بهتر برای تدریس معلم و یادگیری آسالالالان 

ولیت پذیری برای کمک به های فردی و ایجاد انگیزه، تقویت روحیٔه گروهی و روحیٔه پرسالالالشالالالگری، تقویت مسالالالالتفاوت

آموزان از سالالالطن یادگیری  آموزان که موجب درک معلم از نقایص کار خود و درک دانشپیشالالالرفت درسالالالی، ارزیابی دانش

خود اسالت. ذکر این موارد نیز نشالانگر آن اسالت که معلمین ما در این پژوهش نیز دارابودن فلسالفه برای معلم را مورد توجه 

 اند. مستقیم قرار نداده

ی یالک معلم اثربخش تالدوین  هالاشالالالایسالالالتگی( در رابطاله بالا  ۱۳۸۷البتاله در مقالالاله ای کاله ایروانی، شالالالرفی، یالاری دهنوی )

های معلمی را به وتربیت و تأثیر آن بر معلمان تا حدی مورد توجه بوده اسالت. آنان ویژگیاند. اشالاره به فلسالفٔه تعلیمکرده

ی ترین سالطن این الگو، سالطن شالرایط محیطی و رفتار افراد اسالت که  کنند. بیرونمند معرفی میصالورت یک الگوی الیه

توانند آن را ببینند. و درونی ترین سالالطن این الگو سالالطن رسالالالت اسالالت. ایشالالان تعامل و هماهنگی میان این دیگران می

ن به بررسالالالی دانند. در ادامه مقاله، نویسالالالندگاهای بیرونی و درونی خود میگر معلم در مواجهه با تنشسالالالطوح را یاری

کنند، یعنی وتربیت بر سالطوح مذکور پرداخته و برای آن ساله سالطن را تبیین میتأثیر بالقؤه مباحث اصالول و فلسالفٔه تعلیم

آموز  ها صالحیت تأثیرگذاری بر دانشها که از مجموع آن سالطن شالرایط محیطی، سالطن رفتارهای معلم و سطن صالحیت

معلم اسالت. از نظر آنان حرفٔه معلمی دارای پیچیدگی، گسالتردگی، ظرافت و های آید که هد  نهایی فعالیتحاصالل می

هایی ضالروری  تعین اسالت و این موضالوع سالبب شالده تا با توجه به نوع نگاه به ماهیت انسالان و سالعادت او تعیین ویژگیعدم

ممکن باشالالالد   ها نه تنها کافی نبوده، بلکه در عمل غیربرای معلم خوب در قالب یک فهرسالالالتی مشالالالخص از صالالالالحیت

ای نظری (. باله عبالارت دیگر اینکاله مالا وظالایف معلمالان را بتوانیم باله گوناله۴۴-۳۹:  ۱۳۸۷)ایروانی، شالالالرفی، یالاری دهنوی،  

 مشخص کنیم حتی اگر تالش کنیم تا تمام جوانب را در نظر بگیریم سهل اندیشی در کار معلمی است.  

 فلسفٔه معلمی

 معلم باید تا چه اندازه اسالاسالی و سالؤاالت جدی مواجه می (، فلسالفٔه معلمی را با چالشالی۱۳۸۸قائدی )
 
داند. اینکه اصالوال

تواند پاسالب گوی مشالکالت معلمان باشالد تا بر مشالکالت نظری و عملی خویش  به فلسالفه بپردازد  فلسالفه تا چه اندازه می

:  ۱۳۸۸یاری دهد ... )قائدی، تواند معلمان را در انجام وظیفٔه معلمی شالان فائق آیند  فلسالفه و فلسالفٔه تربیت چقدر می

(. هم چنین این که معلم باید تا چه اندازه از آراا و نظرات فیلسالوفان تعلیم وتربیت آگاهی داشالته باشالد یا اصالال  خود ۶۴

اند. به طور دارای تفکر و ذهنیت فلسالالفی باشالالد یا نه، مسالالائلی هسالالتند که البته مورد توجه برخی پژوهشالالگران هم بوده

 
 در دورٔه ابتالدایی با مدرک دیپلم و به عنوان نیروی حق التالدریس جذب آموزش - 1

 
صالالالیالل  اند و چون ادامٔه تحوپرورش شالالالدهتعالدادی از معلمین خصالالالوصالالالا

 اند. آشنایی مؤثری در این رابطه ندارند. اند و در دورٔه ضمن خدمت آموزشی تحت این عنوان نداشتهنداده
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درسی های برنامهگیریجهت( در بررسالی رابطه بین ذهنیت فلسالفی و  ۱۳۹۵اکبری، زنگویی و حسالینی )نمونه رمرودی،  

درسالالی آنان های برنامهگیریجهتکه بین ذهنیت فلسالالفی دبیران و  اند  دبیران مدارس متوسالالطه شالالهر زاهدان، دریافته

درسالالالی را باله آنالان  هالای برنالامالهگیریجهالتبینی  توانالایی پیش  1رابطاله مربالت و معنالادار وجود دارد و ابعالاد جالامعیالت و تعمق

 خواهد بخشید.

توجاله دیگر اینکاله باله نالدرت باله معلم کمالک شالالالده تالا خود نظالام فلسالالالفی خود را بنالا نهالد. بلکاله همواره از او انتظالار  نکتالٔه قالابالل

ن نظالام را انتخالاب و یالا به  رفتاله کاله در چالارچوب یالک نظالام فلسالالالفی یالا ایالدئولوژی معین عمالل کنالد و کالافی اسالالالت معلم ایمی

انالد. بالدون  نحوی در آن قرار بگیرد؛ آن را بپالذیرد یالا رد کنالد. امالا آنچاله مسالالاللم اسالالالت معلمالان همواره کالار خود را انجالام داده

(. باله بیالان دیگر نگرش فلسالالالفی معلمالان یالا بالا توجاله باله ۶۷:  ۱۳۸۸اینکاله برای خود چالارچوب فلسالالالفی بنالا کننالد)قالائالدی،

هالایی کاله کتالب  خالدمالت و دیالدگالاههالای ضالالالمنانالد یالا توسالالالط آموزشدر دوران تربیالت معلم آموختالههالای متفالاوت کاله  دیالدگالاه

ها بسالتگی به میزان تأثیری  گیری نگرشاند، شالکل گرفته اسالت. البته این شالکلها تدوین شالدهنونگاشالت بر اسالاس آن 

ها با فلسالفٔه ضالمنی خود کارش ن آن اند. در غیر این صالورت معلم بدون در نظر گرفتها بر وی داشالتهدارد که این دیدگاه

گر وی باشالد و ضالرورت دانسالتن تواند یاریوتربیت تا چه میزان میدهد. بنابراین آگاهی معلم از فلسالفٔه تعلیمرا ادامه می

 شود.فلسفه برای معلم چیست  سؤالی است که در ادامه به آن پاسب داده می

ها ر به فیلسالوفان نیسالت. در زندگی لحظاتی هسالت که انسالان ( فلسالفه، موضالوعی منحصال۱۳۸۳براسالاس نظر اسالکندری )

 فیلسالو  می
 
کنند. به گویند به فلسالفه نیازی ندارند، در همان حال کاری فلسالفی میشالوند. حتی کسالانی که میعمیقا

س  زعم وی فلسالفه، نوعی اندیشالیدن اسالت و هرکس در همه یا لحظاتی از زندگی به آن نیاز دارد. حتی معلمی که به کال

. زمانی که  کندمیآموزان خود بیاموزد، مرل یک فیلسالالو  فکر اندیشالالد و در تالش اسالالت مطالبی را به دانشو درس می

هالای آموزان بالایالد درس  چرا دانشکنالدمیآموزد یالا یالادآوری آموز مطالالالب را میوی باله مسالالالائلی از قبیالل، آیالا معلم باله دانش

دارند  آیا دانایی اهمیت دارد یا کارآمدی  شالالاگردان چه ماهیتی دارند   ها چه ارزشالالیگوناگونی را بیاموزند  این درس

توان زد  و یا خودشالالان نقش خود را در کالس درس و زندگی آشالالکار آیا لوح سالالفیدی هسالالتند که هر نقشالالی، بر آنان می

می اندیشاله ورزی، تفکر و کنند و وظیفٔه معلم مامایی و زایاندن ذهن و فکر آنان اسالت  و.... در واقع بخشالی از کار معلمی

وتربیت نیاز  وتربیتی اسالت که به فلسالفه ای معین یا به عبارت دیگر به فلسالفٔه تعلیمفلسالفیدن، درباره همین مسالائل تعلیم

 (.  ۱۰:  ۱۳۸۳دارد و این یک ضرورت است نه انتخاب)اسکندری،

ای برای ( معتقد اسالت که هر معلمی دارای یک فلسالفه اسالت. همان طور که هر کسالی فلسالفه۱۸۹۳)2هم چنین کرتیس

:  ۱۸۹۳وتربیت دارد، حتی اگر برای خودش روشالالالن نباشالالالد)کرتیس،  زندگی دارد، هر مربی هم فلسالالالفه ای برای تعلیم

 فیلسالو  هسالتند. سالؤال (.۴۹-۵۰
 
اند، در حیات خود داشالته  های اسالاسالی و تفکراتی که در دوران در واقع معلمان اصالالتا

هایی دربارٔه  دهد. زیرا روش فلسالالفه همان تحقیق و بررسالالی و طرح سالالؤالواقع همان کاری اسالالت که فلسالالفه انجام می

های فلسالفی  زندگی خود و محتوای آن نیز حیات انسالان و هسالتی به صالورت عام و شالاگردان به طور خای اسالت. کوشالش

 
ا ،  فیلیپ اسالمیت برای افرادی که دارای تفکر فلسالفی یا همان ذهنیت فلسالفی ساله ویژگی قائل اسالت. این ساله بعد یعنی جامعیت، تعمق و قابلیت انعط - 1

 (.  51-45:  1387به نقل از ایروانی، شرفی، یاری دهنوی،    1370بودن، با یکدیگر مرتبط هستند )اسمیت،که ضمن مشخص و متمایز 

2 -Curtis 
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ها را وتربیت به چیزهایی نیاز دارد که فلسالفه قادر اسالت آن ین معلم در کار تعلیمگذارد. هم چنمعلم در کالسالش تأثیر می

بریم و چگونگی وتربیالت باله کالار میهالای فکری، طبیعالت انالدیشالالاله هالا، زبالانی کاله برای تعلیمفراهم کنالد یعنی درک جریالان 

وتربیت و شالالالناخت فٔه تعلیم(. بدین ترتیب برای یک معلم دانسالالالتن فلسالالال۶۵:  ۱۳۸۳ها با امور عملی)قائدی،تعامل این

مکاتب مختلف فلسالالفی ضالالروری اسالالت. زیرا اگر معلمی که درس را خواهد داد، هد  از پیش تعیین شالالدٔه آن را نداند،  

در جهت عکس هد  اصاللی باشالد. بنابراین فردی که قرار اسالت، معلم باشالد  کامال  ای درس دهد که ممکن اسالت به گونه

(. بنابراین الزم  ۳۴:  ۱۳۹۰وتربیت نیز آشالنا شالود)زیباکالم،  آموزد با فلسالفٔه تعلیمه میی دیگری کهامهارتباید در کنار 

ها و رویکردهای تربیتی و تأثیر آنان بر عملکرد معلمان مشالالخص گردد. سالاللطانی نژاد، موسالالی پور،  اسالالت تا نقش نظریه

ها با تکیاله بر  شالالالود. آن فرد اسالالالتنبالاط می دارند، نظریه از رفتالار( در پژوهش خود ابراز می۱۳۹۶فتحی واجارگاه، عارفی )

های بنیادی دیدگاه یا رفتار فرد یعنی سالنت، تجربه فردی و ( ساله منبع اصاللی برای اقتباس نظریه۱۹۵۹نظرات لیندگرن)

های  های خود از اصالالالول نظریهآورند که بسالالالیار دیده شالالالده معلم در صالالالحبتکنند و اسالالالتدالل میتحقیق را معرفی می

، اما در عمل تدریس خود متأثر از سالالنت و فرهنس جامعه بوده و اسالالتبدادی کندمیو دموکراتیک دفاع    سالالازنده گرایانه

(. باله طور نموناله مکتالب تجرباله گرایی  ۷:  ۱۳۹۶)سالالاللطالانی نژاد، موسالالالی پور، فتحی واجالارگالاه، عالارفی،  کنالدمیبرخورد  

اسالت که علوم مادی به طور منطقی،   های مکتب تجربه گرایی اسالت و در پی آشالکار سالاختن این نکتهمنطقی از شالاخه

یادگیری، تدریس   -دهد. در این مکتب نقش معلم در فرایند یاددهیدانش اطمینان بخشالالی درباره جهان به دسالالت می

های مرسالوم مانند سالخنرانی، توضالین و... اسالت. در حالی که مکتب عمل گرایی، تجربه را مبنای روش کار خود با روش

(. همان طور ۳:  ۱۳۸۴یادگیری نقش معلم و فراگیر تحقیق اسالالالت)صالالالمدی، مزیدی، –یاددهی دهد. در فرایند قرار می

شالود و یادگیری پرداخته می  -شالود در هر مکتبی از زاویه خاصالی به نقش معلم و فراگیر در فرایند یاددهیکه مالحظه می

 تواند مشکالت آموزشی دربر داشته باشد.  عدم همه جانبه نگری درآنها می

 وتربیت معلمفلسفٔه تعلیمتعیین 

های گوناگون اسالالالت، تلقی معلم از این وتربیالت، دادن بینش به معلم در زمینالهترین نقش فلسالالالفالٔه تعلیماز آن جا که مهم

وتربیتی وی بالاشالالالد کاله بینش او را توانالد منبعالث از فلسالالالفالٔه تعلیمامور و اعتقالادات و هم چنین اعمالال و رفتالار معلم می

. این امور عبارتند از: نگرش معلم نسالالالبت به ماهیت انسالالالان، نگرش معلم نسالالالبت به ماهیت دانش،  کندمیمشالالالخص  

(. امالا از سالالالوی دیگر نگرش معلم در ۵۹-۵۶:  ۱۳۸۷هالا )ایروانی، شالالالرفی، یالاری دهنوی،  نگرش معلم نسالالالبالت باله ارزش

نالد در تعیین فلسالالالفالٔه وی مؤثر توایالادگیری می  -وتربیالت، روش تالدریس و فراینالد یالاددهیموارد دیگری چون هالد  تعلیم

 باشد. در ادامه به شرح آنان پرداخته خواهد شد.

 آموز(  نگرش معلم نسبت به ماهیت انسان )دانش

وتربیت بسالالیار تأثیرگذار اسالالت. در واقع هر امر تربیتی که بر روی نگرش به ماهیت انسالالان در تمامی امور مربوط به تعلیم

عمال می در نظریه اسالالالمی عمل،   مرال  ار دارد بنا به تصالالوری اسالالت که مربی از انسالالان دارد. شالالود و با او سالالروکانسالالان اع

شالود. انسالان صالاحب عمل یا به اصالطالح عامل اسالت. شالاگرد چنین بیان می –ماهیت انسالان و نسالبت او را در رابطٔه معلم  

از نیسالت. به سالخن دیگر، تربیت  براسالاس این نگاه به انسالان، اتربیت  تعاملی اسالت، میان معلم و شالاگرد که البته همتر 

آموز هر دو در حال عمل هسالتند و از طریق عمل، بر خود، شالرایط تعامل اسالت، به دلیل اینکه در فرایند آن، معلم و دانش

گذارند. این تعامل ناهمتراز است، چون معلم از نظر محتوایی و تجربه، چند گامی جلوتر از و طر  مقابل خویش اثر می
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تاده اسالت. از منظر اقتدار صالوری و محتوایی، جریان تربیت مرل جریان تمرین قهرمان ورزشالی تحت نظر آموز ایسالدانش

گیر و جذاب. در این جریان، هم شالاگرد فعال اسالت و هم معلم. رویارویی  مربی کارکشالته اش اسالت؛ جدی، فعال، نفس

هل بزند و ادای ندانسالالتن دربیاورد یا صالالحنه  ای جدی اسالالت نه یک فانتزی که در آن معلم خود را به تجااین دو، مواجهه

دانی بدون تالش شالالالاگرد به قیمت این تجاهل به اجرا در بیاید. طبق این نظریه، تالاتری که در آن نمایش پیروزی و همه

معلم همواره بین دو قطب حاشیه نشینی و میانداری در رفت وآمد است. او نه مرل معلم دیویی، راهنمای در کنار است، 

آموز  گیرد و خود را باله درو  همتراز دانشچون معلم سالالالنتی، خالدای کالس! ناله دانش و تجرباله خویش را نالادیالده میناله  

زند. معلمع  آموز میاندیشالالد و خود را به ندیدن و نشالالنیدن دانشدهد و نه مرل معلم سالالنتی تنها به اقتدار مینشالالان می

آموز جلوتر ر نهد، اما در عین حال، در محتوا، چند قدم از دانشخواهد اقتدار صالالالوری را به کنامعتقالد به این دیدگاه می

 (.۱۳۹۷باشد تا افقها را نظاره کند و مسیر را به او نشان دهد)سجادیه،  

های از سالالوی دیگر اگر نگاه به انسالالان از منظر مارکس را در نظر بگیریم موضالالع تربیتی معلم متفاوت خواهد بود. ویژگی

بارتند از: انسالان محصالول شالرایط اجتماعی و تاریخی اسالت، وی فاقد اراده و اختیار اسالت و انسالان از دیدگاه مارکس ع

های دهد، برای انسالالان مارکس، اصالالول اخالقی مطلق وجود ندارد همه ارزشجبر تاریخی شالالخصالالیت او را تشالالکیل می

تقالادی ندارد، در جریان آموزان اعاخالقی نسالالالبی هسالالالتنالد. با توجه به این نگالاه معلم به اسالالالتعالدادهای فطری در دانش

آموزان پرورش  آموزان اراده و اختیاری در نظر نگرفته و روحیٔه نسالالبی گرایی اخالقی را در دانشوتربیت برای دانشتعلیم

شالالالود، نگرش باله انسالالالان، در تربیالت  (. همالان طور کاله مالحظاله می۵۶:  ۱۳۸۷دهالد)ایروانی، شالالالرفی، یالاری دهنوی،  می

 کنندٔه جایگاه و عمل معلم و شاگرد است.  نبسیار تأثیرگذار بوده و تعیی

 نگرش معلم نسبت به واقعیت و ماهیت دانش

تواند  دهد. تلقی وی از واقعیت میشالالناسالالی وی سالالوق مینگرش معلم نسالالبت به ماهیت دانش ما را به سالالوی معرفت

که واقعیت را مسالالتقل از انسالالان  فلسالالفه معلم زمانی  برخاسالالته از فلسالالفٔه وی بوده و ما را در تعیین آن یاری دهد. در واقع

داند با زمانی که معتقد اسالت واقعیتی مسالتقل از آدمی وجود ندارد و این کشالف میدانسالته و آن را دسالت یافتنی و قابل

 سازد، بسیار متفاوت است.انسان است که دانش خود را می

خصالالالوی به خود دارند. اشالالالتراک نظر هر  ای مبا توجه به اینکه هر یک از مکاتب فلسالالالفی دربارٔه ماهیت واقعیت، نظریه

گرایان معتقدند که واقعیت عبارت اسالالالت از تواند وی را در زمرٔه آنان قرار دهد. به طور نمونه عملمعلم با این مکاتب می

توان پیرو این دیدگاه دانسالت. در مورد تعامل بین انسالان و محیط یا تجارب وی. معلمی که با این نظر موافق اسالت را می

های بندیتوان پیروی کرد. اندیشمندان بر اساس نظرات خود تعاریف و دستهنگی ماهیت علم نیز از این قاعده میچگو

نویسالالند: دربارٔه علم دو دیدگاه کلی (، می۲۰۰۰)1گوناگونی برای علم قائل هسالالتند. به طور نمونه دمپسالالی و دمپسالالی

های مشالالاهده شالالده  دگاه ایسالالتای علم را راه توضالالین دادن پدیدهدی  2وجود دارد. دیدگاه ایسالالتا و دیدگاه پویا. کرلینگر

آوری، تأیید و نظام دار کردن اطالعات مربوط به واقعیت اسالالت. بنابراین کار  داند. از این نظر علم سالالیسالالتمی از جمعمی

یدگاه پویا  های جدید و افزودن آن به انبوه اطالعاتی اسالت که از پیش وجود داشالته اسالت. اما در دمحقق کشالف واقعیت

 
1 -Dempsey& Dempsey 

2 -Kerlinger 



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

96 
 

ها را ها علم مجموعه روابطی اسالت که واقعیت. از نظر آن کندمیعلم یک فعالیت اکتشالافی اسالت و بر حل مسالائل تأکید 

(. به ۴۸-۴۷:  ۱۳۹۵ها )موال، سالالالمیاله؛ فتحی آذر، اسالالالکنالدر؛ ادیب، یوسالالالف  دهد نه انبوهی از واقعیالتبه هم پیوند می

 روش تدریس وی بسالیار تأثیرگذار اسالت. عبارت دیگر نگرش معلم به واقعیت و 
 
شالناخت انسالان در عملکرد وی خصالوصالا

 سازد.اش را روشن میزیرا بینش وی طریق عملی

 هانگرش معلم نسبت به ارزش 

ها را ابدی، مطلق و آلیسالالم ارزشها مانند ایدهشالالناسالالی همواره مطرح اسالالت. برخی دیدگاهوتربیت بحث ارزشدر تعلیم

هالای اخالقی و مالذهبی از نظر تربیالت باله علالت داننالد. ارزشگالذاری انسالالالان را مت یر میدانالد و تنهالا ارزشت ییر نالاپالذیر می

طور که کانت گفته اسالت، معلم باید شالاگرد را طوری تربیت  تأثیرگذاری بر روح و منش انسالان بسالیار مهم هسالتند. همان 

ترین کالار در نظالام روی از وظیفاله اخالقی مهمکنالد کاله بخواهالد عملش دسالالالتورکلی برای هماله بالاشالالالد. زیرا باله نظر وی پی

وتربیت متربیان بسالیار های مورد نظر آن از سالوی معلم بر تعلیمتربیتی اسالت. بنابراین انتخاب یک دیدگاه و قبول ارزش

ها و اخالقیات و بی اعتقادی و نسالبی دانسالتن (. به عبارت دیگر اعتقاد به ارزش۳۸-۳۷:  ۱۳۹۰اثرگذار اسالت )زیباکالم،

تواند بر متربی خود ها خصالالوصالالا در تربیت افراد بسالالیار مؤثر هسالالتند و این معلم اسالالت که در جایگاه مربی، میرزشا

 تأثیرگذار باشد. 

 وتربیتنگرش معلم نسبت به هد  تعلیم

یتی  ی تربگذارسالیاسالتوتربیت بر بسالیاری از ارکان تربیت مؤثر اسالت و  نیز اشالاره شالد نوع هد  تعلیم  همان طور که قبال  

ترین  ی انجام شالده معلمان یکی از مهمهاپژوهش. این موضالوع از نظر معلمان نیز مورد توجه اسالت، در کندمیرا معین  

ها به طور منطقی و اصالالالولی سالالالبب  اند. تدوین این هد های آموزشالالالی و تربیتی بیان کردهوظایف خود را تعیین هد 

نگرش معلم نسالالبت به چیسالالتی و غایت تربیت یا همان تعیین شالالود مرحلٔه طراحی آموزشالالی مطلوب باشالالد. در واقع  می

گذارد. زمانی که معلم فلسالالفٔه وجود انسالالان و تربیت او را شالالناخت های او تأثیر میوتربیت بر همٔه فعالیتاهدا  تعلیم

ر نتیجاله رسالالالالالت عنوان رب یگالانالٔه انسالالالان و جهالان و تن دادن باله ربوبیالت او و تن زدن از ربوبیالت غیر او بالدانالد. دخالداونالد باله

آموزانش به جایگاه واالی معلمی خود را در راسالتای رسالالت الهی خود دانسالته و به دنبال زمینه سالازی برای هدایت دانش

متفاوت   کامال  تربیت وی  انسالانیت اسالت. در حالی که اگر اهدا  یک معلم م شالوش و رفتار وی نابسالامان باشالد، نتیجه

توان برخالاسالالالتاله از اهالدا  و اعتقالادهالای دانسالالالت)ایروانی، شالالالرفی، یالاری میاسالالالت. در هر صالالالورت رفتالارهالای او را  

(. اهمیت این نکته حتی در اسالالناد تربیتی بسالالیار مشالالهود اسالالت و حتی در سالالند تحول هد   ۶۴-۶۲،  ۱۳۸۷دهنوی

 تربیت مشخص شده است تا در نظام آموزشی از پراکندگی و اختال  و اعمال سلیقه جلوگیری شود.  

 نگرش معلم نسبت به روش تدریس)فلسفه تدریس(

ترین عالامالل اثربخش در کیالد دارنالد کاله کیفیالت تالدریس معلم مهممطالالعالات اخیر دربالارٔه نقش معلم در آموزش بر این نکتاله تالأ 

  آیالا او کنالدمیپردازد، چاله  (. امالا ببینیم وقتی معلمی باله تالدریس می۱۳۹۴آموز اسالالالت)طالاهری، میالدانی،  یالادگیری دانش

 دهالد امالا باله قصالالالد واداشالالالتنیالا...  او همالٔه این کالارهالا را انجالام می  کنالدمیدهالد، نقالل  زنالد، شالالالرح میفقط حر  می

آموزان به دانسالتن چیزها یا انجام دادن آموزان به یادگرفتن. در حقیقت اولین وظیفه هر معلم وادار سالاختن دانشدانش

کالارهالا باله طریقی مقرر اسالالالت. معلم در این میالان درگیر چیزی اسالالالت کاله اروش تعلیم  نالام دارد. وی تالدریس خود را 
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:  ۱۹۰۸گیرد، باله یالاد آورد )نلر،ن سالالالخالت بیالانالدیشالالالد و آنچاله را یالاد میآموز دربالارٔه آکاله دانش  کنالدمیریزی  ای طرحگونالهباله

(. برای معلمی که بخواهد در شالال ل خود متبحر گردد، توجه به امور و جزئیات روزمره کافی نیسالالت بلکه هر معلمی  ۱۱۳

. زمانی که  وپرورش ابزار نیرومندی برای شالالکل بخشالالیدن به زندگانی فردی و نظام اجتماعی اسالالتباید بداند که آموزش

اندیشالد.  پردازد، امور عملی را رها سالاخته و دربارٔه نظریه ای که دوام عمل تربیت به آن وابسالته اسالت، میوی به تفکر می

از آنجا که تدریس فعالیتی اخالقی اسالالت، مسالالتلزم تلفیق دقیق نظریه و عمل اسالالت، نظریه بدون عمل کافی نیسالالت و 

رسالالالد. این امکان وجود دارد که معلمی از لحاظ نظری طرفدار  ، به جایی نمیعملی که از هدایت نظریه بی بهره باشالالالد

وار  وادار کنالد. دلیالل این رفتالار ممکن اسالالالت پیشالالالرفالت گرایی بالاشالالالد امالا در عمالل کالس را باله روش احفظ کردن طوطی

های فلسفی  ا نظریههای عملی یا فقدان درک طبیعت فلسفه از جانب معلم باشد. زیر نارسایی فلسفه در رابطه با موفقیت

 وتربیت تعلیم
 
شالالوند که معلمان قادر یا با نیازهای واقعی معلمان فاصالالله دارند یا به زبانی کلی و انتزاعی نوشالالته می غالبا

نیسالالالتنالد آن را بالا موارد خالای و جزئی ارتبالاط دهنالد. در نتیجاله تنهالا راه بالدسالالالت آوردن درک فلسالالالفی از فراینالد تربیتی و 

ها یا مکاتب فلسالالفی نیسالالت، بلکه باید با فلسالالفه ورزی به تدوین فلسالالفٔه خود بپردازد. بیانیٔه  نظریهتدریس، تنها مطالعٔه 

فلسالالفٔه تدریس نشالالانگر ادراک معلمان از تدریس و یادگیری بوده و نحؤه آموزش و تدریس را توصالالیف کرده و دالیلی در 

 (.  ۷۲-۷۰:  ۱۳۸۸)قائدی،دهدکنند را ارائه میمورد این که چرا و چگونه معلمان تدریس می

ای باید انجام دهند، تدوین یک بیانیٔه  ترین اقداماتی که معلمان در هر سالطحی و با هر سالابقهبر این اسالاس یکی از مهم

فلسالفی در مورد تدریس اسالت که در واقع فلسالفٔه شالخصالی تربیتی آنهاسالت و در حکم یک گزارش مختصالری اسالت که  

 دهد و  یس و یادگیری را شالالرح میها و عقاید معلم در مورد تدرارزش
 
شالالود اما صالالورت اول شالالخص نوشالالته میبه معموال

شالالکل و نوع آن مطابق با اصالالول هر فرد ت ییر پیدا خواهد کرد. نوشالالتن این بیانیه باعث ارائه تدریس آگاهانه تر خواهد 

دیده، شامل: معلم؛ فراگیر؛  شد. در این میان عناصر و عواملی که در راستای بیانیه فلسفی تدریس معلمی شناسایی گر 

یادگیری؛ ارتباط و تعامالت میان معلم و فراگیر و محتوای   –فضالالالا و تجهیزات؛ سالالالاختار نظام آموزشالالالی؛ فرایند یاددهی  

(. با  ۱۳۹۲سالازد )مروتی و قائدی،  درسالی اسالت. هر معلمی با ارائه این بیانیه فلسالفه حاکم بر تدریس خود را روشالن می

این سالالؤال مطرح اسالالت که چه تعدادی از معلمان سالالرزمین ما دارای چنین بیانیه ای برای تدریس  توجه به موارد مذکور  

وتربیت کشالور هم خوانی دارد و عدم هم خود هسالتند. نکتٔه دیگر اینکه فلسالفٔه تدریس معلم تا چه میزان با فلسالفٔه تعلیم

 خوانی آن چه مشکالتی را به دنبال خواهد داشت.

 یادگیری  -یاددهینگرش معلم به فرایند  

یادگیری، یعنی فرایندی که عبارت اسالالت از مواجهه عمدی معلم و  –در رابطه با چگونگی نگرش معلم به فرایند یاددهی 

 -باید عملکرد یاددهی کلی (. در حالت۱۳۶۷شالالاگرد در یک فضالالای آموزشالالی به منظور تحقق هدفهای معین)محبی،  

هالا وابسالالالتاله اسالالالت، منطبق و ت ییر نگرش آن  نگرش شالالالده کاله باله پالذیرفتاله و هالای مطلوبآلبالا ایالده معلمالان  یالادگیری

تواند نشالالان دهنده (. براین اسالالاس نگرش معلم می۲:  ۱۳۹۱زاده،  باشالالد)تمجیدتاش، مجلل چوبقلو، عبداله فام، بیس

نظریه یا مبنای فلسالفی پذیرفته شالده از سالوی وی باشالد. هم چنین عملکرد وی در کالس درس نیز از همین مبنا منبعث 

یالاناله اسالالالت.  گراسالالالازهگرایی  وتربیالت جمهوری اسالالالالمی ایران کاله همالان واقعتوجاله باله مبنالای فلسالالالفالٔه تعلیم  گردد. بالامی

های فلسالفی از تفاوت فاحشالی برخوردار یادگیری با توجه به عاملیت انسالان در نظر گرفته شالده اسالت که با دیگر رویکرد
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جدا کرده و با عنوان تمهیدگرع تبیینگرع   کنندهتسالهیل  یادگیری از معلم مهندس و –اسالت و معلم را در طی فرایند یاددهی  

 (.  ۱۳۸۹:۱۵۵)باقری،کندمیپاالینده معرفی  

  وتربیت معلمتعیین فلسفٔه ضمنی تعلیم

هایی  ی انجام شالده در این زمینه به جسالتجوی مؤلفههاپژوهشبرای دسالتیابی به فلسالفٔه ضالمنی معلم در مدارس میان  

های نگرش معلم نسالبت به ماهیت انسالان،  تربیتی معلم اسالت، پرداخته شالده اسالت. بنابراین مؤلفهکه برخاسالته از فلسالفه  

وتربیت، روش تدریس  ها، نگرش معلم به هد  تعلیمنگرش معلم نسالبت به ماهیت دانش، نگرش معلم نسالبت به ارزش

هایی که از جسالتجو در منابع حاصالل  هیادگیری در این بخش نیز مورد بررسالی هسالتند. در ادامه به یافت  -و فرایند یاددهی

 آمده، پرداخته خواهد شد.

 شاگرد –آموز( و رابطٔه معلم  نگرش معلم نسبت به ماهیت انسان )دانش

پژوهش مسالالتقلی یافت نشالالد. اما در ارتباط با    -آموزدانش -در رابطه با تبیین نگرش معلمان نسالالبت به ماهیت انسالالان 

( به مواردی اشالالاره دارد که بر روابط میان ۱۳۷۳توجه بود. در این مقاله نریمانی )  ارتباط معلم و شالالاگرد مقاله ای جالب

دارد، مطالعات نشالالان داده اسالالت که بین نگرش معلمان نسالالبت به آموز تأثیرگذار هسالالتند. وی اظهار میمعلم و دانش

. از سالوی دیگر معلمانی که  آموز، با سالابقٔه تدریس در مقاطع مختلف تحصالیلی رابطه معنا داری دیده نشالده اسالتدانش

آموزان نگرش مربتی دارند. هم چنین نتایج مطالعات نشالالانگر آن اسالالت که بین رضالالایت شالال لی دارند، نسالالبت به دانش

آموزان و مدیرمدرسالاله، که نحؤه رفتار عملی معلم تلقی آموزان و شالالایسالالتگی او از دید دانشنگرش معلم نسالالبت به دانش

دارد و همبسالالتگی معنادار اسالالت. به عبارت دیگر زمانی که معلم رضالالایت شالال لی دارد بر  شالالود، رابطٔه معتبری وجود  می

(. به این ترتیب ۱۳۷۳شالالود)نریمانی،  آموز ایجاد میگردد و رابطٔه مطلوبی بین معلم و دانشتالش و امید وی افزوده می

واردی که به طور غیر مستقیم در این آموز که بسالیار مهم است مورد غفلت قرار داشته و مبررسالی نگرش معلمین به دانش

 اند.رابطه نقش داشته اند، بررسی شده

 نگرش معلم نسبت به واقعیت و ماهیت دانش

های پژوهش موال، سالالمیه؛ فتحی آذر، اسالالکندر؛  برای دسالالتیابی به نگاه معلمان نسالالبت به ماهیت و تعریف علم به یافته

 .انددهد که دبیران علوم دو تعریف از علم داشالالتهآنان نشالالان میگردد. نتایج پژوهش  ( اشالالاره می۱۳۹۵ادیب، یوسالالف )

دانند و ها و شالالناخت انسالالان تعریف کردند، یعنی علم را ایسالالتا میعنوان مجموعه و انباشالالتی از دانسالالتهعده ای آن را به

ای از روابط و امجموعالههالا و وقالایع  و  بقیاله دبیران معنی علم راا تجرباله و آزمالایش ، ا فراینالد یالادگیری ، ا توضالالالین پالدیالده

دانند. در واقع اکرریت دبیران در این پژوهش دیدگاه ایسالالتایی از علم داشالالته و تنها عدٔه فرایندها ، یعنی علم را پویا می

داننالد. دیدگاه ایسالالالتالا در علم به محتواگرایی تأکیالد دارد و دانشالالالمنالد فردی اسالالالت که مطالالب علمی کمی علم را پویا می

های آموزشالی به شالمار آید. خود دارد که این مقبولیت انباشالت علمی شالاید یکی از نارسالاییبسالیاری را به خوبی در ذهن 

ها ها و بدون درک منطقی از ماهیت آن های علمی بدون توجه به چگونگی کشالف آن زیرا آموزش مفاهیم، اصالول و نظریه

حقیقت مطلق درک شالده و اصالول  عنوان یکباعث گرایش به حفظ مطالب و روش غیر فعال خواهد شالد. بنابراین علم به

گرایی نزدیک اسالت. دبیرانی  رسالد تا حدودی این نگرش به دیدگاه واقعگردد. به نظر میآن غیرقابل ت ییر محسالوب می

آموزان خود را باله کنجکالاوی و تفکر دانسالالالتنالد. در روش تالدریس خود ت ییرات زیالادی داده و دانشهم کاله علم را پویالا می
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هالا موقتی بودن  انالد. البتاله آن از دبیران در این پژوهش هم چنین مالاهیالت علم را موقتی دانسالالالتالهکننالد. برخی  هالدایالت می

هالای جالدیالد، کنجکالاوی، تفکر و خالقیالت علم را نالاشالالالی از پیشالالالرفالت علم و تکنولوژی و نالاقص بودن علم، شالالالواهالد و یالافتاله

اند. پژوهشالالگر این مضالالمون را با  هبشالالری، روش علمی، نیاز بشالالری، رشالالد عقلی بشالالر و بحث و تبادل افکار قلمداد کرد

های جهان یی همسو دانسته است و دلیل آورده که در این منظر دانش یا تصوراتی که افراد درباره ویژگیگراسازهدیدگاه  

 سازند، موقتی و فرضی است و ممکن است در برخورد با شواهد جدید نیاز به ت ییرات جزئی یا اساسی پیدا کند.می

ربه دبیران از ماهیت ذهنی علم حدود یک سالوم از دبیران در این پژوهش معتقد هسالتند که ذهنیت بر علم در رابطه با تج

مؤثر اسالالت. طبق نظریه گشالالتالت و فلسالالفه مابعد اثبات گرا ادراک متأثر از مفاهیمی اسالالت که فرد در ذهن دارد. یعنی 

 نیمی از 
 
دبیران ذهنیت قبلی دانشالمند را درکار علمی او مؤثر همان عبارت مشالاهدات، گران بار از نظریه هسالتند. تقریبا

اند. پژوهشالگر نظر این دبیران را اند. آنان مخالف این امر بوده و باعث خدشاله دار شالدن عینیت کار علمی دانسالتهدانسالته

علمی های  داند. زیرا مطابق نظر آنان معرفت علمی معرفتی اثبات شالده اسالت. نظریهبا اسالتقراگرایان سالطحی هم سالو می

گردد و سالالالیق شالالخصالالی درآن راه شالالود بنا میاند. علم بر آنچه توسالالط حواس دریافت میهای تجربی برخاسالالتهاز یافته

باله این ترتیالب میالان نگرش معلم۴۹-۴۷:  ۱۳۹۵نالدارد )موال، فتحی آذر، ادیالب   هالای شالالالنالاخالت  هالا باله واقعیالت و راه(. 

رسالالد رابطٔه یان مکاتب فلسالالفی نیز مشالالاهده کرد و به نظر میتوان مشالالود. این تنوع نگرش را میهایی دیده میتفاوت

 توان در نظر گرفت.مستقیمی میان نگرش معلم به واقعیت و فلسفٔه ضمنی وی می

 یادگیری -نگرش معلم به فرایند یاددهی

های  یافته یادگیری -ی انجام شالالده در رابطه با نگرش معلم به فرایند یاددهیهاپژوهشبا توجه به بررسالالی و جسالالتجو در 

رسالالالالد تواننالد مبین نظرات معلمین در این بخش بالاشالالالنالد. پژوهش نخسالالالالت کاله باله نظر میمقالاالت در این زمیناله می

( انجام شالده اسالت. وی نگرش خود را  ۱۳۹۶)1یادگیری باشالد. توسالط نیرو -دهندٔه نگرش معلم به فرایند یاددهینشالان 

 آن اسالت . از نظر وی مهمکندمیرا در مقالٔه خود بیان    2نگیفره -نسالبت به یادگیری تعاملی برمبنای نظریه اجتماعی

مسالالالتدل،   و عمیق باز، گفتگوی بر با تکیه تعامل، از امکان  سالالالرحّد  تا یادگیری،  -یاددهی فرایند در بتواند معلم که

 صالورت آموزان دانش میان  همتراز در صالورت به یا خود محور بر شالکل ناهمتراز، به تواندتعامل می این. شالود مندبهره

 
 شهر تهران است.  4آموختٔه برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی و دبیر ریاضی منطقه  نیرو، دانش محمد دکتر - 1

فرهنگی اسالت. این  -یادگیری قرار گرفته اسالت؛ نظریٔه اجتماعی  -اندرکاران حوزه یاددهیهایی که امروزه بیشالتر مورد توجه و اقبال دسالتنظرّیهیکی از   - 2

فرهنگی معتقد اسالت که رشالد   -نظریٔه اجتماعی  .( شالکل گرفته اسالت1896-1934شالناس روسالی به نام ویگوتسالکی )های رواننظرّیه، بر اسالاس دیدگاه

 به مردمی که در دنیای او زندگی می
 
یابد. در های فرد در تعامل با دیگران تحّول میکنند وابسالالالته اسالالالت؛ و دانش، نگرش و ارزششالالالناختی کودک، عموما

ادگیری انسالان، در بر مبنای این نظرّیه، ی (.1390فرهنگی او، قابل درک نخواهد بود )لوریا،  –واقع، رشالد شالناختی فرد، بدون در نظر گرفتن محیط اجتماعی

ه ویژه قرار گیرد و کالارکردتعالامالل اجتمالاعی افراد بالا یکالدیگر شالالالکالل می هالای ذهنی افراد، منشالالالأ اجتمالاعی دارنالد. از این روی، یالادگیری همیالاراناله، مورد توجالّ

های نوعی کودکان های فرهنگی، بر فّعالیتها و ابزار ، در تعامل اجتماعی، نقشالالی اسالالاسالالی دارد. چرا که زمینهبر طبق این نظرّیه، فرهنسع جامعه  .گیردمی

مندی، بدین معناسالالت که ارتباط کودک با جهان اطرا ، ارتباطی  گذارد و عامل واسالالطی برای تعامل محیطی و اجتماعی ایشالالان اسالالت. واسالالطهتأثیر می

فرهنس از طریق این   .داندامل وسالالاطت میپذیرد که ویگوتسالالکی، فرهنس را عای صالالورت میواسالالطه، مسالالتقیم و انعکاسالالی نیسالالت، و از طریق واسالالطهبی

دهنالد. ویگوتسالالالکی از میالان ابزارهای فرهنگی )اعّم از ابزارهای فرهنگی ماننالد ها را شالالالکالل داده و ابزارهای جدید، رفتالارها را ت ییر میابزارها، رفتالار انسالالالان

برای زبان قائل اسالالت؛ چرا که جدا از تأثیر متقابل زبان و تفکر، مهمی  شالالناختی مانند عدد، نماد، زبان و غیره(، نقش بسالالیار بازی، تا ابزارهای رواناسالالباب

یادگیری  :(. بنابراین، جای تعّجب نخواهد داشالت اگر بگوییم1390حسالینی و مهران، شالود )حاجمندی، از طریق زبان، عملی میسالهم عمده و مهّم واسالطه

 (.  15:  1396کند )نیرو، وگو حرکت میدر این نظرّیه، بر مدار گفت



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

100 
 

 رشالد دامنٔه تقریبی در آموزان تواناتردانش یا معلم داربسالتی حمایت همراه با چالشالی، مسالائل و سالؤاالت طرح  .پذیرد

هالای مرسالالالوم  در نتیجاله بالا عبور از رویاله  .انجالامالددر کالس می ترهالای وسالالالیعپهن در یالادگیری باله تعمیق فراگیران،

هالای گروهی آموز، ضالالالمن تالأکیالد بر نقش بی بالدیالل معلم در رهبریع جریالان آموزش، فعالالیالتی و انفعالالی دانشمحورمعلم

های گذشته های علمیه از سدههایی کالالالاله میراح حوزهآموزان در کالس درس و مباحرهیافته از سالالالالوی دانشرسالالالالمیت

گیرد. طبیعی اسالالالالالالت که اجرای این رویکرد در بسالالالالالالتر معمول مدارس واجد ه و تأکید مجدد قرار میاست، مورد توج

 -(. باله عبالارت دیگر نیرو در فراینالد یالاددهی۱۳۹۶هالا و گالاه موانعی بوده و یالا زمیناله سالالالاز ت ییراتی خواهالد بود )نیرو،بالازتالاب

وتربیت بسالیار متداول بوده اسالت. اما با  اخیرا در تعلیم یادگیری از رویکردهای روانشالناسالی یادگیری پیروی کرده اسالت که

توان به رویکردهای فلسالالفی نزدیک به آن دسالالت یافت. به ی به کار رفته میهاکلیدواژههای بیان شالالده و دقت در ویژگی

ه رویکرد آموزان، نزدیکی بالمحوری و رهبر بودن معلم و فعالالیالت گروهی دانشهالایی مالاننالد دوری از معلمطور نموناله واژه

 دهد.  پراگماتیسم را نشان می

دانالد و در آموزان می( بخشالالالی از پیالامالدهالای جالانبی اجرای یالادگیری تعالاملی را نالاظر باله جمع دانش۱۳۹۷هم چنین نیرو)

های ها اشالالاره دارد. هنگامی که فعالیتاین بخش به ایجاد همبسالالتگی، ارتباطی صالالمیمانه و تقویت دوسالالتی میان آن 

پذیرد. کار تیمی قوت گرفته و های عملی و همراه با فضالالایی بازتر در خارج از کالس صالالورت میجنبهگروهی آمیخته با  

 آموزان در پژوهش حاضر، اغلب در میان ایشان کسالت و خستگی راه پیدا نکرد. در آخر به دلیل فعال بودن عموم دانش

: ابه نظرم نقش  کندمییادگیری چنین عنوان   -ی(، نیز نگرش خود را دربارٔه نقش معلم در فرایند یادده۱۳۹۲بشالارت)

آموز خودش گری اسالت نه انتقال مطلب. معلم باید فضالایی را فراهم کند که دانشگری و گاهی هم چالشمعلم تسالهیل

، نخسالالالت آنکاله معلم برای کشالالالف کنالدمینکتاله را بگیرد، ناله اینکاله معلم نکتاله را بگویالد . وی دو روش در این رابطاله بیالان  

آموز داده و بعد همه تالشالش را بگذارد تا او با  سالازی کند. روش دیگر آنکه معلم از اول فرمول را به دانشوز زمینهآمدانش

ها روبرو شالالده اسالالت را به هایی را که با آن این فرمول مسالالائل فراوانی را از سالالاده تا پیچیده حل کند. در ادامه وی چالش

گیرد که با روشالی برخاسالته از یک رویکرد فلسالفی تدریس کند با  تصالمیم می  کشالد. بنابراین زمانی که یک معلمتصالویر می

های رقابتی در جامعه است. مطالعه تجربٔه زیسته این موانعی روبرو است که برخاسته از سیستم آموزشی کنونی و عرصه

معلم تسالهیل گر ت ییر    داند به یکدهد. نگرش وی از یک معلم سالنتی که وظیفٔه خود را انتقال دانش میمعلم نشالان می

تواند بیانگر نگرش فلسالالفی پراگماتیسالالم باشالالد. اما این ت ییر نگرش وی را دچار بحران در ابعاد دیگر  کرده اسالالت که می

 هاست. آموزانش کرده است که ارزشیابی یکی از آن تربیتی دانش

 نگرش معلم نسبت به روش تدریس

تعیین نگرش معلم نسالالبت به روش تدریس بهره برد، در میان منابع یافت پژوهشالالی که به طور مسالالتقل بتوان از آن برای 

ی  هاها در مراکز آموزشالالی، الزم اسالالت تا معلمان روشنشالالد، اما با توجه به رشالالد فناوری در جهان و به کار گیری از آن 

از  اسالالالتفالاده هالا درنالایی آن توا و یالادگیرنالدگالان  موقعیالت و نیالازهالا باله هالا بالایالدتالدریس خود را مورد تجالدیالد نظر قرار دهنالد. آن 

 جای به فضالای آموزشالی سالازد تا را مهیا مدارس در مناسالب باید بسالتر آموزشالی از سالوی دیگر نهاد.باشالند آگاه تکنولوژی

 فرآیند و تسالهیل بر معلمان  نقش و گردد دانش هدایت و اطالعات کسالب سالویه دو هایبه روش اطالعات یکطرفه انتقال

 مالدارس مجالازی شالالالونالد. کالسالالالهالای دانش و اطالعالات خالالق خود آموزان دانش شالالالده و متمرکز یالادگیری- یالاددهی

 برای اتکاهای قابلقابلیت و هاظرفیت از جدید اطالعاتی فناوریهای کل در و اینترنت یادگیری الکترونیکی، هوشالمند،
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 نگرش معلمالان در اینسالالالت. بر این اسالالالاس باله نظر میهالامهالارت این توسالالالعاله
 
زمیناله مورد توجاله محققالان و   رسالالالد اخیرا

یی چنالد در این زمیناله انجالام شالالالده اسالالالت که به برخی از آنان اشالالالاره هاپژوهشپژوهشالالالگران بوده اسالالالت به این ترتیالب 

 گردد.  می

بیان  تدریس فرآیند بهبود در اطالعات فناوری در پژوهش خود نظر معلمان را در رابطه با نقش (۱۳۹۲رحیمی، مهرابی)

 بررسی مورد درسی،برنامه و یادگیری در فرایند فناورانه کاربردهای نظر از مدرسه هایفعالیت پژوهش، این کنند. درمی

های پژوهش  اسالت. آنان در پژوهش خود به یافته بوده 1یادگیری فناوریهای ویژه بر تأکید گرفته اسالت. در این میان  قرار

اذعان  اطالعات فناوری از اسالالالتفاده با تدریس منظور به ان ( نیز اشالالالاره دارند که به عدم آمادگی دبیر ۱۳۸۳حکیمی)

آنان نشالالان   پژوهش نتایج که همانگونه و اسالالت بوده و کم محدود بسالالیار دبیران  برای الزم هایآموزش و خدمات دارد.

 عالوه .ندارند را الزم آمادگی های وابسالالتهافزارسالالخت و نرم افزارها و رایانه از مقدماتی اسالالتفاده برای دبیران  دهد،می

 عمده مشالکالت ای ازهای رایانهافزارسالخت و افزارها نرم از اسالتفاده دهد.نشالان می دبیران در این پژوهش پاسالب براین

 روش در بهبود فرآیند جدید هایتکنولوژی از اسالالتفاده و اطالعات اما در مجموع فناوری  .آیدحسالالاب می به معلمان 

پژوهش ذاکری، رشالالالیالدحالاجی خواجاله لو، افرایی، زنگویی  هم چنین نتالایج انالد.آمالدهمؤثر باله شالالالمالار   معلمالان  تالدریس

 یادگیری و تدریس در فرآیند آموزشالالی نوین هایفناوری کاربرد به نسالالبت نگرش معلمان  دهد(، نیز نشالالان می۱۳۹۰)

 است. مربت

هوشالالمندسالالازی در مدارس انجام شالالده اسالالت. های  های کاربسالالت نوآوریها و تهدیدپژوهش بعدی به بررسالالی فرصالالت

شالالالود، امر تدریس مؤثر و های این پژوهش حاکی از آن اسالالالت که هر زمان فناوری نوین با فرایند تدریس تلفیق مییافته

)زمانی،   کندمیهای دبیران شالالیوه تدریس را نیز سالالهل و آسالالان گردد. به عالوه با افزایش توانمندیتر میبخشرضالالایت

(. البته نقش خود مدارس هوشالمند نیز مورد توجه پژوهشالگران بوده اسالت. اکبری  ۱۳۹۵مایی، موسالوی،  قاسالم پور، ه

های این مدارس اشالالاره کرده و معتقدند در این ترین ویژگی(، در پژوهش خود به مهم۱۳۹۵) نودهی، رضالالایی کالنتری

گیرد و فضالای حاکم موجب به کار گیری  ر میآموز با تفکر مسالتقل و ابزار خالقیت، توانمندی خود را به کامدارس دانش

شالالالود و محیط مالدرسالالاله زمیناله یالادگیری را در وپرورش میهالای مربیالان، معلمالان و اولیالا برای تقویالت آموزشتوانمنالدی

آموزان نقش یالاددهنالده و یالادگیرنالده را برعهالده  . در این مالدارس دانشکنالدمیآموزان فراهم کرده و ایجالاد انگیزه  دانش

اسالالالت. تالأکیالد بر مهالارت فکر کردن و فراهم سالالالاختن محیط یالاددهی و یالادگیری از   آموزمحوردانشتالدریس  روش    .دارنالد

آموزند انبوهی از اطالعات را پردازش آموزان میدر این مدارس دانش .های مدرساله هوشالمند اسالتمشالیراهبردها و خط

، باله نقالل از اکبری نودهی، رضالالالایی ۲۰۱۳)حبیبی،    کرده و از این اطالعالات در جهالت یالادگیری بیشالالالتر اسالالالتفالاده کننالد

آموزان از دیدگاه  (. البته آنان در پژوهش خود بر نقش هوشالالمندسالالازی مدارس بر کیفیت یادگیری دانش۱۳۹۵کالنتری

دهد که هوشمندسازی مدارس در ابعاد  اند. نتایج پژوهش آنان نشان میمعلمان دوره ابتدایی شهرستان نکا تمرکز کرده

سالاب و درهم تنیدن دانش، اسالتفاده معنا دار های ذهنی، بسالط و اصالالح دانش، اکتها، عادتکیفیت یادگیری )نگرش

درسالالی خود برده و مهارت تفکر آموزان را به فراتر از برنامهبخشالالد. دانشاز دانش( نقش دارد. به یادگیری آنان عمق می

  شالالالود. بر میزانآموزان و معلمان افزوده و منجربه تجربیات موفق میان میدهد. به تعامالت میان دانشآنان را رشالالالد می

 
 روند. کار می به یادگیری برای معمول طور  به که است دیجیتالی های اطالعاتفناوری از  دسته آن یادگیری هایفناوری از  منظور  - 1
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ی در تالدریس  آموزمحوردانشنیز تکیاله بر    هالاپژوهشهالای این  در یالافتاله  .افزایالدآموزان میعالقاله و ایجالاد انگیزٔه دانش

 گرایی نزدیک هستند.رسد به رویکرد سازهشود که به نظر میکالسی دیده می

 وتربیت ها و هد  تعلیمنگرش معلم نسبت به ارزش

های قبلی بیان شالالد. اهمیت و ضالالرورت  وتربیت در بخشنسالالبت به هد  تعلیم  براسالالاس آنچه در رابطه با نگرش معلم

تعیین این هد  و به همان نسالبت تبیین نگرش معلم نسالبت به آن واضالن و آشالکار اسالت. ولی با این وجود این مسالاللٔه  

د برای تعیین ی انجام شالالده مورد غفلت قرار گرفته اسالالت. هم چنین پژوهشالالی که بتوانهاپژوهشمهم در میان مقاالت و  

 ها مورد توجه قرار گیرد، در میان مقاالت دیده نشد.  نگرش معلم نسبت به ارزش

 گیرینتیجه

های نگرش های این پژوهش در پی دسالتیابی به فلسالفٔه ضالمنی معلم در مدارس ایرانی نشالانگر آن اسالت که مؤلفهیافته

ها از نگاه پژوهشالگران دور مانده علم نسالبت به ارزشوتربیت و تعیین نگرش ممعلم نسالبت به ماهیت انسالان، هد  تعلیم

ها از جمله نگرش ها مورد غفلت بوده اسالالالت. در رابطه با سالالالایر مؤلفهیا به عبارتی بررسالالالی نگرش معلمین در این زمینه

ارد. فلسالالفه ضالالمنی معلم به رویکرد پراگماتیسالالم اشالالاره د های مقاالت به نزدیکییادگیری یافته -معلم به فرایند یاددهی

یی داشالته و پژوهشالی که به طور گراسالازهجسالتجوی نگرش معلم نسالبت به واقعیت و ماهیت دانش نشالان از حضالور رویکرد 

های  مسالتقل بتوان از آن برای تعیین نگرش معلم نسالبت به روش تدریس بهره برد، در میان منابع یافت نشالد، تنها یافته

شالالود که به نظر ی در تدریس کالسالالی دیده میآموزمحوردانشپژوهش در زمینه نقش هوشالالمندسالالازی مدارس تکیه بر 

 رسد به رویکرد پراگماتیسم نزدیک هستند.می

های  کاسالتی دارای فلسالفٔه معلم جایگاه زمینه در ما آموزشالی که نظام اسالت آن  از حاکی پژوهش به طور کلی آوردٔه این

هم چنین با توجه به   .شالودشالامل می را کالسالی تدریس تا تحولی اسالناد و معلم تربیت نظام از خالا اینانی اسالت.  فراو 

عنوانی که به طور مسالتقیم از فلسالفٔه    1ی انجام شالدههاپژوهشهای انجام شالده در اسالناد باالدسالتی و مقاالت و  بررسالی

سالاس سالند وتربیت معلم چه به طور تجویزی، چه ضالمنی حکایت کند، یافت نشالد. حتی در نقشالٔه راه مناطق که بر اتعلیم

رسالد در این زمینه غفلت محرز اسالت. از شالود و به نظر میای به فلسالفٔه معلم دیده نمیتحول نوشالته شالده اسالت اشالاره

انالد یالاناله تالأثیر پالذیرفتالهگراسالالالازهگرای  گالذاران سالالالنالد تحول اذعالان دارنالد از دیالدگالاه واقعسالالالوی دیگر بالا توجاله باله اینکاله بنیالان 

توان فلسالالالفالٔه تجویزی معلم را بر اسالالالاس این رویکرد در نظر گرفالت. امالا بنالابراین می،  2(۱۳۹۰)صالالالادق زاده و همکالاران،

های حاصالل از بررسالی مقاالت و هم چنین تمایل به شالاگردمحوری و روش تدریس فعال و گروهی در میان معلمین  یافته

 
 
ی در نظر گرفته شود. این نکته یگراسازهتواند حرکتی به سوی پراگماتیسم و در مدارس ما دیده شده است، می که اخیرا

 
  منظور پژوهش های انجام شده حول نظام آموزشی ایران - 1

انسالان توانایی شالناخت آن را دارد و علم را در عین کشالف از در مبانی معرفت شالناختی سالند تحول آمده اسالت که جهان هسالتی قابل شالناسالایی اسالت و   -۲

گریانه در سالند تحول نیز مورد پذیرش واقع شالده اسالت )صالادق گرای سالازهشالناسالی دیدگاه واقعداند. پس مبنای معرفتواقع، محصالول خالقیت و ابداع می

 (.1390زاده و همکاران،
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های موجود معلمین را نشالانگر تناقض میان فلسالفٔه تجویزی و ضالمنی معلم در نظام آموزشالی ماسالت. با این وجود چالش

 اند.گریزان کرده از این رویکرد نیز

ش تربیت معلم در در کنار غفلت از فلسالالفٔه تربیتی معلمان توسالالط پژوهشالالگران ایرانی، در میان مقاالت، عدم توجه به نق

وپرورش  و نکتٔه پایانی در مورد سالند تحول که مرجع ت ییرات برای آموزش 1تربیت فلسالفی معلمان نیز دیده شالده اسالت

شالالود. نقد دیگری عالوه بر عدم توجه به فلسالالفٔه تربیتی معلم  ها تعیین میگردد و طبق آن وظایف معلمما محسالالوب می

آفرینی این سالالالنالد کاله توسالالالط اسالالالتالادان و هالا باله تحولمؤلفین آن اسالالالت. بیشالالالتر آن وجود دارد و آن دلخوری معلمالان از  

گرا دانسالته و معتقدند میان متخصالصالان فلسالفه تربیت نگاشالته شالده اسالت، اعتقاد و اعتمادی ندارند. آن را بسالیار آرمان 

د بتوان دلیل عدم هم (. به عبارت دیگر شالای۵۷:  ۱۳۹۲)یاری دهنوی،   سالند و نظرات معلمان فاصاللٔه طویلی وجود دارد

خوانی میان فلسالالفٔه اسالالناد باالدسالالتی و فلسالالفٔه ضالالمنی معلم را همان شالالکا  معرو  میان نظر و عمل دانسالالت که  

امید اسالالالت تا با اصالالالالح نظام آموزشالالالی و تربیت معلم در  شالالالود.وتربیتی ما شالالالنیده میهاسالالالت در محافل تعلیمسالالالال

 ته شود.های نظری و عملی گامی برای رفع آن برداشعرصه

 2منابع

 .۱۱-۱۰(:  ۱۸۴(. آیا ضرورتی دارد معلم فلسفه بداند . رشد معلم)۱۳۸۳اسکندری، حسین)

آموزان  (. نقش هوشالمندسالازی مدارس بر کیفیت یادگیری دانش۱۳۹۵) اکبری نودهی، امین؛ رضالایی کالنتری، مرضالیه

  .۷۴-۶۷(،  ۲۴)۲ریزی درسی،دوره ابتدایی شهرستان نکا. پژوهش در برنامه

وتربیت نیاز  (. چرا معلمان به آموختن فلسالالالفٔه تعلیم۱۳۸۷ایروانی، شالالالهین؛ شالالالرفی، محمدرضالالالا؛ یاری دهنوی، مراد )

 .۶۸-۳۳(:  ۹۳وتربیت، )دارند . فصلنامه تعلیم

 وپرورش در جمهوری اسالمی ایران. تهران: انتشارات مدرسه.(. الگوی مطلوب آموزش۱۳۸۹باقری، خسرو )

( قالالابالالل۱۳۹۲بشالالالالارت  نالیالرو،  مالحالمالالد  از  نالقالالل  بالاله  ایالالادداشالالالالت(  وبالال   در  آدرس  دسالالالتالرسالالالی  در  مالعاللالم   آقالالا  هالالای 

9http://niroo.mihanblog.com/post/category/ 

 
هش خود به نقادی روش های نوین تربیت فلسالفی معلمان و سالیاسالت گذاری در نظام تربیت معلم ایران ( در پژو۱۳۹۶به طور نمونه داورپناه، ابوسالعید ) - 1

شالالود که شالالیؤه اندیشالالیدن منطقی را در آنان  پرداخته اسالالت. به زعم وی، اگر مفهوم تربیت فلسالالفی را تربیتی بدانیم که منجر به رشالالد و پرورش معلمانی می

را فراهم کند، بنابراین تربیت فلسالفی و هد  آن تفلسالف و فلسالفه ورزی اسالت. هم چنین اگر یکی از مهمترین اهدا    تقویت و بسالتر الزم برای تفکر منطقی

آموران بدانیم. بنابراین معلمان این کودکان خود باید از تفکری صالحین و منطقی و خالق برخوردار باشالند.  نظام های آموزشالی در دنیا، آموزش تفکر به دانش

پردازی، یادسالپاری، کاوش گری همان ذهنیت فلسالفی در معلمان. از سالوی دیگر برخی الگوهای تدریس مانند الگوی تفکر اسالتقرائی، بدیعهبه عبارت دیگر 

و ذهنیت  علمی و... منجر به بروز ویژگی های تربیت فلسالفی در معلمان اسالت. در حالی که شالواهد این مقاله حاکی از آن اسالت که توجه به تربیت فلسالفی 

 ی در نظام تربیت معلم ایران مورد توجه جدی نیست و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.فلسف

 است. APAرفرنس دهی این مقاله با توجه به ویرایش ششم روش استناددهی   - 2

http://niroo.mihanblog.com/post/category/9
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 ت ییر نقش بررسالالالی(.  ۱۳۹۱زاده، یوسالالالف) بیالس فام، رحیم؛ محمالدعلی؛ عبالداله چوبقلو، مجلالل تمجیالدتاش، الهالام؛

تحصالیلی  سالال در مراغه ابتدایی شالهرسالتان  دوره مدارس ها درآن  یادگیری -یاددهی عملکرد میزان  در معلمان  نگرش

 .۱۳۷-۱۲۳(:  ۱۷)۶. مجله مدیریت فرهنگی،  ۱۳۸۹-۹۰

ی در نظام تربیت معلم  گذارسالالالیاسالالالتهای نوین تربیت فلسالالالفی معلمان و (. نقدی بر روش۱۳۹۶داورپناه، ابوسالالالعید )

 (.۲۴ایران. فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی،)

(. بررسالی نگرش معلمان نسالبت  ۱۳۹۰ذاکری، علیرضالا؛ رشالیدحاجی خواجه لو،صالالن؛ افرایی، هادی؛ زنگویی، شالهناز)

 (،۲)۶ریهای آموزشی درفرآیند تدریس. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش،  به کاربرد فناو

(. نقش فنالاوری اطالعالات در بهبود فرآینالد تالدریس از دیالدگالاه معلمالان. پژوهش در ۱۳۹۲رحیمی، زهرا؛ مهرابی، گلپر)

 .  ۲۰۳-۲۱۷های آموزشی،  نظام

درسالی دبیران های برنامهگیریسالفی و جهت(. بررسالی رابطه بین ذهنیت فل۱۳۹۵رمرودی، اکبری، زنگویی و حسالینی)

 .۱۹۰-۱۸۰(،۲۱)۲درسی،  . پژوهش در برنامه۹۲-۹۱مدارس متوسطه شهر زاهدان در سال تحصیلی 

ها و ها و تهدید ها، قوت(. بررسالالی فرصالالت۱۳۹۵زمانی، عشالالرت؛ قاسالالم پور، علی؛ همایی، رضالالا؛ موسالالوی، سالالتاره )

لعه موردی دبیران مدارس متوسالالطه شالالهر اصالالفهان. پژوهش در های هوشالالمندسالالازی مطاهای کاربسالالت نوآوریضالالعف

 .۹۸-۸۴(،  ۲۲)۲ریزی درسی،  برنامه

 .وپرورش در ایران. تهران: انتشارات حفیظ(. مبانی فلسفی آموزش۱۳۹۰زیباکالم، فاطمه)

انتشالالارات دانشالالگاه  (.آرای فلسالالفی و تربیتی مورتیمر جی آدلر. تهران: ۱۳۹۷زیباکالم مفرد، فاطمه؛ حیدری، سالالمیرا)

 تهران.

 .(۱)۱آموزان: نظریه عاملیت انسان در کالس درس. رشد معلم  (. سعی میان خود و دانش۱۳۹۷سجادیه، نرگس)

(. روایت معلمی کردن ۱۳۹۶سالالاللطالانی نژاد، نجماله؛ موسالالالی پور،نعمالت اللاله؛ فتحی واجارگاه، کوروش؛ عارفی، محبوبه)

 .۲۴-۵(،.  ۲)۶های تربیتی. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،  یک معلم ابتدایی با تأکید بر نقش نظریه

وتربیت رسالالمی عمومی جمهوری  (. مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم۱۳۹۰صالالادق زاده، علیرضالالا و همکاران )

 وپرورش.اسالمی ایران. تهران: دبیرخانه شورای عالی آموزش

های مکاتب تجربه گرایی منطقی و عمل  بررسالی امکان نزدیک سالازی یافته(.  ۱۳۸۴صالمدی، معصالومه؛ مزیدی، محمد )

وتربیالت. مجلاله روانشالالالنالاسالالالی و علوم یالادگیری و آثالار آن بر تعلیم  –گرایی در زمیناله نقش معلم و فراگیر در فراینالد یالاددهی  

 (.۷تربیتی )دانشگاه تهران(،)

(. نقشاله  ۱۳۹۲اله )ربانی، مهدی؛ بیداخویدی، روحفر، سالکینه؛ محمدی، راحله؛ نعمتی، حیدر؛ قعزتی، علی؛ جعفری

 راه. تهران: انتشارات دنیای ت ذیه.  
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درسالی فلسالفٔه تربیت معلم. فصاللنامٔه مطالعات (. بررسالی فلسالفی معلمی و اشالارات آن برای برنامه۱۳۸۸قائدی، یحیی)

 .۸۱-۶۳(:۱۴()۱۳)۴درسی،  برنامه

درسالالی)فاطمه زیبا کالم و محمد دادرس، مترجمان(. سالالفه تا برنامهوتربیت از فل(. تعلیم۱۳۹۲کرتیس، اسالالتنلی جیمز)

 تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان)انتشارات مدرسه(.

ها،  ( بررسالالالی بیانیٔه فلسالالالفه تدریس معلمی در کالس درس بررسالالالی برخی دیدگاه۱۳۹۲مروتی, اعظم و یحیی قائدی)

 ، دانشگاه فردوسی مشهد.  وتربیت ایران، مشهدچهارمین همایش انجمن فلسفٔه تعلیم

 از  ۲۸/۱۰/۱۳۹۷محوری. بازیابی شده در تاریب  یادگیری در مدارس با رویکرد پژوهش -محبی، عظیم. فرایند یاددهی  

http://www.talif.sch.ir 

ای معلمالان ابتالدایی. ارائاله شالالالده در ی حرفالههالاشالالالایسالالالتگی(. مروری بر ۱۳۹۴محمالد طالاهری، مریم؛ میالدانی، محمود)

 (.۱۳۹۴همایش ملی آموزش ابتدایی )

 های حرفٔه معلمی. تهران: انتشارات مدرسه.(. صالحیت۱۳۸۴ملکی، حسن)

(. بررسالالی تجربه زیسالالته آموزگاران دوره ابتدایی از ۱۳۹۵موسالالوی ده موردی،علی؛ ولوی،پروانه؛ هاشالالمی، سالالیدجالل)

 .۵۶-۳۵(:۲)۶شهید چمران اهواز،معلم. مجلٔه علوم تربیتی دانشگاه  –وظایف معلم به مرابه فیلسو   

(. تجارب دبیران علوم دوره دبیرسالالالتان از ماهیت علم: یک ۱۳۹۵موال، سالالالمیه؛ فتحی آذر، اسالالالکندر؛ ادیب، یوسالالالف )

 .۵۳-۳۸(،  ۲۴)۲ریزی درسی،مطالعه پدیدارشناسی. پژوهش در برنامه

همبسالالتگی آن با رضالالایت شالال لی و درصالالد آموزان و (. بررسالالی نگرش معلمان نسالالبت به دانش۱۳۷۳نریمانی، محمد)

 .۸۲-۸۰(:  ۱۰۸قبولی. رشد معلم)

وپرورش )فریدون بازرگان دیلمقانی، مترجم(. تهران: سالالازمان (. آشالالنایی با فلسالالفه آموزش۱۳۹۱نلر، جورج فردریک)

 )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی. هادانشگاهمطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 

 .۱۶-۱۴(:  ۱)۳۶(. یادگیری تعاملی)یادگیری بر مدار گفتگو(. رشد معلم۱۳۹۶محمد)نیرو،  

 .۱۶-۱۴(:۲)۳۶(. پیامدهای جانبی در یادگیری تعاملی. رشد معلم،۱۳۹۷نیرو، محمد)

(. زیسالالالت نگاری و روایت فهم معلمان از نقش فلسالالالفه تربیت در تحول عملکرد آنان. پژوهش  ۱۳۹۲یاری دهنوی، مراد)

 .  ۶۶-۴۹(،  ۲)۳وتربیت،  ی تعلیمنامه مبان
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های انسگانی فراروی آن از دیدگاه مدرسگان  شگناسگی دلوز و چالشآموزش کنشگگری از طرین هنر مبتنی بر ارزش

 آموزش خانوادٔه استان قزوین 

 2، علیرضا محمودنیا1بهرام مرادی

 چکیده

ترین موضالوعات در علوم اجتماعی و تربیتی  مهمها و حفظ هویت پویای خود در جوامع از  امروزه مضالمحل نشالدن انسالان 

تر از همه آموزش از طریق هنر و به شالکلی  ها در این خصالوی آموزش کنشالگری بوده و مهمباشالد. یکی از بهترین راهمی

های  عنوان یکی از مؤلفهشالالناسالالی بهباشالالد که این کاردر پژوهش حاضالالر از طریق تکیه بر ارزشهنرمندانه و جذاب می

های فیلسالوفی به نام دلوز که از فیلسالوفان  ه حضالور مسالتقیم در تعیین اهدا  تربیت دارد و با ابتناا بر اندیشالهتربیتی ک

باشالد انجام گرفته اسالت. جهت این کار از دو روش بهره برده شالده اسالت: روش قیاس عملی فرانکنا  امروزی و معاصالر می

که: فعال و پویا و پرانرژی بودن در ابعاد مختلف حیات برای   ها حکایت از آن داردو روش پدیدارشالالناسالالی ون مانن. یافته

ها و محتواها گفتنی اسالت که: به ترین عناصالر آموزش ازجمله اهدا ، روشدلوز ارزشالی مهم اسالت و در خصالوی مهم

که   ها بودهترین داللتهای قیاسالالی و محتواهای ترجیحا مشالالابه و هم افزا و گاها تقابلی از مهمترتیب کنشالالگری، روش

 وتربیت قرار گیرد. اما عملی کردن این موارد اباید مورد اسالالتفاده کارگزاران تعلیم
 
هایی ار سالالوی معلمان،  ال باچالشحتما

 آموزان و اولیاا، روبه رو گردد که در متن مقاله به آن اشاره شده است. دانش

 انسانی هایشناسی، آموزش کنشگری، دلوز، آموزش هنر، چالشارزش  های کلیدی:وانه

 مقدمه

نامند و نسالالبیت، با توجه به این که بسالالیاری از صالالاحب نظران و اندیشالالمندان شالالرایط حاضالالر را شالالرایط پسالالت مدرن می

( حفظ هویتی پویالا و تولیالد  ۱۳۸۵)مرادی،    شالالالمرنالدهالای آن بر میت ییرات زودهنگالام و ارتبالاطالات گسالالالترده را از ویژگی

تواند باشد که عدم توجه به این موضوع ممکن است اثرات مخرب ها میهترین دغدغهویت مناسب در این شرایط از مهم

و زیانباری را به دنبال داشالته باشالد. حفظ هویتی پویا و تولید هویتی مناسالب، چیزی اسالت که از طریق آموزش و تربیت  

همچون تربیالت سالالالیالاسالالالی،  وتربیالت در کنالار دیگر ابعالاد تربیتی عنوان یکی از ابعالاد مهم تعلیمویژه تربیالت اجتمالاعی بالهباله

تواند اتفاق بیفتدکه به زعم دورکیم تربیت، همان اجتماعی شالدن اسالت )عالقه تربیت اقتصالادی، تربیت عقالنی و... می

 (.۱۳۹۵بند،  

تواند از طریق آموزش محقق شالود و این امر از عنوان یک عنصالر مهم در روابط اجتماعی میاز سالوی دیگر، کنشالگری به

های شالود. بدین جهت در پژوهش حاضالر آموزش کنشالگری از طریق هنر با تکیه بر اندیشالهیسالر میطریق هنر سالهل تر م

یکی از اندیشالمندان و فیلسالوفان بزر  معاصالر یعنی دلوز از نحلٔه پسالاسالاختارگرایی انتخاب شالده اسالت. اما مشالخص و 

 
 . دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی و آموزگار با بیست سال سابقه و عضو مدرسان آموزش خانواده1

 bahram_edu2020@yahoo.com   0912-241-9053 

 . عضو هیالت علمی دانشگاه خوارزمی تهران با رتبٔه دانشیاری و مدیر گروه فلسفه تعلیم و تربیت 2

mailto:bahram_edu2020@yahoo.com


 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

107 
 

 
 
شالود که در می روروبههایی  با چالش مبرهن و روشالن اسالت که وقتی اصالالحاتی یا ت ییراتی قرار اسالت اتفاق بیفتد طبیعتا

 های ااین مقاله،چالش
 
ترین قشالالرها و نیروی انسالالانی یا عناصالالر درگیر؛ از جمله لی این ت ییرات در خصالالوی مهمحتما

شالالالود و در تیترهالایی همچون،  آموزان و اولیالاا بررسالالالی خواهالد شالالالد کاله بالا بیالان مسالالالاللاله این کالار آغالاز میمعلمالان، دانش

، بحث و پیشالالنهادها ادامه یافته و با  گیرینتیجهها،  ی انجام شالالده، یافتههاپژوهشروش پژوهش،  های پژوهش،  پرسالالش

 رسد.ذکر منابع استفاده شده به پایان می

 بیان مسئله

ها و کنش هاسالالالت و ها و تواناییبه باور دلوز هسالالالتی و زندگی عبارت اسالالالت از مجموعٔه تأثیرها، مشالالالارکت ها، نسالالالبت

( اما ۱۳۹۸به نقل از مرادی،    ۱۳۹۱)امجدی ایدیشاله،  کندمیکنشالگری آن تعیین موجودیت و هسالتی هر شالیا را میزان  

عنوان منش درآمدن آن، اسالتفاده از آموزش اسالت اما بهیکی از بهترین کارها جهت نهادینه شالدن کنشالگری در انسالان و 

افتد که به جهت حاشالالیه رفتن آن توسالالط عقل مدرن، موردغفلت قرار گرفته بود. تکیه بر  این امر از طریق هنر اتفاق می

له هنر و دسالت یابی به بسالیاری از اهدا  تربیتی چیزی اسالت که امروزه مورد توجه بسالیاری از اندیشالمندان بزر  از جم

عنوان مادر فلسالفه پسالت مدرن و حتی پسالاسالاختارگرا و دیگر اندیشالمندان معاصالر از عنوان یکی از متأثرین نیچه بهدلوز به

،  5، فردریش وایزمن4، هربرت فایگل3، اتونویرات2، ارنسالالالت ماد1جمله اعضالالالاا حلقٔه وین همچون:: موریس شالالاللیک

کاله تجرباله گرا و پوزیتیویسالالالم منطقی هم بودنالد قرار گرفتاله اسالالالت.   9آیر  ، و8، کالارل همپالل7، هالانس هالان 6رودلف کالارنالا 

اندیشالمندان مذکور و اغلب متفکران بعد مدرن بر این باورند که عقل جهت عقل ورزی به هیجان و اراده وابسالته اسالت و 

 (.  ۴۲۶:  ۲۰۰۴، 10گیرد)یوبلاگر اراده به عقل ورزی نباشد به هیو وجه تعقل صورت نمی

اسالتفاده از هنر جهت تحقق اهدا  تربیتی چیزی اسالت که در پژوهش حاضالر به تبیین آن اقدام خواهد شالد به طوریکه 

شالالناسالالی وی که به باور عنوان فیلسالالوفی به نام در شالالرایط امروزی و با تکیه بر بر ارزشهای دلوز بهبر اسالالاس اندیشالاله

( یکی از ۱۹:  ۱۳۸۴( و نقیب زاده)۱۳۸۶له )شالریعتمداری)وتربیت از جمبسالیاری از اندیشالمندان و صالاحبنظران تعلیم

  های آن های آموزشالی و تربیتی ارزشهای فلسالفی فیلسالو  جهت اسالتخراج داللتابعاد مهم اندیشاله
 
ها بوده که اسالاسالا

 
1. Schlick 

2. Ernst Mach 

3. Neurath 

4. Herbert Feigl 

5. Friedrich Waismann 

6. Rudolf Carnap 

7. Hans Hahn 

8. Carl Gustav Hempel 

9. A.J.Ayer 

10. Uebel , Thomas E 
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ت شالوند و در نهایها و محتواهای مناسالب اسالتخراج میشالود اهدا ، روشتربیت در عمل از آنجا و مبتنی بر آن انجام می

 گردند.های پیش رو هم احصاا میچالش

تر آن که؛ پژوهشالالگر قصالالد آن را دارد در پژوهش حاضالالر به امکان آموزش کنشالالگری از طریق هنر بپردازد چون  واضالالن

( بر این باور ۳۸:  ۱۳۹۶( و ریدار )۱۳۹۳(، فوکو )۱۹۹۴همچون فیلسالوفان و اندیشالمندان بزر  امروزی از جمله؛ دلوز )

( و ۳۳۶:  ۱۳۹۴شالناسالی گذر کرده )گراهام،  شالناسالی داشالته و از زیباییای به غیر از زیباییاند دغدغهتواسالت که هنر می

در تحقق اهدافی اجتماعی همچون کنشالالالگری مؤثر واقع شالالالود. این در حالی اسالالالت که نگاهی به تاریب هنر )مرزبان،  

شالناختی آن اسالت و اوج آن را عد زیباییهای اسالاسالی هنر و آموزش هنر بُ دهد یکی از دغدغه( اینگونه نشالان می۱۳۹۵

دهد که  ها نشالالالان می(. از سالالالوی دیگر بررسالالالی تاریب اندیشالالاله۲۰:  ۱۳۹۰توان دید )گودالیوس،  در فلسالالالفٔه کانت می

از جملاله طبالاطبالایی و بوردیو و... )مهربالان گهرویی، انالد  انالدیشالالالمنالدانی بوده انالدکاله حول محور کنشالالالگری انالدیشالالالیالده

گری آنهم از طریق آموزش هنر کسالی نپرداخته اسالت. در نهایت در پژوهش حاضالر تالش (،لیکن به آموزش کنشال۱۳۹۶

 های فراروی آن در عمل اشاراتی شود. بر آن شده است تا فقط از ارائه نظر عبور شده و به چالش

 های پژوهشپرسش

 کدامند شناسی دلوز ها و محتواهای آموزش کنشگری از طریق هنر مبتنی بر ارزشاهدا ، روش

آموزان و شالالناسالالی دلوز در سالاله جنبٔه معلمان، دانشهای تحقق آموزش کنشالالگری از طریق هنر مبتنی بر ارزشچالش

 اولیاا کدامند   

 روش پژوهش

وتربیت را به ساله شالکل برای پاسالب به پرسالش اول از قیاس عملی فرانکنا اسالتفاده شالده اسالت. وی رابطه فلسالفه با تعلیم

وتربیت دانسالته و اسالتخراج هد ، روش بیند و هنجارین را قلب فلسالفٔه تعلیمارین و تحلیلی مییعنی؛ علم تجربی، هنج

)بالاقری،    دهالددانالد و در حکمالت عملی قرار میترین کالارکرد آن از طریق بکالار بسالالالتن قیالاس عملی میو محتوا را از مهم

۱۳۸۹  :۱۰۳-۱۰۴.) 

یز یک گزاره مقدماتی دیگر از نوع باید و نباید یا همان گزاره قیاس عملی از یک گزاره مقدماتی از نوع هست و نیست و ن

شالالالود. در قیالاس عملی یکی از هالای الزم( اسالالالتنتالاج میای از نوع بالایالد و نبالایالد )البتاله بالا رعالایالت قالاعالدهتجویزی، گزاره

 در شالود نتیجهای تجویزی اسالت که سالبب میهای مقدماتی گزارهگزاره
 
سالت اسالت در های تجویزی به دسالت آید که منطقا

هالای بالاشالالالد. قیالاس عملی در قلمرو دانشهالا توصالالالیفی بوده و نتیجاله هم توصالالالیفی میحالالی کاله در قیالاس نظری مقالدماله

ای در خصالوی انتخاب  وتربیت کاربردی زیاد دارد. برای نمونه تجویز هر گونه رهنمود یا اشالارهکاربردی مرل قلمرو تعلیم

گیری از های که توسالط معلمان باید مد نظر قرار گیرد، با بهرهول، روشوتربیت، کاربسالت اصالاهدا  و محتواهای تعلیم

 این گونه قیاس مقدور است.  

برای پاسالب به پرسالش دوم، پدیدارشالناسالی تفسالیری ون مانن به کار گرفته شالده اسالت. روش وی تحت رویکردهای کیفی 

می قرار  بین روشپژوهش  از  آوری  جمع  جهالالت  و  اطگیالرد  آوری  جمع  مختلف  مالالانن،  هالالای  روش  ۲۰۱۸العالالات)ون   )
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مصالاحبٔه عمیق نیمه سالاختاریافته اسالتفاده شالده اسالت و جهت تحلیل اطالعات از روش کل نگر و سالپس انتخابی و در 

 نهایت از ارتباطی بهره گرفته شده است که در بخش تحلیل اطالعات عمال دیده خواهد شد.

 ی انجام شدههاپژوهش

های وی در ابعاد مختلف حیات و همچنین در های دلوز و کاربسالالت اندیشالالهی مختلفی در خصالالوی اندیشالالههاپژوهش

هالا ( کاله در اداماله باله آن ۱۳۹۸خصالالالوی تحقق اهالدا  مختلف تربیتی از طریق آموزش هنر انجالام گرفتاله اسالالالت)مرادی،  

 گردد.اشاره می

ود به پژوهش در خصالوی اندیشالٔه دلوز با عنوانونوشالته  ( در رسالاله دکتری خ۲۰۱۴)1های فلسالفی دلوز: اوراندیشاله -الف

( با عنوان وحس جدید در تربیت: ۲۰۱۷)2تشالرین نشالده: لوگوس و اصالالت در افسالانه واقع نمای قرن نوزدهمو، اسالنایر

دلوز وتفکر در مقالابالل حس عمومیو باله تمرکز بر نظرات دلوز و بحالث و بررسالالالی ارتبالاطع احسالالالاس و حس عمومی بالا تفکر، 

( در مقالالالٔه خود بالا عنوانو درون در دلوز و اسالالاللوتر دایالکو از ارتبالاط درون انسالالالان بالا بیرون یا  ۲۰۱۷)3و همکالاران  جودیالت

شالناسالی در فلسالفه  ( از پژوهشالگران ایرانی در پایان نامه خود با عنوانوهسالتی۱۳۸۸اند. مالیی)محیط اطرا  پرداخته

 کندمیشالناسالی دلوز را پایان یافته قلمداد نمابعدالطبیعه، هسالتی  ژیل ُدلوزو با اشالاره به وجود تصالورهایی مربوط به مر 

شالالناسالالی را در اغلب آثار وی، در معنایی نو زنده شالالناسالالی آمیخته دانسالالته و توجه به هسالالتیبلکه فلسالالفٔه او را با هسالالتی

اند. مالیی کار  دداند، به طوریکه حیات را پیوسالالته در حال شالالدن و تفاوت سالالازی دانسالالته و آن را جامد و سالالنتی نمیمی

شالناسالی ایشالان دانسالته و آن را همچون کارهای دلوز در های دلوز و ارائٔه تصالویری از هسالتیخود را کند و کاوی در اندیشاله

انجالام داده اسالالالت. پژوهشالالالگران دیگری هم همچون    4آئینالٔه دیگران و بالا مطالالعالٔه مفالاهیمو ویرچوآلیتی و آکچوآلیتیو

ان تحلیالل و نقالد رویکرد ریزومالاتیالک دلوز براسالالالاس فلسالالالفاله اشالالالراق و عبالدی ( بالا عنو۱۳۹۴سالالاللحشالالالوری و همکالاران)

 اند.های فلسفی دلوز پرداخته( در پایان نامه خود با عنوان دلوز و فلسفه به بررسی اندیشه۱۳۸۸زاده)

یو به ( در رسالٔه خود با عنوانو دلوز و فلسفه یادگیر۲۰۱۶)5های دلوز: دنسیسکوهای اندیشهدر خصوی کاربست -ب

( در رسالٔه دکتری خود با عنوان و تدریس اتفاقی؛ دلوز،  ۲۰۰۸اسالتقالل شالرایط تفکر و خالقیت پرداخته اسالت. صالحی)

دانالدکاله در فضالالالای آزاد و بالا عبور از وضالالالعیالت موجود رد گفتمالان خالق و هنرو خالقیالت را از نقطاله نظر دلوز رخالدادی می

( نیز از دیگر پژوهش گرانی است که در رسالٔه دکتری خود  ۲۰۰۰)6مدهد و ممکن اسالت مخرب یا سالودمند باشد. پادمی

با عنوانو تفکر در نقاشالالالی؛ ژیل دلوز و تحول از ارائه به انتزاعو تالوری تفکر را همچون نقاشالالالی دانسالالالته و تحول در آن را 

ر را پیشالنهاد شالناسالی شالدن، دانسالته و تفکر بدون تصالوداند. ایشالان با مطالعٔه دلوز، هنر را به مرابٔه هسالتیضالروری می
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( در رسالالالاله دکتری خود با عنوان  ۲۰۱۷) 1. والکرکندمیدهد و آن را با تمرکز روی برگسالالالون و مرلو پونتی روشالالالن تر می

(  به تأثیر آموزش هنر در عالقه به نوشالالتن MFAهای خالق رشالالته )های خود: میل دلوزی و نوشالالتهانوشالالتن نوشالالته

( نقش هنر را بسالیار اسالاسالی در تولید احسالاس و ادراک، همسالنس  ۱۹۹۴)  خالقانه پرداخته اسالت. دلوز و همکارانشالان 

( در رسالاله دکتری خود با عنوان اتربیت هنری هندی ها، ۲۰۱۲)2دانند. شالارمافلسالفه و علم لیکن در حوزٔه خودش می

تأثیر تربیت    سالالالازی پسالالالا اسالالالتعماری  برهایی در محتوای جهانیگاتاری: روایت-آیی دلوزعنوان همو هویت معلمان به

های فکری بین هنر و  ( در پژوهش خود که با عنوان اطرح۲۰۱۵)3هنری بر روی معلمان بحث کرده اسالالالت. شالالالمیجن

ها اشالالاراتی را علم: فلسالالفه مفهومی دلوز  به ذکر عملکرد ویژٔه فلسالالفه، علم و هنر پرداخته و در نهایت به اشالالتراکات آن 

 داشته است.

وتربیت: پژوهشالگران زیاد دیگری هم وجود دارند که بر نقش اسالاسالی هنر در ا  تعلیمنقش هنر در تحقق دیگر اهد -ج

هالای توانالد زمینالهانالد. باله بالاور صالالالاحالب نظران و پژوهشالالالگران امروزی آموزش هنر میتحقق دیگر اهالدا  تربیتی پرداختاله

، 5)ایوتسالالاللر 4یکپارچه نگری  های عاطفی و روانی حرکتی را از طریق پرورش تفکر نقاد با تکیه بررشالالالد و پرورش حیطه

۲۰۱۷:(iv  ایجالاد عالقاله باله یالادگیری (، کالاهش  ۶:  ۱۹۹۴،  7)زامالدمر  6بالا فراهم آوری محیطی شالالالالاداب  العمرمالادام، 

سالازی  (، فرصالت۴۹:  ۱۳۹۰)عطاری و همکاران،   8سالازی آزادی بیان احسالاسالات و عواطفاضالطراب با تکیه بر فرصالت

(، ارائٔه تجربیات  ۱۳۶۵)شالکوهی،    9نوجوانان با سالازمان دادن فضالا، منابع و امکاناتشالکوفایی اسالتعدادهای کودکان و  

شالخصالی، رشالد خالقیت و نوآوری، تلطیف عواطف، احسالاس ارزشالمندی اجتماعی، تشالریک مسالاعی گری، سالهیم شالدن  

پرورش تفکر و هالای هنری،  (، آفرینش۱۳۷۵)حسالالالین نژاد،    10هالای بزرگسالالالاالن، قضالالالاوت کردن و نظالایر آن در تجرباله

(، توجاله باله رشالالالد هیجالانی و خالقیالت از رهگالذر  ۶۹:  ۱۳۸۲)مهر محمالدی،    11برقراری ارتبالاط معنالا دار میالان مفالاهیم

(، ایفای ۵۵-۵۶:  ۲۰۱۴)ریو،    13(، تأثیر در رشالالالد اجتماعی، سالالالیاسالالالی و فرهنگی۱۳۴:  ۱۹۹۰)وود،    12آموزش هنر
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وتربیت اهم نموده و نقش به سالزایی در تحقق اهدا  تعلیم(، فر ۱۵۷:  ۲۰۱۱)جان و همکاران،    1نقش در رشالد اخالقی

خدمات در طول آموزش هنر  به اهمیت یادگیری -( در پژوهش خود با عنوان ایادگیری۲۰۱۸)  2داشالته باشالد. وسالترات

هالای معلم هنرمنالد.  ( در کتالاب خود بالا عنوان اهنر تالدریس تعالاملی  باله ویژگی۲۰۱۷)  3در حین ارائالٔه خالدمالات، واسالالالرمالان 

راه یافته اسالت مورد اسالتقبال پژوهشالگران مختلف قرار گرفته اسالت. در   هادانشالگاهالبته در ایران از وقتی که بحث دلوز به 

 دری بیشتر اشاره خواهد شد.که به تأثیر آموزش هنر در تحقق دیگر اهدا  تربیتی ق  هاپژوهشادامه به تعدادی از 

های عمومی  درسالی هنر  با تأکید بر آموزش( و همکارانشالان در پژوهشالی با عنوان اطراحی الگوی برنامه۱۳۹۴صالابری)

درسالالالی عنوان دغالدغاله ای ملی و جهالانی، طراحی الگوی برنالاماله)ابتالدایی و متوسالالالطاله اول(؛ بالا دانسالالالتن آموزش هنر باله

هالای مرتبط بالا آموزش هنر در یالک چهالارچوب مفهومی قرار یشالالالیالدن باله پیرامون مؤلفالههالای عمومی را بالا هالد  انالدآموزش

هالای مهم الگوی خود بیالان کرده اسالالالت.اشالالالراقی  داده اسالالالت. ایشالالالان هالد ، روش و محتوا و ارزشالالالیالابی را از خروجی

ن با ذکر  (در پایان نامه کارشالالالنالاسالالالی ارشالالالد خود در خصالالالوی تأثیر آموزش هنر بر پرورش تفکر انتقالادی کودکا۱۳۹۴)

ای و تحلیل و گیری از منابع کتابخانهی حل مسالالالله، تفکرخالق، تفکر انتقادی و.. با اسالالتفاده از بهرههامهارتاهمیت 

ها در دو طبقٔه آموزش هنر و پرورش تفکر انتقادی، آموزش هنر را های آن شالرح و بسالط موضالوعات و اسالتخراج شالاخص

( در پایان نامه کارشالالناسالالی ارشالالد ۱۳۹۲. طاهرخانی )کندمیی معرفی  مناسالالب ترین رویکرد جهت پرورش تفکر انتقاد

آموزان پسالالر مقطع ابتدایی شالالهرسالالتان تاکسالالتان در سالالال  بررسالالی تأثیر آموزش هنر بر خالقیت دانشخود با عنوان ا

آموزان پایه پنجم و شالشالم  نفره دانش  ۱۲۰آزمون در جامعه نمونه  آزمون و پس  که با اسالتفاده از پیش۹۱-۹۲تحصالیلی 

پذیری، ابتکار  ای تصالادفی انتخاب کرده و انجام داده بود به این نتیجه رسالیده بود که عامل سالیالی، انعطا شالیوهکه به 

که جهت توسالالالعٔه   کندمیتوصالالالیه و خالقیالت، تفالاوت معنا داری بین دو گروه وجود داشالالالت و گروه آزمون باالتر بود. لذا  

( و همکارانشالان در پژوهش خویش با هد  بررسالی ۱۳۹۶آموزان از آموزش هنر اسالتفاده شالود. غفاری )خالقیت دانش

آموزان دوره ابتالدایی  بالا اسالالالتفالاده از روش محور بر تربیالت هنری دانشدرسالالالی آموزش هنر دیسالالالیپلیناتالأثیر برنالاماله

نفره با اسالتفاده از   ۵۰نفره و نمونٔه آماری   ۹۱۰آزمون با گروه کنترل در جامعٔه و پس  آزمون آزمایشالی و با طرح پیششالبه

محور در تولید و نقد آمار توصالالیفی و اسالالتنباطی انجام داده بودند به این نتیجه رسالالیده بودند که آموزش هنر دیسالالیپلین

 شناسی تأثیر معناداری گذاشته بود. هنری تأثیر معناداری نداشته است و لکن بر تاریب هنری و زیبایی

ان واهنر تدریس تعاملی  که آن را نتیجه و حاصالالالل تدریس چندین سالالالاله در  ( در کتاب خود با عنو۲۰۱۷)  4واسالالالرمان 

داند بر این باور اسالالت که معلم هنرمند کسالالی اسالالت که با تکیه بر تعامل خوب با  روارد میهادانشالالگاههای بزر   کالس

شالالوند و گفت و گو می  آموزان به خوبی کنترلدانش  -۱آورد که از طریق آن آموزان تدریس یکپارچه ای را پدید میدانش

زمینٔه بحری یکپارچه فراهم   -۳آموزان به آن خوب گوش کنند. های بزر  ارائه شالالوند و دانشایده  -۲شالالود.  هدایت می

 
 . هد  و روش1

2. Westraadt, Georina 

3.  Wassermann,  Selma 

4.  Wassermann,  Selma 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/656914
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/656914
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/656914
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/656914
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/656914
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Selma+Wassermann&search-alias=books&field-author=Selma+Wassermann&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Selma+Wassermann&search-alias=books&field-author=Selma+Wassermann&sort=relevancerank
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( با عنوان توسالعٔه تربیتی با تربیت هنر سالطن باال که در آن به ۲۰۱۷)  1آید تا مهارت پرسالش و پاسالب پرورش یابد. لویتون 

 سالالالؤال ا  توسالالالعالٔه خالقیالت از طریق
 
ل دارد چاله رخالدادی بوقوع بپیونالدد در حوزٔه هنر، طراحی و معمالاری بالا تکیاله بر  حتمالا

هسالالالت که باعنوان تربیت   هاپژوهش(هم از این قبیل ۲۰۱۷)  2توان اشالالالاره نمود. پژوهش راسالالالموسالالالننظرات دلوز می

  3و پژوهش باد و همکاران   کندمیهنری و دموکراسالی فرهنگی که در آن به تأثیر مربت هنر در توسالعٔه دموکراسالی اشالاره 

 پردازد.  ی و عمل و اجرا در آن خصوی میگذارسیاست( هم پژوهشی است که بر اهمیت تدریس هنر و ۲۰۱۶)

از آنجالایی کاله هالد  این پژوهش ورود باله آموزش از ابعالاد مختلف از جملاله هالد  آموزش، روش آموزش، مبالانی فلسالالالفی  

ویژه در حوزٔه عمالل بالا  طبیعتالا مرالل خیلی از رویکردهالای جالدیالد در حوزٔه نظر و بالهآموزش بالا رویکردی جالدیالد اسالالالالت  

 های اهایی روبه رو خواهد شالالد که در پژوهش حاضالالر به چالشچالش
 
لی در حوزٔه عمل پرداخته خواهد شالالد و این حتما

سالالی خواهد شالالد و این کار با  آموزان و اولیاا برر ترین عناصالالر درگیر در آموزش یعنی معلمان، دانشها از دید مهمچالش

 استفاده از روش ون مانن انجام خواهد شد که توضین بیشتر آن در قسمت روش پژوهش آورده شده است. 

عنوان یک نظام اجتماعی جهت بقاا و سالالازگاری با شالالرایط  های آموزشالالی بهاما ت ییرات و تحوالت و اصالالالحات در نظام

هالای ( و کنالارآمالدن بالا ت ییرات و چالالش۱۳۹۲ل )قنبری و همکالاران،  موجود و جهالت حفظ پویالایی و دوری از اضالالالمحال

 طلبالد و این آمالادگی و همیالاری و مشالالالارکالت در ت ییرات خطرات اهالای الزم را میفراروی آمالادگی
 
لی را کمتر نموده و حتمالا

از جملاله   هالاوهشپژ (. و از سالالالوی دیگر نگالاهی باله  ۱۳۹۱)خالارچیالان و همکالاران،    کنالدمیزمینالٔه بهبود سالالالازمالانی را فراهم  

های ارزش شالالناختی دلوز در دهد که پژوهشالالی که نخسالالت در خصالالوی اسالالتخراج داللتی فوق نشالالان میهاپژوهش

های فراروی آن بپردازد وجود ندارد لذا پژوهش حاضالالر با همین هد  انجام خصالالوی آموزش هنر باشالالد و دوم به چالش

 گرفته است.  

 هایافته

ها و محتواهای آموزش کنشالگری از طریق  جهت پاسالب به پرسالش نخسالت: اهدا ، روشهای پژوهش  با توجه به پرسالش

شالناسالی وی و سالپس  های دلوز از ارزش( اقدام به اسالتخراج آموزه۱شالناسالی دلوز کدامند  در جدول)هنر مبتنی بر ارزش

کار از روش قیاس  های دلوز خواهد شالد و جهت اینها و محتواهای مناسالب بر اسالاس اندیشالهبه اسالتخراج اهدا ، روش

های تحقق آموزش کنشالگری از طریق هنر  عملی فرانکنا اسالتفاده خواهد شالد. برای پاسالب به پرسالش دوم یعنی اچالش

آموزان و اولیاا کدامند   از پدیدارشالناسالی تفسالیری ون مانن شالناسالی دلوز در ساله جنبٔه معلمان، دانشمبتنی بر ارزش

 استفاده خواهد شد.  

 های آن ریشه شناسی دلوز وارزش

 
1. Löytönen, Teija 

2. Rasmussen, B 

3. Buck, R., & Snook, B 
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ها روبه هایی شالود که دلوز با آن های دلوز با اندیشالهشالناسالی دلوز ضالروری اسالت گریزی به مواجهجهت روشالن شالدن ارزش

 رو بوده است.

و برگسالالالون در مقالابالل   2ر، وایتهالد، گالابریالل تالارد1ای برونوالتوشالالالنالاسالالالی دلوز همچون نظریالٔه کنشالالالگر شالالالبکالههسالالالتی

الطونی، کانتی و هگلی قرار دارد و درصالالدد آن اسالالت که یا بدن را برتر از روان یا  شالالناسالالی متداول ارسالالطویی، افهسالالتی

عنوان یکی از درآموزان دلوز در بی رحمانه ترین حالت (. بادیو به۱۳۹۶)زمانی جمشالیدی،   حداقل همقد آن نشالان دهد

کوشالالالیده بود تا جریان تحلیل را به  نویسالالالد دلوز، هموارهگیرد و میدر ودلوز: غوغای هسالالالتیو دلوز را به بادٔه انتقاد می

های منطقی سالاز و دسالتوری اش مورد انتقاد قرارد دهد؛ لیکن به باور بادیو طرز تفکر وی بر خال  ادعایش دلیل تقلیل

های التفاتی های زنده به ارتباط و بسالالتگیتحلیلی اسالالت. یعنی همان جریانی که به شالالدت آن را به دلیل تقلیل واقعبت

هایی را که در خصالوی هسالتی طرح نموده اسالت دهد گرفتار آن شالده اسالت. هرچند که پرسالشقد قرار میآگاهی مورد ن

عنوان یک اندیشالمند کنشالگر  های گوناگونی اقدام به این کار نموده و توانسالته خودش را بهاسالاسالی اسالت و در وضالعیت

 (.  ۲۰۱۳)بادیو،  مطرح کند

ها و کنش ها و تواناییعبارت از مجموعٔه تأثیرها، مشالالارکت ها، نسالالبتگوید: مطابق اندیشالالٔه اسالالپینوزا، هسالالتی  دلوز می

. اشالیاا بنا به قدرت فعالیت شالان و در نسالبت کندمیکنشالگری آن تعیین هاسالت و موجودیت و هسالتی هر شالیا را میزان  

سالپینوزا مطلق و تواند انجام دهد اسالت. هسالتی در فلسالفه اتعریفند. یک چیز آنچه هسالت نیسالت بلکه آنچه میبا هم قابل

درونماندگار اسالت با وجود تعدد صالفات و کررت حاالت، تک معنا و یگانه اسالت. مقصالود اسالپینوزا و دلوز، درک و دریافت 

 بندد، زیرا علت و معلول جزئی از آفرینشالندمراتبی میمعنایی جامع از قدرت اسالت که راه را بر تمایز اسالتعالیی و ساللسالله

 (.  ۱۳۹۱)امجدی ایدیشه،  

نقش روح الُقُدس را دارد به طوری که اسالالالپینوزا پدر و برگسالالالون پسالالالر و حد    3نیچه در ترلیث دلوزی در خوانش تود می

شالود. در نظر القدس اسالت به نحوی که خوانش و فهم آن دو از طریق نیچه آسالان میعنوان روحواسالط این دو هم نیچه به

شالالود کمیت واقعیت وجود ندارد کل واقعیت کمیتی از ف میای سالالراسالالر بر اسالالاس روابط نیرو تعریدلوز هسالالتی نیچه

ها و اثر  ها کنشها یعنی اثرگذاری(. با این تفسالیر سالراسالر هسالتی را سالیالن بی وقفٔه نسالبت۱۹۸۳:۸۴نیروسالت )دلوز،  

ها باید دانسالت. هسالتی در منطق هگل هسالتی صالرفا معقول اسالت ناب و تهی که در تبدیل شالدن به ها یا واکنشپذیری

شالود. اما این هسالتی هیو گاه باضالد خود متفاوت نبوده اسالت. هسالتی هگلی نیسالتی ناب و سالاده اسالت ش تایید میضالد

(. نزد هگل هسالتی در ظاهر در حرکت اسالت اما این حرکت حرکتی اسالت کاذب. خدا و دین در نظر ۳۰۵:  ۱۹۸۳)دلوز،  

اهی به امر پو  و بی ارزش باورداشالالالتن هاسالالالت. نیچه خداپرسالالالتی را عین نیسالالالتی خونیچه مایه تباهی زندگی انسالالالان 

 (.  ۱۳۸۶داند )هایدگر، می

( لیکن فهم این رویکرد با  ۱۳۸۳توان جسالتجو کرد )دلوز،  های دلوز را در نیچه و در نیل به قدرت او میهای ارزشمسالالله

در منفعالت )دلوز،    ( و در هیوم اسالالالپینوزا۲۲:  ۱۹۸۸هالا باله خوب و بالد اسالالالپینوزا )دلوز،  توجاله باله تنزل ارزش همالٔه ارزش

 
 داند.شبکه می -را پدر نظریه کنشگر. التور،  تارد 1

2. Gabriel Tarde 

3. Todd May 
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هایی اسالالالت که تاکنون آدمی نیچه به نوعی در پی رهانمودن آدمی از معیارها و ارزش شالالالود.( آسالالالان تر می۶۷:  ۱۳۹۵

ها بیش از پیش خواهد انسالان نماید: او میها عادت کرده اسالت و در جهت تحقق آدمی چنان که هسالت تالش میبدان 

(. انسان در ۱۳۷۳)استرن،   کندمید و آن را در شعار بشو، آنچه هستی توصیه قدر و منزلت خود و استعداد خود را بدانن

شالرایط نسالبی مذکور باید نیک و بد امور نسالبی را کشالف نماید. نیچه با هرگونه نیک و بد همگانی و مطلق مخالف اسالت. 

ها نسان را به ارزشنصیحت وی این است هر آنچه هستی شو و هیو خودواقعی از پیشی وجود ندارد. وی محدود شدن ا

نماید. در اندیشالٔه او قدرت معیار ارزیابی  و اهدا  را مانع بزرگی در تحقق انسالان واقعی و رشالد شالخصالیت وی قلمداد می

داند هاسالالت چرا که ویومعیار ارزش چیزی را جز در مقدار قدرت افزایش داده شالالده و سالالازمان داده شالالده نمیارزش

نه   1عقیدٔه نیچه ارزش یک انسالان در توانمندی اوسالتتوان اسالتنباط نمود که به( در نهایت می۶۵:  ۲۰۰۱)موریسالون،  

داند که بتواند نیروی انسالانی را افزایش دهد. نیچه اخالق را نسالبی در سالودمندی او. اسالپینوزا هم چیزی را ارزشالمند می

دهد و های مسالالتقر را قبول ندارد و پیشالالنهاد خلق ارزش را می(. او فرمانبری از ارزش۲۰۰۶داند )انسالالل پیرسالالون،  می

شالالالنالاسالالالی دلوز و . ارزشکنالدمیکنشالالالگر و چالابالک تبالدیالل  هالا زنالدگی را باله امری  معتقالد بر این اسالالالت کاله آفرینش ارزش

( یالا ۲۷:  ۱۳۹۵مکالاران،  هالای ذکر شالالالده را در مفالاهیم مختلف دلوز از جملاله مفهوم درون مالانالدگالاری )حیالدری و هویژگی

گویی برای کارهای بزر  و فراتر رفتن از خیر و شالالر  مفهوم ابرانسالالان نیچه که در مقابل واپسالالین انسالالان که آمادگی آری

 توان یافت.  (، می۲۰۰۶است )پیرسون،  

 توان گفت:به طور خالصه می

 قرار دارد.شناسی متداول ارسطویی، افالطونی، کانتی و هگلی  دلوز در مقابل هستی

 دلوز متفکری نقاد است و نقادی را دوست دارد.

 استفاده از دیگر فیلسوفان جهت فهم بهتر ارزشمند است.

هاسالت و موجودیت و هسالتی هر شالیا را ها و کنشها و تواناییهسالتی را عبارت از مجموعٔه تأثیرها، مشالارکت ها، نسالبت

 شگری بسیار ارزشمند و حیاتی است.. به عبارت دیگر کنکندمیکنشگری آن تعیین میزان  

 نیل به قدرت در دیدگاه دلوز ارزش است.

 هر چیزی که قدرت را افزایش دهد خوب است.

 گزیند.عنوان ارزشی درون ماندگار قبول دارد و از خیر و شر استعالیی دوری مینیک و بد را به

 توانایی ارزشمند تر از سودمندی است.

 عادت شده و به دنبال خلق ارزش است.های در پی رها نمودن ارزش

 استعدادهای فردی را ارزش قائل است.

 
 دهد.  زیرا برفرد هیو کسی هم نباشد که انسان بتواند برای او سودمند باشد باز هم به زندگی خود ادامه می .1
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 نیک و بد نسبی امور را باید پذیرفت.

 با نیک و بد همگانی و مطلق مخالف است.

 هیو خود واقعی از پیش مشخص وجود ندارد و باید خلق کرد.

 ها مانع بزرگی برای رسیدن به اهدا  است.تقید به ارزش

 نسبی است.اخالق امری 

 .کندمیها ارزش است و زندگی را به امری چابک و کنشگر تبدیل آفرینش ارزش

 گویی برای کارهای بزر  و فراتر رفتن از خیر و شر استعالیی ارزشمند است.آری

 شناسی دلوز کدامند ها و محتواهای آموزش کنشگری از طریق هنر مبتنی بر ارزشپرسش نخست: اهدا ، روش

به پرسالالش حاضالالر از روش قیاس عملی فرانکنا بهره برده شالالده اسالالت که به کم و کیف ان در قسالالمت روش جهت پاسالالب  

پژوهش اشالالاره شالالد. قیاس عملی از یک گزارٔه الفع مقدماتی از نوع هسالالت و نیسالالت و نیز یک گزاره بع مقدماتی دیگر از 

هالا بالا رعالایالت قواعالدی اسالالالتنتالاج صالالالورت آن نوع بالایالد و نبالایالد یالا همالان گزاره تجویزی، تشالالالکیالل شالالالده اسالالالت و بالا تکیاله بر 

های مصداقی تر پرداخته  شود و در جدول به نمونه(. در ادامه یک مدل عملی استنتاج آورده می۱۳۸۷گیرد)باقری، می

 شود.می

 مدل عمومی استنتاج

 عنوان ریشٔه کنشگری مهم هست. گزارٔه الف)هست(در دیدگاه دلوز، قدرت به -الف

 طریق آموزش با استفاده از هنر، به قدرت دست پیدا کرد. گزارٔه ب)تجویزی(باید از -ب

لذا، دسالتیابی به قدرت جزا اهدا ع تربیتی قرار گیرد)اهدا (، از هنرهای هفتگانه جهت دسالتیابی به آن اسالتفاده  -ج

 استنتاج(گردد)روش ها( و از محتواهای هنری مناسب )محتواها( جهت تحقق آن بهره گرفته شود.)نتیجٔه  

ها و باشالالد؛ اهدا ، روشهای دلوز یا دلوز پژوهان میهای دلوز که مسالالتقیما مسالالتخرج از نوشالالتهدر جدول زیر از آموزه

ها و محتواهای مناسالب آموزش کنشالگری از طریق هنراسالتخراج شالده اسالت و برای اسالتخراج هر کدام از اهدا ، روش

یندی طی شالده اسالت که یک نمونه)مدل( از فرایند اسالتخراج در باال آمده محتواها با اسالتفاده از قیاس عملی فرانکنا، فرا

 است.

ارزشآمالوزه دلالوز  هالالای  شالالالنالالاخالتالی 

 مستخرج از متن فوق

اهدا  آموزش کنشالگری از 

 طریق هنر

های آموزش کنشالگری روش

 از طریق هنر

 محتواهای آموزش کنشگری از طریق هنر

بر ارزش بالا تکیاله  هالای نیچاله دلوز 

 بیند.نیل به قدرت میارزش را در 

 

نیالل باله قالدرت و قالدرت تمیز  

 هنر خوب از بد

هالنالر   کالردن  مالتالمالالایالز  تالمالریالن 

بالاله  تالالوجالاله  بالالا  بالالد  از  خالالوب 

 معیارهایی خود آفریده

یالالا  تالالالالاتالر  فالیاللالم،  هالمالچالون  اثالرات هالنالری  انالواع 

 نقاشی شبیه یا متفاوت از هم
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شالناسالی  برگسالون در مقابل هسالتی

افالالطالونالی،   ارسالالالطالویالی،  مالتالالداول 

 هگلیکانتی و 

روشالالالن شالالالدن جبهه فکری 

 هنرمند

مقایسالٔه اثرات هنری خویش  

 با دیگر هنرها

های اثرات هنری برشالمردن تفاوت و شالباهت

 های هنریخود با دیگر اثرات یا سبک

 منتقد بودن 

 

هالنالری   افزایش توانایی نقد هنری اثالرات  نالقالالد  تالمالریالن 

 گوناگون 

تالالالالاتالر،   جالماللالاله  از  اثالرات هالنالری مالخالتاللالف  نالقالالد 

 نویسندگی و...نمایش،  

از فیلسالالالوفالان مختلف  اسالالالتفالاده 

جهت خوانش و فهم آسالان اندیشالٔه  

 فیلسوفی  

 

شالالالنالاخالت انالدیشالالالالٔه هنری  

دیالالگالالر   مالالیالالانالالٔه  در  خالالویالالش 

 اندیشه ها

مقایسالٔه اندیشالٔه هنری خود 

جالنالبالاله بالالا از  مالخالتاللالف  هالالای 

دیالالالگالالالر  انالالالدیشالالالالاله هالالالای 

 اندیشمندان 

های نقاشالان  مقایسالٔه نقاشالی خو د با نقاشالی

 بزر 

عال را  مالجالمالوعالالٔه  هسالالالتالی  از  بالالارت 

ها و تأثیرها، مشالالالارکت ها، نسالالالبت

و تالوانالالایالی هالالاسالالالالت  کالنالش  و  هالالا 

 موجودیت و هستی هر

تالش جهت خلق آثار هنری  خلق آثار هنری به چشم بیا

بالزر    اثالر  چالنالالد  از  مالتالفالالاوت 

 هنری

تالش برای نقالاشالالالی ای متفالاوت از نقالاشالالالی 

 چند نقاش بزر 

کنشالگری آن تعیین شالیا را میزان  

 .کندمی

 اثری مشکل گشا استفاده از خالقیت ساخت اثری ارزشمند

ارزش بالالر  تالالکالالیالاله  بالالا  هالالای  دلالالوز 

اسالالپینوزایی ارزش را در خوب و بد 

شالالالالر مالالی و  خالالیالالر  در  نالاله  و  بالالیالالنالالد 

 استعالیی.

 

دیالدن ارزش اثرات هنری در 

خوب و بد بودنشان به دور از 

 هرگونه استعالیی نگری

هایی مشالخص نمودن ارزش

 عینی برای ارزشیابی

بالاله  تالوجالاله  بالالا  هالنالری  اثالرات  انالواع  مالقالالایسالالالالٔه 

 معیارهای عینی استخراج شده

توان گفت معیار با دیدگاه هیوم می

 خوب و بد در منفعت نهفته است.

باله عنوان  دانسالالالتن منفعالت 

یالک معیالار ارزشالالالیالابی برای  

 یک اثر هنری

اثالرات   ارزشالالالالیالالابالی  تالمالریالن 

 به منفعت اثرهنری با توجه 

مقالایسالالالٔه دو فیلم یالا هر اثر هنری بالا توجاله باله  

 منفعت آن 

باله نوعی در پی رهالا نمودن  نیچاله 

هایی است آدمی از معیارها و ارزش

که تاکنون آدمی بدانها عادت کرده  

 است.

های عادت  رها نمودن ارزش

عادت به نقاشالالی   مرال  شالالده  

 با ساختار

تالاتر، فیلم، نمایشالالالنامه ای   انجالام نقالاشالالالی، تولیداثرات هنری متفاوت

 متفاوت از گذشته 
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کالاله   چنالالان  آدمی  تحقق  در جهالالت 

مالالی تالالالش  او هسالالالالت  نالالمالالایالالد: 

ها بیش از پیش خواهد انسالالالان می

قدر و منزلت خود و اسالالتعداد خود 

را بدانند و آن را در شالعار بشالو، آنچه 

 .کندمیهستی توصیه 

تحقق اسالالالتعدادهای هنری  

 خود

انجالام کالار هنری بر اسالالالاس 

های خود به دور از اسالالتهخو

سالالالفالالارش و  هالالای  توصالالالیالاله 

 بیرونی

 تولید اثرهنری متفاوت از دیگر اثرها

 

انسالالالان در شالالالرایط نسالالالبی گرایی  

حاضالر باید نیک و بد امور نسالبی را 

 کشف نماید.  

 

نسالالالبالتالالا  مالعالیالالاری  کشالالالف 

ارزشالالالیالالابالی  بالرای  مالطالمالالالن 

 تولیدات هنری

 

مالعالیالالاری  اکالتشالالالالا   تالمالریالن 

بالالرای   مالالطالالمالالالالالن  نسالالالالیالالتالالا 

 ارزشیابی تولیدات هنری

 

انالواع   از  مالطالمالالالن  نسالالالبالتالالا  مالعالیالالاری  کشالالالف 

تولیدات هنری همچون نقاشالی، کاردسالتی، 

 تالاتر و نویسندگی

نیچاله بالا هرگوناله نیالک و بالد همگالانی  

 و مطلق مخالف است.

گالذر از نیالک و بالد همگالانی باله  

بالالالد  و  نالالالیالالالک  سالالالالالوی 

در   فالالالردمالالالنالالالحصالالالالالربالالاله

 های هنریارزشیابی

بالالا  ارزشالالالالیالالابالالی  تالالمالالریالالن 

 فردمنحصربهمعیارهای 

بالا معیالارهالایی   ارزشالالالیالابی تولیالدات هنری 

 متفاوت از گذشته و همه پذیر

نصالالالیحالت وی این اسالالالت هر آنچاله  

هسالالالتی شالالالو و هیو خودواقعی از 

 پیشی وجود ندارد.

تحقق اسالالالتعدادهای هنری  

 خود

هالای کالارهالای هنری انجالام

 دلخواه خود بدون هراس

انجالام نقالاشالالالی هالا، کالاردسالالالتی هالا، تالالاتر و 

 های مورد عالقٔه خودو موسیقیها نمایش

وی محالدود شالالالالدن انسالالالالان را باله 

هالا و اهالدا  را مالانع بزرگی در ارزش

رشالالالالد   و  واقالعالی  انسالالالالان  تالحالقالق 

 نماید.شخصیت وی قلمداد می

آزاد شالالدن از از مقید شالالدن  

هالا و اهالدا  عقیم باله ارزش

 در هنر

انجالام کالارهالای هنری باله دور 

از شالالرایط موجود بر اسالالاس 

 عالقه

نقاشالالی یا بازی یک نمایش آزاد در کشالالیدن  

 های کوچکگروه

در اندیشالالالٔه او قدرت معیالار ارزیابی  

هالاسالالالالت چرا کاله ویومعیالار ارزش

ارزش چیزی را جز در مقدار قدرت  

افزایش داده شالالده و سالالازمان داده  

 داند.شده نمی

طالالریالالق   از  قالالدرت  افالالزایالالش 

 کارهای هنری

تولیالد کالارهالای هنری درآمالد  

سالالالائالل  زا یالا تالأثیر گالذار در م

 اجتماعی

های درآمد زا یا تولید  ها یا نقاشالیتولید فیلم

 های اجتماعی و انتقادیفیلم

باله عقیالدٔه نیچاله ارزش یالک انسالالالان  

در  نالاله  اوسالالالالت  تالالوانالالمالالنالالدی  در 

 سودمندی او.

تالش برای توانمند شالدن از 

 طریق تولید اثرات هنری

جالالذاب  اثالرات هالنالری  تالولالیالالد 

 خرید و فروشقابل

 فروش باالتولید سینمایی با 
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اسالالالپینوزا هم چیزی را ارزشالالالمنالد 

داند که بتواند نیروی انسالانی را می

 افزایش دهد.

انالرژی  اثالرات هالنالری  تالولالیالالد 

 دهنده و روح افزا

تولیالد اثرات هنری تخیلی و 

 هیجانی

 های تخیلی و هیجانیتولید فیلم

اخالالقالی   داند.نیچه اخالق را نسبی می مالعالیالالارهالالای  خاللالق 

 نسبتا مطمالن

خصالالالوی    نظالر سالالالنالجالی در 

 تولیدات انجام یافته

نمالالایش تالالالاتر و  هالالا،  فیلم  هالالای مورد  تولیالالد 

 پسند عوام و خوای

های مسالتقر را او فرمانبری از ارزش

قبول ندارد و پیشالالنهاد خلق ارزش 

دهد و معتقد بر این اسالت که  را می

هالا زنالدگی را باله امری آفرینش ارزش

 .  کندمیکنشگر و چابک تبدیل 

 

جالدیالد در هالایی  خلق ارزش

 هنر

ارزش های موجودنقد ارزش انالواع نالقالالد  تالولالیالالدات  در  مالوجالود  هالالای 

ها و...  اسالالیر سالالاختارها یا رنس  مرال  هنرها: 

 نشدن 

آری کالالارهالالای  آمالالادگی  برای  گویی 

شالالالر   و  خالیالر  از  رفالتالن  فالراتالر  و  بالزر  

 است

از  برای بعضالالالی  ارزش زایی 

هالا هالا آن کالارهالایی کاله ارزش

 م فول بوده

برخی از آشالالالنالایی زدایی از  

خالالداونالالدی  نالالعالالمالالت هالالای 

 همچون سالمی

 از طریق فیلم یا نقاشی

 

شالالناسالالی دلوز در سالاله جنبٔه معلمان،  های تحقق آموزش کنشالالگری از طریق هنر مبتنی بر ارزشپرسالالش دوم: چالش

 آموزان و اولیاا کدامند   دانش

انجام گرفت قریب به اتفاق آنان   وقتی که با مدرسالالالان محترم آموزش خانواده مصالالالاحبه ای عمیق و نیمه سالالالاختاریافته

هایی را مطرح کردند که بیشالالتر در حوزه آموزهای دلوز بود که در ادامه طی جداول الف، ب و ج ارائه خواهد شالالد  چالش

 ها آورده خواهد شد.ها و محتواها هم اشاراتی را داشتند که بعضی از آن هرچند که در خصوی اهدا ، روش

 چند نمونه: خالصه ای از چند مصاحبه با

گیرندو عده ای از آموزان جدی نمیگیرد. تعدادی از دانشنمونٔه یک: آموزش هنر از طریق آشالنایی با طبیعت انجام می

توجهی باله آموزش هنر  و بی نظالارتی و بیانالد  هالای تکراری عالادت کردهمعلمالان هم باله این روش آگالاه نیسالالالتنالد و باله آموزش

و از جلسالات آموزش  اند شالود. هزینه هم دارد و اولیاا هم جلساله زده شالدهدیده می  وپرورشهم، از طر  اولیاا و آموزش

 خانواده استقبال خوبی ندارند.)چالش عمومی مربوط به آموزش هنر(

ویژه با رویکرد نوین مشکلی سخت افزاری است و نبود ابزارهای نمونٔه دو: مشکل اساسی ما در خصوی آموزش هنر و به

ما معلمان متخصص در خصوی آموزش    مرال  آموزان است. الشی بزر  در حوزٔه اولیاا، معلمان و دانشالزم و این مورد چ

توان اسالتفاده نمود. این در حالی اسالت که  هنریا نداریم یا بسالیار کم داریم البته از ظرفیت معلمان و معاونان پرورشالی می

های هنر البته نه مرل شالالود که هنرسالالتان سالالت پیشالالنهاد میآموزان عالقٔه زیادی به هنر دارند اما زمینه فراهم نیدانش
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توان گفت که عدم وجود جایگاه شالال لی مناسالالب و بازار کار، های دیگر تاسالالیس شالالود. از طر  اولیاا هم میهنرسالالتان 

 چالشی بزر  است.)چالش سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به ت ییر یا اصالح که در ایام کرونا هم حس شد(

عادت به بودجه بندی و حرکت با آن چالشالی بزر  برای معلمان شالده اسالت. از سالوی دیگر بیگانگی با هنر هم   نمونٔه ساله:

های ضالالمن خدمت هم گویی بیگانه باشالالند. از آموزشممکن اسالالت خیلی از معلمان با قصالاله  مرال  چالش بعدی اسالالت  

دانند. اولیاا جهت هزینه کردن و جزا درس نمیو هنر را اند  اسالتقبال خوبی وجود ندارد. والدین هم عادت به نمره کرده

 مند هستند. )چالش مربوط به دیدگاه پساساختارگرایی و افقی دلوز(آموزان عالقهکنند. اما دانشتهیه ابزار اقدام نمی

ی  آموزان مهم است اما معلمان ما آگاهی کمی در این خصومند شدن دانشنمونه چهار: معلم و راهکارهای او در عالقه

بهالا داده نمی اولیالاا و حتی سالالالیسالالالتم  باله هنر از طر   از دیگر  دارنالد.  نشالالالالدن خالاناله و مالدرسالالالاله  شالالالود. هم محور 

 هاست.)چالش شکستن اینرسی سکون در سیستم و جبهه گیری در مقابل ت ییر یا اصالح(چالش

 های دید منفی به ت ییر(نمونه پنج: پیشنهاد روش شبه آزمایشی را دارد.)چالش

های مهم در این خصالالوی عدم آگاهی اولیاا و معلمان به رویکرد جدید اسالالت و عدم وجود یکی از چالشنمونه شالالش:  

 ی الزم که  هامهارت
 
جلسالاله زده هم هسالالتند. فضالالای مدرسالاله هم مناسالالب رویکرد حاضالالر نیسالالت. در خصالالوی    معموال

 بودن ت ییر یا اصالح(شود.)چالش مربوط به نوین های باالتر دیده میآموزان مقاومت، بیشتر در پایهدانش

اهمیتی قرار گرفته اسالت. و توجهی و بیعنوان ریشالٔه تمام هنرها در سالیسالتم و خانواده مورد بینمونه هفت: خالقیت به

 گیرد. )چالش مربوط به روزمرگی(از طر  عموم آموزش خالقیت مورد استقبال قرار نمی

منالد هسالالالتنالد. معلمالان جالدیالد بالا آموزان عالقالهامالا دانشداننالد  نموناله هشالالالت: اولیالاا، هنر را یالک درس حالاشالالالیاله ای می

 رویکردهای جدید مشکلی جدی ندارند اما معلمان قدیمی مقاوت خواهند کرد. )چالش محیطی(

 شناسی دلوز در قشر معلمان.  های تحقق آموزش کنشگری از طریق هنر مبتنی بر ارزشچالش -الف

 هاچالش هانمونه شناختی دلوزهای ارزشمفاهیم یا آموزه

 

 خوب و بد جدای از استعال

 عنوان معیار خوب و بدمنفعت به

 های عادت شدهرها نمودن ارزش

 تحقق استعدادهای خود

 کشف نیک و بد در شرایط نسبی نگری

هالای عالادت شالالالده  عالدم آگالاهی معلمالان از رویکردهالای جالدیالد و آموزش باله شالالالیوه یک

(: عالادت معلم باله داوری بر اسالالالاس معیالارهالای  ۱هالای دلوز)بنالد  برخالاسالالالتاله از آموزه

(.  ۳(: عدم توجه به سودآوری هنری و تمرکز صر  بر زیبایی. )بند۲استعالیی. بند)

 یتتوجهی به خالقبی

 

مشالالکالت سالالخت افزاری از جمله کمبود معلمان متخصالالص و آشالالنا به رویکردهای  دو

(:  ۵توان بهره گرفالت. )بنالدنوین البتاله از ظرفیالت معالاونالان و مربیالان پرورشالالالی می

 سردرگمی
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 مخالفت با نیک و بد همگانی

 های مشخصمحدود نشدن به ارزش

افالزایالش   مالیالزان  اسالالالالاس  بالر  چالیالز  هالر  ارزش 

 قدرت

 هاارزشخلق 

 گوییآمادگی برای آری

 

 سه

 

عادت به بودجه بندی و حرکت با آن چالشالالالی بزر  برای معلمان شالالالده اسالالالت.    -۱

 بودجه بندی(: عادت به رعایت ۳)بند

ممکن اسالت خیلی از    مرال  از سالوی دیگر بیگانگی با هنر هم چالش بعدی اسالت   -۲

 دانند.گویی را یک هنر نمی(: قصه۵گویی بیگانه باشند.)بندمعلمان با قصه

(:  ۱۰هالای ضالالالمن خالدمالت هم اسالالالتقبالال خوبی وجود نالدارد. )بنالداز آموزش  -۳

 مند شدن به شرایط موجودعالقه

آموزان مهم اسالالت اما معلمان  مند شالالدن دانشمعلم و راهکارهای جدید او در عالقه چهار

 توانند مستقال فکر کنند.(: نمی۶ما آگاهی کمی در این خصوی دارند. )بند

های (: به راحتی قادر به رها کردن ارزش۳پیشنهاد روش شبه آزمایشی را دارد.)بند پنج

 پذیرفته شدٔه خود نیستند.

 

هالای مهم در این خصالالالوی عالدم آگالاهی اولیالاا و معلمالان باله رویکرد  کی از چالالشی-۱ شش

 (: آمادگی برای به مباحث جدید را ندارند.۱۰جدید است. )بند

 ی الزم که هامهارتعدم وجود -۲
 
جلساله زده هم هسالتند. فضالای مدرساله هم   معموال

های  (: وقت الزم را برای پردازش اندیشالاله۱۰مناسالالب رویکرد حاضالالر نیسالالت. )بند

 گذارند.جدید نمی

 

توجهی و  عنوان ریشالالالٔه تمالام هنرهالا در سالالالیسالالالتم و خالانواده مورد بیخالقیالت باله هفت 

اهمیتی قرار گرفته اسالالت. و از طر  عموم آموزش خالقیت مورد اسالالتقبال قرار بی

 ترسند.(: از خالقیت می۹گیرد. )بندهنمی

 

 

 آموزان شناسی دلوز در قشر دانشمبتنی بر ارزشهای تحقق آموزش کنشگری از طریق هنر چالش -ب

 هاچالش هانمونه شناختی دلوزهای ارزشمفاهیم یا آموزه

توانند  (: نمی۶آموزان)بندهای جدید توسالط تعدادی از دانشجدی نگرفتن سالبک یک خوب و بد جدای از استعال

 های پذیرفته شدٔه عموم عبور کنند.از سبک
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 عنوان معیار خوب و بدمنفعت به

 های عادت شدهرها نمودن ارزش

 تحقق استعدادهای خود

 کشف نیک و بد در شرایط نسبی نگری

 همگانیمخالفت با نیک و بد 

 های مشخصمحدود نشدن به ارزش

افالزایالش  مالیالزان  اسالالالالاس  بالر  چالیالز  هالر  ارزش 

 قدرت

 هاخلق ارزش

 گوییآمادگی برای آری

 

 دو

سالالتر مناسالالبی برای آموزش هنر وجود ندارد.  آموزان بمندی دانشعلی رغم عالقه

های دیگر موجود  شالالود که هنرسالالتانهای هنر البته نه مرل هنرسالالتان پیشالالنهاد می

 دانند.(: هنر را درس ارزشمندی نمی۷تاسیس شود.)بند

(: هرچند که اسالالتعدادها مهم هسالالتند اما ۴مند هسالالتند. )بندآموزان عالقهدانش سه

 فراهم شود.فضای الزم هم باید 

(: عده ای ۹آموزان مهم اسالت. )بندمند شالدن دانشمعلم و راهکارهای او در عالقه چهار

 از معلمان آمادگی الزم برای گذر از هنجارهای الزم را ندارند.

های موجود را (: عبور از اندیشالاله۱۰پیشالالنهاد روش شالالبه آزمایشالالی را دارد. )بند پنج

 دانند.بردار میهزینه

(:  ۳شالود. )بندهای باالتر دیده میآموزان مقاومت بیشالتر در پایهخصالوی دانشدر  شش

 های پذیرفته شده سخت است.رها نمودن ارزش

توجهی و  عنوان ریشالالالٔه تمالام هنرهالا در سالالالیسالالالتم و خالانواده مورد بیخالقیالت باله هفت

اهمیتی قرار گرفته اسالالت و از طر  عموم آموزش خالقیت مورد اسالالتقبال قرار بی

 دانند.(: خلق کردن را هزینه بردار می۹گیرد.)بندینم

 

 

 

 شناسی دلوز در قشر اولیااهای تحقق آموزش کنشگری از طریق هنر مبتنی بر ارزشچالش -ج

 هاچالش هانمونه شناختی دلوزهای ارزشمفاهیم یا آموزه

 خوب و بد جدای از استعال

 عنوان معیار خوب و بدمنفعت به

 های عادت شدهنمودن ارزشرها 

 تحقق استعدادهای خود

 کشف نیک و بد در شرایط نسبی نگری

 مخالفت با نیک و بد همگانی

(: درس هنر ۳ندآموزان)بهای جدید توسالط تعدادی از دانشجدی نگرفتن سالبک یک

 در حاشیه است.

 

 دو

توان گفت که عدم وجود جایگاه شالال لی مناسالالب و بازار کار از طر  اولیاا هم می

 بینند.های دیگر می(: منفعت را در درس۲چالشی بزر  است. )بند

داننالد. اولیالاا جهالت  و هنر را جزا درس نمیانالد  والالدین هم عالادت باله نمره کرده سه

مند هستند.)بنده  آموزان عالقهکنند. اما دانشتهیه ابزار اقدام نمیهزینه کردن و 

اولیالاا هنر و روش آموزش  منالدی دانش(: علی رغم عالقاله۱۰،  ۳،  ۲هالای آموزان 

 کنند.گذاری نمیویژٔه آن را جدی نگرفته و سرمایه
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 های مشخصمحدود نشدن به ارزش

افالزایالش  مالیالزان  اسالالالالاس  بالر  چالیالز  هالر  ارزش 

 قدرت

 هاخلق ارزش

 گوییآمادگی برای آری

  ۳،  ۲،  ۱هم محور نشالدن خانه و مدرساله از دیگر چالش هاسالت. )بندهای مختلف   چهار

 و...(

 و...( ۳،  ۹،  ۱۰آزمایشی را دارد. )بندهای مختلف  پیشنهاد روش شبه پنج

هالای مهم در این خصالالالوی عالدم آگالاهی اولیالاا و معلمالان باله رویکرد یکی از چالالش شش

 ی الزم که  هامهارتجدید اسالت و عدم وجود  
 
جلساله زده هم هسالتند. )بند   معموال

 موجود با دالیل مختلف(: عادت به حفظ وضعیت  ۳و بند  ۱۰

توجهی و  عنوان ریشالالالٔه تمالام هنرهالا در سالالالیسالالالتم و خالانواده مورد بیخالقیالت باله هفت

اهمیتی قرار گرفته اسالالت و از طر  عموم آموزش خالقیت مورد اسالالتقبال قرار بی

 توجه به ارزش خالقیت دارند.(: بی۹گیرد. )بندنمی

 

 ، بحث و پیشنهادها  گیرینتیجه

شالالالنالاسالالالی دلوز و های عمومی و خای خود را دارد. در خصالالالوی ارزشها و مقالاومتهرگونه ت ییر یا اصالالالالحات چالش

آموزش هنر گفتنی اسالت که دو چالش اسالاسالی وجود دارد یکی مربوط به رویکردهای جدید و بدیع دلوز اسالت و دیگری  

علمان متخصالالص و ابزار آموزشالالی و ُبعد هزینه ای آن اسالالت. اما در صالالورت ویژه آماده نمودن ممربوط به آموزش هنر و به

ترین چالالش عالدم آگالاهی باله رویکردهالای  توان گرفالت. در خصالالالوی معلمالان مهممطالالعاله و آمالادگی، نتالایج خوبی هم می

های ضالالالمن خدمت و عادت به رویکردهای گذشالالالتاله و حرکت بر اسالالالاس آنان در جدید بوده و عدم اسالالالتقبالال از آموزش

ها و تهیه ابزارهای الزم آموزش هنر است و شود وعالوه بر ان بحث هزینهها دیده میصوی اولیاا هم شبیه این چالشخ

ها کم اهمیت دانسالتن این رویکردهاسالت و عدم حوصالله برای تهیه ابزارها و آموزان که در تعدادی از آن در خصالوی دانش

توجه جهت اسالالتفاده از های قابلمندیها عالقهتر اما در بیشالالتر آن های باالمقاومت درجلوی رویکردهای جدید در پایه

محترم در این مصاحبه هم بر استفاده از روش    کنندگان شالرکتشالود. یکی از های الزم دیده میرویکردهای نوین و انگیزه

توجهی باله توجهی باله جالایگالاه شالالال لی هنر و درس هنر و بیکرد و در برخی موارد هم بیآزمالایشالالالی اشالالالاره میشالالالباله

 شد.  امورخالقانه دیده می

توان گفت: آنچه که برای دلوز ارزش دارد فعال و پویا و پرانرژی بودن اسالالت در ابعاد مختلف حیات.  تر میبه زبان سالالاده

در  -باشالالد و بدر خصالالوی اهدا  تربیتی، کنشالالگری می -شالالناختی او مربوط به پرسالالش اول؛ الفهای ارزشداللت

 افزا و گاهی تقابلی.ها ترجیحا محتواهای مشابه همدر خصوی محتوا  -ی قیاسی و جهاها، روشخصوی روش

 های فرا رو گفتنی است که:مربوط به پرسش دوم پژوهش، یعنی چالش

توان  های ضالالمن خدمت، عدم وجود نیروهای زبده را میدر جنبٔه معلمان: نیاز به هزینه، عدم انگیزه برای آموزش -الف

 ذکر کرد.

 آموزان: اجرای آن در مقطع ابتدایی سهل و ممتنع است.در جنبٔه دانش -ب
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 زدگی آنان است.ها و جلسهانگیزگی آن عدم استقبال اولیاا از جلسات و بی -ج

 منابع

 (. نیچه. ترجمه عزت الله فوالدوند. تهران: طرح نو.۱۳۷۳استرن، ج.)

دانشگاه  نامه کارشناسی ارشدپایان   .رویکردهای آموزش هنر در پرورش تفکر انتقادی کودکان (.  ۱۳۹۴اشراقی، مهدی)

 .دانشکده هنر و معماری  -السالم  امام رضا علیه

 (. جایگاه اسپینوزا در فلسفه ژیل دلوز. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.۱۳۹۱سجاد)امجدی اندیشه،  

وتربیت. تهران: انتشالالالارات های پژوهش در فلسالالالفٔه تعلیم(. رویکردها و روش۱۳۸۷و   ۱۳۸۹باقری، خسالالالرو و همکاران)

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

های  کتاب تألیفریزی و کنیم. دفتر برنامهوپرورش هنر را تدریس میآموزش (. چرا در۱۳۷۵حسالالین نژاد، غالمحسالالین)

 ریزی هنر(.درسی )شورای برنامه

شالناسالی ایجابی ژیل دلوز  های هسالتیشالناسالی امر ایجابی: بررسالی بنیان (. هسالتی۱۳۹۵حیدری، احمدعلی و همکاران)

.  ۹۷ه و کالم، سالال چهل و هشالتم شالماره پیاپینزد فالسالفه پیشالاکنتی و پسالاکنتی. دوفصاللنامه جسالتارهایی در فلسالف

 .۲۷-۵۳صص

های پرسالالالتاری و مامایی: های مدیریت ت ییر، تجارب مدیران در دانشالالالکده(. چالش۱۳۹۱خاچیان، آلیس و همکاران)

،  ۱، شالالالمالاره ۱۸مطالالعاله ای کیفی. مجلالٔه دانشالالالکالده پرسالالالتالاری و مامایی دانشالالالکالده علوم پزشالالالکی تهران)حیالات( دوره 

۸۸۰۷۹.) 

 (. فرانسیس بیکن: منطق احساس ترجمه بابک سلیمی زاده. تهران: روز بهان.۱۳۹۵، ژیل)دلوز

 (. دلوز. ترجمه فریبرز مجیدی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.۱۳۹۶ریدار، دیو)

فصلنامه شناسی ژیل دلوز و برنو التور. دو  شالبکه؛ بررسالی تطبیقی هستی-(. ریزوم۱۳۹۶زمانی جمشالیدی، محمد زمان)

 .۱/۷۷. شماره۱۵۹-۱۸۴فلسفی شناخت. صص

(. تحلیل و نقد رویکرد ریزوماتیک بر اسالاس فلسالفه اشالراق. پژوهش نامه حکمت و ۱۳۹۴ساللحشالوری، احمد و همکاران)

 .۸۱-۱۰صص  ۴شماره  ۲فلسفه اسالمی؛ سال 

 وتربیت. تهران: امیرکبیر(. اصول و فلسفٔه تعلیم۱۳۸۶شریعتمداری، علی )

 وتربیت و مراحل آن. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.(. تعلیم۱۳۶۷محسین)شکوهی، غال

های عمومی)ابتدایی و متوسالالالطه اول(. (. طراحی الگوی برنامٔه درسالالالی هنر آموزش۱۳۹۴صالالالابری، رضالالالا و همکاران)

 .۱۵۴تا  ۱۳۳از صفحه  ۳۹درسی ایران. سال دهم شماره فصلنامه مطالعات برنامه

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/872578
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=11351&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D9%87%D9%86%D8%B1+%D9%88+%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C&qd=6
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=11351&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D9%87%D9%86%D8%B1+%D9%88+%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C&qd=6
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آموزان پسالر مقطع ابتدایی شالهرسالتان تاکسالتان در بررسالی تأثیر آموزش هنر بر خالقیت دانش(.  ۱۳۹۲، زهرا)طاهرخانی

دانشالالگاه آزاد اسالالالمی واحد تهران مرکزی: دانشالالکده علوم   ارشالالدکارشالالناسالالی   نامه. پایان ۹۱-۹۲سالالال تحصالالیلی  

  اعیاجتم

آموزان پسالر ابتدایی. (. اثربخشالی آموزش هنر نقاشالی بر کاهش میزان اضالطراب دانش۱۳۹۰عطاری، بهناز و همکاران)

 .۶۴تا   ۴۷. ی  ۸درمانی. سال دوم شماره فصلنامه فرهنس مشاوره و روان 

 (. مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران: نشر روان.۱۳۹۵عالقه بند، علی)

آموزان دوره درسالالالی آموزش هنر دیسالالالیپلین محور بر تربیت هنری دانش(. تأثیر برنامه۱۳۹۶همکاران)غفاری، خلیل و 

 .۱۱۰تا   ۹۸. صص۲۵ریزی درسی سال سیزدهم دوره دوم شماره پیاپیابتدایی. پژوهش در برنامه

 ر نی.(. تالاتر فلسفه. چا  چهارم ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: نش۱۳۹۳فوکو، میشل)

وپرورش در فرایند آنتروپیک فازی. پژوهش نامه مبانی (. تبیین تحول نظام آموزش۱۳۹۲قنبری، حمیدرضالا و همکاران)

 .۱۵۱-۱۷۲(،  ۲)۳وتربیت. تعلیم

 (. فلسفه هنرها. ترجمه مسعود علیا. تهران: انتشارات ققنوس.۱۳۹۴گراهام، گوردون)

(. رویکردهای معاصالالر در آموزش هنر. ترجمه فرشالالته صالالاحب قلم. تهران: چا  و ۱۳۹۰گودالیوس، ایوان و همکاران )

 نشر نظر. 
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ی انسگگانی و توسگگعه  هاشگگایسگگتگیو   هامهارتدرسگگی در رشگگد  های فرآیندی نظام برنامهبررسگگی عوام  و مللفه

 ایوحرفهآینده از دیدگاه خبرگان آموزش فنی

  1سرور سفیدگر

 2علیرضا علی احمدی

 3حسین علی احمدی جشفقانی

 چکیده

های فرآینالدی نظالام کننالدگان، در باره میزان اثر عوامل و مؤلفالهها و عقالاید مشالالالارکتاین پژوهش با هد  بررسالالالی ذهنیالت

ی انسالانی و توسالعه آینده اسالت. چارچوب فلسالفی  هاشالایسالتگیو   هامهارتای در رشالد  وحرفهآموزش فنی درسالیبرنامه

ر ی کالاربردی قراهالاپژوهشدر دسالالالتاله    گیریجهالتگرایی اسالالالت و از لحالاظ  اثبالات  -این پژوهش از نوع پالارادایم تفسالالالیری

و به سالالالبب به کار گیری روش تحلیل   کندمیگیرد. شالالالناسالالالایی ذهنیت این پژوهش را به پارادایم تفسالالالیری نزدیک  می

. بدین ترتیب، شالیوه کندمیشالود که از راهبرد همبسالتگی اسالتفاده  عاملی اکتشالافی، به پارادایم اثبات گرایی نزدیک می

و در مرحله کشالالف  کندمیری نظرات از روش کیفی اسالالتفاده انجام این پژوهش از نوع ترکیبی اسالالت. در مراحل گردآو

های پژوهش، براسالاس بارهای عاملی و امتیازهای کسالب شالده و نیز  برد. به ترتیب گامها از رویکرد کمی بهره میذهنیت

هالا در قالالالب الگوهالای ذهنی هالای پالایالانی، خلق و بیالان تفسالالالیر نهالایی صالالالورت گرفتاله اسالالالت و دیالدگالاهتوجاله باله مصالالالاحباله

ها، تعداد چهار الگوی  اند. با توجه به هد  مطالعه کیو و معیار تفسالالیرپذیر بودن عاملبندی شالالده آشالالکار شالالدهسالالتهد

درسالی آموزش  های فرآیندی نظام برنامهوری و ارزشالی درباره عوامل و مؤلفه، توسالعه محور، بهبود و بهرهنگرآیندهذهنی 

نسالالانی و توسالالعه آینده کشالالف و شالالناسالالایی شالالد که به الگوی ذهنی ی اهاشالالایسالالتگیو   هامهارتای در رشالالد وحرفهفنی

 ارزشی، بارهای عاملی بزرگی تعلق دارند، هرچند افراد تحت آن عامل، اندک است.

ی  هاشالالالایسالالالتگیو   هامهارتدرسالالالی،  ای، روش تحقیق کیو، نظام برنامهوحرفهآینده پژوهی، آموزش فنی  ها:کلیدوانه

 انسانی.  

 مقدمه:  

.  کندمیریزی درسالی را تعیین ریزی درسالی، چگونگی تولید، عناصالر تشالکیل دهنده، فرایند و ارزشالیابی برنامههنظام برنام

ریزی درسی پرداخته است. وی شورت از نخستین کسانی است که با ارائه الگوی سه عنصری خود به تحلیل نظام برنامه

ریزی درسالالی و میزان  در برنامه کنندگان شالالرکتدرسالالی،  تالش کرده اسالالت از طریق مت یرهایی چون: خاسالالتگاه برنامه

ریزی درسالالی، سالاله حالت در برنامه کنندگان شالالرکتشالالورت درباره   ریزی بپردازد.انعطا  در برنامه، به تحلیل نظام برنامه

او   .ها بیان کرده اسالتغلبه متخصالصالان دانشالگاهی، غلبه متخصالصالان آشالنا به محیط و شالرایط و مشالارکت متوازن بین آن 

 
 surorsepid@yahoo.comدانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت. نویسنده مسالول     1

 PE@iust.ac.ir استاد گروه فناوری اطالعات دانشکده مهندسی صنایع و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران            2

 .aliahmadi@iust.acصنعت ایران، تهران                             عضو هیالت علمی دانشگاه علم و  3
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درسالالالی ریز درسالالالی نیز نقش اجرای وفادارانه، معلم همچون مجری فعال و همچون برنامهدرباره میزان انعطا  در برنامه

ریزی درسالالی را از حیث خاسالالتگاه، مختص یک آموزشالالگاه خای، از نظر قائل شالالده اسالالت. او مطلوبترین نظام برنامه

 ریز درسالی ارزیابی کرده اسالتکنندگان، مشالارکت متوازن و بر اسالاس میزان انعطا  برنامه، معلم در نقش برنامهشالرکت

 .(1392)معروفی  

درسی در قالب های فرآیندی نظام برنامهدرسی، عوامل و مؤلفهپژوهش با توجه به اهمیت نقش معلمین در برنامه در این

عبارات اسالالتخراج شالالده از منابع مختلف)قوانین، مصالالاحبه ها، مقاالت و منابع متنی و تصالالویری تخصالالصالالی، در قالب 

بندی این عوامل و تفسالالیر آن پرداخته  بهته اولویت و ر عبارات کیو اسالالتخراج گردیده و با نظر خبرگان آموزشالالی و درسالالی ب

 شده است.

های انسالالالانی مورد اسالالالتفاده قرار اسالالالت که برای کشالالالف دیدگاه  فردمنحصالالالربهکمی روش تحقیق کیو، یک روش نیمه

جاد و ها، اییابی دراختال  دیدگاهگیرد. برای این روش چهار نوع مختلف از اهدا  بیان شالده اسالت: مقابله و نشالانهمی

هایی که به طور ضالمنی بر تحقیقات های ابالغی، و انتقاد از ارزشهای مدیریتی، درک مقبولیت سالیاسالتتدبیر در گزینه

های عمیق و نکات کشالالف نشالالده از اجماع را و عمل حاکم اسالالت. از طریق این برنامه ها، محققان عقاید پنهانی، دیدگاه

 .(Mukherjee 2018) واهد شددهند که باعث کشف اختالفات مهم ختشخیص می

دهد با اسالالتفاده از تکنیکی آسالالان، پیاده سالالازی دامنه ای از اسالالت زیرا )الف( اجازه می  فردمنحصالالربهروش کیو روشالالی  

هی های فردی و گروها را بر روی یک موضالالوع مشالالخص انجام داد و )ب( اطالعات کمی و کیفی در مورد دیدگاهدیدگاه

 .(Lien 2018)  آوردفراهم می

های کاربردی در دنیای واقعی، با توجه به ارائه اطالعات غنی روش، اطالعات ارزشمندی را در مطالعات میدانی و برنامه

 .(Leung 2018)  دهدارائه می کنندگان شرکتتر از تر و معنای عمیق

 پیشینه تحقین 

و  (SR 2008)  (Watts S 2012) ادبیات پژوهشالی فراوانی در توصالیف نحوه انجام و چگونگی مراحل روش کیو وجود دارد

  دهند ن را بطور کامل توضالین میکنند نیز آشالناسالی پژوهش خود اسالتفاده میبیشالتر مطالعاتی که از این روش در روش

(Davies BB 2007) 1. ون اکسالالل و دگرا  (Van Exel 2010)2و واتس و اسالالتینر  (Watts S 2005)  معتقدند که این

با این روش، یک طرح    (Dziopa 2011)  3دسالالترس برای شالالروع پژوهش هسالالتند. دزیوپا و آهرن های قابلروش از گزینه

توانالد ارزیالابی و تکرار نتالایج پژوهش را کننالد کاله میشالالالود را ارائاله میکلی از عنالاصالالالر کلیالدی کاله در یالک مطالالعاله گزارش می

 
1 Van Exel & de Graaf 

2 Watts & Stenner 

3 Dziopa & Ahern 
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 دهالد.شالالالنالاسالالالی کیو ارائاله میو همکالاران، جزئیالات کالامالل فراینالد تحلیلی را در روش2و اسالالالتیرن   1براون   .ل کنالدتسالالالهیال

(Stenner P 2008)  

شالناسالی کیو از این روش برای به دسالت شالناسالی مربیگری، روشدر پژوهشالی با عنوان آموزش اسالتادان مشالاور با روش

اند. به و ارزیاب معرفی شالده کنندهتسالهیلآوردن درک ذهنی مربیان مشالاوره اسالتفاده شالد. نتایج، ساله سالبک سالرپرسالت، 

آموزان دکتری در تدریس در رباره نحوه آموزش دانشهای متمایز معلمان مشالالاوره را دها دیدگاهطور خای، این سالالبک

هالا برای مالدرسالالالان مشالالالاوره ای کاله مالایالل باله انتقالال  دهالد. تالأثیرات و محالدودیالتهالای دکترا آموزش مشالالالاوره ارائاله میبرنالاماله

های شالناخته شالده عمل خود هسالتند، ارائه شالده و پیشالنهادها برای تحقیقات آینده مورد بحث قرار هایی از سالبکجنبه

 (Eric R. Baltrinic 2018)فته است.  گر 

در پژوهشالالالی بالا عنوان آموزش روش کیو برای دانش جویالان دوره لیسالالالانس پرسالالالتالاری، عبالارات پژوهش بالا نظرات دانش 

کردند. پس از بررسالالالی ها را به یک برنامه مبتنی بر وب وارد جویان و سالالالپس مرتب سالالالازی عبارات را انجام دادند و داده

شالالالناسالالالی دانشالالالجویان مقطع کارشالالالناسالالالی با این گروه به هایی از مطالعات روشها، نمونهمراحل تجزیه و تحلیل داده

شالناسالی کیو را برای ارزیابی کالس مورد های روشاشالتراک گذاشالته شالد. محتوا تقویت شالد و دانش جویان اصالول و روش

 ( Opsahl 2018)استفاده قرار دادند. 

دهد که  در پژوهشالالی با عنوان اسالالتفاده از اندازه اثر کوهن برای شالالناسالالایی عبارات متمایز در متدولوژی کیو، نشالالان می

رویکرد فعلی برای شالالناسالالایی عبارات متمایز، مبنایی دقیق ندارد، که ممکن اسالالت به نتایج اشالالتباه منجر شالالود و به نظر 

های تکراری از نمونه کیو از همان موضالالوعات وجود دارد مناسالالب اسالالت. با این حال، نی که ارزیابیرسالالد تنها در زمامی

بیشالتر مطالعات کیو شالامل موضالوعات مسالتقل بدون ارزیابی تکراری اسالت. در نهایت، برای شالناسالایی عبارات متمایز بر  

 (Akhtar-Danesh 2018)اساس اندازه اثر کوهن، یک رویکرد جدید پیشنهاد شده است.  

شالالناسالالی کیو(، با هد  تعیین مقبولیت و کارآمدی سالالنجی رابطه ملت و دولت در ایران)روشدر پژوهش با عنوان نگرش

 (1392)اسالمی  شناسی کیو استفاده شده است.  های موجود، از روشها و عاملنظام، برای کشف نگرش

وری منابع انسالانی از دیدگاه  گذاری عوامل بهرهدر پژوهش با عنوان کاربرد روش کیو در شالناخت الگوهای ذهنی: ارزش

وری  ی تهران درباره عوامل اثرگذار در بهرههادانشالالگاهعلمی هیالت های اعضالالای علمی عقاید و دیدگاههیالت اعضالالای 

الگوی ذهنی شالناسالایی، و  شالده، و با اسالتفاده از روش کیو تعدادهفتی اجرایی تبیین و تفسالیر  هادسالتگاهمنابع انسالانی  

وری  های اثرگذار و غالب در بهرهاند و در قالب عاملبندی شالالالدهی کیو، دسالالالتالههاکارتها  گذاریبا توجه به نحوه ارزش

 (1395)کردنائیج اند.  منابع انسانی مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفته

و تحلیالل فضالالالای گفتمالانی ی مرتبط و تجزیاله هالاپژوهششالالالنالاسالالالی کیو، بر پالایاله نتالایج  گیری از روشدر پژوهشالالالی بالا بهره

 .(Mohammadi Ostadkelayeh 2016)  موجود، شناخت جامعی از علل رکود صنایع محلی بررسی شده ارائه شد

 
1 Brown 

2 Stenner 
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 اهدا  پژوهش

 فرعی زیر دنبال گردید. قالب، اهدا  اصلی واهدا  پژوهش در  

 نفعان آموزشی درباره عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی و ش لی )در مقایسه با نیروی کار(تر ذیدرک عمیق

ای در حوزه مجریالان وحرفالهدرسالالالی آموزش فنیان آموزش در حوزه نظالام برنالامالهانالدرکالار دسالالالتدرک تمالایالل و ترجیحالات  

 درسی  برنامه

 های آموزشی و بین بخشیی عوامل )کیفی( براساس دورهبندرتبه

   شناسیروش

ها، توصالیفی و اکتشالافی اسالت از ی کاربردی اسالت و از نظر گردآوری دادههاپژوهشاین پژوهش با توجه به هد  از نوع  

شالالالنالاماله و هالا، پرسالالالشالالالود. ابزار گردآوری دادهکّمی( محسالالالوب می  -حیالث روش نیز این پژوهش از نوع آمیختاله )کیفی

های پژوهش از آن ها توسالط روش تحلیل محتوا مورد بررسالی قرار گرفت و گزارهمصالاحبه عمیق اسالت. خروجی مصالاحبه

گویان بهره های کیو با روش کیو تحلیل و برای دیدگاه پاسالباسالتخراج و بر اسالاس آن پرسالشالنامه کیو تهیه شالد. پرسالشالنامه

 های بجنورد است.موزان و مدیران شاغل در هنرستان نفر از هنر آ  ۱۸گرفته شد. جامعه آماری شامل 

 روش تحقین 

های فلسالفی،  که ویلیام اسالتیفنسالون برای مشالخص کردن مجموعه ای از اندیشاله شالناسالی کیو یک نام کلی اسالتروش

روانشالناختی، آماری و روان سالنجی که به تحقیق در مورد فرد معطو  اسالت، به کار برده اسالت. روش کیو مجموعه ای از 

هالای ورق کاله دسالالالتالهویژه باله جور کردن  رود. این روش بالهی کیویی بکالار میهالاکالارتهالا اسالالالت کاله برای بکالار بسالالالتن  رویاله

 Watts)بندی معطو  است های افراد مختلف به این دستهشود و همبستگی بین پاسبنامیده می1بندی کیویی دسته

2012) (Fischer 2018 )جسالالتجو کرد. 3گرارا باید در منظری سالالازه 2شالالناسالالی کیو.خاسالالتگاه روش 
 
روش کیو را  معموال

گیری  های نمونهکنندگان از طریق روشدانند زیرا از یک سالالالو، انتخاب مشالالالارکتهای کیفی و کمی میپیوند بین روش

 ا
 
به روش کیفی  شود که آن راای کوچک انتخاب میگیرد بلکه نمونه افراد به طور هدفمند و با اندازهلی صورت نمیحتما

آیند. هد  اصاللی کمی به دسالت می  کامال  ها از طریق تحلیل عاملی و به صالورت سالازد و از سالوی دیگر، یافتهنزدیک می

این فن، آشالکار سالاختن الگوهای مختلف تفکر اسالت، نه شالمارش تعداد افرادی که تفکرات مختلفی دارند. ویژگی فوق،  

شالالالنالاسالالالی کیو از بعالد کمی نیز  سالالالازد. بالا وجود این، روشنزدیالک می هالای تحقیق کیفیشالالالنالاسالالالی را باله روشاین روش

ها در یک شالناسالی کیو اکتشالافی اسالت زیرا بر محاسالبه تناوب تکرار و توزیع دیدگاه. روش(2016)اصالل برخوردار اسالت 

گرایی یا نه(، بلکه بر روی ترسیم نقشه جمعها اقلیت هستند  جمعیت، متمرکز نیسالت )صالر  نظر از اینکه آیا این دیدگاه

دهنالدگالان نمالایالان گر تنوع جالامعاله باله جالای نموناله ای از جمعیالت هسالالالتنالد  در این روش گروه پالاسالالالب  کنالدمیهالا، کالار  دیالدگالاه

 
1 Q-sort 

2  Q Methodology 

3 constructive 

http://iiiii.ir/press/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%da%a9%db%8c%d9%88-q-methodology/
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(Aiora Zabala 2016)ان از ذهنیت مشالارکت توتر میها )مرتب سالازی(، عمیق. همچنین به دلیل شالیوه گردآوری داده

شالناسالی  های تحقیق در علوم اجتماعی در این اسالت که در روشکنندگان آگاه شالد. تفاوت اصاللی روش کیو با سالایر روش

 شوند.  کیو، به جای مت یرها افراد تحلیل می

پیش زمینه  ای، ادبیات تحقیق بررسالی شالده وروش کیو از پنج فاز تشالکیل شالده اسالت. در فاز اول با مطالعات کتابخانه

یالابالد. در فالاز دوم بالا آیالد. محقق بالا انجالام فالاز اول نسالالالبالت باله موضالالالوع شالالالنالاخالت عمیقی میانجالام فالازهالای بعالدی فراهم می

آید.  اسالتفاده از مصالاحبه و بررسالی اسالناد و مدارک، اطالعات تکمیلی در خصالوی مسالائل مرتبط با تحقیق بدسالت می

بندی محتویات فضالای گفتمان به دهد. فاز سالوم باید با ارزیابی و جمعنتایج فاز اول و دوم فضالای گفتمان را تشالکیل می

. مالک کالون و (Lien 2018)  هالا انتخالاب کردعنوان نموناله کیو از میالان آن ای از عبالارات را بالهآن سالالالرو سالالالامالان داده و نموناله

 انالد، ولی  نهالاد کردهعبالارت را برای نموناله کیو پیشالالال  ۱۰۰تالا   ۳۰تومالاس تعالدادی بین  
 
عبالارت    ۷۰تالا   ۵۰تعالدادی بین   معموال

  ۶۰تا   ۲۰ها دارای اعتبار آماری باشالالند، بین شالالود. دانر معتقد اسالالت تعداد مناسالالب عبارت برای آنکه یافتهانتخاب می

. در  خواهند پرداخت 1ی دسالته کیوهاکارتبندی کنندگان به مرتب سالازی و دسالتهعبارت اسالت. در فاز چهارم مشالارکت

 در فالاز آخر، باله تحلیالل دادهحقیقالت، این فالاز، مرحلاله گردآوری داده
 
هالای گردآوری شالالالده بالا روش تحلیالل هالاسالالالت. نهالایتالا

ای وجود شالود. الزم به ذکر اسالت، در مطالعات کمی، جامعههای اسالتخراج شالده پرداخته میعاملی کیو و تفسالیر عامل

 شالالود و  ای اسالالت که با روش تصالالادفی انتخاب میو دارای نمونه  رونددارد که نتایج مطالعه در آن سالالطن به کار می
 
 عموما

 ای اسالالالت و  نمونه معر  آن جامعاله اسالالالت. روش کیو فاقد چنین جامعاله و نمونه
 
پژهشالالالگر، نمونه افراد را از میالان   معموال

  . ( 1386)ع. د. فرد    ای هسالتندکه ارتباط خاصالی با موضالوع تحقیق دارند و یا دارای عقاید ویژه  کندمیکسالانی انتخاب  

(Herrington 2011 ) 

 

یالالک   اجالالرای  فالرآیالنالالد    -۱شالالالکالالل   مالراحالالل 

 تحقیق با روش کیو

“تالالالالالوزیالالالالالع    مطالالعاله کیو اطالعالاتی دربالاره  

دربالالاره  بالتالوان  دهد تا  مت یرها به دسالت نمی

بالاللالالکالاله   کالالرد،  آن   تالعالمالیالم بالحالالث پالالذیالری  هالالا 

مالالالخالالالتالالاللالالالف  هالای  دربالاره “وجود  ذهنیالت

ه کیو، مرتب  . در حالی که در مطالعات کمی مرسالالالوم، کل نمونه اهمیت دارد، در مطالع(Lien 2017)  کندمیصالالالحبت 

متفالاوت   کالامال  پالذیری در مطالالعاله کیو شالالالود. مفهوم تعمیمتوجاله قلمالداد میمهم و نوعی اطالع قالابالل کالامال  سالالالازی هر فرد  

اسالالت، زیرا این مطالعه تنها در پی آن اسالالت که الگوهای ذهنی مختلف را کشالالف کند و برای کشالالف یک الگو وجود تنها 

توان گفت، بررسالی روایی هنگامی مطرح اسالت که  زمینه روایی روش کیو مییک فرد با آن الگوی خای کافی اسالت. در 

روسالت گیرد زیرا در چنین حالتی پژوهشالگر با این پرسالش روبهیک سالازه یعنی خصالوصالیتی پنهان مورد سالنجش قرار می

 همان چیزی را اندازه می
 
تواند  می گیرد که برای سالنجش آن سالاخته شالده اسالت  آنچهکه آیا مقیاس سالاخته شالده واقعا

 
1 Q deck 
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ای کاله  دربالاره مطالالعاله کیو مطرح شالالالود، جالامعیالت عبالارات نموناله کیو اسالالالت. از این نظر روایی محتوا بر اسالالالاس رتباله

بررسالی اسالت. همچنین، روایی صالوری با بررسالی میزان  دهند، قابلکنندگان به عبارات و عبارات مجاور آن میمشالارکت

پذیر اسالت؛ یعنی آیا  بارات برای نشالان دادن ذهنیت آنان امکان کنندگان نسالبت به ظرفیت و قابلیت عرضالایت مشالارکت

موضالالالوع تحالت بررسالالالی  باله ابعالاد مختلف  عبالارات موجود 

سالالالالازی  مالرتالالب  طالریالق  تالا آن پرداختاله از انالد  بتواننالد  هالا 

یالک نموناله از مالاتریس   ۲ ذهنیت خود را بیان کنند. شالکل 

نشالالالالان   دهد.می را  کالیالو  سالالالالازی  مالرتالالب 

 

 زی کیو در این پژوهشنمونه ماتریس مرتب سا  -۲شکل 

 مدل مفهومی پژوهش

  Qگام نخست:انتخاب نمونه   

 ترکیب جامعه کیو انتخاب نمونه کیو اعتبار وچارت توزیع کیو ساخت کارت

 کارت عبارات کیو۵۴ایجاد 
عالالالبالالالارات  انالالالتالالالخالالالاب

 ازترکیب جامعه کیو

پیش  اعتبالالار  تسالالالالت 

 آزمون 
 بررسی ادبیات موضوع

 

 

 آماریگام دوم :انتخاب نمونه 

وپرورش شالالامل مدیران وکارشالالناسالالان با تجربه آموزشالالی باالی  نفعان آموزشنفر از ذی  ۱۷هدفمند،    گیرینمونهروش  

 سال و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری   ۱۸

 

 

 بندی کیوگام سوم: دسته

 هاکارتبندی کیو طبقه مصاحبه

 

معیارهای اولیه از طریق مصالاحبه و دیدگاه کارشالناسالان 

بر اسالاس موافقت کامل یا عدم موافقت با جمالت کیو،  

 ارزیابی گردید 

دهندگان خواسالته شالد تا اهمیت معیارها را ارزیابی از پاسالب

 ها اختصای دهندرا به آن  ۹تا   ۱کنند و امتیازی بین 



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

134 
 

 

 

 اهدا 

 نفعان آموزشی درباره عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی و ش لی )در مقایسه با نیروی کار(تر ذیدرک عمیق

ای در حوزه وحرفهدرسالالالی آموزش فنیان آموزش در حوزه نظام برنامهاندرکار دسالالالتدرک تمایل و ترجیحات مطالعات  

 درسی مجریان برنامه

 های آموزشی و بین بخشیبندی عوامل )کیفی( براساس دورهرتبه

 

 انتخاب نمونه کیو

، از افرادی که میالان کسالالالانی که یا ارتبالاط خاصالالالی با موضالالالوع تحقیق دارند یا دارای عقالاید کننالدهمشالالالارکتنمونه افراد 

 ای هستند انتخاب شدند.  ویژه

 فضای گفتمان 

اند.  ای از مطالب متنوع و گوناگون مرتبط با موضالوع تحقیق اسالت که در میان اهالی گفتمان مطرح شالدهشالامل مجموعه

های آنان، نسالالبت به موضالالوع تحقیق که مطالعه کیو درصالالدد شالالناسالالایی ذهنیت  منظور از اهالی گفتمان، افرادی اسالالت

 .است

 
1 Factor Scores 

2 Spearman’s weighting formula 

 هاداده گام چهارم :تحلیل

 Spssتحلیل عاملی کیو نرم افزار  

 )عبارات کیو( هاکارت 1محاسبه امتیازهالای عالاملی

 هاتفسیر و تعریف عام 

 :آیدبه دست می 2دهی اسپیرمنوزن مربوط باله هالر بالار عالاملی از رابطاله وزن 

ای از طیف قرار دارد؛ با توجه به جایگاه هالالالالالر که هر عبارت در چه درجه  کندمیآرایه عاملی برای هر عامل مشالخص  

 آید.تری از هر عامل )ذهنیت( به دست میعبالارت، تفسیر دقیق
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 فضالالای گفتمان شالالامل گفتگوها، تفاسالالیر، عکسالالها، فیلمها، نقاشالالیها، متن ها، 
 
ت موسالالیقی و به طور کلی هر چیز  قطعا

تواند نوشالتاری یا  ان میبنابراین محتویات فضالای گفتم .ای با آن موضالوع ارتباط داردگونهسالاده یا پیچیدهای اسالت که به

 غیرنوشتاری باشد.

 فراوانی منابع فضای گفتمان پژوهش-۱جدول  

 فراوانی فضای گفتمان 

 ۴۷ اسناد)فیلم ها، مقاالت، کتابها و...(

 ۳ آموزان مصاحبه با دانش

 ۷ مصاحبه با مدیران 

 ۳ مصاحبه با معلمان 

 ۷ مصاحبه با نخبگان آموزشی

 فرضیه پژوهش  

بررسالالالی فرضالالالیاله در مطالالعاله کیو مالاننالد مطالالعالات کمی مطرح نیسالالالت، زیرا فرضالالالیاله برآمالده از ا انتظالار   اعتقالاد  طرح و  

پژوهشالگر یا یک نظریه اسالت و باید رد یا قبول شالود، در واقع، فرضالیه در مطالعه کیو، مبتنی بر ذهنیت و عقاید افراد و به 

 نوعی اکتشافی است.

 کرتسازی لیتفاوت بین روش کیو و مقیاس

، برخال  فرایند خای اسالالنجش سالالازهگیری عبارات این دو بر مینخسالالتین تفاوت، به نحوه شالالکل
 
ای   گردد. اسالالاسالالا

   .شوندهای( مطالعه کیو با هد  گردآوری نمیسازی، عبارات )گویهمقیاس

 کیو عبارات نمونه

  ۶۰تالا    ۲۰( ضالالالمن آنکاله معتقالد اسالالالت هیو مالک قطعی برای تعالداد عبالارات وجود نالدارد، باله تعالدادی بین  ۲۰۰۱دانر )

آوری گردید برای برآورد جامعیت عبارت از منابع مختلف جمع  ۵۴. در این پژوهش  (2016)اصالل    کندمیعبارت اشالاره  

عبارات، در مصالالاحبه با خبرگان، سالالالوال، آیا عبارات گردآوری شالالده از چنان جامعیت و وسالالعتی برخوردار هسالالتند که  

 های مختلف را نمایان کنند، تأیید گردید.  بتوانند ذهنیت

رسالالالی در قالالالب عبالارات اسالالالتخراج شالالالده از منالابع مختلف)قوانین،  دهالای فرآینالدی نظالام برنالامالهعوامالل و مؤلفاله  -۲جالدول

 مصاحبه ها، مقاالت و منابع متنی و تصویری(، )عبارات کیو(

 منابع عبارات کیو

ای در آینده چه وحرفهمحور( در آموزش فنیی شالایسالتگیهامهارتهای جدید )به نظر شالما رویکرد

 میزان اهدا  زیر را محقق خواهند ساخت 

جالال
نالظالالام 

امالع 

و 
ش 

آمالالالالوز

ی،  
ت فن

تربیالال

حالالرفالاله
ی و 

یا
مهارت
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 ای اسالمیفرهنس کار و تولید و اخالق حرفه

 ی آتی در بازار کار آینده هاشایستگیبینی پیش

 توانمندسازی نیروی کار و کمک به افزایش اشت ال، خوداشت الی و کاهش بیکاری

 قابلیت توانمندسازی نیروی کار فعلی  

 کمک به تولید ثروت 

 های انسانی به منظور توسعه کارآفرینیسازی سرمایهفعال

 های آموزشی و اقتصادیتوسعه و هماهنگی نظام

 العمرمادامیادگیری 

 وری اقتصادیرشد بهره

 تعالی اجتماعی نیروی انسانی

 انسانی در زنجیره تولیدافزایش سهم سرمایه 

ی
ش فن

ی حوزه آموز
ص

ص
ت تخ

مقاال
وحرفه

ی
ا

 

  - ای وحرفههای مهارتی)فنیهای آموزشبرخورداری از کیفیت الزم در محصالول یا خروجی فعالیت

 علمی و کاربردی( 

تناسالب این محصالول با اهدا  از پیش تعیین شالده که همانا پر کردن یک فرصالت شال لی اسالت یک  

 وری(  به یک باشد)بهره

العمل سالریع سالیسالتم در مقابل ت ییرات سالریع بازار کار و به روز نگه داشالتن خود متناسالب با عکس

 پذیری( این ت ییرات )انعطا 

 ق با استانداردهای جهانیای منطبایجاد چهارچوب ملی صالحیت حرفه

هالای مهالارتی باله منظور ایجالاد وحالدت رویاله تالا  و متولی امر آموزش  گالذارسالالالیالاسالالالتایجالاد یالک نهالاد  

 رسیدن به استانداردهای جهانی

 ای  وحرفههای فنیهای اصالح فرهنس ارزشی در مورد آموزشایجاد سازوکار

هالای الزم برای افزایش سالالالهم دانشالالالجویالان  ارتقالای جالایگالاه و منزلالت اجتمالاعی آن از جملاله، جالاذباله

 ایوحرفههای فنیرشته

 ای با کیفیتوحرفههای فنیارتقای فرهنس کار و تالش در کشور از طریق ارائه آموزش
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هالای کالار آفرینی باله منظور افزایش هالای اشالالالت الال کالامالل از جملاله گسالالالترش آموزشایجالاد سالالالازوکالار

 اشت ال مولد و کاهش بیکاری

عنوان بخش  ای در کنالار آموزش عمومی، متوسالالالطاله و عالالی بالهوحرفالهاسالالالتقالل نظالام آموزش فنی

 چهارم

ن
ل مت

صاحبه با خبر گان و تحلی
م

 

 هاگیریتقویت مراکز پژوهشی و حمایت از نقش پژوهش در تصمیم

 و مراکز علمی و پژوهشی هادانشگاهارتباط با 

 برداررهدهنده با بهی آموزشهادستگاهارتباط 

 های نظریای در برابر آموزشوحرفهگذاری پایین جامعه بر فنیارزش

 اسالالتقرار نظام آموزش مبتنی بر کارآمدی

 استانداردهای باالی آموزشی

 های به روز در آموزشاستفاده از ابزار

 درسی و محتوی تکنولوژی مبنااستفاده از برنامه

 منابع مدارس شامل کارکنان، فضا و بودجهاستفاده از تمامی 

 اشت ال کامل

 درسی و آموزشیافزایالش مشالارکت کارفرمایان در فرایند برنامه

 افزایش سهم سرمایه انسانی در زنجیرٔه تولید

 امکان برقراری ارتباط با صنایع و مشاغل محلی

 انتقال مستقیم دانش ضمنی در شیوه کارآموزی

 انتقال مهارت و شایستگی

 اهمیت فرآیند آموزش در برابر خروجی آن 

 سازی برای آیندهآماده

 آموزش از طریق کارآموزی

 آموزان آموزش بر اساس شایستگی، فراهم آوردن موفقیت برای همه دانش

 عنوان شرط اصلی توسعٔه جوامعآموزش به
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 آموزش در بافت زندگی واقعی

 مبتنی بر شایسالالتگیآموزش  

 ایهای جالالوار کارخانهآموزش

 ها برای همه افراد بازار کار در حال ت ییرو برابری فرصت

 پاسالالخگویی به نیازهای بالالازار کار

 باال بردن درک کارفرمایان از منافع و آثار آموزش در افزایش کیفیت تولید

 برای همهباال بردن کیفیت و برابری در آموزش  

 آموزان پرورش و توسعٔه قوه خالقیت دانش

 پرورش همه ابعاد مهارتی و ذهنی

 تربیت شهروند خوب

 تربیت انسان کامل

 تربیت برای کنکور نه زندگی

 تربیت نیروی محلی

 

 پایایی یا قابلیت اعتماد

گیری در شالرایط گیری اسالت و با این امر سالروکار دارد که ابزار اندازهاندازههای ابزار ، از ویژگی1پایایی یا قابلیت اعتماد

دهد. برای بررسالی پایایی، مرتب سالازی دو دسالته کارت مشالابه برای یک یکسالان تا چه اندازه نتایج یکسالانی به دسالت می

 نمونه افراد که در مطالعه کیو مشارکت دارند، استفاده شده است.

 سازی کیومرتب

سازی  . در فن مرتب( Fischer 2018)  رودهای مطالعه کیو به کار می، فنی است که برای گردآوری داده2ی کیوسازمرتب

، لذا امکان بیشتری کندمیای  عبارات را امرتب   کننده طی فرایندی امقایسهرود، مشالارکتکه در روش کیو به کار می

 (1386)د. فرد  هنیت خود دارد.دادن ذبرای نشان 

 فرایند تحلیل عاملی کیو

 
1 Reliability 

2 Q sorting 
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 :فرایند تحلیل عاملی کیو مانند تحلیل عاملی اکتشافی شامل دو مرحله است

 استخراج )یافتن( عامل ها

 تفسیر باشندای که قابلگونهها بهچرخش آن 

که از آن به کاهش ابعاد مجموعه  کندمیتحلیل عاملی در بهترین حالت، مجموعه ای از مت یرها را به چند دسته تقسیم 

 شود. ها تعبیر میداده

اسالاسالی ترین معیار برای مهم تلقی کردن یک عامل اتفسالیرپذیر بودن  آن عامل اسالت، یعنی یک عامل، نشالان دهنده 

قادر باشالالالد بر اسالالالاس افرادی که نماینده یک عامل هسالالالتند. برای آن عامل معنا و یک ذهنیت باشالالالد. اگر پژوهشالالالگر  

تفسالالیری پیدا و آن ذهنیت را شالالناسالالایی و تعریف کند، به هد  مطالعه کیو دسالالت یافته اسالالت و آن عامل مهم قلمداد 

 .(Stenner 2005)  .شودمی

، دسالالالت کم پنج فرد، روی آن دارای بالار کننالدهمشالالالارکالتکاله تعالداد بیشالالالتری    کنالدمیمعیالاری دیگر، عالاملی را مهم تلقی  

 .دهدکنندگان را نشان میتوجهی از مشارکتگیرد که آن عامل، ذهنیت تعداد قابلعاملی بزرگی باشند، زیرا نتیجه می

به دلیل نقش   کنندهکتمشالالالار تواند در مهم تلقی شالالالدن یک عامل، تعیین کننده باشالالالد.  جایگاه فرد در مطالعه کیو می

توجه اسالت. بنابراین اگر در تحلیل عامل کیو، یک عامل به تنهایی منعکس کنندٔه  سالازمانی که دارد، در مطالعه کیو قابل

معیالارهالای ارتقالا از دیالدگالاه این فرد بالاشالالالد، این عالامالل مهم تلقی خواهالد شالالالد. هر چنالد تنهالا این فرد روی این عالامالل دارای 

 .کنندگان دارای بارهای عاملی کوچکی روی آن باشنداشد و سایر مشارکتبارهای عاملی بزرگی ب

یکی از متالداولترین معیالارهای تعیین عوامل مهم در تحلیالل عاملی معمولی، انتخالاب عواملی اسالالالت که درصالالالد بزرگی از 

  .کنندواریانس کل را تبیین می

 ارند، هر چند افراد تحت آن اندک باشد.  .( به آن تعلق د/۷انتخاب عاملی که بارهای عاملی بزرگی )بیش از  

 هایافته

 اوزان محاسبه و  کیو  عاملیامتیازهای  بررسی

ها از های معنا دار مورد بررسالالالی قرار گرفت. برای محاسالالالبه وزن عاملبرای محاسالالالبه امتیازهای عاملی ابتدا وزن عامل 

𝑤دهی اسالالپیرمن با فرمول  رابطه وزن  =
𝑓

۱−𝑓۲ اسالالتفاده شالالد در این فرمولf  همان بار عاملی وw   همان وزن متناظر با

های اولیه حاصالل از نمودار کیو برای هر یک از افراد ضالرب شالد و امتیاز ها در رتبهآن اسالت. در مرحلٔه بعد هر یک از وزن 

 . (  1395)همکاران   ها بدست آمدعامل

 ها سنجش کفایت و تناسب داده
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محاسالالالالبه    2و آزمالالالالون کرویالالالالت بارتلالالالالت  1ها بالالالالرای تحلیل عاملی، مقالالالالدار عددی کی ام اوبالالالالرای کنترل تناسب داده

در صالالالالالالد اطمینان و یالالالالالالا    ۹۵بوده و نتیجه آزمون بارتلت نیالالالالالالز دارای   ۰.۶شود. اگر مقدار عددی کی ام او بیشتر  می

ها بالالالالرای انجام باشالالالالد(، داده۰.۰  ۵بیشالالالالتر باشالالالالد )یعنی، مقالالالالدار عالالالالددی سطن معنا داری ایالالالالن آزمالالالالون کمتر از 

، تناسالب هاداده سالنجش کفایت و تناسالب  ۳. جدول(1396)زبردسالت   (Howard 2016)  یل عاملی مناسالب اسالتتحل

 دهند.  ها بالالرای انجام تحلیل عاملی را نشان میکلالالی نمونه

 

 هاداده سنجش کفایت و تناسب  -۳جدول

 ۷۵۳. اندازه کفایت نمونه 

آزمالالالالالالون کرویالالالالالالت  

 بارتلالالت

 ۱۱۸۸.۰۳۲ 

 ۱۳۶ درجه آزادی

 ۰۰۰. سطن معنی داری

 

 هااستخراج عامل

توان برای بهترین بالازنمالایی  هالایی اسالالالالت کاله میهالا شالالالالامالل مشالالالخص کردن کمترین تعالداد عالاماللاسالالالتخراج عالامالل

هایی که با یک عامل همبسالالتگی باالیی ها به کار برد. در تحلیل عاملی آیتمهای متقابل بین مجموعه مت یرهمبسالالتگی

شالود.  هر عامل از طریق بار عاملی نشالان داده می گیرند. همبسالتگی بین هر آیتم باداشالته باشالند، در آن عامل قرار می

. برای انتخاب تعداد مؤلفه مورد نظر بیشالتر اسالت ماهیت آیتم در تبیین  آیتم زیادتر باشالد، نفوذ آن  یک بار عاملی هر چه

هایی را گیرد. یعنی تنها عاملها مالک عمل قرار میهای تجمعی واریانس به دسالالت آمده توسالالط عاملها، درصالالدعامل

 های علوم اجتماعی و انسالالالانی  ها را تبیین کنند. این مقدار در رشالالالتهمیپذیریم که میزان کافی از واریانس مت یر
 
 معموال

رد كه با  يگر در عاملی قرار میيها بعد از چرخش نشان دهد. هر مت رها را در عامليسهم مت ۴درصالالد اسالالت. جدول   ۶۰

های عاملی نشالالالان  امتیالازها و آرایه  ۵. در جدول(  1389)چاهوكي   داری داشته باشدآن عامل همبسالالالتگی باالی معنی  

 داده شده است.  

 هاماتریس تبدیل عامل  -۴جدول  

 ۴ ۳ ۲ ۱ عامل ها

۱ .۶۱۱ .۵۳۳ .۴۷۱ .۳۴۸ 

 
1 KMO (Kaiser– Meyer- Olkin- اولکین -مه یر -کایسر )  

2 Bartlett’s Test of Sphericity 
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۲ .۱۸۴ -.۶۳۳ .۶۹۳ -.۲۹۲ 

۳ .۰۳۷ -.۵۰۴ -.۱۱۰ .۸۵۶ 

۴ -.۷۶۹ .۲۴۸ .۵۳۵ .۲۴۸ 

 های عاملی: امتیازها و آرایه  ۵جدول

عالالامالالل و  چرخش  واریمالالاکس  چرخش  بالالا روش  هالالا 

 نرمال سازی کایزر
 امتیازهای عاملی

 ۱عامل ۲عامل ۳عامل ۴عامل ۱عامل ۲عامل ۳عامل ۴عامل

.۲۵۶ .۰۶۶ .۸۷۶ .۰۴۱ .۶۱۸ .۶۰۰ -.۰.۸۵ .۲۹۷ 

.۵۷۱ .۴۴۶ .۴۷۵ .۲۳۸ .۸۹۳ .۰۸۲ -.۰۵۲ -.۰۱۶ 

.۶۰۶ .۳۰۲ .۲۲۵ .۵۴۶ .۸۲۷ -.۰۸۳ .۳۱۳ -.۱۳۵ 

.۱۲۹ .۱۹۶ .۰۸۱ .۹۵۶ .۵۵۴ -.۳۲۳ .۷۱۶ .۲۳۰ 

.۲۲۸ .۷۸۰ .۲۱۵ .۳۱۰ .۷۶۴ -.۳۹۳ -.۱۴۳ .۲۱۰ 

.۱۳۸ .۹۴۷ .۱۲۹ .۱۰۹ .۶۸۸ -.۵۱۷ -.۳۹۳ .۲۲۵ 

.۳۳۵ .۱۹۸ .۵۵۰ .۲۰۶ .۶۴۱ .۲۵۷ .۰۲۸ .۱۳۷ 

.۱۷۹ .۱۳۶ .۱۱۹ .۹۴۸ .۵۶۸ -.۲۴۷ .۷۳۶ .۱۹۵ 

.۶۳۸ .۴۱۲ .۴۶۳ .۱۹۱ .۸۹۳ .۱۲۱ -.۰۷۲ -.۰۹۴ 

.۸۳۹ .۳۱۸ .۳۳۸ .۱۴۳ .۸۹۱ .۱۴۵ -.۰۴۴ -.۳۵۰ 

.۰۶۲ .۰۶۸ .۸۹۰ .۰۶۷ .۵۱۷ .۵۶۵ -.۰۷۳ .۴۶۱ 

.۸۶۰ .۱۲۹ .۱۸۶ -.۰۳۹ .۶۶۸ .۲۱۶ -.۰۸۷ -.۵۴۰ 

.۳۱۲ .۱۵۳ .۸۲۷ .۰۶۵ .۶۸۴ .۵۱۵ -.۱۰۰ .۲۵۷ 

.۷۱۳ .۱۲۳ .۳۵۶ .۱۷۵ .۷۳۰ .۲۴۹ .۰۷۵ -.۲۸۵ 

.۷۲۶ .۲۹۲ .۰۴۵ .۳۱۴ .۷۳۰ -.۱۱۲ .۱۴۴ -.۳۸۴ 

.۲۶۹ .۹۲۹ .۰۵۳ .۰۲۷ .۶۹۳ -.۵۱۰ -.۴۴۱ .۰۵۹ 

.۲۵۰ .۸۴۹ .۱۱۷ .۱۸۴ .۷۲۴ -.۴۶۴ -.۲۷۴ .۱۲۶ 
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نشالالان داد ه   ۶شالالناسالالایی گردید که در جدول   کنندهشالالرکتبا توجه به اهدا  پژوهش، چهار الگوی ذهنی درخبرگان  

 شده است. 

  

 ذهنی خبرگان چهار الگوی    -۶جدول

 الگوی ارزشی وریالگوی بهبود و بهره الگوی توسعه محور نگرآیندهالگوی  

ی  هاشالالایسالالتگیبینی پیش

 آتی در بازار کار آینده 

توانمندسالالالازی نیروی کار و  

کمالک باله افزایش اشالالالت الال،  

کالالاهالش  و  خالوداشالالالتال الالالالی 

 بیکاری

تالوانالمالنالالدسالالالالازی   قالالاباللالیالالت 

  نیروی کار فعلی

و   تالولالیالالد  و  کالالار  فالرهالنالالس 

 ای اسالمیاخالق حرفه

هالای سالالالازی سالالالرمالایالهفعالال

انسالالالانی باله منظور توسالالالعاله  

 کارآفرینی

توانمندسالازی نیروی کار   کمک به تولید ثروت  کمک به تولید ثروت

افالالزایالالش   بالاله  کالالمالالک  و 

اشالت ال، خوداشالت الی و  

 کاهش بیکاری

های توسعه و هماهنگی نظام

 و اقتصادی آموزشی

هالای  سالالالازی سالالالرمالایالهفعالال

ه منظور توسالالالعاله  انسالالالانی بال

 کارآفرینی

قالابلیالت توانمنالدسالالالازی   وری اقتصادیرشد بهره

 نیروی کار فعلی

هالالمالالاهالالنالالگالالی   العمرمادامیادگیری  و  تالالوسالالالالعالاله 

و  نالالظالالام آمالالوزشالالالالی  هالالای 

 اقتصادی

سالالالرمالالایالاله  سالالالهالم  افالزایالش 

 انسانی در زنجیره تولید

های سالازی سالرمایهفعال

انسالانی به منظور توسالعه  

 کارآفرینی

برخورداری از کیفیت الزم در 

خالالروجالالی   یالالا  مالالحصالالالالالول 

آمالوزشفالعالالالالیالالت هالالای  هالالای 

 مهارتی  

الزم   العمرمادامیادگیری  کیفیالالت  از  برخورداری 

خالروجالی   یالالا  مالحصالالالول  در 

هالای  هالای آموزشفعالالیالت

  مهارتی

 العمرمادامیادگیری 

العمل سالریع سالیسالتم  عکس

در مقابل ت ییرات سریع بازار 

ود کار و به روز نگه داشالتن خ

ت ییرات   این  بالالا  متنالالاسالالالالب 

 پذیری()انعطا 

تنالاسالالالالب یالک باله یالک این   وری اقتصادیرشد بهره

محصالالول با اهدا  از پیش  

تعیین شالالالده )پر کردن یک  

  وری(فرصت ش لی(. )بهره

نیروی   اجتمالالاعی  تعالالالی 

 انسانی
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های اشالالت ال  ایجاد سالالازوکار

گسالالالتالرش  جماللالاله  از  کالالامالالل 

باله آموزش آفرینی  کالار  هالای 

اشالالت ال مولد    منظور افزایش

 و کاهش بیکاری

نالیالروی   اجالتالمالالاعالی  تالعالالالالی 

 انسانی

ماللالی   چالهالالارچالوب  ایالجالالاد 

ای منطبق  صالالالحیت حرفه

 با استانداردهای جهانی

ارتقالای جالایگالاه و منزلالت  

جالماللالاله،  از  اجالتالمالالاعالی، 

بالالرای جالالاذبالاله الزم  هالالای 

افزایش سهم دانشجویان  

 ایوحرفههای فنیرشته

آمالوزش   نالظالالام  اسالالالالتالقالالل 

کالالنالالوحالالرفالالهفالالنالالی در  ار  ای 

آموزش عمومی، متوسالالطه و  

 عنوان بخش چهارمعالی به

سالالالهالم سالالالرمالالایالاله   افالزایالش 

 انسانی در زنجیره تولید

نالالالهالالالاد   یالالالک  ایالالالجالالالاد 

و متولی امر،   گذارسالیاسالت

به منظور ایجالاد وحدت رویه  

ها  و اعتباربخشی به آموزش

تا رسالیدن به اسالتانداردهای 

 جهانی

سالالالالازوکالالارهالالای   ایالالجالالاد 

اصالالالح فرهنس ارزشالالی 

آمالالوزش مالالورد  هالالای  در 

 ایوحرفهفنی

و   پالژوهشالالالی  مالراکالز  تالقالویالالت 

حمالایالت از نقش پژوهش در 

 تصمیم گیریها

ماللالی   ایالجالالاد چالهالالارچالوب 

ای منطبق  حرفهصالالالحیت  

 با استانداردهای جهانی

های اشالت ال ایجاد سالازوکار

کالامالل از جملاله گسالالالترش  

هالای کالار آفرینی باله آموزش

اشالالالتال الالال  افالزایالش  مالنالظالور 

 مولد و کاهش بیکاری

و   کالالار  فالرهالنالالس  ارتالقالالای 

تالش در کشالور از طریق 

آمالالالالوزش هالالالالای  ارائالالالاله 

 ای با کیفیتوحرفهفنی

ی آموزش  هادسالالتگاهارتباط 

 بردارهرهبدهنده با 

نالالالهالالالاد  یالالالک  ایالالالجالالالاد 

و متولی امر،   گذارسالیاسالت

باله منظور ایجالاد وحالدت رویاله 

بالاله  بالالخشالالالالی  اعالالتالالبالالار  و 

باله  آموزش تالا رسالالالیالدن  هالا 

 استانداردهای جهانی

آمالوزش   نالظالالام  اسالالالالتالقالالل 

کالالنالالار وحالالرفالالهفالالنالالی در  ای 

آموزش عمومی، متوسالطه و  

 عنوان بخش چهارمعالی به

پالالایالالیالالن  ارزش گالالذاری 

ای  وحرفالهجالامعاله بر فنی

آمالالوزشد بالالرابالالر  هالالای  ر 

 نظری

اسالالالالالالالالالالالالتقرار نظام آموزش  

 مبتنی بر کارآمدی

های اشالت ال ایجاد سالازوکار

از جملاله گسالالالترش   کالامالل 

هالای کالار آفرینی باله آموزش

اشالالالتال الالال  افالزایالش  مالنالظالور 

 مولد و کاهش بیکاری

اسالالالالالالالالالالالتقرار نظام آموزش  

 مبتنی بر کارآمدی

و   کالالیالالفالالیالالت  بالالردن  بالالاال 

بالرای  آمالوزش  بالرابالری در 

 همه

بالالاالی  اسالالالالالتالالانالال داردهالالای 

 آموزشی

آمالوزش   نالظالالام  اسالالالالتالقالالل 

کالالنالالار وحالالرفالالهفالالنالالی در  ای 

آموزش عمومی، متوسالطه و  

 عنوان بخش چهارمعالی به

اسالالالتفالاده از تمالامی منالابع  

مالدارس شالالالامالل کالارکنالان،  

 فضا و بودجه
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هالای باله روز  اسالالالتفالاده از ابزار

 در آموزش

اسالالالالالالالالالالالتقرار نظام آموزش  

 مبتنی بر کارآمدی

  اشت ال کامل

درسالالالی و  اسالالالتفالاده از برنامه

 محتوی تکنولوژی مبنا

بالالاالی   اسالالالالتالالانالالداردهالالای 

 آموزشی

افزایالالالالالالش مشالالالالالالالالالالارکالت  

فالالرایالالنالالد   در  کالالارفالالرمالالایالالان 

 درسی و آموزشیبرنامه

 

مشالالالالالالالالالالالارکالالت   افزایالالالالالالش 

فالالرایالالنالالد   در  کالالارفالالرمالالایالالان 

 درسی و آموزشیبرنامه

بالالا  اشت ال کامل ارتالبالالاط  بالرقالراری  امالکالالان 

 صنایع و مشاغل محلی

 

دانالش  انالتالقالالال مسالالالالتالقالیالم 

 ضمنی در شیوه کارآموزی

افزایالالالالالالش مشالالالالالالالالالالارکالت  

فالالرایالالنالالد   در  کالالارفالالرمالالایالالان 

 درسی و آموزشیبرنامه

  تربیت نیروی محلی

پرورش و توسعٔه قوه خالقیت  

 آموزان دانش

اسالالالالالالاس   بالالالر  آمالالالوزش 

شالالالایسالالالتگی، فراهم اوردن  

هالالمالاله   بالالرای  مالالوفالالقالالیالالت 

 آموزان دانش

های جالالوار کارخانه  آموزش

 ای

 

در  آمالوزش  فالرآیالنالالد  اهالمالیالالت 

 برابر خروجی آن 

بالاله شالالالالرط  آمالوزش  عالنالوان 

 اصلی توسعٔه جوامع

بالاال بردن درک کالارفرمالایالان  

در   آموزش  آثالالار  و  منالالافع  از 

 افزایش کیفیت تولید

 

زنالالدگالی  برای آینده سازیآماده بالالافالالت  در  آمالوزش 

 واقعی

  

   تربیت نیروی محلی آموزش از طریق کارآموزی

ستگی،  آموزش بر اساس شای

بالرای   مالوفالقالیالالت  اوردن  فالراهالم 

 آموزان همه دانش

تال الیالیالرو  حالالال  در  بالالازارکالالار 

ها برای همه برابری فرصالالت

 افراد 

  

عنوان شالرط اصاللی  آموزش به

 توسعٔه جوامع

برابری  کیفیالت و  بالاال بردن 

 در آموزش برای همه

  

بازارکار در حال ت ییرو برابری  

 ها برای همه افراد فرصت

   

 گیرینتیجهبحث و 
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های پایانی، در گام پنجم، َخلق و بیان تفسالالیر  براسالالاس بارهای عاملی و امتیازهای کسالالب شالالده و نیز توجه به مصالالاحبه

اند. با توجه به هد  مطالعه  بندی شالده آشالکار شالدهها در قالب الگوهای ذهنی دسالتهنهایی صالورت گرفته اسالت و دیدگاه

درسالالالی  های فرآیندی نظام برنامهالگوی ذهنی درباره عوامل و مؤلفهها، تعداد چهار  کیو و معیار تفسالالالیرپذیر بودن عامل

ی انسالانی و توسالعه آینده کشالف و شالناسالایی شالد و به دلیل عقاید هاشالایسالتگیو   هامهارتای در رشالد  وحرفهآموزش فنی

ر هر عامل یا  د  کنندهمشالالارکت( تعداد ۷اند. در جدول )های مجزا قرار گرفتهبندیمشالالابه و اشالالتراک نظرات، در دسالالته

 .الگوی ذهنی، و سهم بار عاملی نمودارهای تکمیلی آنان آورده شده است

نفر تحالت عالامالل   ۲نفر تحالت عالامالل سالالالوم و    ۴نفر تحالت عالامالل دوم،    ۴تحالت عالامالل اول،    کننالدگالان مشالالالارکالتنفر    ۱۷نفر از  ۷

 چهارم قرار دارند.

، روی آن دارای بار عاملی کنندهمشالالارکتتوان مهم تلقی کرد چرا که تعداد بیشالالتری  ( را مینگرآیندهعامل اول )الگوی  

 دهد.کنندگان را نشان میتوجهی از مشارکتبزرگی هستند، و در نتیجه، آن عامل، ذهنیت تعداد قابل

 .  شودکنند پذیرفته میها را تبیین میدرصد از واریانس مت یر  ۸۲.۱۸۲چهار عامل که میزان  

.( به آن تعلق دارند، هر  /۷وری( و چهارم )الگوی ارزشالالی( بارهای عاملی بزرگی )بیش از عامل دوم )الگوی بهبود و بهره

 چند افراد تحت آن اندک است. 

 در هر عامل یا الگوی ذهنی، و میزان واریانس مت یرها  کنندهمشارکتتعداد  - ۷جدول  

کنندگان در  های ذهنی مشارکتالگو

 پژوهش

و  توسعه محور  نگرآینده  بالالالهالالالبالالالود 

 وریبهره

 ارزشی

 ۲ ۴ ۴ ۷ تعداد مشارکت کنندگان 

 ۸۲.۱۸۲ ۷۴.۷۶۹ ۶۴.۹۸۲ ۵۱.۷۷۵ میزان واریانس مت یر ها)درصد(

 منابع:  

فصاللنامه سالیاسالتهای  “.(شالناسالی کیوروش  )نگرش سالنجی رابطه ملت و دولت در ایران „ .۱۳۹۲ .احمدیان، ,اسالالمی

 . ۱۳۳-۱۰۷صفحات  ۴راهبردی و کالن سال اول شماره 

 .دانشگاه شهید چمران  :اهواز .Introduction to Q Methodology .۲۰۱۶ .فرهاد احمدی ,اصل

دانشگاه عي  يانشكده منابع طبد   “.SPSSره در نرم افزار  يل چندمت يروش های تحل„ . ۱۳۸۹ .محمد علي زارع ,چاهوكي

  .تهران 

نشالریه هنرهای  “.ای ریزی شالهری و منطقهکاربرد روش تحلیل عاملی اکتشالافی در برنامه„ .۱۳۹۶ .اسالفندیار ,زبردسالت

 .۲۲دوره  ۲شماره   ۱۳۹۶معماری و شهرسازی تابستان  -زیبا 

 .سروش :تهران  .شناسی کیوروش .۱۳۸۶ .خوشگویان  ,فرد
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 .صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، مرکز تحقیقات :تهران  .سی کیوروش شنا .۱۳۸۶ .علیرضا خوشگویان  ,فرد

گذاری عوامل ارزش :کاربرد روش کیو در شالناخت الگوهای ذهنی„ .۱۳۹۵ .الجوردی، رحیم نیا، مرتضالوی، ,کردنائیج

کم ، ی مدیریت عمومی سالال نهم، شالماره سالی و یهاپژوهش “.علمیهیالت بهره وری منابع انسالانی از دیدگاه اعضالای  

 .۱۳۹۵بهار 

ارزشالیابی نظام  /ارزشالیابی   ۷محور  -درسالیدانشالنامه ایرانی برنامه “.ریزی درسالیارزشالیابی نظام برنامه„ .۱۳۹۲ .معروفی

 .ریزی درسیبرنامه

چشالم انداز   “.بازیگران کلیدی   دیدگاه  برسالناریو مبتنیبندیرتبهوتوسالعهبرایروشالیارائه„ . ۱۳۹۵ .منطقی و ,همکاران 
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 شناسی در طرح تعالی مدرسه از دیدگاه مدیرانبررسی پدیدارشناسانه جایگاه معرفت

 3پروین خزامی  -2اکرم شوشتری  -1غفار زادهمریم 

 چکیده:

وپرورش در سالطن کشالور برنامه تعالی مدیریت مدرساله  های مؤثر در جهت اجرایی کردن سالند تحول آموزشیکی از برنامه

 وپرورش و با الهام ازاسالت. برنامه تعالی مدرساله نوعی سالاختار مدیریتی اسالت که با تکیه بر سالند تحول بنیادین آموزش

مدل تعالی سالالالازمانی و به منظور اجرا در سالالالراسالالالر کشالالالور طراحی گردید. هد  کلی از انجام پژوهش حاضالالالر بررسالالالی 

باشالد. روش تحقیق حاضالر در شالناسالی برنامه تعالی مدیریت مدرساله از دیدگاه مدیران میپدیدارشالناسالانه جایگاه معرفت

امعه آماری تحقیق حاضالالر کلیه مدیران مدارس  چارچوب رویکرد کیفی و با اسالالتفاده از روش پدیدارشالالناسالالی اسالالت. ج

ای  ساختاریافتههای نیمهمقطع متوسطه ناحیه یک شهر اهواز بودند که مشمول طرح تعالی بودند. ابزار تحقیق مصاحبه

توانسالالتند به صالالورت باز و روایی به سالالاخت و مدیران مییادگیری مطرح می –بود که سالالؤاالتی در محور فرایند یاددهی 

ها  ها با اسالتفاده از روش پدیدارشالناسالی ون منن انجام شالد.سالپس درون یافتهپاسالب دهند. تجزیه و تحلیل داده  سالؤاالت

های آموزشالی،  بندی شالدند. مضالامین اصاللی شالامل: راهبردمایه )مضالمون فرعی( طبقهدرون   ۱۶مضالمون اصاللی و   ۵در

ی، محیط یالادگیری بودنالد. از تجزیاله و تحلیالل هالای )آموزشالالالی( دبیر،چگونگی ایجالاد ارتبالاط معنالایروابط عالاطفی، ویژگی

ها محققان دریافتند که،بیشترین توجه و تأکید مدیران مدارس مشمول طرح تعالی، بر اجرای راهبردهای آموزشی  یافته

های آموزشالالی دبیران اسالالت و بسالالترسالالازی الزم جهت بروز اسالالتعدادها و خالقیت انجام نگرفته در کالس درس و ویژگی

  است.

 یادگیری،تجربٔه زیسته -شناسی، یاددهیطرح تعالی مدرسه، مدیران، معرفت  انگان:کلید و

 مقدمه و بیان مسئله:

ها و راهبردهای مختلفی برای  وپرورش کشالالور ما ضالالرورتی اجتناب ناپذیر اسالالت. تاکنون سالالیاسالالتتحول در نظام آموزش

وپرورش در انالد. اگر سالالالیر تحوالت آموزشتحول در این نظالام بکالار گرفتاله شالالالده اسالالالت کاله چنالدان موفقیالت آمیز نبوده

رسالالالیم که یک مضالالالمون فکری کشالالالورمان از قرون گذشالالالته تا به حال مورد دقت و بررسالالالی قرار بگیرد به این نتیجه می

وپرورش ترسالالالیم کند های اصالالالالح طلبانه آموزشمنسالالالجمی که بنیادهای نظری و فلسالالالفی و اجتماعی را برای حرکت

ر چه از زمان تاسالالیس دارالفنون تاکنون گروهی از اندیشالالمندان ایرانی در جهت تولید  تاکنون وجود نداشالالته اسالالت. اگ

وپرورش بوده اهتمام در خور توجهی به عمل آورده های اصالالالحی آموزشهای تربیتی که پایه و اسالالاس حرکتاندیشالاله

و انتشالالار  تألیفطو  به ها ی این دوره نسالالبتا طوالنی و متمادی بیشالالتر محدود و معاند؛ لکن حاصالالل اغلب این تالش

های درسالی و مقاالت در زمینه معرفی و شالناسالایی آراا آنان بوده اسالت و از آنجا که نظام آموزشالی و پرورشالی کشالور ما کتاب

های شالخصالیتی  التحصالیالن دارای ویژگیدر چند دهه قبل کهنه و وارداتی، تقلیدی و غربی بود و خروجی آن یعنی فار 

 
 m.ghafarzadeh1@gmail.com -09163183144--شاهددانشجوی دکتری دانشگاه  1

 akramshooshtari@yahoo.com  - 09163057004 -دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی 2

 p.khazamy2@gmail.com - 09166013814 -دانشجوی دکتری دانشگاه چمران 3

mailto:شاهد--m.ghafarzadeh1@gmail.com
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وتربیالت اسالالالالمی برای نیالل باله اهالدافی از جملاله  وپرورش باله فلسالالالفالٔه تعلیمول زیر بنالایی در آموزشمورد انتظالار نبودنالد. تح

طراحی شالالد   ۱۴۰۴های واال و در نهایت دسالالتیابی به چشالالم انداز افق  ها و ارزشایجاد باور عمیق به اسالالالم، اندیشالاله

وتربیالت باله منظور سالالالاختن  تعلیم(. سالالالنالد تحول جهالت ارتقالاا کمی و کیفی نظالام  ۱۳۹۲وپرورش،)شالالالورای عالالی آموزش

های ترین بخشهای علمی و تربیتی نظام جمهوری اسالمی یکی از مهمآفرین و تحقق بخش آرمان نیروی انسانی تحول

وپرورش در ایران در اسالالناد باال دسالالتی تعیین و های نظام آموزشرود. و از آن جا که رویکردوپرورش به شالالمار میآموزش

وتربیت اسالالم ای مدون و مبتنی بر ارکان فلسالفٔه تعلیمنامهوپرورش در قالب شالیوهند تحول آموزششالود، در سالتعریف می

عنوان نقشاله راه و چشالم (. سالند مذکور به۱۳۹۷جهت اجرا ابال  گردید )سالپیدنامه و همکاران،  ۱۳۹۰تدوین و در سالال  

ریزان مربوط به آن الزم اجرا شالد  برای مسالالولین و برنامهشالود و اصالول و ارکان آن  وتربیت رسالمی تلقی میانداز نظام تعلیم

های بنیادین  شالود و از آنجا که دسالتیابی به ارزشگذاری میوپرورش بر اسالاس آن پایهو هرگونه ت ییر و اصالالح در آموزش

ی برای  هاسالت نظام آموزشالهای اسالتراتژیک و اجرای کامل آن و محقق کردن اهدا  هر سالازمانی مسالتلزم تدوین برنامه

( در حال حاضالالر یکی از ۱۳۹۲های نوین مدیریتی اسالالت )سالالرایداریان،حرکت به سالالمت تعالی ناگزیر از اسالالتقرار برنامه

های مدیریتی برنامه تعالی مدرسالاله  ها در راسالالتای بهبود و کیفیت نظام آموزشالالی و برنامهترین برنامهترین و اثربخشمهم

ی مدرساله نوعی سالاختار مدیریتی اسالت که با الهام از مدل تعالی سالازمانی و (. برنامٔه تعال۱۳۹۲اسالت )محبی و همکاران،

درسالی ملی، به منظور اجرا در سالراسالر کشالور طراحی و موظف وپرورش و سالند برنامهبا تکیه بر سالند تحول بنیادین آموزش

 د. گانٔه آن فراهم آور های شششد تا شرایطی را در مدارس جهت تحقق اهدا  سند بنیادین و ساحت

رغم پایش مسالتمر برنامه تعالی مدرساله مقیاس  گذرد و علیاز تصالویب و اجرای برنامه تعالی مدرساله بیش از هفت سالال می

رسالد که مطالعات و های اطالعاتی به نظر میمهمی جهت سالنجش آن در دسالترس نیسالت. از طرفی با جسالتجو در بانک

 در زمینه
 
ش آن صالورت نگرفته اسالت. لذا محققان بر خود الزم دیدند های فلسالفی برای پایتحقیقات چندانی مخصالوصالا

های اجرا شالالده طرح که بررسالالی پدیدارشالالناسالالانه ای جهت ارزیابی از طرح مذکور، و برآورد میزان هماهنگی بین برنامه

درسالی به شالناسالی اشالاره شالده در سالند حول و سالند برنامهیادگیری و مبانی معرفت–تعالی در مدارس در محور یاد دهی

 نجام برسانند.ا

تعدادی از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شالده در راسالتای برنامه تعالی مدیریت مدرساله: در تحقیقی که توسالط تی و 

( با عنوان مدل تعالی مدارس در سالالالنگاپور انجام گرفت؛ وضالالالعیت آن را در سالالالطن مطلوبی نشالالالان دادند ۲۰۰۸)1چان 

ی در سالنگاپور در مقایساله با مدیریت مدارس هنس کنس بر اسالاس محققان در این تحقیق مشالخص سالاختند که مدل تعال

آموزان و گویی به نیازهای دانشپذیری برنامه، اسالالالتقالل مدارس در پاسالالالبتمرکززدایی اما با هد  متفاوت بود، انعطا 

( انجام ۱۳۸۹مدیریت کارکنان از وجوه تشالالابه دو برنامه مذکور حکایت دارد. در مطالعه دیگری که توسالالط خسالالرو پور )

گرا از سالوی مدیران دوره متوسالطه شالهر زاهدان عنوان گرفت، محقق هد  پژوهش را به کار گیری اصالول مدیریت کیفیت

کردند. نتایج تحقیق وی نشالالان داد که بیشالالتر مدیران از اصالالول و روش کیفیت اطالع دارند و آن را بکار ببرند. ندا و آرزو  

وپرورش را یریت تعالی محور در مدارس نشالان دادند که برنامه تعالی، آموزش( در بررسالی تأثیر طرح مد۱۳۹۴خداداده )

رسالاند و های تعیین شالده به مدیریت مدرساله میگویی بیشالتر و شالاخصبه سالمت آموزش مبتنی بر برنامه و عمل پاسالب

های و ظرفیتگیری از سالالیسالالتم هوشالالمند و کارآمد، شالالناسالالایی و به کار گیری مطلوب منابع دهد که با بهرهفرصالالت می

 
1Tee & Chan 
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ای  ( در مطالعه۱۳۹۱موجود و بهبود مسالالالتمر تعالی فرایند آموزشالالالی و تربیتی مدرسالالاله را ممکن سالالالازد. سالالاللطان زاده )

دریافت که بین فرهنس سالالازمانی و اسالالتفاده از فناوری اطالعات، اعتماد به همکاران، تعهد سالالازمانی و مدیریت کیفیت 

وپرورش  ( در پژوهش خود سالالند تحول بنیادین آموزش۱۳۹۲نیا )پگاه پیروانیداری وجود دارد. پونه و جامع رابطٔه معنی

پذیری، تعامل با محیط خارجی، گفت گو و تصالالمیم گیری  را به پنج مؤلفه، یادگیری سالالازمانی )تجربه اندوزی(، ریسالالک

اندوزی و آزمایش،  جربهمشالارکتی مطابق با مقیاس چیوا مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که در سالند مذکور گفتگو و ت

به ترتیب کمترین توجه را به خود معطو  داشالالته اسالالت. لذا برای دسالالتیابی به اهدا  سالالند تحول الزم اسالالت تا در همه 

وپرورش انجالام شالالالود.  هالای اجرایی آموزشهالا ی یالادگیری سالالالازمالانی فرهنگیالان تجالدیالد نظری کلی در سالالالیالاسالالالتزمیناله

با عنوان ارزشالالالیابی کیفیت برنامه تعالی مدرسالالاله براسالالالاس مدل سالالالیپ در ( در تحقیقی ۱۳۹۶عبدالملکی و همکاران )

مدارس متوسالالطه دریافتند که معادالت سالالاختاری حاکی از ارتباط مربت و معنادار عوامل مدل سالالیپ در کیفیت برنامه 

  ارتقا دهند.تواند با اصالح بهبود هر کدام از این عوامل برنامه تعالی را  تعالی مدرسه بود، لذا نظام آموزشی می

   هد  کلی پژوهش:

  شناسی برنامه تعالی مدیریت مدرسه از دیدگاه مدیران بررسی مبانی معرفت

 اهدا  فرعی:

  ( برنامه تعالی مدیریت مدرسه چیست ۱)

  شناسی برنامه تعالی مدرسه بر چه اساسی قرار دارند ( مبانی معرفت۲)

یادگیری طرح تعالی با تجارب زیسالالته مدیران مجری –های مشالالخص شالالده در محور یاد دهی( میزان مطابقت برنامه۳)

 یادگیری چه اندازه است   –طرح تعالی در زمینه یاددهی

 روش پژوهش:

های خای اشالالیاا و تجربیات  روش تحقیق حاضالالرکیفی و پدیدارشالالناسالالانه اسالالت.هد  پدیدارشالالناسالالی توصالالیف پدیده 

(. پدیدارشالالناسالالی نوعی روش تحقیق  1،۱۹۹۹)اسالالترابرت،کارپینتر  شالالوندبه همان صالالورتی اسالالت که ظاهر میزندگی 

های گروهی، مشاهده مشارکتی و تحلیل شود که با استفاده از ابزارهایی چون مصاحبه عمیق، بحثکیفی محسوب می

ن امر اسالالالت کاله چگوناله افراد معالانی را برای  هالا از منظر فرد مورد مطالالعاله، باله دنبالال ایهالای حالاصالالالل از این فراینالدداده

هالای  نمالاینالد.نکتاله کلیالدی در این نوع روش تحقیق درگیری فرد در ایجالاد معنالا برای پالدیالدههالای مختلف ایجالاد میپالدیالده

دیگر پدیدارشالالناسالالی عبارت. بهکندمیاطرا  خود اسالالت زیرا فرد از نظر این روش جهان را با و از طریق دیگران تجربه  

 آن را تجرباله میتحقیق ج
 
بنالدی،  کنیم تالا این کاله آن را مفهومهالان زنالدگی اسالالالت.جهالان بیشالالالتر از آنچاله کاله مالا مسالالالتقیمالا

 (.  2،۱۹۸۴مند کنیم )ون منن  مند و نظریهمقوله

 
1 Streubert & Carpenter 

2 Van manen, 
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   جامعه پژوهش:

طرح جامعه مورد نظر پژوهش حاضالر، کلیه مدیران دوره متوسالطه اول ناحیه یک شالهرسالتان اهواز که در مدارس مشالمول  

تر آنان و همچنین کررت  ها به دلیل بررسالالی دقیقدهد. انتخاب نمونهتعالی مشالال ول انجام خدمت هسالالتند تشالالکیل می

هالا گیری هالدفمنالد کاله از رویالدادهالا بالا رویکرد هالدفمنالد و باله روش گلولاله برفی انجالام گرفالت. در رویکرد نمونالهاطالعالات نموناله

 از افراد و  گیری مینموناله
 
رویم بالا هالد  کالاوش رویالدادهالاسالالالت و هالد  پژوهشالالالگر  اگر باله سالالالرا  افراد میشالالالود و ناله الزامالا

انتخاب مواردی اسالت که با توجه به هد  پژوهش سالرشالار از اطالعات و تجربه باشالند. پژوهشالگر را در شالکل دادن مدل 

و نظریه مورد نظر با   ها اشباع شودبندی مربوط به دادهیابد که طبقهنظری خود یاری رسانند و این کار تا جایی ادامه می

(. بدین منظور و با توجه به اطالعات مورد نیاز افرادی برای مشالارکت انتخاب  ۲۰۰۷دقت تشالرین شالود )کرسالول و کالرک،

 های مشمول طرح تعالی بودند.  شدند که مدیر دبیرستان 

 ابزار پژوهش:  

توانسالتند  شالد و آنان میسالؤاالتی پرسالیده می  سالاختاریافته بود به این صالورت که ازمدیران های نیمهابزار پژوهش مصالاحبه

 به سالالؤاالت به صالالورت باز پاسالالب دهند و 
 
دادند. در این نوع به صالالورت روایی و با مرال و نمونه و مصالالداق پاسالالب می  عموما

 موضالالوعهایی را احسالالاس میگو محدودیتمصالالاحبه پرسالالشالالگر و جواب
 
های معینی را کنند. یعنی پرسالالشالالگر باید صالالرفا

گو هیو یک آزادی کامل را ها پاسالب دریافت نماید. در این مصالاحبه پرسالشالگر و پاسالبو فقط در خصالوی آن مطرح نماید 

(. مصاحبه با یک سؤال کلی و وسیع دربارٔه  ۱۹۹۴توانند برخوردار شوند ندارند )ساروخانی،که در مصاحبٔه آزاد از آن می

سالالاختاریافته  های نیمهعلت اسالالتفاده از مصالالاحبه  شالالود.شالالود و سالالپس با سالالؤاالت اکتشالالافی دنبال میتدریس آغاز می

دهی پژوهشگر به مصاحبه است. همچنین کنندگان و جلوگیری از جهتپیشگیری از القای ذهنیات پژوهشگر به شرکت

ها رضالالایت شالالرکت در کنندگان پرداخت و از آن در آغاز تحقیق، محقق به تشالالرین اهدا  و مراحل تحقیق برای مشالالارکت

ها ضالالبط شالالده و بالفاصالالله پس از اند. این مصالالاحبهها انجام گرفتهها در دفاتر آموزشالالگاهنمود. مصالالاحبه پژوهش را اخذ

ها اسالالالتخراج شالالالدند. در پایان این فرایند ها و نکات اسالالالاسالالالی آن مایهانجالام مصالالالاحباله متن آن روی کاغذ پیالاده و درون 

بندی و خالصاله شالدند و در انتها ا با یکدیگر طبقهههای اسالتخراج شالده درمضالامین اصاللی بر اسالاس ارتباط آن مایهدرون 

   ها )مضامین فرعی( استخراج شدند.مایهدرون 

 ها: تجزیه و تحلی  یافته

دقیقه انجام   ۳۰الی    ۲۵های آموزش و یادگیری بودند که در بازده زمانی  مصالالاحبه شالالامل پنج.مجموعه سالالؤال در زمینه

(. مراحل شالالامل: ۳۱:۱۹۹۰  ای ون منن انجام شالالد )ون منن،مرحله  ها طی شالالششالالدند. مراحل تجزیه و تحلیل یافته

های دسالت دوم و شالناسالایی سالاخته -های دسالت اول، تجرید شالناسالایی سالاخته -دهی متن، فهم  سالازمان  -وری  غوطه

آزمودن و اصالالالح   -ها و تلفیقسالالازی و ترسالالیم پدیدهبندی به منظور آفرینش، ترکیب و تشالالکیل موضالالوعات، روشالالنگروه

 ضوعات است. مو

 برنامه تعالی مدیریت مدرسه چیست    
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برنامه تعالی مدرسالاله نوعی سالالاختار مدیریتی اسالالت که با الهام از مدل تعالی سالالازمانی به منظور اجرا در سالالراسالالر کشالالور  

طراحی شالد. طی چند دهه گذشالته واژه تعالی سالازمانی در مدیریت کیفیت به طور مکرر مورد اسالتفاده قرار گرفته اسالت. 

اند همان واژٔه مدیریت کیفیت جامع یا شالبیه تعالی سالازمانی همان گونه که بسالیاری از نویسالندگان ادبیات کیفیت نوشالته

نفعان یا همان تعالی سالازمان  عبارتی هد  کلی تعالی سالازمان دسالتیابی به رضالایت ذی(. به1،۱۹۹۹آن اسالت )کانجی

آموزان، معلمالان و نفعالان یعنی؛ دانشضالالالایالت متعالالی ذیاسالالالت. روش کلی کالاراین اسالالالت کاله منتهی باله دسالالالتیالابی باله ر 

(. بنا براین سالبب موفقیت نظام آموزشالی  2،۲۰۰۸گردد )نیلسالون و سالاماللسالون های مرتبط در جامعه میکارکنان سالازمان 

( اسالتقرار  3،۱۹۹۴گیری از مدیریت کیفیت جامع نیازمند یک مدل هسالتند )دیلها به منظور بهرهخواهد شالد. سالازمان 

وپرورش مدارس  سالالتم مدیریت کیفیت و ارزیابی عملکرد مبتنی بر آن از جمله راهکارهای مهم ارتقاا کیفیت آموزشسالالی

عنوان یک ضالرورت  اسالت. همانطور که در سالراسالر دنیا و در حال حاضالر فلسالفه و دیدگاه و شالیوه مدیریت کیفیت جامع به

ای از مدیران ریشالاله بسالالیاری از مشالالکالت و راه ده(. ع۱۳۸۲  اجتناب ناپذیر در سالالراسالالر جهان مطرح اسالالت )تورانی،

داننالد. این افراد بیشالالالترین توجاله خود را باله سالالالیسالالالتم مالدرسالالاله  هالای مالدارس را در منالابع مالالی، فیزیکی و بودجاله میحالل

دارند که اگر چه توجه به منابع ورودی سالیسالتم از اهمیت باالیی برخوردارند ای دیگر اعالم میاند و عدهمعطو  داشالته

مدار که خود را محصول مدیریت فرایندمحور  باید به فرایند سیستم توجه بیشتری معطو  داشت لذا مدیریت کیفیت اما

ریزی و اسالالالتراتژیالک را وارد رفتالار روزاناله مالدارس کنالد، در این روش کاله باله مشالالالارکالت هماله  کاله برنالاماله  کنالدمیدانالد تالش  می

های مناسالب برای تعالی بخشالیدن به کیفیت کار مدرساله به مدیران  لشالود اسالتفاده از روش و ابزار و مدکارکنان تأکید می

(. روح این مدل بیش از هر چیز جنبه نگرشالالی دارد و بر آن ۱۳۹۲  شالالود )کتاب تعالی مدرسالاله،و کارکنان پیشالالنهاد می

ی انسالانی و گیری از سالرمایه نیرواسالت تا مدیران را به خود رهبری و خود پژوهشالی، خود ارزیابی و خود اصالالحی با بهره

توان اذعان داشالت که این مدل ضالمن تبعیت از الگوهای تعالی سالازمان یادگیرنده و مولد مدرساله رهنمون سالازند. لذا می

تالک کالارکنالان مورد توجاله اسالالالت. کاله در آن نگرش و کالار تیمی مورد توجاله و قالابلیالت تالک  کنالدمیمالدیریالت دانش تبعیالت  

آموزان مورد توجه خالقیت و نوآوری در بهبود مستمر و دائمی دانش گیری ازهمچنین خودسازی، نوسازی دانش و بهره

آموزان خواهد بود به طوری که سالایر  ترین معیار تعالی سالازمانی مورد انتظار مدارس نتایج دانشاسالت. در این طرح مهم

نی کلید تحقق انسالالان  معیارها هم در رابطه با این عامل مورد قضالالاوت قرار خواهند گرفت. از طرفی برقراری روابط انسالالا

(. از ۱۳۸۱  )میرکمالی، مقایساله نیسالتها قابلسالازی اسالت که در مدیریت آموزشالگاهی جایگاهی دارد که با سالایر مدیریت

کارهای تحقق آن در سالالند تحول بنیادین و و راه  ۱۴۰۴آنجا که آگاهی و شالالناخت سالالیمای مدرسالاله در افق چشالالم انداز 

ند مذکور موضالالوع مهمی اسالالت که باید مورد توجه همگان قرار بگیرد و های شالالش گانه تربیت مسالالتدرج در سالالسالالاحت

وپرورش تبدیل شالالود. در گام  های انسالالانی مؤثر در آموزشمحورهای مهم و کلیدی آن باید به گفتمان رایج تمامی نیروی

سالالند تحول اول مدیران مدارس مجری ضالالمن مطالعه و مداقه در رویکردها و مضالالامین و مفاهیم و محورهای مندرج در 

نفعان به تناسالب سالطن دانش و آگاهی خود و نقش و آورند که کارکنان و سالایر ذیبنیادین در مدرساله فضالایی را بوجود می

(. طرح تعالالی،بالاال بردن کیفیالت آموزش باله موازات  ۱۳۹۳  مالأموریالت خویش در اجرای ان کوشالالالا بالاشالالالنالد )مسالالالگرزاده،

 
1 Kanji 

2 Nilson & Samuelsoon 

3 Dale 
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آموزانی فعالال و جویای علم و حتی فراتر از آن تولیالد کننالده دانشهای نوین و داشالالالتن های علمی روز، فنالاوریپیشالالالرفت

داند. در این راسالتا مدرسه نهادی خود ارزیاب است که هر ماهه غربالگری شده نقاط  علم را از اهدا  مهم این برنامه می

ر  التحصالیالن  شالود. فاشالود و از سالوی دیگر سالعی در تقویت نقاط بهبود آن میقوت و ضالعف آن آشالکار و شالناسالایی می

  )همان(.  ها دارای بالندگی و اعتماد به نفس خواهند بوداین آموزشگاه

 محور است که عبارتند است: ۹طرح دارای  

 (رسالت و تدوین عمل و برنامه عمل۱)

 (توسعه توانمندی و مشارکت نیروی انسانی۲)

 (استقرار نظام یاددهی و یادگیری۳)

 آموزان در اداره مدرسه  (توسعه مشارکت دانش۴)

 (توسعه مشارکت اولیاا و نهادهای اجتماعی در امور مدرسه۵)

 (نشاط و سالمتی در مدرسه  ۶)

 (فعالیت امور اجرایی و اداری ۷)

 های مکمل و فوق برنامه (فعالیت۸)

 (برقراری نظام رشد آفرین و انگیزشی۹)

شالالناسالالی سالالند مرتبط های طرح که با مبانی معرفتتبیین و تشالالرین چند تا از محوردر این جا بنابر ضالالرورت پژوهش به 

یالادگیری اسالالالت. در مالدارس   –هالای این برنالاماله محور اسالالالتقرار نظالام یالاددهیترین محورپردازیم. یکی از مهمهسالالالتنالد می

گیری از و بهره  هالای مؤثر و منعطفآموزان و باله کالار گیری روششالالالود کاله بالا مشالالالارکالت فعالال دانشمتعالالی تالش می

یابی و حل مسالالالالله، درک و فهم مفاهیم های مسالالالاللههای خالقانه آنان در فراگیری روشهای آموزشالالالی و راهبردفناوری

ها در زندگی یاری نماید )کتاب تعالی درسالالی شالالناسالالایی و ارتباط معنایی آن با مفاهیم زندگی و همچنین کاربرد آموخته

آموزان در ر محورهای برنامه تعالی مدرساله اسالت. در محور توسالعه مشالارکت دانش(. محور توسالعه از دیگ۱۳۹۲  مدرساله،

آموزان و های آموزشی و پرورشی ضمن وسعت بخشی به اندیشه دانشاداره مدرسه: در این گونه مدارس با خلق ظرفیت

اندیشالاله و عمل، های مناسالالب برای بروز اسالالتعدادها و تقویت حس مسالالالولیت پذیری و اعتماد به نفس و تلفیق بسالالتر

های مکمل و فوق برنامه: مدارس  پذیری آنان نیز فراهم شالود )همان(. محور فعالیتهای اجتماعی شالدن و جامعهزمینه

های مکمل و فوق برنامه با توجه به نیازها،  آموزان و فعالیتها و تعمیق یادگیری دانشسازی برنامهمتعالی به منظور غنی

آموزان در های برای کسالب تجربه دانشبینی و اجرا نموده تا ضالمن ایجاد فرصالتوزان پیشآماسالتعدادها و عالیق دانش

درون و بیرون مالدرسالالاله، محیط آموزشالالالی را باله محیطی پر نشالالالاط و پویالا تبالدیالل کننالد. محور برقراری نظالام رشالالالد آفرین و 

ده درونی و بیرونی مناسالالب انگیزشالالی: مدارس متعالی در طراحی نظام یادگیری خویش چارچوب هدفمند و بر انگیزانن

آموزان و کارکنان و اولیاا ضمن  نفعان اعم از دانشسازند.در این راستا اجزا و عناصر انسانی ذیبینی و مستقر میرا پیش
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اندیشالالند و در جهت شالالکوفایی روز افزون بر  شالالناسالالایی هویت سالالازمانی به ارتقاا سالالطن فکری، علمی و عملی خود می

 دارند )همان(.های عملی و ارزنده بر میرقابت همراه رفاقت گام

 شناسی برنامه تعالی مدرسه بر چه اساسی قرار دارند ( مبانی معرفت۲) 

ها ها صالرفا تجویزی بوده و پذیرفتن آن هر دیدگاه، نظریه و برنامه تربیتی مشالتمل بر شالماری از گزاره هاسالت که این گزاره

تربیالت امری مالدلالل و منطقی بوده و در جهالان بینی ارزشالالالی معتبر و معقول   بالا توجاله باله اعتبالار مفرود و بالا عنوان مبالانی

عنوان بنیالادی ترین  باله نقالل از ترکالاشالالالونالد(. لالذا این مبالانی اسالالالاس تربیالت و باله۱۳۸۹انالد )احمالدی،  جالامعاله اموری مسالالاللم

(.  ۱۳۹۰  ایران،)سالند تحول بنیادین جمهوری اسالالمی    روندهای علوم تربیتی و فلسالفه به طور خای به شالمار میگزاره

وتربیت هایی بر نظام تعلیمها و رویکردتوان دریافت که چه دیدگاهسند تحول می  شناختیروان با بررسی مبانی فلسفی و 

توان بهره جسالت. نظام آموزشالی باید های آموزشالی و درسالی میریزیهایی در برنامهما حاکم بوده و به تبع ان از چه روش

این فلسالفه مهندسالی و مدیریت نماید، با   زندگی و روند خود را با توجه به این مبانی و اصالول مسالتخرج از آن و متناسالب با

های بخشالی به این مبانی و بر نامهدرسالی و آموزشالی بر مبانی نظری خاصالی بنا شالده اسالت وضالوحعلم به اینکه هر برنامه

توانیم بالدون در نظر گرفتن مسالالالایالل کلی فلسالالالفاله و (. بنالا بر گفتاله نلر مالا نمی۱۳۸۷تربیتی ضالالالرورت دارد )حکیم زاده،  

 (.  ۱۳۷۷ ریزی کنیم و درباره آن پیشنهاد کنیم )نلر،درسی برنامهدید درباره برنامههای جسیاست

 درسی ملی ایران:شناسی برنامهمنابع معرفت

 انسان در شناخت هستی و درک موقعیت خود و دیگران در آن توانایی دارد؛

 علم دارای اقسام حقیقی و اقسام اعتباری است؛

 ینگونه اشاره شده است:در قسمت منابع شناخت انسان ا

 منابع شناخت آدمی متعدد است و شامل وحی )قرآن، عترت(، عقل، قلب، تجربه )جامعه، تاریب و طبیعت( است.

 انسان هم در مقام نظر و هم در مقام عمل، توانایی، تعقل )عقل ورزی( دارد؛

 تعقل در شناخت حقیقت هستی و کسب سعادت جاوید نقش محوری دارد؛

 کشف واقع از منظر معلوم محصول ابداع از منظر عالم است. علم درعین

 االمر است.معیار اعتبار علم مطابقت با مراتب گوناگون واقعیت نفس

 علم در عین ثبات از منظر معلوم ویژگی پویایی دارد.

اختگی در برابر  های غلط نیاکان، خودبشالالناخت آدمی با موانعی از قبیل پیروی از هوای نفس؛ التزام به عادات و سالالنت

هایی چون میزان ظرفیت و توان فرد و ناتوانی عقل نسالالالبت به درک بخشالالالی از حقایق ها و نیز محدودیتبزرگان و قدرت

 هستی همراه است.

 علم انسان دارای سطوح متعدد است.
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در این میان شالایان ذکر اسالت که  ابزار شالناخت و معرفت عبارتند از حواس، خیال، فکر، عقل، شالهود و مکاشالفه )قلب(

 تفکر و تعقل نقش اساسی در شناخت حقیقت هستی و سعادت جاوید دارد. 

 علم به مرابه کشف فعل خدا، دینی است.

ترین اصالول (. همچنین مهم۱۳۸۹ درسالی ملی جمهوری اسالالمی ایران،تحصالیل معرفت محدودیت زمانی ندارد )برنامه 

انسالان نسالبت به شالناخت هسالتی و درک موقعیت خود و دیگران  شالناسالی مورد اسالتخراج از سالند آمده اسالت؛ الف:معرفت

در هسالالتی توانایی دارد، امکان شالالناخت واقعیات در هسالالتی برای انسالالان امری بدیهی اسالالت و خداوند این مسالالالولیت و 

ر های آفاقی و انفسالی را در قرآن بشالناسالد و دکرامت را به آدمی داده اسالت تا شالناخت خود را گسالترده تر نماید و پدیده

در  مسالجود در فرشالتگان در برابر خداوند بر انسالان و شالایسالته وجود آدمی کرد. حواس فراگیرترین ابزار شالناخت اسالت.

   یادگیری هم آمده است؛–ذیل عنوان یاددهی

   های فطری، شناخت موقعیت یادگیرنده و اصالح مداوم آن.ساز برای ابراز گرایش( فرایندی زمینه۱)

  های متنوع یادگیری است.تعامل خالق، هدفمند و فعال یادگیرنده با محیط( یادگیری حاصل ۲)

ها قرار تأثیر آن آموزان به طور معنالادار نسالالالبالت به ارتبالاطات با خود، خداوند، دیگران و مخلوقات و تحالت( دیدگاه دانش۳)

  دارد.

های یبه و توجه متوازن به ساحتدرسی هم شکوفایی فطرت، دستیابی به شالون مختلف حیات طگذاری برنامهدر هد 

آموز با  گانه مورد توجه اسالت. در این الگو پنج عنصالر تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصاله ارتباط دانششالش

ای مفهومی مرتبط و درهم تنیالده شالالالود. کاله در شالالالبکالهخالدا، خلق، خود، خلقالت و بالا محوریالت ارتبالاط بالا خالدا تبیین می

آموز. در این میان عنصالر تعقل جنبٔه محوری دارد )سالند  عملی متناسالب با نیازها ی در شالرایط دانششالوند و در فرایند می

(. جهت دسالالالتیابی به نتایج مطلوب بایسالالالتی ابتدا مبانی این برنامه یعنی برنامه تعالی مدرسالالاله با  ۱۳۸۹درسالالالی،  برنامه

سازی  هنس باشند و سپس براساس برنامه بومییادگیری سازگار و هما–های اجرا شده در مدارس در محور یاددهیبرنامه

 شده باشند. 

یادگیری طرح تعالی با تجارب زیسالالته مدیران مجری  –های مشالالخص شالالده در محور یاددهی (میزان مطابقت برنامه۳)

هالای نیماله جهالت پالاسالالالب باله پرسالالالش فوق محقق از مصالالالاحباله یالادگیری چاله انالدازه اسالالالت –طرح تعالالی در زمیناله یالاددهی  

اسالتفاده کرد. مدیران مدارس تجارب زیسالته خود را با توجه به مشالاهدات کالسالی )هنگام بازدید ماهانه از  سالاختاریافته

آموزان و اظهالارات اولیالاا و دانش  مطالالعاله و بررسالالالی پوشالالاله کالار دبیران،  آموزان در اردوهالا و...(،همراهی بالا دانش کالس،

مایه )مضالمون فرعی( درون ۱۶.مضالمون اصاللی و ۵ها  لیل دادهبعد از تجزیه و تح ها قرار دادند.های آموزشالی کالسفیلم

  ها استخراج گردید.از میان داده

های ترین اهدا  در زمینه یاددهی و یادگیری اشالالاره به راهبردراهبردهای آموزشالالی:یکی از عمده-۱مضالالمون اصالاللی 

مدیران به ان اشالاره کردند اسالتفاده از کار برده شالده در کالس توسالط معلم بود. اولین موردی که در این باره ه آموزشالی ب

  طرح درس بود.
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ترین عوامالل در موفقیالت یالک معلم  اسالالالتفالاده از طرح درس: بنالابراظهالارات مالدیران مالدارس یکی از مهم  ۱-۱مالایاله  درون 

شالالالود.بنالا بر اظهالار یکی از مالدیران  گالذاری صالالالحین،منظم، متوالی و منطقی اسالالالت کاله در طرح درس رعالایالت میهالد 

 تمالام دبیران طرح درس روزاناله و مالاهالاناله در پوشالالاله کالار خود دارنالد ولی آنهالایی موفق ترنالد کاله از ان ( وت۵)شالالالمالاره  
 
قریبالا

اسالتفاده بکنند؛چنانچه در مشالاهده کالس یکی از دبیران متوجه شالدم؛قبل از شالروع کالس هد  خود را از ارائه درس  

 کرد و جدید مشالخص می
 
چسالباند..هد  از این کار عالوه های کوچک گوشاله سالمت چپ تابلو مییهاکارتروی   معموال

(  ۱۰گفت )شالماره آموزان بود. مدیر دیگر میهای ارائه شالده توسالط معلم،جلب کردن توجه دانشبر رعایت توالی بخش

 گوید: و با اینکه طرح درس ایکی از دبیران ریاضی مدرسه ما می
 
برای هر کدام کنم  کلی است ولی من سعی می  معموال

از کالس هایم طرح درس جداگانه داشالته باشالم و هر طرح درس را متناسالب با سالطن توانایی، اسالتعداد و قدرت درک و 

  آموزان همان کالس طراحی و اجرا کنمو فهم دانش

ران ان را آموزان:مورد بعدی که مدیهای مختلف و متنوع در تدریس و گروه بندی دانشاسالتفاده از شالیوه  ۱-۲مایه  درون 

های مختلف در تدریس بود. بعضالی از مدیران  یاد دهی عنوان کردند اسالتفاده از شالیوه–کارسالاز و تأثیر گذار در یادگیری 

 ها در تعدادی از دروس خای اشاره کردند.به استفاده از پاره ای از روش

.من چند بار در کندمیاز روش ایفای نقش استفاده  conversationها همچون بخش  ودبیر زبان ما برای بعضی از بخش

آموزان را برای ایفای نقش، حفظ و کاربرد در موقعیت در مکالمات کالس ایشالالان حضالالور داشالالتم و شالالور و شالالوق دانش

ها از روش نمایشالالالی اسالالالتفاده تدریس بعضالالالی از بخش(. ودبیر ادبیات مدرسالالاله ما برای ۱شالالالاهد بودم.و)مدیر شالالالماره  

های تاریخی شالاعران خای را های مخصالوی دورهآموزان لباس.دو ساله مرتبه در کالس ایشالان حاضالر شالدم،دانشکندمی

(. ودبیر مطالعات ما از روش آموزش معکوس اسالالالتفاده ۴خواندند و)مدیر شالالالماره ها را از بر میپوشالالالیالده بودند و شالالالعر

هالا ملزم باله یالافتن زنالد و بچالهصالالالورت معلم قبالل از اینکاله درس را آموزش بالدهالد چنالد تالا مرالال از درس می  .بالدینکنالدمی

  کند میآموزان دبیردرس را کامل تدریس  شالالالوند و بعد از ارائه در کالس توسالالالط دانشها میها و کاوش درباره آن پاسالالالب

ی از دبیران از روش سالالقراطی )دیالکتیک(برای  ( گفت:و یک۱۳(. مدیر یکی از مدارس پسالالرانه)شالالماره  ۲و)مدیر شالالماره  

دهند و با پرسالالشالالهای  آموز پاسالالب میو دانش  کندمی.به این صالالورت که معلم سالالؤالی را مطرح  کندمیتدریس اسالالتفاده 

گفت:ودر حین گردش علمی به بنای  ( از روش مؤثرگردش علمی می۶یابد.مدیر دیگری )شالالمارهدیگری بحث ادامه می

آموزان پایه هفتم هایی از درس را در کنار بنا ارائه داد و دانشدر شالوش رسالیدیم، دبیر مطالعات بخشتاریخی چ ا زنبیل  

های تدریس شالده کنار بنا پرسالید و دادند وقتی به اتوبوس برگشالتیم، دبیر سالؤاالتی را از همان بخشبا اشالتیاق گوش می

 دادندو.درست می کامال  های ها پاسببچه

 در مصالالالاحبه مدیران به آن اشالالالاره میاز جمله مواردی که 
 
آموزان بود. مدیری شالالالد، اسالالالتفاده از گروه بندی دانشمکررا

اندازٔه تأکید در این نظام. از زمانی که طرح شالالد ولی نه بهبندی تأکید میگفت در نظام قدیم هم به گروه( می۳)شالالماره  

بندی و شالیؤه همیاری و مشالارکتی اسالت. هر چند که  روهاجرا شالد یکی از موارد مورد تأکید، اسالتفاده دبیران به گ  ۳-۳-۶

آموزان باید به صالالالورت گروهی در دفاتر کالسالالالی هم به این مورد پرداخته شالالالده اسالالالت و بخشالالالی از نمره تکوینی دانش

گفت:ودبیر تفکر و سالالبک زندگی کالس را به چند گروه تقسالالیم کرده و موقع  ( می۷محاسالالبه گردد. مدیر دیگر )شالالماره 

حر  و منزوی  آموزان کمخواهد در گروه درباره ان بحث کنند. با این روش دانشها میموضالالالوعات مختلف از بچهطرح 

 ها نظرات خود را بگویند.وخواهم که در بحثها میآیند و از آن هم اغلب به حر  می



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

158 
 

شالالوندگان تفکر و تأمل   ورزی و تفکر: بنا بر اظهارات مصالالاحبهایجاد فرصالالت مناسالالب جهت تأمل  ۱-۳مایه شالالمارهدرون 

های مدیران  های زیادی برای این مضالالمون، از گفتهشالالود. )هر چند مصالالداقآموزان میباعث پرورش قوای ذهنی دانش

 نیافتیم ولی به چند نمونه اشاره کردند(.  

 گفت:ودر کالس یکی از دبیران مشالالاهده کردم که جهت تدریس ریاضالالی یک قسالالمت از(می۷یکی از مدیران )شالالماره  

خواست بعد از تدریس هر قسمت حدود پنج دقیقه فقط به بخش تدریس شده ها میکرد از بچهمبحث را که تدریس می

(از قول ۱۲دادو.مدیر دیگر شالالالماره)آموزان قسالالالمت بعد را آموزش میفکر کنند و بعد از دریافت بازخورد از طر  دانش

نتیجه رضایت بخش میدهد.اشکال ما این است که همه را   آموزان گفت:ودادن فرصت به بعضی از دانشدبیر مدرسه می

گیرند.تا  تری یاد میها نیاز به زمان دارند تا درک کنند و بعضالی در زمان کوتاهبینیم. بعضالی بچهگاهی در یک سالطن می

ی از غذاها ام؛ مانند بعضالای پیش رفتهآموزان تا بیسالت دقیقه و مرحلهحاال پیش آمده هنگام بازخورد ازبعضالی از دانش

گوید:پرسالش و پاسالب هم خود نوعی (.دبیر علوم ما می۱۰که احتیاج به زمان برای جا افتادن دارند. مدیر دیگر )شالماره  

 .  کندمیجواب را بیابد در واقع به آن فکر   کندمیآموز است. وقتی سعی به تأمل  واداشتن دانش

آموزان توسالالط دبیر در حین ه چالش کشالالیدن ذهن دانشآموزان: شالالیوه ببه چالش کشالالیدن ذهن دانش  ۱-۴مایهدرون 

 تواند داشته باشد.  آموز میتدریس تأثیر زیادی برنحوه یادگیری و فهم دانش

آموزان  گوید، تکمیل داسالالتان و نتیجه را به دانشو یکی از دبیران تفکر و پژوهش در ابتدای کالس داسالالتان ناقصالالی می

(:ودر تدریس تعدادی ۹شالود.و )مدیرشالماره  ها هم فعال میتفکر ذهن انتقادی آن   در این حالت عالوه بر کندمیواگذار  

آموزان  نویسالالد و دانشمرحله مطالب مهم را پشالالت سالالر هم بر روی تخته میبهاز دبیران مشالالاهده کردم که مطالب مرحله

ک سالؤال، نوشالتن مکرر توسالط (.بقیه مدیران هم به آغاز کالس با ی۸آموزند.ومدیر)شالماره  ضالمن ادامه توالی نظم را می

 آموزان نام بردند.های متفاوت و مختلف توجه دانشدبیر بر روی تابلو و استفاده از روش

از دیگر زمینالهدرگیری فعالاالناله دانش  ۱-۵مالایاله شالالالمالارهدرون  بالا محتوای آموزشالالالی:  هالای مؤثر در درک و فهم  آموزان 

( ۶باشالد.در این زمینه یکی از مدیران مرد )شالمارهآموزشالی می  آموزان با مطالب و محتوایمباحث،درگیری فعاالنه دانش

گوید وسالایل الزم جلساله بعد را تهیه و با خود آموزان میگفت و:دبیر علوم با تجربه مدرساله ما همیشاله از قبل به دانشمی

ت و هم در حین شالود که در مورد چیسالآموزان درگیر آزمایش جلساله بعد میسالر کالس بیاورند. با این کار هم ذهن دانش

(  ۱۳شالالالونالد.و مالدیر دیگر )شالالالمالاره  کالار بالا انجالام آزمالایش در کالس و یالا آزمالایشالالالگالاه فعالاالناله درگیر محتوای آموزشالالالی می

شالالیؤه  برد. کالس را بهها خسالالته هسالالتند متد جالبی به کار میهای آخر که بچهگفت:و یکی از دبیران برای سالالاعتمی

.  کندمیدهد مانند مجریان تلوزیونی صالالالحبت و در قسالالالمت که درس را می  چیندمسالالالابقات تلوزیونی در چند گروه می

شالوند و فعاالنه هر ساله یا پنج نفر سالعی گاه خسالته نمیها از این شالیوه هیوها: بچهآفرین؛ گروه اول و فریاد تشالویق بچه

 کنند گروهشان برنده شود. و می

تواند تأثیر  ن: چگونگی برقراری روابط گرم و صالمیمی میآموزابرقراری روابط عاطفی با دانش  ۲مضالمون اصاللی شالماره  

آورد. در این آموزان داشالته باشالد؛ همیشاله وزمزمه محبت اسالت که طفل گریزپای را جمعه به مکتب میشالگرفی بر دانش

 اکرریت مصالاحبه
 
لبته کنندگان به روابط عاطفی سالالم، صالمیمانه و مطلوب در آموزش و تربیت اشالاره کردند. اباره تقریبا
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های زیر اسالتخراج مایهشالوندگان درون این مورد در اظهارات مدیران خانم نمود بیشالری داشالت. بنابر اظهارات مصالاحبه

 شدند.  

 پیگیرمسالایل و مشالکالت دانش  -۱مایه شالماره  درون 
 
گفت:ودبیر ریاضالی ( می۱آموزان: یکی از مدیران )شالماره شالخصالا

هایی که از نظر درسالی با آن   کندمیبیند و سالعی ها را میسالال قبل بچهمدرساله قبل از شالروع سالال جدید نمرات ریاضالی  

مند سالازد.و یکی دیگر از ها را به درس عالقههسالتند از در دوسالتی در آمده و علل ضالعف را شالناسالایی کند و آن  ترضالعیف

گیرد و به ها را از معاون مدرسالالاله میها شالالالمارٔه آن گفت:ودبیر کار و فناوری به محض غیبت بچه( می۸مدیران )شالالالماره 

ها او راخیلی دوسالت دارند و شالکلی دارند کمکشالان بنماید. بچهشالود تا اگر مها را جویا میها زنس زده علت غیبت آن آن 

   ”دهند.به کالسش هم عالقه نشان می

آموزان: بعضالالالی از مدیران از صالالالمیمیت معلمان صالالالحبت ارتباطات صالالالمیمی و مادرانه با دانش  ۲-۲مایه شالالالماره درون 

 کردند.  می

آموزان  کنم دانشگوید احساس میلسوز را دارد و میگفت: ودبیری دارم که نقش مادری د ( می۴یکی از مدیران )شماره

خواهد و مهربان اسالالت، بعضالالی مواقع  اش را میطور که مادر خیر و صالالالح بچهگویم همان ها میهایم هسالالتند به آن بچه

( فراخوانده شالدن  ۲دهندٔه عشالق اوسالت.و مدیر دیگر)شالماره  هم باید جدی باشالد ولی در هر حال همان جدیت هم نشالان 

 آموزان و دبیر عنوان کرد.و آموزان با اسم کوچک را نشانٔه صمیمیت بین دانشدانش

هالای دارای گفالت:و دو سالالاله تالا از دبیرانمالان خیلی بالا بچاله( می۷همالدلی: مالدیر یکی از مالدارس )شالالالمالاره    ۲-۳مالایالٔه  درون 

ل این معلم مدرسه ما اول شویم. به قوها مطلع میها از مشکالت بچهکنند و حتی گاهی از طریق آن مشکل همدلی می

 ها درس خواندن را انتظار داشته باشیم.و ها رفع شود و سپس از آن باید مشکالت عاطفی آن 

آموزان  آموزان:اسالالتفاده از تشالالویق کمک مؤثری به سالالطن ارتقا و یادگیری دانشتشالالویق دانش  ۲-۴مایه شالالماره درون 

آموزان تالشالالگر و کوشالالا طراحی شالالده بودند که اسالالامی شهای مخصالالوی دان. در اکرر مدارس طرح تعالی بردکندمی

ها (: وبچه۹گفت )شالماره های مخصالوی نوشالته شالده بود. یکی از مدیران میآموزان تالشالگر و کوشالا در لیسالتدانش

 کنند.و  خاطر اینکه اسمشان در این بردها نوشته شود تالش بیشتری میگاهی به

آموزان،  : از عوامالل مؤثر در یالادگیری و ایجالاد شالالالنالاخالت برتر در دانشهالای )آموزشالالالی( دبیرویژگی  ۳مضالالالمون شالالالمالاره  

 های )آموزشی( دبیر است. ویژگی

آموزان  تسالاللط علمی دبیران:از نظر مدیران، دبیران باسالالواد علمی باالتر، محبوبیت باالتری در بین دانش  ۳-۱مایه  درون 

شالالود.  این سالالواد علمی شالالامل تحصالالیالت آکادمیک میتری در انتقال، آموزش و درک محتوا دارند.  داشالالته و نقش مهم

راحتی گفت که چگونه با قدرت و بهلیسالانس ریاضالی هسالتند می( از تساللط علمی دبیر ریاضالی که فوق۲)مدیر شالماره  

 ترند.  آموزان او راضیراحتی در دست دارد و دانشدهد و مدیریت کالس را بهآموزش می

کنند. مدیر تجارب آموزشالی با دنیایی از خاطرات دبیران با سالابقه را همراهی می  تجربه آموزشالی:۳  -۲مایه شالماره  درون 

که: وشالروع کالس همیشاله باید آغاز خوبی داشالته باشالد   کندمیسالالٔه دبیر عربی در مدرساله نقل ۲۷( از تجربٔه ۱۳)شالماره 

گذارد و حتی گاهی  ها بودن میها و جویای احواالت آن پرسالی با بچهای از زمان ابتدای کالس را به سالالم و احوالاو پاره
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رای حالل تالا اسالالالتراحالت کننالد. دبیر بالا تجرباله منتظر نیسالالالت نیرویی از بیرون ب  کنالدمیآموزان بیمالار را سالالالریع جالدا  دانش

گفت:ودر تجربه  ( می۹مدیر دیگر )شالالماره .“  کندمیمشالالکالت کالس وارد عمل شالالود با تفکر و تجربه مشالالکالت را حل  

آموزان را خواندم که: یک دبیر با تجربه، سالریع نقاط قوت و ضالعف دانشسالال سالابقه آموزشالی می  ۲۸مدون دبیر زبان با 

ها نیاز  ها نیاز به تأکید و تمرکز دارند و کدام بخشکه کدام بخششود  دهد.قبل از شروع تدریس متوجه میتشخیص می

دهد و همانند نوعروسالان نیسالت های خانه را سالریع تشالخیص میبه عبور کردن دارند مانند مادری اسالت که کم و کسالری

 که نیاز به راهنمایی کردن داشته باشد.و  

های متفاوتی به نقل از مدیران ارائه شالد. تباط معنایی راهچگونگی ایجاد ارتباط معنایی: برای ایجاد ار ۴مضالمون شالماره 

 به یادآوری داده
 
 کردند.  آموزان تأکید میهای ذهنی قبلی دانشدبیران مکررا

یکی از مواردی کاله باله ارتبالاط معنالادار بین آموختالههالای قبلی دانشمراجعاله باله آموختاله  ۴-۱مالایاله  درون  هالای آموزان. 

گفت: وبعضالی از دبیران سعی ( می۸هاسالت. مدیری )شالماره  های قبلی آن اجعه به آموختهمر   کندمیآموزان کمک دانش

خواهم  ها میگفت: از بچهعنوان نمونه دبیر علوم میهای قبلی برای یاددهی مطالب جدید دارند. بهدر یادآوری آموخته

 ها بکشند.و  اده از آن ی بدن را که سال قبل مطالعه کردند نوشته و یک نقاشی سهادستگاهنام و عمل 

وسالالالیله های آغازین که گاهی بههای آغازین و یا سالالالنجش آغازین:اسالالالتفاده از آزمون اسالالالتفاده از آزمون   ۴-۲مایه  درون 

شالود نقش مؤثری در یادآوری مطالب و تجارب قبلی دارد. صالورت هماهنس برگزار میوپرورش و بهادارات نواحی آموزش

شالالالود  آموز مجبور میگفالت: وباله گفتالٔه تعالدادی از دبیران )زبالان،ریالاضالالالی،ادبیالات( دانش( می۵یکی از مالدیران )شالالالمالاره  

 مطالب سال قبل را مرور کند و حتی اگر کتابش را دور انداخته باشد کتاب دیگری را قرد کرده و مرور کند. 

محیط بومی، زبان،  آموزان: آشالالالنایی با نحوه زندگی، آشالالالنا شالالالدن با محیط زندگی و بومی دانش۴-۳مایه شالالالمارهدرون 

آموزان کمک بکند. تواند دبیر را در اتصالالال مواد آموزشالالی به تجربٔه دانشها، نوع ت ذیه میتجارب، آداب، رسالالوم و سالالنت

ها  گفت: واجرای جشالالنواره غذا در مدرسالاله تا حد زیادی به ما در شالالناخت نوع ت ذیه بچه( می۴یکی از مدیران )شالالماره  

ها همان ناهار امروزتان را بیاورید. دبیر علوم و مربی بهداشالت در این گوییم بچهها میآن  دهد و خیلی مواقع بهیاری می

 بتوانند در شناخت مواد مورد نیاز بدنشان و نوع بهداشت آن جشنواره دقت زیاد می
 
 ها را راهنمایی کنندو.  کنند تا بعدا

 قطهالای آموزشالالالی متنوع و شالالالاد  محیط یالادگیری: محیط  ۵مضالالالمون شالالالمالاره  
 
از عوامالل تالأثیرگالذار بر نوع یالادگیری    عالا

هایی که با  اند. در مصالاحبههای آموزشالی شالاد و متنوع را تأیید کردهآموزان هسالتند. امروزه تحقیقات زیادی محیطدانش

 همگی این چنین فضالاهایی را جهت آموزش و تربیت تأیید می
 
کردند، ولی مصالادیق عملی به جز  مدیران داشالتیم تقریبا

 مونه ارائه ندادند.  دو سه ن

گذارد. یکی شالاد کردن محیط کالس: محیط شالاد و متنوع بی شالک تأثیر مطلوبی در یادگیری می۵-۱مایه شالماره  درون 

هالا همگی بلنالد گفالت: وکالس ادبیالات یکی از دبیران پالایاله هفتم دعوت شالالالدم هنگالام ورود بچاله( می۳از مالدیران )شالالالمالاره  

خواندند.  شالالالد با تکان دادن پرچم با صالالالدای بلند میشالالالدند و سالالالرود ای ایران را که موسالالالیقی آن در کالس پخش می

 کردم.و  احساس خیلی خوبی داشتم و به ایرانی بودنم افتخار می
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های طبیعی و فضالای سالبز در صالورتی که  ریس در فضالای آزاد و محیط سالبز و طبیعی: اسالتفاده از محیطتد  ۵-۲مایه  درون 

( ۱تواند یکنواختی کالس درس در چاردیواری را کم کند. یکی از مدیران )شالالماره  دمای محیط هم مناسالالب باشالالد می

برند چند روز قبل دبیر  دریس آنجا میها را برای تگفت فضالای سالبز بزرگی کنار مدرساله هسالت که بعضالی از دبیران بچهمی

 بعضالی از انشالاها را های پایه هشالتم را آنجا برد و از آن انشالا بچه
 
ها خواسالت انشالا را در این پارک محلی بنویسالند. حقیقتا

 خواندم زیبا نوشته شده بودند.و  

 هاهای استخراج شده از مصاحبهمایهمضامین اصلی و درون 

 روایات مایه(فرعی )درون مضامین   مضامین اصلی

 طرح درس  -۱ راهبردهای آموزشی

 های متنوع و مختلف تدریسروش-۲

 فرصت تأمل  و تفکر-۳

 آموزان به چالش کشیدن ذهن دانش-۴

 درگیری فعاالنه-۵

 (۵،۱۰مصاحبه شونده)

 (۱،۴،۲،۱۳،۶مصاحبه شونده)

 (۷،۱۲،۱۰مصاحبه شونده)

 (۹،۸مصاحبه شونده )

 (۶،۱۳مصاحبه شونده )

 (۳،۷مصاحبه شونده )

 آموزان پیگیری مسایل دانش-۱ روابط عاطفی

 دلسوزی مادرانه  -۲

 همدلی  -۳

 تأثیر تشویق  -۴

 (۱،۸مصاحبه شونده )

 (۴،۲مصاحبه شونده )

 (۷،۹مصاحبه شونده )

 (۹مصاحبه شونده )

 تسلط علمی-۱ های آموزشی دبیرویژگی

 تجارب آموزشی-۲

 

 (۲مصاحبه شونده )

 (۱۳،۹مصاحبه شونده )

 های قبلیآموخته-۱ ایجاد ارتباط معنایی

 آزمون اغازین-۲

تجالارب محیط زنالدگی، آداب و رسالالالوم  -۳

 )بوم زندگی( 

 (۸مصاحبه شونده )

 (۵مصاحبه شونده )

 (۴مصاحبه شونده )

 (۳مصاحبه شونده ) کالس شاد -۱ محیط یادگیری
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 (۱مصاحبه شونده ) محیط طبیعی و مطلوب-۲

 

 

 گیری بحث و نتیجه

وپرورش و سالالالند  برنامه تعالی مدیریت مدرسالالاله با الهام از مدل تعالی سالالالازمانی و با تکیه بر سالالالند تحول بنیادین آموزش

منظور اجرا در سالالراسالالر کشالالور طراحی و موظف شالالد تا شالالرایطی را در مدارس جهت تحقق اهدا   درسالالی ملی، بهبرنامه

های بسالالالیاری با نظام قدیم و رود که تفالاوتفراهم آورد. بنالابراین انتظالار میگانٔه آن  های شالالالشسالالالنالد بنیالادین و سالالالاحت

( ۳های پرسالش )شالناسالی ارائه دهد. از تجزیه و تحلیل یافتههای معمول و سالنتی در وجوه مختلف و از جمله معرفتروش

اند، بیشالترین توجه و تأکید بر اجرای مضالامینی اسالت که  یادگیری داشالته–که مربوط به تجارب مدیران از فرایند یاددهی

های )آموزشالی( دبیران مشالمول طرح تعالی دارد. مربوط به راهبردهای آموزشالی به کار برده شالده توسالط دبیران و ویژگی

منظور عملی کردن نقش و کارکرد  هایی هسالتند که معلمان بههای تدریس و یادگیری در طول فرایند آموزش روششالیوه

مشالالالی منالاسالالالب دهنالد. معلم بعالد از انتخالاب محتوا و قبالل از تعیین وسالالالیلاله بالایالد خطخود برای ارتقالاا یالادگیری انجالام می

آموزان متمرکز اسالت، تأکید بر اسالتفاده مطلوب و های دانشتدریس را انتخاب کند. از آنجا که تجارب کالسالی بر فرصالت

آموزان و درگیر ی فعاالنه  بندی دانشس مناسالالب، اعمال گروههای مختلف تدریس، اسالالتفاده از طرح درمتنوع از شالالیوه

آموزان افزایش دهالد. بالا توجاله باله تعریفی نگری را در دانشتوانالد توانالایی تالأمالل و درون آموزان بالا محتوی آموزشالالالی میدانش

عالال ریزی درسالالالی آمالده، یالادگیری حالاصالالالل تعالامالل خالق، هالدفمنالد و فشالالالنالاسالالالی برنالامالهکاله از یالادگیری در بخش معرفالت

هالای مالدیران کاله مجریالان  توان گفالت کاله در طرح تعالالی در دیالدگالاههالای متنوع یالادگیری اسالالالت. لالذا مییالادگیرنالده بالا محیط

های متنوع آموزشالی( شالده اسالت. در ارتباط با مضالامین  اصاللی طرح تعالی هسالتند توجه به این امر )اسالتفاده از راهبرد

های آموزشالالی  آموزان و یا ایجاد محیطها با تجارب دانشن آموختهدیگر همچون ایجاد ارتباطات معنایی و مرتبط سالالاخت

هایی را شالالاهد بودیم )ینا بر اظهارات مدیران( ولی به اندازه مضالالمون اول بسالالترسالالازی الزم  شالالاد و متنوع هرچند نمونه

شالاره رفته اسالت. یابی اهای بروز اسالتعداد و خالقیت و مسالاللهانجام نگرفته اسالت. هرچند که در محور یاددهی به زمینه

های ارتباطی واقف باشالالند. زیرا معلم با شالالرایط  ذکر این نکته الزم اسالالت؛ معلمان ابتدا خود باید بر این تجارب و شالالیوه

های آموزش خودجوش و متفکرانه را فراهم سازد. در این زمینه نیازمند واقعی کالس سر و کار دارد پس باید بتواند زمینه

ها هسالتیم. مضالمون اصاللی مورد اشالاره دیگر، ابعاد عاطفی در تدریس بود. هرچند ها و دیدگاهشزمان و نیازمند ت ییر رو

یادگیری طرح تعالی مورد اشالالالاره قرار نگرفته اسالالالت، آموزش بدون  –طور مسالالالتقیم و یا غیرمسالالالتقیم در محور یاددهیبه

گیری ر نوع ارتبالاط خود بر شالالالکاللشالالالود کاله معلمالان باله تالأثی. توصالالالیاله میکنالدمیبرقراری ارتبالاط مطلوب نالاممکن جلوه  

هالای عالاطفی و تشالالالکیالل دهنالدگالان جو عالاطفی کالس و آموزان توجاله نمالاینالد. محور فعالالیالتهالای انگیزشالالالی دانشگرایش

ها آموزش و فراگیری و در نهایت تربیت اسالالت. پس برای یادگیری و آموزانند که هد  عمده آن مدرسالاله معلمان و دانش

گونه که مشالاهده  مناسالب و مطلوبی برقرار باشالد و اسالتعدادهای افراد شالکوفا شالوند همان تربیت الزم اسالت که جو عاطفی 

 های جدید فرایند علم آموزی این اصالالالل رغم تالش بر تکیه به روششالالالود علیمی
 
های قدیم تولید  بر شالالالیوهمبتنی غالبا

دهد که باید اصالحات  م شده نشان میوتربیت انجاهایی که بین فلسفه و فلسفٔه تعلیمدانش است. تجزیه و تحلیل یافته

درسالی مشالخص شالود هر چند که در کل سالعی بر این بوده که با اسالتفاده های فلسالفه در برنامهزیادی صالورت بگیرد و پیام
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های فلسالفه  از اسالناد باال دسالتی به تدوین برنامه ملی پرداخته شالود. البته در اسالتفاده از این اسالناد با مشالکل نبود داللت

هایی هم که مربوط به علم و ( در بخش۱۳۹۱)مهر محمدی،  کندمیریزی دشالالوار  ایم و این کار را برای برنامهودهمواجه ب

آموزی  وپرورش فرایند علمدچار مشکل است، زیرا سند تحول بنیادین آموزش کندمیهای تعقل اشاره  آموزی و روشعلم

سالازی  های جدید تولید دانش و شالبکهداند و به شالیوهقصالانی میهای قدیم تولید دانش و مدل کمبود نبر شالیوهرا مبتنی

 (.  ۱۳۹۷)سپیدنامه،  کندمیالتفات چندانی ن

 پیشنهادها

 شناسی.(توجه به چگونگی استفاده از ابزارهای مختلف معرفت۱)

 عنوان فرایند تربیت.(توجه به چگونگی تشکیل مراحل مختلف یادگیری به۲) 

 ها.برای بروز استعدادها و خلق ایده(ایجاد بستر مناسب ۳)

 های تدریس.یابی در روش(آموزش روش حل مسالله و مسالله۴)

 

 فهرست منابع

وپرورش دوره ابتالدایی بالا رویکرد مالدیریالت کیفیالت جالام، تهران: قو. چالا   (. کیفیالت بخشالالالی آموزش۱۳۸۲تورانی، حیالدر )

 دوم.

وپرورش. چهارمین همایش فلسالالفٔه  تحول بنیادین آموزش (. بررسالالی و نقد مبانی نظری سالالند۱۳۹۲ترکاشالالوند، مراد )

 وپرورش ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.وتربیت ایران مبانی فلسفی تحول در نظام آموزشتعلیم

وپرورش از نظر میزان اهمیالت باله  تحلیالل سالالالنالد تحول بنیالادین آموزش  .(۱۳۹۲پیروانی نیالا، پوناله؛ پیروانی نیالا، پگالاه )

 .۹۲یادگیری سازمانی. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی مدیا، پاییز 

های (. وبررسالالی میزان دانش و کاربرد روش و اصالالول مدیریت کیفیت توسالالط مدیران دبیرسالالتان ۱۳۸۹خسالالرو پور، ا. )

اثربخشالالی مدیران مدارس.و پایان نامه کارشالالناسالالی ارشالالد، دانشالالگاه سالالیسالالتان و  وپرورش زاهدان و ارتباط آن باآموزش

 بلوچستان.  

(. بررسالالالی مبالانی فلسالالالفی برنالاماله آموزش جهالانی و مقالایسالالاله آن بالا مبالانی فلسالالالفی نظالام ۱۳۸۷حکیم زاده، رضالالالوان )

 .۱۳۸۷، پاییز ۳های نوین تربیتی، دوره دوم، شماره وتربیت جمهوری اسالمی فصلنامه اندیشهتعلیم

(. تأثیر طرح مدیریت تعالی محور در مدارس استان.همایش ملی سیمای مدیریت ۱۳۹۴خداداده، آرزو؛ خداداده، ندا )

 آموزشی در عصر تکنولوژی و ارتباطات. 

 (. آموزش متوسطه شهر تهران.۱۳۹۶دانشنامه و کتاب کار وتعالی مدیریت مدرسهو )

 بنیاد فرهنگی آموزش.  مؤسسهعالی سازمان. تهران:  (. در تعالی تدریس، ت۱۳۹۲سرایداریان، ه )
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فراسالالالتخواه مقصالالالود؛ رحمالانی، جبالار) (. گفتمالان علم و دین در سالالالنالد تحول بنیالادین  ۱۳۹۷سالالالپیالد نالاماله، بهروز؛ 

 .  ۹۷، بهار  ۴وپرورش. فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی و فرهنگی، دوره ششم، شماره آموزش

ایی شالالرایط الزم برای ایجاد موفقیت آمیز مدیریت جامع کیفیت در مدارس  (. بررسالالی و شالالناسالال۱۳۹۱سالاللطانی زاده، م )

 تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد کرمان.

 وپرورش(. روابط عمومی وزارت آموزش۱۳۹۱وپرورش )سند تحول بنیادین آموزش

   وپرورش(. وزارت آموزش۱۳۸۹درسی ملی. نگاشت سوم، )سند برنامه

 وپرورش. تعالی مدیریت مدرسه(. وزارت آموزش۱۳۹۲وپرورش )شورای عالی آموزش

(. ارزشالیابی کیفیت برنامه ۱۳۹۷عبدالملکی، شالوبر؛ ولیک بنی، فخرالسالادات؛ اردالن، محمد رضالا؛ فضاللی، افشالین )

تعالی مدرسه بر اساس مدل سیپ در مدارس متوسطه. دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه، دوره ششم، شماره  

 .۹۷اول، بهار و تابستان 

وپرورش. تهران وزارت آموئزش و (. مصالالوب شالالورای ت ییر بنیادی نظام آموزش۱۳۶۷وپرورش ایران)کلیات نظام آموزش

 پرورش.

(. راه بی پالایالان تعالالی، تالأمالل ی در چرایی و چگونگی. مجلاله رشالالالد مالدیریالت مالدرسالالاله، دوره ۱۳۹۳سالالالگرزاده، مرضالالالیاله )م

 .۱۳۹۳، آبان ۲سیزدهم، شماره 

درسالالالی ملی جمهوری اسالالالالمی. مجموعه (. نقد و ارزیابی سالالالند برنامه۱۳۹۱مهرمحمدی، محمود؛ معافی، حسالالالین)

 د. دانشگاه فردوسی.  وتربیت اسالمی مشهسمینارهای تخصصی تعلیم

 (. مدرسه ای در آینه تعالی. تهران: نشر معین۱۳۹۲محبی، ع؛ مسگرزاده، مرضیه؛ مومن کیا، ز)

 (. روابط انسانی در آموزشگاه، چا  پنجم، تهران: نشر یسطرون ۱۳۸۱میرکمالی، سید محمد)

 لمقانی. تهران: سمت.وپرورش. ترجمه فریدون بازرگان دی(. آشنایی با فلسفه آموزش۱۳۷۷نل؛ جی ا  )

(. تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسالانی، ترجمه نادر سالاالر زاده امیری. تهران: انتشالارات  ۱۳۷۳هولسالتی، ال. آر. )

 (.۱۹۶۹دانشگاه عالمه طباطبایی )تاریب ترجمه اثر به زبان اصلی 
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 1شب(شب، آری یا خیر؟ )تبیین و نقد مبانی فلسفی مشنمشن

  3، روح الله کریمی خویگانی2الهام فخرایی

 چکیده

وتربیت اسالت که در مکاتب فلسالفی مختلف رویکردهای متفاوتی نسالبت به آن شالب  چالشالی نام آشالنا در تعلیمامشالق

شب  به مفهوم رایج آن، متأثر از مکتب ارئالیسم  است و رویکرد اتخاذ شده است. به زعم نویسنده مبانی فلسفیامشق

گرایی  اسالت. نویسالنده در مقابل با نظر به مکتب اسالازنده وپرورش ایران نیز از این مکتب اتخاذ شالدهشالایع نظام آموزش

رفت از وضعیت فعلی و موضع  راهکارهایی جهت برون   کندمیشب  پرداخته و تالش و به روش انتقادی به بررسی امشق

 شب  ارائه کند.  اتخاذ شده در خصوی امشق

کوشالالد  سالالت که بر اسالالاس رویکرد دیالکتیکی میروش: روش پژوهش در این مقاله مبتنی بر نظریه انتقادی فرانکفورت ا

گرایانه که  آلعوامل متناقض و متضالالادی که در نفی یک وضالالعیت مؤثراند، شالالناسالالایی کرده و در مقابل راهکاری نه ایده

ها های موجود، مشالخص کردن علتمطلوب و کارآمد ارائه کند. مراحل این روش عبارت اسالت از کشالف تضالادها و تناقض

 (.۲۲۸-۲۵۶، ی.  ۱۳۹۳ها )باقری، بخشی و اقدام در رفع تناقض، نقد ایدئولوژی، رهاییو عوامل پنهان 

کننده در مسالالالایل مربوط به آن از جمله گیری: مبانی فلسالالالفی اتخاذ شالالالده در هر نظام آموزشالالالی نقشالالالی تعییننتیجه 

ا و... را به دنبال خواهد داشالت. بر  هها و برنامهای که ت ییر در مبانی، ت ییر در اهدا ، روششالب  دارد. به گونهامشالق

رسالالالد با ت ییر یا تعدیل رویکرد فلسالالالفی رایج در نظام آموزش و پروش ایران بتوان از نگاهی که  همین اسالالالاس به نظر می

مخالف اسالت و به دیدگاه سالومی    کامال  شالب   داند و نگاهی که با امشالقشالب  را بدیهی و نامشالروط میضالرورت امشالق

داند و همزمان شالالب  را مشالالروط به اثربخشالالی و همخوانی با توان، نیاز و خواسالالت کودک میرسالالید که ضالالرورت امشالالق

. باله این ترتیالب  کنالدمیای متفالاوت توجیاله  گونالهوپرورش، ضالالالرورت آن را بالهراسالالالتالا بالا مبالانی فلسالالالفی و اهالدا  آموزشهم

ه یادگیرنده بتواند بین آنچه توان از پیامدهای منفی در خصالوی وتکلیف شالبو کاسالت و آن را به نحوی وضالع کرد کمی

دهالد بالا دنیالای بیرون از مالدرسالالاله و جهالان واقع ارتبالاط برقرار کنالد و درنتیجاله انجالام  در مالدرسالالاله یالا در قالالالب تکلیف انجالام می

های مربت و تر خواهد بود. برای این منظور نگالارنده با توجه به جنبهتکلیف و تحقق اهدا  آن به شالالالکالل مطلوب نزدیک

 .کندمیگرایی را پیشنهاد گرا و سازندهگرا، یک رویکرد بینابینی با نظر به مکتب واقعقعمنفی رویکرد وا

 ، روش انتقادیمحوریادگیرنده،  محورمعلمگرایی، گرایی، سازندهشب، مبانی فلسفی، واقعمشق های کلیدی:وانه

 مقدمه

جهالان فکری و فیزیکی انسالالالان را متالأثر هالای فلسالالالفی متعالددی روی کالار آمالدنالد کاله زیسالالالتدر تالاریب فکری بشالالالر، نظالام

های های درسالالی و به تبع آن شالالیوهوتربیت، محتوای برنامههای تعلیمها ازآغاز تاکنون، فراینداند. این فلسالالفهسالالاخته

 
 حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به بنیاد پویش فکری توسعه است. 1

 Elhamfakhraee@yahoo.comدانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت،  2

 هیالت علمی دانشگاه امین 3

mailto:Elhamfakhraee@yahoo.com
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عنوان اندازهای فلسالالفی و ایدئولوژیک بهآشالالنایی با چشالالماند. به همین دلیل فقدان شالالناخت وتدریس را هدایت کرده

ای هر کالدام از این وتربیالت منجر باله نالاتوانی در نقالادی حرفالهبنیالان نظری و منشالالالاا بروز و تالدوام الگوهالای مختلف تعلیم

در برانگیز  هالای متعالارد و چالالشویژه داوری دیالدگالاهرویکردهالا، ملزومالات و پیالامالدهالا،کالارآمالدی و آسالالالیالب شالالالنالاسالالالی و باله

 وتربیت خواهد شد.  تعلیم

هالای سالالالنتی هالای نوین آموزش، مالدارس نو و بروز تعالارد میالان حالامیالان روشدر این مقالالاله بالا نظر باله طرح و رواج شالالالیوه

شالالالب  و بررسالالالی نقالاداناله آن متمرکز طور خالای بر امشالالالقوتربیالت بالا نوگرایالان و نظر باله اهمیالت مبالانی فلسالالالفی، بالهتعلیم

های موج  مایهویژه دهه اخیر مورد توجه بوده و هر بار دستین دهه در جهان و در ایران بهخواهیم بود. موضوعی که چند

آموزان را در وپرورش در مقیاس کالن و تعامالت مدارس با دانشاعتراضالالی از سالالوی طرفین شالالده و پیامدهایش آموزش

 تأثیر قرار داده است. طور موقت تحتمقیاس خرد حتی به

وتربیت انجام شده است. غلب تحقیقات عمده و درازمدتی درباره این موضوع درحوزه فلسفٔه تعلیمدر مطالعات جهانی ا

 شالب اما در ایران بررسالی امشالق
 
با نظر به افزایش کارآمدی یا کاهش اضالطراب ناشالی از انجام دادن یا تمام نکردن    عموما

 آن در موضالالوع درسالالی خای و 
 
ریاضالالی صالالورت گرفته اسالالت. بررسالالی پیشالالینه با تأکید بر دروس زبان انگلیسالالی و   عموما

رسالالد اغلب که به نظر می، طوریکندمی، این موضالالوع را تایید 1ی دانشالالگاهی در سالالامانه گنج در ایران داکهاپژوهش

اند، وجود آن را ضالالروری فرد گرفته وکمتر جویای خاسالالتگاهع بروز آن پژوهشالالگران داخلی که به این مفهوم توجه داشالالته

 اند.  شناختی بودهشناختی و ارزشمتافیزیکی، معرفت ر مبانی فلسفیویژه از منظبه

 روش پژوهش

وپرورش را به روش انتقادی و با نظر به دو در این مقاله، پژوهشالگر برآن اسالت تا مبنای فلسالفی بروز این پدیده در آموزش

شالب  را نقد های موجود را مطرح و ایدئولوژی امشالقگرایی  مطالعه نموده، تناقضمکتب فلسالفی ارئالیسالم  و اسالازنده

شالب آری یا  ها به پرسالش امشالقایت ضالمن ارائه راهکار برای رفع تناقضشالب  در نهمشالقاکند و با توجه به دسالتاوردهای 

 نه   پاسب دهد.  

 شب مفهوم امشق

دهد تا در سالاعات بیرون از مدرساله در خانه انجام آموز میشالب  آمده: تکلیف یا کاری که معلم به دانشدر تعریف امشالق

آموز باید شالالود، دانشآموز انتخاب نمیتوسالالط دانش  شالالبایم: مشالالقبا چند نکته کلیدی مواجه . در این تعریف2بدهد

 شود.تکلیف را انجام داده و به اتمام برساند، این تکالیف بیرون از مدرسه و عالوه بر ساعات کالسی، انجام می

 
، دانشالالالگالاه کالاشالالالان،   د مالدنیسالالالیالد احمال، لیلی کالاشالالالانیالان،  هالای اول و دوم ابتالدایی مالدارس شالالالهرسالالالتالان کالاشالالالاندهی معلمالان پالایالهتکلیفراهبردهالای   1
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نظر از شالب باید لزوما از پیش فرد شالده، آمرانه، موجه، بدون حق انتخاب و صالر حال پرسالش این اسالت که آیا مشالق

طور یکسالان به اعضالای یک کالس و حتی یک پایه درسالی تحمیل شالود ! برای پاسالب به این پرسالش  های فردی، بهویژگی

عنوان یکی از مشالالهورترین و  به 1گراییوتربیت با تأکید بر واقعیتشالالب  را در فلسالالفٔه تعلیمابتدا مبانی فلسالالفی امشالالق

 کنیم.  ان معاصر بررسی میدر دور  2گراییهای فلسفی و نیز سازندهترین نحلهباسابقه

 مبانی فلسفی:

 گراییواقعیت

تالدریج در گرایی و قطعیتی در جهالانع واقع روبروییم کاله بالهاگر تالاریب فلسالالالفاله را یالک پیوسالالالتالار لحالاظ کنیم، اوایالل بالا واقعیالت

که قدمت آن ها در تاریب فکری بشالر اسالت ترین فلسالفهگرایی از قدیمیشالود. واقعیتسالوی دیگر پیوسالتار از آن کاسالته می

شود؛  اش در انواع متفاوتی بروز کرده و تفاسیر متعددی را شامل میگردد و به دلیل سابقه طوالنیبه یونان باستان برمی

زند.  های معاصالالر که بیشالالتر حول مسالالایل علمی از نوع فلسالالفی دور میاز رئالیسالالم کالسالالیک و مذهبی گرفته تا نسالالخه

گرایی از جنبه متافیزیکی این اسالت ترین ویژگی واقعیت( مهم۹۲-۴۸  ی،  ۱۳۹۴؛ گوتس،۱۰۱-۸۵ی،  ۱۳۹۶)اوزمن،

تواند جهان را بشالناسالد. در شالناسالی باور دارد که انسالان میلحاظ معرفتداند و بهکه جهان را نظامی عینی از واقعیت می

رسالد تا دیدگاهی که به نظر می، انسالان صالرفا تماشالاگر جهان اسالت؛ 3گرا مشالهور به ونظریه ناظروشالناسالی واقعمعرفت

گرایی، اسالتخراج یا انتزاع سالاختارهایی اسالت که طرز کار  واقعیت حدودی منفعل و پذیرا اسالت. مسالالله فلسالفی و تربیتی

 (  ۶۳، ی  ۱۳۹۴. )گوتک،  کندمیجهان، انسان و جامعه را تبیین 

، ی ۱۳۹۶. )اوزمن،  کندمیسالالوگیری اندوزی  رئالیسالالم به نفع رهیافت مبتنی بر واقعیت نسالالبت به شالالناخت یا دانش

گرایانه پیشالنهاد و و را با هد  انتقال دانش و توسالعه عقالنی با نگاهی تخصالصمحورموضالوعدرسالی و( بنابراین برنامه۱۲۶

ها از پیش موجود بوده و الزم اسالت انسالان خودش را ها از نگاه آن ، زیرا ارزشکندمیبا معیارهای عینی ارزیابی و داوری 

یافته با تأکید بر معلم،  درسالی نیز شالامل مطالعه جهان واقع در قالب موضالوعات منظم و سالازمان وفق بدهد. برنامه با آن 

؛ فرمیهنی،  ۷۰-۶۸،ی  ۱۳۹۴دهد. )گوتس،  موضالالالوع و شالالالاگرد اسالالالت که از دبسالالالتان تا مقاطع عالی را پوشالالالش می

   (۱۵۸-۱۵۳ی،۱۳۸۹

هایی نظیر  آموزان و روشتدریس مبتنی بر محسالالوسالالات به جای تلقین، کشالالف و بررسالالی توسالالط دانش  گرایان روشواقع

کنند.  گفتگوی سالالالقراطی، روش اسالالالتقرایی و قیاسالالالی، مشالالالاهده، آزمایش و مسالالالافرت برای یادگیری را پیشالالالنهاد می

ای و لیبرال و کالاربردی بودن  جاله باله علوم حرفالههالای درسالالالی نیز ترکیبی از علوم نظری، تجالارب و معرفالت عملی بالا توکتالاب

گرایی از تفکر عمیق و توجه به علوم اجتماعی و ادبیات غفلت کرد و آزادی محدودی برای کودک  دانش است. البته واقع

گرایی تأکید وتربیت اهمیتی نداشالالت، بعالوه از آنجا که بر تخصالالصقایل شالالد، اما تا پیش از آن، آزادی کودک در تعلیم

ای، پیوسالتگی و نیز سالیال بودن موضالوعات مختلف با یکدیگر را نادیده گرفته رشالتهای و میان رشالتهاشالت، مطالعات بیند

 
1 Realism 

2 constructivism 

3 Spectator`s theory 
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شالود،  درسالی مدارس دیده میصالورت موضالوعات جداگانه همانطورکه امروزه نیز در برنامههای دانش بهو بر انتقال بسالته

 (۱۲۱-۱۱۷،ی۱۳۹۶؛ اوزمن،۱۶۷-۱۶۶،ی۱۳۹۳تأکید کرد. )دیناروند، 

بنیالادگرایی پالایالدار  1در دوران جالدیالد،  گرای آن نظیر گرا و همتالایالان سالالالنالتعنوان دو نظریاله تربیتی واقعباله  2گراییو 

گرایی با این ادعا که میراح گذشته در آینده نیز به کار  کنند. بنیادایدئالیسم و تومیسم کمابیش همان شیوه را دنبال می

، بالا این کنالدمیهالای معتبر تالأکیالد  هالا و ارزشعنوان گنجیناله دانشمنالد از واقعیالت بالهاهی نظالامخواهالد آمالد، بر انتقالال دیالدگال

کنند. مدرسالاله از نظر بنیادگراها عامل تداوم و تفاوت که نظم و سالالاختار اجتماعی، اقتصالالادی و فرهنگی را نیز لحاظ می

رغم تمایزات فرهنگی، اصالول مهم تربیتی  و علیاند انسالان ماهیتی ثابت دارد ثبات فرهنگی اسالت. پایدارگراها نیز مدعی

برنالاماله بنالابراین  ت ییرنالاپالذیرنالد.  آن ثالابالت و  پیشالالالنهالادی  ثالابالت تشالالالکیالل میدرسالالالی  نیز از موضالالالوعالاتی  شالالالود.  هالا 

ای اسالت که گویی وتربیت به گونه( نفوذ رئالیسالم در تعلیم۴۱۷،ی  ۳۹۴،ی۱۳۹۴؛گوتس،  ۱۶۹،ی  ۱۳۸۹)فرمیهنی،

های تربیتی دیگری  بیتی با ما همراه بوده؛ انگار تا زمانی که بتوانیم تحمل کنیم، فلسالفهعنوان یک فلسالفه ترهمیشاله به

رغم های مبتنی بر واقعیت نیاز داریم. فلسالفه رئالیسالت علیگرایی یک ضالرورت اسالت و ما به دادههم داریم، اما واقعیت

مذهبی، تجاری و عامه مردم اسالت؛ زیرا بیشالتر بر    مؤسالسالاتنقایص خود شالدیدا مورد تایید بسالیاری از مربیان، والدین،  

ای کاله اگرکسالالالی آداب و رسالالالوم مالدارس )داخالل و خالارج داننالد، باله گونالههالا را مهم میکاله مردم آن   کنالدمیاموری تالأکیالد  

شالالود اکرر مدارس بیش از هر فلسالالفه دیگر، تابع اصالالول رئالیسالالتی آمریکا( را به صالالورت جدی بررسالالی کند، متوجه می

 (  ۱۰۹،ی  ۱۲۸، ی ۱۳۹۶ن،است. )اوزم

 توان در موارد زیر خالصه کرد:وتربیت را میگراها در تعلیماصول واقعیت

 محوریت موضوع، معلم، شاگرد

 تأکید بر میراح فرهنگی و لزوم مطالعه آثار کالسیک

 تأکید بر اصول اخالقی و ارزشی ثابت

 های بنیادینو دانش  هامهارتمحوری در تخصص

 ایهای تجربی، عملی و مشاهدهملی با تأکید بر روشوتربیت عتعلیم

 و امرار معاشتأمین  ای با هد  کمک بهوتربیت حرفهتعلیم

 انضباط عاطفی و رهایی بخش

 آموزش برمبنای حواس

   (۷۱-۴۹ی  ،۱۳۹۴؛گوتس، ۱۶۹-۱۷۴،ی۱۳۹۳؛دیناروند،۱۱۷- ۱۰۵ی،۱۳۹۶تأکید بر امور عینی )اوزمن،

 
1 Essentialism 

2 perennialism 



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

170 
 

  گراییسازنده

گرایی را داریم که دامنه وسالالالیعی از مسالالالایل جاری وابسالالالته به در سالالالوی دیگر پیوسالالالتار، نظریه نسالالالبتا جدید سالالالازنده

:  کندمیطور تعریف  گرایی را ایننامه روانشالناسالی آکسالفورد، سالازندهگیرد. واژهروانشالناسالی، فلسالفه و آموزش را در برمی

های ذهنی پیچیده بطور فعال توسالالط فرد و در ذهن او سالالاخته  ا و سالالایر سالالاختای که طبق آن ادراکات، یادهواندیشالاله

طبق این دیدگاهع روانشالالالناختی و فلسالالالفی، افراد بیشالالالتر آنچه را که یاد   شالالالود، نه اینکه از بیرون به درون ذهن آیند.می

،  ۱۳۹۵منتقل شود. )سیف،   هادهند، نه اینکه از یک منبع دیگر به آن سازند و شکل میفهمند، خود میگیرند و میمی

گرایی، واقعیالت در ذهن فرد اهمیالت بیشالالالتری از واقعیالت بیرونی دارد، در نتیجاله افراد  ( بنالابراین در سالالالاخالت۲۱۸ی  

ها، دانش و نیازهای خود تفسیر هایش را بر اساس تجربههای متفاوتی از جهان دارند و هر فردی دریافتمختلف، ادراک

ها سالاختنی و گرایی این اسالت که هیو دانشالی مطلق نیسالت، بلکه همه دانشیژگی سالازندهترین و. درواقع مهمکندمی

دهد، پس این تصالالالور که یادگیری فار  از لذا نسالالالبی هسالالالتنالد. بعالوه یادگیری فقط در یک متن یا زمیناله معین رد می

( و صالر  ۲۲۰ی،۱۳۹۵سالیف،  افتد، غیرواقعی و ناکامل اسالت )مدرساله، محل کار یا زمین بازی( اتفاق می مرال  محیط )

 تواند کارآمدی آن را موجه کند.انتقال دانش فار  از زمینه فراگیران نمی

اشالاره کرد. دو  2و بازسالازی اجتماعی  1گراییتوان به پیشالرفتگرایی، میاز بین رویکردهای تربیتی همخوان با سالازنده

رویکردی که در تقابل با بنیادگرایی و پایدارگرایی تالش کردند تا با نوآوری و اصالالحات آموزشالی، وضالعیت زیسالتع انسالان 

سالازی کودک از هر  های دیویی، پیاژه، ویگوتسالکی و روسالو با هد  آزادگراها متأثر از اندیشالهرا بهبود بخشالند. پیشالرفت

محوری تالأکیالد کرده و نوآوری، تعالامالل اجتمالاعی، شالالالیوه دموکراتیالک و همیالاراناله باله جالای  گرا بر کودک  نوع تربیالت سالالالنالت

گراهالا  رقالابالت منفی معمول، تحقیق و حالل مسالالالاللاله را باله جالای آموزش و انتقالال صالالالر  دانش بنیالادینع مالّد نظرع سالالالنالت

اعتقادی نداشالتند، به نظر   شالمولع ت ییرناپذیرهای تربیتی جهان کردند. طرفداران بازسالازی اجتماعی نیز به نظریهتوصالیه

ها میراح فرهنگی را باید نقادانه مطالعه کرد و فقط عناصالالالر مورد نیاز در بازسالالالازی اجتماعی را به کار گرفت. از نکات  آن 

( کاله بالایالد دیالد تالا چاله حالد در ۴۶۰و  ۴۴۵ی  ،۱۳۹۴توجاله در این مکتالب، توجاله و تالأکیالد بر فنالاوری اسالالالت )گوتالک،  قالابالل

 شود.شب معمول لحاظ میمشق

 گرایی مبتنی بر این اصول است:توان گفت سازندهطورکلی میهب

 محوریادگیرنده

 تأکید بر فرایند به جای نتیجه

 درونی بودن یادگیری )اصل تأمل (

 تسهیل یادگیری کودک

 جویی و روابط بین راهبردها و دستیابی به اهدا   نظمی خودهامهارتتأکید بر کسب 

 
1 Progressivism 

2 Social reconstruction 
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 شناختی، فراشناختی؛ )اصل عاطفی( وجود تعامل بین عناصر

 لزوم آگاهی از کارکرد دانش و مهارت )اصل کارکرد(

 ها )اصل انتقال(کوشش برای انتقال و تعمیم فراگرفته

 تمرین راهبردها بطور مستمر در زمان و زمینه عملی مناسب )اصل زمینه(

 یابیاصل خودتشخیصی و خود عیب

 یادگیری )اصل فعالیت(توازن بین کیفیت و کمیت 

 ارجاع تدریجی مسالولیت یادگیری به یادگیرنده )سکوبندی(

 جویی )اصل نظارت(کودک توسط والدین و بزرگساالن برای یادگیری خودنظمنظارت بر تالش  

 ها )اصل همیاری(تعامل بین بچه

 تر )اصل هد (یادگیری و پردازش شناختی عمیق

 ها(آموختهآموخته قبلی )اصل پیشدانش پیش دهی یادگیری جدید بهلزوم پیوند

 (۱۱۷، ی۱۳۹۵آموزش متناسب با درک و فهم جاری کودک )اصل درک( )آقازاده، 

 شب مشقابررسی انتقادی 

کنیم تا دریابیم چه وتربیت امروز را بررسالی میشالب در تعلیمگیری از روش انتقادی مشالقبا توجه به آنچه گفته شالد با بهره

 :کندمید نفی قرار داد و چه عواملی آن را نفی  چیزی در معر

 های موقعیت:  کشف تضادها و تناقض

ای دارد  های عمدهشب  تفاوتمشقاهای همخوان درباره گرایی و سایر نظریهگرایی و سازندهدیدگاه دو رویکرد واقعیت

 وتربیت فهرست کرد:لیممحورو در حیطه تعو و ویادگیرندهمحورمعلمتوان آن را ذیل دو شیوه وکه می

 محورو یادگیرنده  محورمعلمهای دو رویکرد  : ویژگی۱جدول شماره     

   محوریادگیرنده          محورمعلم           

 گرارویکرد واقع

 محورموضوع

   محورمعلم

 ریزی با تأکید بر موضوعات تخصصیبرنامه

 گرارویکرد سازنده

 فرایندمحور

 محوریادگیرنده

 ریزی و طراحی بطور مشترکبرنامه
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 دقیقاهدا  و محتوای از پیش تعیین شده و 

 لزوم انتقال میراح فرهنگی

 آموزش مستقیم

 معلم عامل اصلی انتقال معار 

 های آموزشی کالسمعلم مسالول فعالیت

 آموزهای یادگیری دانشمعلم مسالول فعالیت

 

 ا و رویکردهاهطراحی مشترک اهدا ، محتوا، فعالیت

 آموزامکان مذاکره بین معلم و دانش

 های فردییادگیری متناسب با عالیق و توانایی  تدارک محیط

 آموزان گیری مشترک توسط معلم و دانشتصمیم

 آموزکنننده یادگیری دانشمعلم فراهم کننده منابع مختلف و تسهیل

هالای بنیالادین و ایجالاد مهالارت و ویژه معلم را مسالالالالول انتقالال دانشبالهمحور( نظالام آموزشالالالی و  رویکردهالای بنیالادگرا )معلم

دهی شالالده، اهدا  مشالالخص،  محور، آشالالکار، دروس سالالازمان دانند. در این رویکرد الگوی معلمآموز میتسالاللط در دانش

گیری از تمرین مسالتقل، سالنجش عملکرد و تمرینع با فاصالله برای مرور دروس مرسالوم اسالت و به حداکرر رسالاندن زمان یاد 

کنند، زمان  آموزان صالر  تکالیف درسالی میکه دانششالود. طرافداران این نظریه، زمانیاهدا  عمده آن محسالوب می

نامند و باور دارند که هرچه زمان یادگیری تحصالالیلی بیشالالتر باشالالد، یادگیری بیشالالتر اسالالت.  می  1ویادگیری تحصالالیلیو

 (  ۵۱۶-۵۱۴  ، ی۱۳۹۵)سیف، 

محور با تکالیف واقعی، سالالاخت دانش،کشالالف فعال، کاوشالالگری، آزمایش از گرایی و یادگیرندهسالالازندهدر مقابل، رویکرد 

طریق سالفر، خواندن، گزارش، بحث و گفتگو،کارورزی، فرایند در برابر محصالول، پیوند با جهان واقعی، ارزشالیابی وابسالته 

 گیرد.  و سنتی را به چالش میشب  به شیوه معمول  مشقا( مفهوم  ۲۲۸،ی۱۳۹۵به زمینه و... )آقازاده،

دهد. کودک طی تالش برای حل های زندگی واقعی، اسالالالاس یادگیری را تشالالالکیل میگرا موقعیتدر یادگیری سالالالازنده

تواند چندین راه را و بازسالازی ادراکات خود را دارد و برای رسالیدن به دانش می  دهیسالامان مسالایل علمی، دایما فرصالت  

ها اسالالتخراج داند که افراد معانی متفاوتی از تجربهگرایی مجاز میهای فردی در سالالاختنبهریزی کند. اهمیت جبرنامه

های فردی خود از قبیل جنسالیت، قومیت، ژنتیک، صالفات شالخصالیتی و... برداشالت و سالرمایه کنند و هرکدام با پیشالینه

اهمیت دارد و به چالش واداشالتن برای  آموز بیش از سالایر رویکردها متفاوتی داشالته باشالند. در این روش فعال بودن دانش

بندی مسالایل، کسالب و اسالتفاده از شالواهد،  اسالتدالل، پرسالش، کشالف روابط، برقراری ارتباط، ارزیابی نظرات، چارچوب

،  ۱۳۸۰خلق دانش، درک روابط و محصالالالوالت جالدیالد و تعالامالل اجتمالاعی بین همسالالالاالن مورد تالأکیالد اسالالالت. )احالدیالان،

، اما کنالدمیهدا  کلی آموزشالالالی به جای اهدا  دقیق، معلم تکالالیفی را مشالالالخص  ( با توجه به جایگزینی ا۱۳-۱۲ی

محور و نظریاله  توانالد دربالاره چگونگی انجالام آن تصالالالمیم بگیرد. اگن و چالاک در پیونالد روش یالادگیرنالدهآموز میدانش

 اند: گرایی گفتهسازنده

 
1 Academic  learning  time 
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نطقی از این اصل است که یادگیرندگان خودشان گیری میادگیری یک نتیجه-آموزان در فرایند یاددهیقرار دادن دانش

رسالند... همچنین بر اسالاس این اصالل، هدایت یادگیرندگان توسالط معلم نیز کاری منطقی اسالت. به درک و فهم امور می

آموزان به درک مشالالترک  خودش اسالالت، الزم اسالالت دانش آموزان منحصالالربهاز آنجا که در سالالاخت دانش، درک هر دانش

دگیرندگان مسالالتلزم تعامل باالسالالت... درک عمیق حاصالالل یک فرایند شالالکفته شالالدن اسالالت که به برسالالند و هدایت یا

 (  ۵۳۶و    ۵۳۷ ، ی۱۳۹۵یادگیرندگان فعال و راهنمایی معلمان ماهر نیازمند است. )سیف،  

دهد  پژوهش که توسالالط محققان دانشالالگاه دوک انجام شالالد، نشالالان می  ۶۰در نقد این دو رویکرد، بررسالالی نتایج بیش از 

های  آموزان دارد، گرچه در پایهگیرد، تأثیر مربتی بر پیشالرفت دانشوقتی تکلیف منزل به درسالتی مورد اسالتفاده قرار می

آموز دبیرسالتانی ( تکلیف منزل بخصالوی برای دانش۲۰۰۶، کوپر رابینسالون و پاتال  ۲۰۰۶مختلف متفاوت اسالت. )کوپر،

هالای ابتالدایی نالاچیز اسالالالت. همچنین میزان مطلوب تکلیف در پالایالهتوجهی دارد، امالا این اثربخشالالالی در  تالأثیر مربالت قالابالل

 مختلف متفاوت است و اینطور نیست که تکلیفع بیشتر برابر با یادگیریع بیشتر باشد. 

نیز تحقیقاتی در این زمینه انجام داده اسالت که مجموعه مطالعات بیش   1وپرورش آمریکای آموزشهاپژوهشبنیاد ملی  

گیرد. نکته جالب توجه در این پژوهش و تحقیقات مشالابه، تشالابه دالیل ارائه شالده معلمان و والدین  از دو دهه را در برمی

 از کشورهای مختلف است:

شالالب یا تمرین  ی متنوعی شالالامل خواندن، مشالالقهاآموزانی که بیرون از مدرسالاله فعالیتدهد دانشتحقیقات نشالالان می

 کنند.دهند، در مدرسه نتایج بهتری کسب میاضافی انجام می

 کنند، به همان میزان دستاورد کمتری دارند.آموزان دوره ابتدایی هر چه زمان بیشتری صر  میدانش

اوردهای تحصالالیلی و همچنین تمایل  کنند و دسالالتها در دوره راهنمایی برای انجام تکالیف صالالر  میبین زمانی که بچه

 ها به مدرسه همبستگی وجود دارد.ها به انجام تکالیف و رغبت آن بچه

ی بین افزایش زمان تکالیف و لزوما کسالالب همبسالالتگی میان تکالیف و دسالالتاوردها نباید به
ّ
عنوان مدرکی دال بر رابطه عل

 (۲۰-۱۹ ، ی۲۰۰۶؛ کوهن، ۸-۵، ی ۲۰۱۳؛ کاستلی،  ۷-۶، ی  ۲۰۰۱دستاورد بیشتر تعبیر شود. )شار ، 

 ها و عوامل پنهان مشخص کردن علت

بینی شالالده با نتایج پایانی فاصالالله دارد. در اینجا به کمک پیش  شالالب مشالالقاهایی که برای  آلهمانطورکه ذکر شالالد، ایده

آموزان و هالایی کاله سالالاله گروه والالدین، دانشو چالالش  شالالالب مشالالالقانگالاه انتقالادی و بالا مطالالعاله پیالامالدهالای منفی و مربالت  

ا معرفی  زنند ر اند، عوامل پنهانی که به تضالالاد و ناهمخوانی بین وضالالعیت مطلوب و موجود دامن میمعلمان با آن مواجه

 کنیم:  می

 والدین  چالش

 
1 National foundation for Education research 
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 هالای تحقیقالات، والالدین  طبق یالافتاله
 
مالایلنالد باله فرزنالدشالالالان تکلیف داده شالالالود، هر چنالد تکالالیف موجالب چالالش بین   عمومالا

 شود.  ها و فرزندشان میآن 

شالارکت  ها کمتر باشالد، مها دارد. هر چه سالن بچهآموز رابطه معکوس با سالن بچهمیزان مشالارکت والدین در تکالیف دانش

 والدین بیشتر است و برعکس.  

 ها وابسته است.  های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن میزان درگیر شدن والدین در تکالیف کودکان به مؤلفه

 (  ۷-۶، ی  ۲۰۰۱)شار ، 

وانند  تها برای اتمام و انجام تکالیفشان میدهد والدین با ایجاد شرایط یادگیری مناسب و تشویق بچهمطالعات نشان می

شالالان در تصالالمیمات مدارس  ( بسالالیاری از والدین نیز خواسالالتار افزایش نقش۱۰-۶، ی  ۲۰۰۱اثرگذار باشالالند. )شالالار ، 

توانند دستاوردهای شناختی کودکان خود را افزایش دهند. اما در عمل  ها میهستند و شواهد فراوانی وجود دارد که آن 

 دهنالد،  ر میوقتی والالدین در مورد روش تالدریس و مالدیریالت کالس نظ
 
لحالاظ کننالد؛ زیرا بالهمعلمالان باله آن توجاله نمی  معموال

؛  ۳۵، ی۱۹۹۹بینند که بتوانند در مورد چنین فرآیندهایی نظر بدهند. )اسالتیو، تخصالصالی، والدین را در جایگاهی نمی

سالالالطوح که طبق شالالالواهد، حمایت والدین و بازخورد معلمان در انجام تکالیف، بر  ( در حالی۵۷۵، ی  ۲۰۱۰تی.کنت،  

شالب، مدیریت وقت و کارآمدی تکالیف درک شالده )به طور آموز نسالبت به مشالقانگیزش )به طور مسالتقیم( و نگرش دانش

کننده بین مشالالارکت والدین و معلمان اسالالت.  ها همچنین حاکی از وجود رابطه تعیینگذارد. دادهغیرمسالالتقیم( اثر می

 (  ۲۰۱۵)ویل،  

ها، فراهم کردن شالالرایط مربت و پایدار اسالالت و اکرریت  ها به بچهترین کمک آن درصالالد والدین تأکید کردند که مهم  ۹۹ 

 خاطر داشته باشند.ها را بهها بتوانند در آینده نیز آن بخشی شدند که بچههای لذتوالدین خواستار تحقق تجربه

 کنند.توسط بگیرد، احساس ناامیدی میدرصد والدین اعالم کردند که اگر فرزندشان نمره م  ۶۰

 (۳۷، ی۱۹۹۹دهند فرزندشان تکالیف مدرسه را نادیده بگیرد. )استیو، درصد والدین اعالم کردند که اجازه می  ۲۷ 

    ۲۰۰۷رز و گالو  در سالالال    مؤسالالسالالهبر اسالالاس گزارش  
 
درصالالد از والدین از تأکید فعلی روی علوم و ریاضالالیات   ۹۶تقریبا

نیمی بر این بالاورنالد کاله این تالأکیالد بالایالد بیشالالالتر شالالالود، بالااینکاله رفتالار اجتمالاعی، خودتنظیمی، کننالد و  حمالایالت می

، ی ۲۰۱۰توان آموخالت. )تی.کنالت،  نفس و تعالامالل اجتمالاعی را از طریق هنر و ورزش بهتر میهالدایتگری، عزتخود

۶۴) 

ه کاری باید انجام دهد، بسیاری دیگر  داند چکنند فرزندشان خودهدایتگر بوده و میدر کنار برخی والدین که اظهار می

 شالوند تا برای فرزندشالان انگیزه ایجاد کنند.های پاداش و تنبیه متوسالل میزمان انجامع تکالیف، به انواع و اقسالام ظرافت

زند  کنند که فرزندشالان بعضالی اوقات از گوشاله و کنارکارهای مدرساله می٪( اعترا  می۵۹از هر ده نفر والدین، شالش نفر )

های شالالب را به جنستر بکند. هوارد گاردنر اخیرا مشالالاجرات خانوادگیع مشالالقکنندهمانش را صالالر  کارهای سالالرگرمتا ز

ای از داخلی مدنی تشالبیه کرده اسالت: وبرای بسالیاری از والدین و کودکان، مواجه شالدن با تکالیف، درسالت به مرابه نشالانه

های از دسالت رفته چیسالت  و های پیروزی یا گنجینهرابهیک مبارزه مساللحانه اسالت: چه سالالحی باید اسالتفاده شالود  خ
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آمیز و سالالازنده در حال  رسالالد برای والدینی که بر سالالر نتایجی صالاللنخاطر چیسالالت  به نظر میسالالؤال نهایی: همه اینها به

 (۳۴، ی۱۹۹۹)استیو،   ای وجود ندارد.کشمکش و مذاکره هستند، هیو قاعده

 آموزان دانش  چالش

، ندارند، بلکه کندمیها نآموزان تمایلی به انجام تکالیف تکراری که کمکی به یادگیری آن د دانشدهمطالعات نشالان می

 دهند.  تکالیف جالب، چالش برانگیز، متنوع با زمان بندی مناسب را ترجین می

 ها بستگی دارد.آموزان به تکالیف به زمینه فرهنگی و سن آن میزان رغبت دانش

 انتخاب و انجام تکالیف دارای ترجیحات فردی متفاوت هستند.شاگردان در سبک 

 (  ۱۰-۸، ی  ۲۰۰۱ترجیحات فوق بر اساس شخصیت، فرهنس و جنسیت متفاوت است. )شار ،  

 چالش معلمان 

ویژه در مورد ها به، معلمکندمیشالب  حمایت هایی که روی کاغذ از امشالقرغم دادهدهد علیبرخی تحقیقات نشالان می

 کنند، با دو مشکل اساسی روبرو هستند:تری دریافت میهای پاییننمرهها که آن 

 تکالیف را چگونه تعیین کنند 

تواند دسالالالتاوردهای ها را برای انجالام و اتمالام تکالالیف، تشالالالویق کننالد  و اینکه چگونه و چه نوعی از تکلیف میچطور بچاله

 (  ۹، ی  ۲۰۰۱تحصیلی این گروه را افزایش بدهد  )شار ، 

 : فهرست علل و عوامل پنهان ۲شماره جدول  

 تقاضای مکرر والدین برای تکالیف بیشتر 

 عدم حمایت والدین از فرزندشان در انجام تکالیف

 عدم آگاهی والدین از چگونگی حمایت از فرزندشان در انجام تکالیف

 کاهش مشارکت والدین با افزایش سن و افزایش تکالیف

 گیری برای انجام تکالیفمعلمان و عدم سختناهماهنگی والدین با 

 یکنواختی و تکراری بودن تکالیف

 های فردی متأثر از سن، جنس، فرهنس و....گرفتن تفاوتنادیده

 تعارد با نیازهای روانشناختی و زیستی کودک مانند میل به آزاد بودن و بازی کردن 

 نشدن آن   حجم باالی تکالیف، احساس خستگی و اضطراب ناشی از تمام

 های ناشی از استرس در دوره ابتداییدرصدی بیماری  ۴۰افزایش  
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 تنفر از معلم و مدرسه

 های موجودعدم پیوند بین تکالیف مدرسه با فناوری

 نویسی و...کار باابزار، رایانه، عکاسی، داستان   مرال  فقدان جذابیت و تنوع، 

؛کاسالالتلی،  ۱۷-۱۵، ی  ۲۰۱۶؛ هال،۲۰۱۷؛والرس،  ۲۰۱۵؛ کریسالالتال،  ۲۰۰۱؛ شالالار ، ۲۰۱۴و    ۲۰۱۴)الولس،  

 (http://www.ssb.no/en/utdanning/nokkeltall  ،۲۰۱۷؛  ۸-۵، ی  ۲۰۱۳

 

 نقد ایدئولوژی:

ها با جهان واقع، انتقال معلومات، نقش  تطابق آموخته که بر شالب  به معنای سالنتیهای تحقیقات، توجیه امشالقیافته

شالالب  به این شالالیوه در عمل بازدهی باال ندارد یا  ، امشالالقکندمیمحوری معلم و ایادگیری تحصالالیلی  تأکید دارد را رد 

گانه موضالالوع،  رسالالد تعهد به محوریت سالالهتری برای یادگیری وجود دارد. از طرفی به نظر میهای مطلوبحداقل شالالیوه

گرا و تعاملی نظیر گفتگوی سقراطی و تجربه عینی در این مکتب های تجربهعلم و انتقال مطلب در رئالیسم حتی روشم

 را نیز به انزوا کشانده است.  

وتربیت اسالالت و گیری نوعی نگرش منفی نسالالبت به تحصالالیل و تعلیمای گویای شالالکلدر همین راسالالتا تحقیقات زمینه

ویژه در مقیاس ملی همراه نیسالت. البته ب لزوما با دسالتاوردهای تحصالیلی باالتر بهشالشالد، مشالقخال  آنچه تصالور می

خصالوی اگر به معلم خصالوصالی یا والدین  آموزی در موضالوعی خای، کمک کند، بهممکن اسالت انجام تکالیف به دانش

ناشالالی از آموخته دسالالترسالالی داشالالته باشالالد، اما در سالالطن کالن شالالواهدی دال بر بهبود دسالالتاوردهای تحصالالیلی دانش

آموزان در شالالود. دانششالالب وجود ندارد و صالالر  وقت بیشالالتر لزوما به موفقیت بیشالالتر و درجات باالتر منجر نمیمشالالق

کنند، اما نه تنها شالکا  سالاعت وقت اضالافی صالر  می  ۱۰۰آمریکا در مقایساله با کشالورهای پردسالتاورد جهان، بیش از 

بندی ساعت اضافی، حتی در رده  ۱۰۰رغم آن  های تربیتی علیزهبین این کشالورها و آمریکا پر نشده، بلکه در برخی حو

تر از کمّیت اسالالت. از طرفی آید، کیفیت مهمجهانی افت داشالالته اسالالت. بنابراین وقتی پای تکلیف مدرسالاله به میان می

آموز پایه اول شها در هر پایه، روزانه نباید بیشالتر از ده دقیقه زمان برای انجام تکالیف مدرساله صالر  کنند؛ یعنی دانبچه

ها تا  شالالود بعضالالی از بچهکه برنامه پیچیده و چندگانه مدرسالاله موجب میدقیقه تکلیف انجام دهد، درحالی  ۱۰فقط باید 

سالالال   ۳۰ها نسالالبت به درصالالدی زمان بازی بچه  ۴۰چهار برابر زمان توصالالیه شالالده، وقت بگذارند و این موجب کاهش 

دانند، ولی خسالتگی زیاد مانع جذب اطالعات  عامل بهبود نمره میشالب را گذشالته شالده اسالت. البته برخی هم مشالق

  شود و در مواردی کاهش انرژی، افزایش استرس و افت نمرات را نیز به دنبال خواهد داشت.بیشتر می

ای مدعی شالالد که انجام تکالیف در خانه با بازی و جنبش طبیعی و آزادانه تداخل در مقاله  ۱۹۰۰ادوارد بوک، در سالالال 

شالب   گیری پویشالی ضالد امشالقمنجر به شالکل  . انتشالار این مقالهکندمیرد و سالالمت جسالمی و روانی کودک را تهدید  دا

سالالال محدود شالالد. )الولس،    ۱۵آموزان زیر مدرسالاله، انجام تکالیف برای دانش  ۲۵در   ۱۹۰۱شالالد، تا جایی که در سالالال  

   (۱۷، ی۲۰۱۴

http://www.ssb.no/en/utdanning/nokkeltall
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داری و تربیت نیروی کار  اما توجه و تأکید بر دسالتاوردهای تحصالیلی که برخی نیز آن را ناشالی از تساللط اخالق سالرمایه 

 ( موجب بقای تکلیف شب و در برخی موارد حتی افزایش آن شد.  ۶، ی۲۰۱۶دانند. )هال،می

 کنیم:الف را مرور میترین و پرتکرارترین دالیل موافق و مخبرخی از مهم برای درک بهتر این چالش

 شبدالیل مخالفان مشق

 مخالفان  
 
شالب ، پیامدهای منفی و بازدهی پایین  هایی هسالتند که از نزدیک با امشالقآموز، والدین و معلمیا دانش  معموال

 اند:شب  را از زوایای نظری مورد توجه قرار دادهپردازها و محققانی که امشقاند و یا نظریهآن مواجه شده

 شب: فهرست اجمالی دالیل مخالفان مشق۴جدول شماره 

 داری و تربیت نیروی کارای سرمایهسیطره معیاره 

 نبود وقت کافی برای یادگیری 

 ی شخصیهامهارتکمبود زمان برای تقویت سایر 

 طور جداگانهنبود زمان کافی برای انجام تکالیف هر درس و موضوع به

  تحمیل فشار و افزایش استرس، اضطراب و ترس از به موقع تمام نکردن تکالیف

 هابین والدین و بچه  عامل ایجاد چالش منفی

 کاهش میل به تحصیل و مدرسه

 دلیل تکالیف زیاد ایجاد تنفر نسبت به موضوع درسی خای به

 آموزنبود هماهنگی بین حجم تکالیف با توان دانش

 آموز  احساس ناامیدی، خنری شدن انگیزه و تالش دانش

 صر  زمان و انرژی فراوان بدون ارزش افزوده

 دادن تکالیف بدون تحقق یادگیریصرفا انجام 

 انجام تکالیف بدون دریافت بازخورد

 کاهش اوقات بازی و درنتیجه کاهش دستاوردهای تحصیلی 

 طور کلیالشعاع قرار دادن رشد اجتماعی و حرکتی کودک و درنتیجه کاهش رشد شخصیت و سالمت بهتحت

 کاهش اوقات بازی  

 حرکتی کودک  تقویت سبک زندگی نشسته و تهدید سالمت
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 افزایش آمار چاقی کودکان و ارتباط آن با سبک زندگی فعلی کودک

 مناسب نبودن مکان زندگی برخی از کودکان برای انجام تکالیف و افزایش فشار روی کودک

 تبدیل مدرسه به ش لی تمام وقت برای تمام ساعات بیداری کودک 

 ویژه در دوران ابتداییفت تحصیلی بهشب و پیشر نبود شواهد جدی در تایید رابطه مربت مشق

 دلیل تعهد به چارچوب انجام تکالیف تعیین شدهآموز بههای خالقانه دانشگرفتن و گاهی ممنوعیت تالشنادیده

 آموزرغم تنوع و گوناگونی دانشیکسان بودن سطن دشواری تکالیف علی

 تکلیفدلیل فهم اشتباه به تعویق افتادن فرایند یادگیری به

 ساعت در روز بدون توجه به سایر نیازهای کودک ۸تا   ۶صر  زمانی طوالنی 

 ها از منابع اینترنتی، کتابهای حل مسالله یا توسط والدینتشویق شدن به تقلب و رونویسی پاسب 

 حجم غیراستاندارد تکالیف 

 های فردیفتن تفاوتآموز فرد کردن بدون درنظرگر تکلیف را مالک و نمره توانایی و یادگیری دانش

 گیرعدم توانایی تمرکز کودکان به خصوی در دوره ابتدایی برای تمرکز طوالنی و تکالیف وقت

کالالالالالریسالالالالالالالالتالالالالالال،  ۲۰۱۳)کالالالالالاسالالالالالالالالتالالالالاللالالالالالی،   کالالالالالوپالالالالالر،۴-۷؛ی  ۲۰۱۵،    ؛ ۳ی ، ۲۰۰۳؛ 

سالالالالانالالدبالالر ،http://www.advantagesndisadvantages.com،۲۰۰۲کالالوزامالالا، ؛  psc.isr.umich.edu،  ۲۰۰۰؛ 

 (۲۰۱۷؛ والری، ۸، ی ۲۰۰۲فصلنامه کنگره آی.ان.سی،  

 شبدالیل موافقان مشق

 معلمان   1به نظر اپستاین
 
 کنند:شب دنبال میاهدا  زیر را در مشق غالبا

 هامهارتتمرین؛ افزایش سرعت، تسلط و پایایی 

 آمادگی؛ اطمینان از آمادگی برای پایه بعدی 

 آموزان با تکالیف و لذت یادگیریتعهد و درگیری دانش  مشارکت؛ افزایش

سالالالازی آموز و غنینفس، درک و بسالالالط اسالالالتعدادهای دانشپذیری، اعتمادبهرشالالالد فردی؛ افزایش حس مسالالالالولیت

 هافعالیت

 های زندگی واقعیها، اثبات کاربری وظایف مدرسه در تجربهوالد؛ ایجاد رابطه بین والدین و بچه  -ارتباط کودک

 
1 Epstein 
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های کودکان و آگاهی از جریان پیشالالرفت کودک و سالالازی و درگیرکردن والدین با فعالیتمعلمان؛ آگاه  -تباط والدینار 

 شود.آنچه در مدرسه تدریس می

هالا برای یالادگرفتن از آموزان باله کالار مشالالالارکتی روی تکالالیف و برانگیختن آن تعالامالل متقالابالل همتالایالان؛ تشالالالویق دانش 

 یکدیگر

 ی مدرسه و روال تعیین مقادیرتکالیف گذارسیاستآگاهی از 

 آموزان ارتباط عمومی؛ نشان دادن اهمیت و جدیت مدرسه به عموم و ایجاد رابطه بین جامعه و دانش 

 (۱۲-۹، ی  ۱۹۸۸تنبیه؛ اصالح مسایل در محتوا یا بارآوری )اپستین،   

اجزای پایدار آموزش، فرصالالالت یادگیری مهمی برای یادگیرنده   عنوان یکی ازو همکالاران نیز، مشالالالق به 1از نظر گانیاله

طور خای تحت عنوان شالالب  بهآموزشالالی  گانیه چگونگیع تعیین تکلیف یا امشالالق، در نظریه اطراحیکندمیایجاد 

 ارخدادی آموزشی  توضین داده شده و اینطور نیست که کاری بیهوده و بی بازده باشد:

 ی گانیه ارتباط آن با فرایندهای یادگیری : رخدادهای آموزش۵جدول شماره 

 

، گرچه معلم  کندمی، تکلیف حداقل شالش رخداد اسالاسالی در فهرسالت گانیه را پشالتیبانی ۵مطابق با جدول شالماره 

 (۱۳۰، ی  ۱۳۸۰گیرد که چه تعداد از رخدادها را پیگیری کند. )احدیان، تصمیم می

 رخدادهای آموزشی

 کسب توجه

 آگاه ساختن فراگیرنده از هد 

 نیاز و افزودن بر توان یاد داری و انتقالهای پیشتحریک به بازخوانی دانسته

 عرضه مواد آموزشی محرک

 مهیا کردن راهنمای یادگیری

 واداشتن به عمل

 درستی عملکردمهیا کردن بازخوردی از 

 سنجش عملکرد

 
1 Ganie 
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 شب: فهرست اجمالی دالیل موافقان مشق۶جدول شماره 

 مرتبط کردن والدین با زندگی کودک 

 ساخت شبکه ارتباطی بین والدین و مدرسه 

 هایی برای ارتباط و درک بیشتر بین والدین و معلمان کمک به ایجاد و افزایش فرصت

 گیردهای معلم، مدرسه و آنچه فرزندشان یاد میها و برنامهآگاه سازی والدین از سیاست

 فرایند یادگیری  تأمین زمان بیشتر برای تکمیل

 فعالیت فوق برنامه به حساب آمدن 

 ها بازبینی، اصالح مفاهیم و یادگیری بهتر آموخته

 بسط فهم بهتر از موضوع و کاربست آن 

 خاطر سپاری بهتر مطلب وآمادگی برای کالس روز بعد و امتحاناتبه

 راتر از زمان محدود کالس  تقویت ابتکار عمل، خودگردانی و کاوش بیشتر و کاملتر درباره موضوع، ف

 بازآوری وگفت و شنود مطالب کالس

 ای، گوشی همراه و تماشای تلویزیون های رایانهمتمرکز ماندن و پرهیز از اتال  وقت با بازی

 های علمیها یا پروژهمعطو  شدن به انجام کاری واحد، مانند گزارش کتاب

 پایینپذیری و تمرین مهارت مدیریت زمان در سن نظم

 ای  تضمین کاربست مهارت مدیریت زمان در آینده و اثربخشی مستمر و مربت آن زندگی شخصی و حرفه 

 های نخست های مطالعه و نگرش مربت در پایهگیری و توسعه عادتکمک به شکل

 حمایت از پیشرفت تحصیلی بیشتر با افزایش تدریجی مقادیر کمی تکلیف شب

 نداره مسالولیت پذیر گیری یک خودپتشویق به شکل

 آموزافزایش اعتماد به نفس دانش

 ها از پایه هفتم به بعد(های تحصیلی و آزمون انجام تکالیف بیشتر یعنی کسب نمره بهتر )در پایه

 و اینترنت( یادگیری چگونگی استفاده از منابع )کتابخانه

 خیرا آموخته شدهیی که اهامهارتهای جدید با به کار گیری بسط یادگیری به موقعیت

 ی مختلفهامهارتکارگیری سازی یادگیری با بهیکپارچه
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 (  ۱۲-۹، ی  ۱۹۸۸؛ اپستین،  ۲۰۱۵؛کریستال،  ۲۰۰۵؛ پائول، ۲۰۰۳و   ۲۰۰۶)کوپر، 

 
 

 رهایی بخشی و اقدام در رفع تناقض  

از شرایطی است که عقالنیت    -شونددر بحث ما کسانی که در جامعه تربیت می –بخشالی به معنای آزادکردن سالوژه  رهایی

و گویای دو نکته اسالت؛ نخسالت عدم پذیرش شالکا  عمل و نظر و   کندمیآنان و شالرایط اجتماعی مربوط به آن را محدود  

( وضالعیتی  ۲۵۱و  ۲۵۲،ی  ۱۳۹۴ضالاد و تعارد اسالت. )باقری، اش وجود تای سالتم که نشالانهدوم رهاسالازی از وقوع گونه

 ایم.شب  نیز با آن مواجهکه در امشق

 متقابل درباره  گرا و سالازندهدر بخش نخسالت بررسالی و مقایساله دو رویکرد واقعیت 
 
گرایی بیانگر مواضالع متفاوت و تقریبا

نسالالبت به یادگیری داشالالته و بر انتقال  بندی شالالده و فرمایشالالی  شالالب  اسالالت؛ رویکرد سالالنتی نگاهی ایسالالتا، قابامشالالق

تواند تعدیل کننده ایسالالتایی باشالالد، در عمل  های پیشالالنهادی این مکتب که میمعلومات تأکید دارد، ضالالمن اینکه روش

گرایی که بر فرایندمحوری، انعطا ،  گرا در مقابل سالازندهکنار گذاشالته شالده اسالت. از طرفی اخذ مبانی فلسالفی واقعیت

ای به نام آفرینی مسالالتقیم یادگیرنده تأکید دارد با تحمیلع یک جانبه و دسالالتوریع وظیفهی فردی و نقشهاتوجه به تفاوت

 خوانی ندارد.  شب  همامشق

آموزان هم کردنالد و دانشاز روی متن تالدریس می  ۸۰هالا نشالالالان داده مربیالان مالدارس تالا اوایالل دهاله در بخش دوم بررسالالالی

محور نیز بالدون فهم و توجاله عمیق صالالالرفالا تکالالیف را وانجالامو هالای فعالالیالتکاله حتی در کالسطوریمنفعالل بودنالد، باله  کالامال  

آموز اسالت؛ یعنی به جای  گرایی، فهم عمیقع موضالوع، مسالتلزم تولیدع معنا توسالط دانشکه در سالازندهدادند. در حالیمی

ابط را کشالالالف کند و اطالعات جدید به دسالالالت آمده را با  های مختلف دانش، خودش این رو گوش دادن به روابط شالالالکل

آموز  یی که امروزه دانشهامهارت( از طرفی  ۵۴۷، ی۱۳۹۲ های قبلی پیوند بزند. )تی.کنت،مشالارکت معلم به دانسالته

قالاد، ی زبالانی، تکنولوژی، همکالاری، تفکر نهالامهالارتریزی کنالد، عبالارتنالد از:  توانالد برای آن برنالامالهنیالاز دارد و مالدرسالالاله می

ای طراحی  ( بنابراین تکالیف باید به شالیوه۱۷۶، ی۱۳۹۲  فرهنگی و فهم زبان دوم و سالوم. )تی.کنت،ارتقای تفکر چند

های درونیع نظری و از طور نیسالالالت. درواقع از یک طر  با تعاردشالالالود که اهدا  فوق را محقق کند، ولی در عمل این

حالال باله نالام دسالالالتالاورد تحصالالالیلی و غیرتحصالالالیلی تکالالیف بر  بالااین  هالای بیرونیع عملی روبروییم وسالالالوی دیگر بالا تعالارد

های آن در کلی ناکارآمدیطورهای شالالناختی، روانشالالناختی، جسالالمی و بهشالالود و همزمان آسالالیبآموز تحمیل میدانش

 شود.عمل نادیده گرفته می

ظر  و تعهالد به حرکت از آشالالالفتگی و بنالابراین با توجه به روش انتقالادی و لزوم توجه به مبالانی فلسالالالفی و ملزومات آن در ان

شالالالب ، دیالدگالاه سالالالومی  تعالارد باله سالالالوی یکپالارچگی در اعمالل ، بین دو دیالدگالاهع تالاییالد و مخالالفالت حالداکرری بالا امشالالالق

شالالب  به خودی خود اارزش  یا اضالالدارزش  نیسالالت، بلکه مرلث موضالالوع، معلم و شالالود که در آن امشالالقپیشالالنهاد می
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گیرد. به این ترتیب تمایالت فردی و نیز ملزومات زمان و مکان یادگیری قرار میآموز درون ظر  سالیال توان، نیاز،  دانش

ای متفاوت دنبال کرد که نه تنها دانش )میراح گذشالته و حقایق ثابت( را شالبو را به شالیوهتوان دسالتاوردهای ومشالقمی

و درنتیجه به کشالالمکش    منتقل کند، بلکه سالالاختع دانش )حال و آینده( و تجربه شالالخصالالی را هم در خود داشالالته باشالالد

های شالناختی، روانشالناختی و جسالمی آن پایان  آموزان بر سالر انجام تکالیف و نیز آسالیبدیرپای والدین و معلم با دانش

 داد یا به حداقل رسانید. 

( ۱-۱)شالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالکالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  

 

 

 گیری:نتیجه

که عدم توجه به حالی، درکندمیهای تربیتی تابع و ملزوماتشالالان را متأثر ت ییر یا تعدیل مبانی فلسالالفی مسالالتقیما نظام 

هالای نظری و عملی مکالاتالب تربیتی خواهالد شالالالد. مقالایسالالاله رویکرد هالای درونی بین جنبالهاین موضالالالوع منجر باله تعالارد

گرایی نیز گویای ترین مکتب تربیتی با رویکرد سالازندهو پرنفوذ  عنوان نماینده مکاتب فلسالفی سالنتیگرا بهتربیتی واقعیت

بتوان ضالمن تعهد به تأکید رئالیسالم بر میراح فرهنگی و حقایق  رسالد با اتخاذ دیدگاهی میانهاین امر بود. اما به نظر می

گرایی از رویکرد سالالازنده  های پیشالالنهادی آن برای یادگیری پویا نیز توجه کرد و با نظر به مبانی فلسالالفیمتعالی، به روش

داد و توجه به فرایند یادگیری ت ییر موضالالالع داده و دچار تعارد نیز نشالالالد.  داد و محصالالالول بیرونی به سالالالمت درون برون 

دهی شالده نشالان  صالورت پراکنده و اخیرا سالازمان شالب  در طول بیش از یک دهه بههای مخالفان امشالقبررسالی فعالیت

تنظیمی و  ی خودهامهارتمخالفت با توسالعه   1کنید شالب را متوقفایی مانند امشالقهها در پویشدهد که تالش آن می

ها به مرلث موضالوع، معلم و نظر در چگونگی نگرش آن آموزان نیسالت، بلکه اختال بهبود دسالتاوردهای تحصالیلی دانش

شالود.  قت، سالیال لحاظ میگرایی با توجه به سالاخت حقیگانه در رئالیسالم ایسالتا اسالت و در سالازندهشالاگرد اسالت. این ساله

شالود  شالب  دیدگاه سالومی پیشالنهاد میبنابراین نظر به ملزومات این دو مکتب و نتایج تحقیقات انجام شالده درباره امشالق

آموز درون ظر  سالیال توان،  که در آن تکلیف به خودی خود ارزش یا ضالد ارزش نیسالت و مرلث موضالوع، معلم و دانش

 
1 Stop Homework 

 

شاگرد(توان، نیاز، تمایل)زمان، مکان، فرد 

موضوع
معلم

زا (  شب )فرایندمحور ودرونمشق   
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توانالد دانش )میراح گالذشالالالتاله و گیرد کاله ناله تنهالا میات زمالان و مکالان یالادگیری قرار مینیالاز، تمالایالت فردی و نیز ملزومال

حقایق ثابت( را منتقل کند، بلکه سالالاخت دانش )حال و آینده( و تجربه شالالخصالالی را هم به رسالالمیت شالالناخته و درنتیجه  

 دستاوردهای بیشتر و آسیب کمتری خواهیم داشت.  
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 ی  مالی در نظام آموزشتأمین  آسیب شناسی انتقادی

 کیخا احمد 

 چکیده:  

بالاشالالالد. لالذا این مقالالاله بالا رویکرد مالالی در نظالام آموزشالالالی میتالأمین    هالد  از مقالالاله پیش رو، آسالالالیالب شالالالنالاسالالالی انتقالادی

گذاری بخش دولتی و توصیفی_تحلیلی در پنج بخش تدوین شده است. در فاز اول، به چیستی آموزش از منظر سرمایه

گذاری دولت( و کاالی خصالوصالی )با  تشالرین کاالی عمومی )با محوریت و سالرمایهپس از  خصالوصالی پرداخته شالده اسالت و

ها )مالحظات نالولیبرال در خصالوصالی سالازی( نقد و تحلیل های حاکم بر آن محوریت بازار و بخش خصالوصالی( و گفتمان 

عنوان آن به شالالناسالالی کاالهای اقتصالالاد بازنمایی شالالد که ازصالالورت گرفت و پس از آن جایگاه آموزش بسالالان کاال در نوع

های مالیه نظامتأمین    شالود. در فاز دوم، سالازوکارهایکاالی شالبه عمومی )با مشالارکت بخش دولتی و خصالوصالی( یاد می

مالالی؛ یکی نگرش نهالاده ای و دیگری نگرش تالأمین    آموزشالالالی ارائاله شالالالده اسالالالت، از این رو، نخسالالالت انواع نگرش

ها را ترین آن مالی در آموزش عالی مهمتأمین    ختارهایی تشالالرین شالالد و سالالپس با توجه به گوناگونی سالالاگذارسالالیاسالالت

 های ازهای مردمی انگاشالت. در فاز سالوم، موردکاویهای آموزشالی، مشالارکتتوان: منابع دولتی، شالهریه، حواله یا بنمی

( آورده های آموزشالی دنیا در هفت کشالور جهان )آمریکا، انگلسالتان، سالنگاپور، سالوئد، روسالیه و ترکیهمالی در نظامتأمین  

شالد. در فاز چهارم، نقد و تحلیل وضالعیت موجود نظام آموزش عمومی و عالی ایران از حیث مالیه شالرح داده شالده اسالت 

اختصالای یافتن درصالد کمی از تولید ناخالص ملی به آموزش و پژوهش ]کسالری دائمی بودجه و  که برشالماری آن شالامل:

وپرورش[، وابسالالالتگی بیش از حد بودجه به دولت و اقتصالالالاد  وزشها مختلف آمهای مالی در ارگان وجود پیوسالالالته بحران 

نفتی، سالالیطره سالالیاسالالت زدگی و وجود جناح بندی سالالیاسالالی بر نظام آموزشالالی کشالالور، متمرکز بودن نظام حکمرانی در 

کنشالی و سالاالرانه بر نظام آموزشالی، نبود هممراتبی و دیوان ها و حاکم بودن فرایند ساللساللهگیریتصالمیم سالازی و تصالمیم

ی انجام شالالالده در قلمرو هاپژوهشتوجهی به دانش و  ی مختلف در قبال نظام آموزشالالالی، کمهادسالالالتگاههماهنگی بین 

اقتصالاد آموزش و کمبود متخصالص در این حوزه، نبود سالازوکاری برای تنوع بخشالی در بودجه نظام آموزشالی و ناتوانی در 

وپرورش، آموزش عالی و صالالنعت، نبود بسالالتری برای  جذب اعتبار الزم از منابع خارجی، گسالالسالالت پیوسالالته میان آموزش

های نفعان مختلف، وجود تناقض و پارودکس در اسالالالناد باالدسالالالتی نگاشالالالته شالالالده برای نظاممشالالالارکت و مدیریت ذی

برنامگی سالت، عدم شالناخت و باور مسالالوالن به آموزشالی، وجود دورریزهای مالی فراوان در نظام آموزشالی که ناشالی از بی

هالای نظالام آموزشالالالی در جالامعاله، تعالدد مراکز تصالالالمیم گیر در نظالام آموزشالالالی و وجود برخی  ی کالارویژهاهمیالت و کنشالالالگر

های ای، کژکاردی و سالنتی بودن روش بودجه ریزی در نظام آموزشالی، نبود شالفافیت در صالورتخانههای فراوزارتدخالت

های مشالخص  انجامد، نبود برنامهه میمالی توام با عدم نظارت دولتی که به عدم پاسالخگویی در قبال بودجه مصالر  شالد

شالود و های عملیاتی میان مدت برای دسالتیابی به آن، کهنگی و سالاختار سالنتی حاکم بر نظام آموزشالی میو تدوین برنامه

های نظیر دریافت مالیات از از: تصالویب الیحهاند رفت بیان شالد که عبارتهای پیشالنهادی برون در آخرین فاز، سالیاسالت

آموزش باله بخش  مالالیالات و اختصالالالالای دادن آن  از  ت ییر پالارادایم فکری نهالادهالای معالا   عالالی،  و آموزش  وپرورش 

وپرورش و آموزش عالی، تبدیل شالدن آموزش و پژوهش به دغدغه دولت و نه در حاشالیه ماندن  ی در آموزشگذارسالیاسالت

ها در عنوان وظیفه دولتهای آموزشالی بهمالیه نظامتأمین    بودجه بیشالتر به آموزش عالی چراکهها و اختصالای دادن  آن 

وپرورش و آموزش  شالود، اختصالای دادن سالهم بیشالتری از تولید ناخالص داخلی به بخش آموزشتمام جوامع تلقی می
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و  هادانشالگاههیالت امنای در   های آموزشالی، حرکت به سالمت حکمرانیو ترویج فرهنس وقف به نهادی نهادسالازیعالی،  

های بلندمدت در بخش آموزش،  گذاریها و سالرمایهریزیها و برنامهنفعان، اتخاذ سالیاسالتمدارس با مشالارکت واقعی ذی

های نظام آموزشالی در بخش اقتصالادی، ایجاد پیوند بین نظام علمی کشالور و نظام اقتصالادی جهت اسالتفاده از خروجی

های مالی پرداخت توام صالورت  سالازیشالفا ردی نظام آموزشالی و انجام اصالالحات مسالتمر، کاوش در باب چرایی بدکارک

با نظارت مسالتمر از چگونگی مصالر  بودجه تخصالیص یافته، حمایت از اسالتقالل نهادهای آموزشالی و تفویض اختیار به 

ع بخشالالی به مالیه نظام آموزشالالی، تنو تأمین   تر، سالالرمایه سالالازی و مشالالارکت دادن بخش خصالالوصالالی درسالالطوح پایین

ای و سالیاسالی به های مدیریتی و عبور از مدیریت ساللیقههای درآمدی نظام آموزشالی، دگرگونی در سالبک و شالیوهشالیوه

، بازنگری و بهسالازی نظام آموزشالی کشالور، نگاشالتن نقشاله راه جامع دقیق و دهیسالامان گزینش برمبنای شالایسالتگی،  

نفعالان گونالاگون ]باله صالالالورت پالایین باله بالاال[، ایجالاد  ارکالت ذیهالای عملیالاتی برای دسالالالتیالابی باله آن بالا مشالالالتالدوین برنالاماله

سالازوکارهای اثربخش برای ارتباط مسالتمر نظام آموزشالی با صالنعت، ت ییر فرهنس و ترویج فرهنس کارآفرینی در جامعه، 

مالالی بالا الگوگیری از تجالارب موفق دیگر  تالأمین    بینی ومهنالدسالالالی مجالدد و طراحی نیالازهالای مالالی و اعتبالاری در پیش

عمال اولویت دروحرفههای فنیشالورها، اسالتانداردسالازی هنرسالتان ک منابع انسالانی، تجهیزات و تأمین   ای و کاردانش و اع

های آموزشالالالی ایران مالی نظامتأمین   های پژوهش، پرپیداسالالالت کهباشالالالد. بر اسالالالاس یافتهها میامکالانات مورد نیاز آن 

های آموزشی در رهبری  باشد که با توجه به نقش نظامواجه میتوجهی م)عمومی و عالی( با مشکالت و کمبودهای قابل

 .  باشدها میریزیها و برنامهیگذارسیاستتر در جامعه به سمت توسعه همه جانبه نیازمند توجه جدی

 .  وپرورش، آموزش عالیمالی، آسیب شناسی، آموزشتأمین   کلمات کلیدی:

 مقدمه

شالالالوند )دوئرنبرگر و ترین عوامل خلق نوآوری و رشالالالد اقتصالالالادی جوامع محسالالالوب میمهمهای آموزشالالالی یکی از نظام

های آموزشالالی در سالالراسالالر جهان در کشالالورهای درحال توسالالعه و توسالالعه یافته (. با این وجود، نظام۲۰۱۸،  1وارنینس

ی آموزش عمومی  هاسالاختاری متفاوتی از نظر سالهم تخصالیص دهنده از تولید ناخالص داخلی به آموزش، ترکیب هزینه

های  ها مالیاله نظالامهای تحصالالالیلی دارند در واقع وجه تمالایز آن های تحصالالالیالل اجبالاری و گوناگونی رشالالالتالهو عالی، سالالالال

(. چراکه همواره به لحاظ  ۲۰۱۹و همکاران،    2باشد( )دیجیاکینوباشد )تقابل دیدگاه دولتی و خصوصی میآموزشی می

مالی آموزش بر  تأمین  ه آیا آموزش کاالی عمومی اسالت یا خصالوصالی های مطرح بوده اسالت کشالناسالی پرسالشدیرینه

ها و آراا متضالادی در نظام آموزشالی  گیری دیدگاههای فوق منجر به شالکلعهده بخش خصالوصالی اسالت یا دولتی . پرسالش

 شالالالده اسالالالت کاله هر کالدام طرفالداران و منتقالدان خالای خود را دارنالد. از این رو ابتالدا چیسالالالتی آموزش از منظر عمومی و

 گردد.های آموزش در این باره تحلیل میگیرد و سپس جایگاه نظامخصوصی مورد کاوش قرار می

در یک سر طیف، کاالی عمومی، کاالی ست که دولت برای استفاده عموم مردم تولید و این کاال به شکل جمعی مصر   

نکه بازار در تولید این کاالها ناتوان اسالت گیرد مرل امنیت ملی نکته دیگر ایشالود و در اختیار اقشالار مختلف قرار میمی

اسالالالالت؛ الف( چراکاله نمی بنالابراین کالاالی عمومی دارای دو صالالالفالت  آن مسالالالترنی کرد.  از مصالالالر   توان عالده ای را 

 
1 Duerrenberger  & Warning 

2 Di Gioacchino 
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؛ ب( رقابت ناپذیری به این معنا که  کندمیاسالترناناپذیری: یعنی دسالترسالی یک نفر به آن دسالترسالی دیگران را محدود ن

. همان طور که بیان شالد، بخش  کندمین از رفاه و مطلوبیت دسالترسالی گروه دیگر به آن کاال کم ندسالترسالی یک گروه به آ

باشالند و هزینه  کنندگان آن بی شالمار میگذاری در این نوع کاالها ندارد چراکه مصالر خصالوصالی تمایلی برای سالرمایه

ن باورند بخش خصوصی از نظر هستارشناسی باشد. در نقد این رویکرد، منتقدان بر اینهایی تولید آن نزدیک به صفر می

و ذاتی از بخش دولتی با پیش فرد ظرفیت انتخاب آزاد برای افراد )در انتخاب مدرساله، دانشالگاه( کارآمدتر اسالت چراکه  

(. به طور کلی، بر پایه نظریه ۲۰۱۲، 2؛ بال۲۰۱۵،  1باشالد )ایونز و داویسرویکرد دولتی در تضالاد با منافع شالخصالی می

شالود به دلیل اینکه در این دیدگاه در زمینه آموزش و بهداشالت  گذاری بخش خصالوصالی مؤثرتر تلقی مینالولیبرال سالرمایه

هالای متعالددی را افراد برای انتخالاب در اختیالار  بالاشالالالنالد و بر این بالاورنالد کاله بالایالد گزینالهپالایبنالد باله یالک اسالالالتالدالل اخالقی می

ای مختلف اقتصالادی و اجتماعی به انحصالار طلبی خود پایان دهد و هداشالته باشالند به همین دلیل دولت باید در بخش

(. طرفداران افراطی خصالوصالی سالازی معتقدند که هر ۲۰۱۴، 3ها را به بخش خصالوصالی واگذار کند )مورگان و وایتآن 

قادر   وریهای آموزشالالی نسالالبت به نیازهای فراگیران و کارفرمایان پاسالالخگو باشالالند عالوه بر ایجاد بهرهچه بیشالالتر نظام

 (.  ۲۰۰۴،  4باشند اهدا  نظام آموزشی را نیز بهبود بخشند )جانستون می

سالوی دگر آن، کاالی خصالوصالی، کاالی که اسالترناپذیر و رقابتی باشالد بدین معنا که دسالترسالی یک فرد به آن، اسالتفاده و 

فقط خود فرد از خدمات   دکنمیدسالترسالی دیگران را به همان کاال محدود کند برای نمونه وقتی فردی موبایل خریداری 

شالالالود. در نقالد این گردد بنالابراین فرد دیگری از دسالالالترسالالالی باله خالدمالات همالان موبالایالل محروم میمنالد میآن موبالایالل بهره

آموزان با  تواند کیفیت آموزش را تضالالعیف کند و مانع دسالالترسالالی دانشرویکرد، متعقدند خصالالوصالالی سالالازی آموزش می

،  5متوسالالالط شالالالود و در نتیجاله در بلنالدمالدت عواقالب زیالان بالاری در پی دارد )اهرنبر   هالای کم در آمالد و یالا بالا درآمالدخالانواده

(. گروهی دیگر در نقالد پالارادایم نالولیبرالسالالالیم معتقالدنالد در این رویکرد آموزش فقط باله خالاطر پول ارزشالالالمنالد تلقی ۲۰۰۶

محروم خواهند شالالد این رویکرد های آن را ندارند از اسالالتفاده آن شالالود بنابراین افرادی که توان مالی پرداخت هزینهمی

و یکی از پیامدهای آن کاهش رفاه عمومی مردم و دامن زدن افزایش    کندمیهای زیادی به پیشالالرفت علم وارد خسالالارت

( نیز بر این بالاورنالد کاله نالولیبرالیسالالالم از ایالدئولوژی  ۱۹۹۱)  8(. ولز و همکالاران ۲۰۱۵،  7)کویکی  6نالابرابری خواهالد بود

. از این رو، بازتاب کوچک شالالالدن دولت به معنای سالالالرمایه  کندمیازار، به جای دولت، حمایت  برتری تخصالالالیص منابع ب

 
1 Evans  & Davies 

2 Ball 

3 Morgan  & White 

4 Johnstone 

5 Ehrenberg 

ها،  مراتبی ارزشداری دانسالته و معتقدند که سالاختار ساللساللهها نابرابری آموزشالی را بخشالی از تار و پود جامعه سالرمایههمسالو با نظریه بازتولید اجتماعی، آن 6

و روابط موجود در کالس اسالالالت. باله عبالارت دیگر، مالدرسالالاله نهالادی اسالالالت کاله   مراتالبسالالاللسالالاللالههالایی کاله در عرصالالاله کالار وجود دارد، همالان هنجالارهالا و مهالارت

 بخشد. های موجود بین طبقات اجتماعی را باز تولید کرده و مشروعیت مینابرابری

7 Kocaqi 

8 Wells et al 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8
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وپرورش اسالت که پیامدهای عمیقی بر جامعه دارد. در واقع لیبرالیسالم اقتصالادی که  کمتر برای رفاه اجتماعی و آموزش

و   2های جهانیو سالازمان   1انوسالیههای مختلف منطقه ای همانند اتحادیه همکاری اقتصالادی آسالیا و اقیتوسالط سالازمان 

باشالد که دسالته آخر اثر میلیونها اسالکلت را از ها تقویت شالده اسالت آنچنان در حال جارو کردن جهان میمابقی سالازمان 

(. عالوه بر این، موج نالولیبرالسالالیم در کشالالورهای درحال توسالالعه منازعات را در  ۱۹۹۹،  3گذارند )چنسخود برجای می

شالالود و به دهد، فقر و بیماری به علت رقابت نابرابر در این کشالالورها بیشالالتر میهای قومی افزایش میها و گروهفرقهبین 

گیرد شود و حکمرانی آمرانه ای شکل میعلت پایین بودن تخصص و سطن سواد، یک گروه نخبه بر قشر توده مسلط می

وجه به آنچه شالالرح آن رفت، آموزش یک کاالی شالالبه عمومی  که در تضالالاد با روح مردم سالالاالری و دموکراسالالی اسالالت. با ت

باشالد. )کاالی عمومی  کاالی خصالوصالی( خصالوصالی بدین جهت که آموزش عالی منافع شالخصالی  )ارجحیت دار( می

وری باالتر، افزایش توان یادگیری، ارتقاا سالطن بهداشالت فردی اش نظیر: درآمد باالتر، بهرهبسالیاری برای فرد و خانواده

هالای آموزش فرزنالدان خود را پرداخالت کننالد )تمالامالا  ا در پی دارد باله دلیالل این منالافع والالدین حالاضالالالرنالد تمالام هزینالهو غیره ر 

توجهی )آثار خارجی شالالالود که آثار اجتماعی قابلخصالالالوصالالالی نیسالالالت( اما آموزش بدین جهت کاالی عمومی تلقی می

ای اجتماعی و اقتصادی، توسعه سیاسی و پرورش  ها )توسعه ملی و منطقه ای، پاسخگویی به نیازهمربت( را برای دولت

. لذا هرچه 4شالالهروندان خردمند، رشالالد فرهنگی، تربیت نیروی انسالالانی متخصالالص در جهت تولید و غیره( را در بر دارد

مالی خصوصی و تأمین   شود. بنابراین باگذاری بیشتر میمنافع اجتماعی آموزش بیشتر باشد تمایل دولت برای سرمایه

این رویکرد، فراگیران عالوه بر دریافت منافع شالالخصالالی مد نظرشالالان، منافع اجتماعی را نیز برای جامعه خلق  دولتی در

های تولید یک کشالور را در ابعاد مختلف ارتقاا بخشالند )ماسالتینا و توانند ظرفیتکنند چراکه افراد تحصالیل کرده میمی

 (.۲۰۱۱، 5کریتان 

 شناسی کاالهاگاه آموزش در نوع( بازنمایی جای۱نگاره )

 

 

 های آموزشیمالیه نظامتأمین  سازوکارهای

هالای آموزشالالالی وجود دارد؛ یکی نگرش نهالاده ای و دیگری نگرش دو نگرش اصالالاللی نسالالالبالت باله منالابع مالالی در نظالام

شالود و به کمک آن عنوان اصاللی ترین عامل و نهاده در نظر گرفته میی. در نگرش نهاده ای منابع مالی بهگذارسالیاسالت

و تدارک تجهیزات آموزشالی  تأمین    فضالای آموزشالی،سالایر عوامل آموزشالی مانند به خدمت گرفتن نیروی انسالانی، توسالعه 

و تدارک تجهیزات آموزشالی و تهیه منابع درسالی تأمین    مانند به خدمت گرفتن نیروی انسالانی، توسالعه فضالای آموزشالی،

 
1 APEC 

2 GATT 

3 Chenge 

 شود. بندی میمنافع آموزشی به دو دسته اجتماعی و خصوصی )شخصی( دسته 4

5 Moşteanu & CREŢAN 

 آموزش 

 خصوصی  عمومی
شبه  

 عمومی
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مالی حسالاسالیت و توجهی ندارند و نیز  تأمین    های آموزشالی به چگونگیشالود لذا در چنین نگرشالی عامالن نظامفراهم می

دار نیستند اما در نگرش ان منابع مالی، نقش و رسالتی در ارتباط با نحوه مصر  و هزینه کردن منابع عهدهکنندگتأمین

ی و گذارسالالالیاسالالالتشالالالود با این حال قابلیت  ترین نهاده در نظر گرفته میعنوان مهمی، منابع مالی بهگذارسالالالیاسالالالت

لیت امور مختلف آموزش و تربیت نیروی انسانی از طریق  مدیریتی یا راهبری برای آن قائل است با در نظر گرفتن این قاب

های آموزشی  مالیه نظامتأمین   (. برای۱۳۹۴شود )نادری، و تخصیص منابع مالی مدیریت و راهبری میتأمین  چگونگی

( منالابع ۲( منالابع دولتی و  ۱گیرنالد؛  بنالدی جالای میشالالالود کاله باله طور کلی در دو دسالالالتالهاز منالابع مختلفی اسالالالتفالاده می

مالیه آموزش؛ عدم امکان خرید و فروش  تأمین   های لزوم دخالت دولت درردولتی )خصالالالوصالالالی(. از جمله اسالالالتداللغی

سالرمایه انسالانی و وجود ریسالک و عدم اطمینان )فقدان بازار کامل سالرمایه برای آموزش(، طوالنی بودن زمان سالرمایه و 

های اقتصالادی به صالان اطالعات کامل(، وجود صالرفهتصالمیم گیری والدین درباره سالطن و نوع آموزش فرزندان شالان )نق

یالابالد لالذا بالا کالارکرد کالارآمالد بالازار مقیالاس کاله بالا افزایش تعالداد افراد تحالت تعلیم، هزیناله متوسالالالط آموزش یالک فرد کالاهش می

مندی  اند )اصل برگشت به غیر(، بهرهگذاری نکردهمنطبق نیست، منتفع شدن سایر افرادی که در زمینه آموزش سرمایه

گذاری )اصل عامل اصلی( و توجه به از مزایای خصوصی آموزش توسط فرد آموزش دیده و عدم تمایل والدین به سرمایه

های گذاری برای آموزش گروهشالالوند یا عدم سالالرمایههایی که در بازار با کم توجهی مواجه میگذاری در رشالالتهسالالرمایه

های ذاتی یا  ویژه افرادی که از تواناییی کلیه افراد جامعه، بهمندی از امکانات آموزشالالالی براخای )اصالالالل کارایی(، بهره

 (. اما به مرور زمان، میزان مداخله دولت در۱۳۸۳باشالد )نادری، اقتصالادی برخودار نیسالتند )اصالل برابری و عدالت( می

یان اقتصالادی قرار هایشالان و کارفرماتأثیر میزان مالی بخش خصالوصالی اعم از فراگیران، خانوادهمنابع مالی تحتتأمین  

گرفت و سالالالهم این بخش افزایش یافت. عامل اصالالاللی آن، ت ییر شالالالرایط حاکم بر کارکرد بازار برای آموزش، به واسالالالطاله  

های آموزشالالی را افزایش تقاضالالا از جانب افرادی جسالالتجو کرد که عالقه و توانمندی الزم برای پرداخت بخشالالی از هزینه

های آموزشالی  کنند و تمام یا بخشالی از هزینهع که واحدهای آموزشالی احداح میدارند و نیز کارفرمایان و صالاحبان صالنای

مالی بیشالتر به سالمت بازار با مشالتری مداری گرایش پیدا کرده اسالت که  تأمین    های اخیرپردازند. از این رو، در دههرا می

منافع خصالالوصالالی و ایجاد انگیزه منابع مالی و از دیگر سالالو، افزایش  تأمین  ناشالالی از کاهش توان مالی دولت در اسالالتمرار

 (.۱۳۸۸مالیه آموزش است )عزتی،  تأمین   های خصوصی درها و بنگاهافراد، خانواده

( کفایت: عواملی نظیر متقاضالالیان  ۱پذیرد:  های آموزشالالی بر حسالالب سالاله معیار صالالورت میمالی نظامتأمین   در مجموع،

ی حالداکرر تولیالد محصالالالول یالا تحقق حالداکرر اهالدا  بالا ( کالارایی: باله معنالا۲آموزش، توان مالالی و نوع سالالالاختالار آموزش؛  

باشالد  ( عدالت: به معنای امکان برخورداری از آموزش عالی تا سالطن مورد اسالتحقاق می۳اسالتفاده از منابع در دسالترس؛ 

باشالالند که در ادامه به برخی از این موارد مالیه آموزش بسالالیار متنوع و متفاوت میتأمین  (. سالالازوکارهای۱۳۸۸)عزتی،  

شالود و فراگیران هیو مبل ی شالود؛ منابع دولتی: که در آن )همه یا بخشالی( از آموزش به صالورت رایگان ارائه میشالاره میا

های آموزشالالی:  شالالوند؛ حواله یا بنپردازند؛ شالالهریه: در آن متقاضالالیان آموزش، هزینه آموزش را متقبل میبابت آن نمی

ها به منظور خرید خدمات آموزشالالی  ها را در اختیار خانوادهار، این بندولت بر اسالالاس میزان درآمد و تعداد فرزندان خانو

هایی را به صالالورت بالعود در اختیار فراگیران  های مردمی: دولت از طریق صالالندوق کمکدهد؛ اعطای کمکقرار می

سالالالاز،  های مردمی: منابعی همچون خیرین مدرسالالالهمالی از طریق مشالالالارکتتأمین   های تحصالالالیلی ودهد؛ وامقرار می

داران غیردولتی، هدایا، نذورات و وجوه شالرعی، وقف زمین، اختصالای دادن درصالدی از فروش و غیره از جمله خوابگاه

تأمین   (. در پژوهشالی دیگر چهار منبع۱۳۸۸باشالد )نادری، مالیه آموزش میتأمین   راهکارهای جلب مشالارکت مردمی در



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

191 
 

 مؤسالالسالالاتهای گذاریها، موقوفات و سالالرمایه( دارایی۱ود؛  بندی شالالده بمالی نظام آموزش عالی به شالالرح زیر دسالالته

آموزشالی آزادی عمل وسالیعی در رابطه با کاربرد منابع   مؤسالسالاتخیریه که   مؤسالسالاتهای  آموزش عالی و همچنین کمک

  ( فروش خدمات آموزشالی و پژوهشالی: ۲شالود؛  ها کاسالته میمالی حاصالل از این منابع دارند اما در طول زمان از نقش آن 

الیت هاسالالالت این منابع فعهای دولتی از بازرترین آن های اقتصالالالادی و سالالالازمان مالی از افراد یا خانواده ها، بنگاهتأمین  

( منالابع دولتی: مبتنی بر منالابع قالدرت مرکزی هسالالالتنالد و دولالت ۳محور هسالالالتنالد و گرایش باله سالالالمالت رویکرد بالازار دارنالد؛ 

( ۴باشالد؛  آموزشالی، مسالالول اطمینان پیدا کردن از نحوه مناسالب خرج کردن آن نیز می  مؤسالسالاتمالی  تأمین    عالوه بر

باشالد و از محل حامیان خارجی توسالعه آموزش عالی بعد میالمللی: بیشالتر خای اواسالط قرن بیسالتم به های بینکمک

 (.  ۱۳۹۲گیرد )نادری و همکاران،  سرچشمه می

 های آموزشی  مالی در نظامتأمین   موردکاوی

تأمین   آمریکا: در ایاالت متحده بودجه مدارس دولتی در درجه اول توسالالالط ایاالت و بخشالالالی از آن توسالالالط دولت محلی

 که   کندمیتأمین   وچکتری از بودجه راگردد دولت فدرال بخش کمی
 
صالر  سالاخت و سالاز، حمل و نقل و یا سالایر   عموما

 اهالدا  غیر آموزشالالالی می
 
آموزش آموزان مقالاطع ابتالدایی و دبیرسالالالتالان ایالاالت متحالده باله درصالالالد دانش  ۱۱گردد. تقریبالا

تأمین  هاریق شالهریههای دولتی خود را از طروند. مدارس خصالوصالی باید بخش مهمی از بودجهمدارس خصالوصالی می

هایی را از کلیسالالای خود، اعانات یا سالالایر منابع نیز کسالالب کنند. متوسالالط شالالهریه یک کنند گرچند ممکن اسالالت بودجه

دالر    ۳۵۰۰دالر بوده اسالت. متوسالط شالهریه مدارس ابتدایی کمتر از    ۴۶۸۹،  ۲۰۰۳مدرساله خصالوصالی آمریکایی در سالال 

 دالر بوده اسالالت. مدارس وابسالالته به کلیسالالا   ۶۰۵۲ها و متوسالالط شالالهریه دبیرسالالتان 
 
هسالالتند و مدارس   ترارزان   معموال

 دالر    ۲۰۰۰۰کننالد ممکن اسالالالت  آموزان خود را فراهم میکاله غالذا و مسالالالکن دانش  روزیشالالالبالاناله
 
مبلغ بیشالالالتری را  غالالبالا

وجهی از منالابع از ت(. در بخش آموزش عالالی، بخش قالابالل۱۳۹۵کننالد )احمالدی و همکالاران،  عنوان شالالالهریاله مطالالباله میباله

منابع مالی آموزش عالی در این کشالور به تأمین   گردد. اما در شالکل کلی آن،میتأمین    از طریق بخش خصالوصالی  1مالی

گیرد.  صالورت می  4و درآمدهای حاصالل از تحقیقات و اعانات خیرخواهانه 3های دانشالجویی، شالهریه2ساله شالکل؛ دولتی

های فدرال مبالغ هنگفتی را برای حمایت از تحصالالیالت عالی از طریق برنامهها، هر سالالال مالیات دهندگان افزون بر این

پرداخالت   ۱۹۶۵قالانون تحصالالالیالت عالالی از سالالالال    IVهالای مالالی دانشالالالجویی کاله تحالت عنوان  مختلف در قالالالب کمالک

کمک میلیارد دالری را برای   ۱۲۳، دولت فدرال کمک مالی بالغ بر ۲۰۱۶کنند. برای نمونه در سالال تحصالیلی سالال می

 ان نیز  گذار سالالیاسالالتمیلیون دانشالالجو پرداخت کرد.    ۱۳به حدود  
 
کنند،  از هزینه این وجوه )عمومی( حمایت می عموما

اندازهای شالال لی و شالالود بلکه مزایای دیگری از قبیل افزایش چشالالمچراکه مزایای آموزش عالی تنها معطو  به فرد نمی

یابند، سالبب اصالالح سالبک و درآمد باالتر و غیره در پی دارد. بنابراین افرادی که به سالطن باالتری از تحصالیالت دسالت می

 
 درصد  80بیش از   1

ا طور کلی، دولت فدرال بهای دولتی همانند مؤسالالالسالالالات ملی بهداشالالالت ایاالت متحده آمریکا، وزارت دفاع آمریکا، وزارت نیرو و بنیاد ملی علوم. بهارگان 2

 گیری موسسات آموزش عالی دارد. تأثیرگذاری هر چند کم بر روی تصمیم  federal grantsاعطای مبالغ بودجه همانند 

 شهریه دانشجویان در ایاالت متحده آمریکا بسیار باالست.  3

س وقف به مؤسالالسالالات آموزشالالی در ایاالت  دهد. فرهنهای خیرخواهانه شالالکل میتوجهی از مالیه آموزش عالی آمریکا از طریق صالالنعت و کمکبخش قابل 4

 مبلغ ، دانشگاه۲۰۰۷متحده در هیو جای دنیا نظیر ندارد برای نمونه در سال 
 
 میلیارد دالر هدایای نقدی دریافت نمودند.  ۳۰های آمریکا مجموعا
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 کنند، لذا اها و اجتماعات مشالارکت میگیرییمشالوند و به طور مرتب در ر شالان میزندگی شالیوه
 
پذیری  ل اشالت الحتما

 مالیات بیشتری هم به دولت پرداخت میها افزایش میآن 
 
 (.۲۰۱۷، 2)کمیته سنا  1کنندیابد و طبیعتا

ای گونهمنطقه به  ۱۰۶ه عمومی خود را بین  درصالالد از بودج  ۸۵وپرورش انگلسالالتان، هر سالالاله انگلسالالتان: وزارت آموزش

نماید. البته کمک تأمین   های سالرمایه ای و جاری خود را از این بودجهدرصالد هزینه  ۵۰که بتواند حداقل    کندمیتقسالیم  

منطقاله    ۱۰۶یابد و بقیاله بودجه مورد نظر در وپرورش انگلسالالالتالان به برخی از منالاطق افزایش میدسالالالتگالاه مرکزی آموزش

از راهآموزش نالاحیاله باله  ۱گردد؛  میتالأمین    هالا و منالابع زیروپرورش  از مالالیالات بر درآمالد مردم  ( تخصالالالیص قسالالالمتی 

آمد ناشالی از خرید و فروش امالک و وسالایل و مواد مصالرفی شالدنی، مسالافرت ها شالامل در وپرورش. اینگونه مالیاتآموزش

های حمل و نقل، مالیات بر درآمد  ها، درآمد ناشالالالی از جذب توریسالالالت، درآمد اسالالالتخراج معادن، مالیات بر درآمد بنگاه

ل درصد مربوطه شود. شایان به ذکر است که دریافت مالیات و تحویبخش صنایع، خدمات و کشاورزی منطقه و غیره می

( هدایا و موقوفات و درآمد ناشالی ۲دهند؛  ها بسالیار دقیق و سالنجیده انجام میوپرورش را شالهرداریهای آموزشبه کمیته

ای، از های آموزش حرفهویژه صالالاحبان صالالنایع در ایجاد مراکز و کانون گذاری بخش خصالالوصالالی، به( سالالرمایه۳از آن ها؛ 

ای بالار سالالالنگینی بر دوش مقالامالات محلی  وحرفالهترش مراکز آموزش فنیگالذاری در جهالت گسالالالآنجالایی کاله سالالالرمالایاله

گذاری های صالنایع، در سالرمایهوپرورش گذاشالته بود، اجازه داده شالد تا صالاحبان حر  و مشالاغل مختلف و بخشآموزش

های  درصالالد هزینه  ۵۰و اداره امور و مدیریت این مراکز آموزشالالی مشالالارکت و همکاری مسالالتمر داشالالته باشالالند و به میزان  

کننالد و هزیناله  میتالأمین    وپرورشهالای ضالالالمن خالدمالت معلمالان را، مقالامالات محلی آموزشنمالاینالد. هزینالهتالأمین    مربوط را

تأمین   (. در نظام آموزش عالی انگلسالتان،۱۳۸۶باشالد )عصالاره، پوند می  ۱۵۰۰آموز در انگسالتان بالغ بر  سالرانه هر دانش

مالی هر  تأمین   باشالالد. بدین ترتیب درهای کیفی میرعایت شالالاخصمالی، پایه به عالوه پول حاشالالیه و اضالالافی بر طبق 

شالود  های عملکردی، کیفیت و کارایی تعیین می، عالوه بر بودجه سالال قبل و پایه، میزان تورم بر اسالاس شالاخصمؤسالساله

مالالی آموزش عالالی انگلیس تالأمین    مالالی آموزش عالالی انگلسالالالتالان شالالالامالل، شالالالورایتالأمین    هالای(. شالالالورا۱۳۸۸)عزتی،  

(HEFCE  ؛ توزیع کننده بودجه عمومی در آموزش و پژوهش برای)ها اسالالت. انجام این کار، با هد   و کالج هادانشالالگاه

شالود لذا این شالورا نقش کلیدی در تضالمین ارتقاا آموزش و تحقیقات با کیفیت باال در یک بخش مالی شالفا  انجام می

(؛ در ژوئن  SHEFCمالی آموزش عالی اسالکاتلند )أمین  ت  ؛ شالورایکندمیپاسالخگویی و ترویج عملکردهای درسالت ایفا 

عنوان یک نهاد دولتی غیر دپارتمانی با مسالالولیت اسالکاتلند تاسالیس شالد. شالورای حمایت مالی برای آموزش،  به  ۱۹۹۲

مالی آموزش  تأمین    ؛ شالالورایکندمیمالی  تأمین   های مرتبط در مؤسالالسالالات آموزش عالی اسالالکاتلند راپژوهش و فعالیت

بر عهده گرفت. این بودجه را   ۱۹۹۳ا از آوریل  بودجه تحصالالیالت عالی در ولز ر تأمین    (؛ مسالالالولیتHEFCWعالی ولز )

تأمین   آموزش عالی  مؤسالسالههای مربوطه در دوازده  که توسالط مجلس ملی ولز برای حمایت از تحصالیل، تحقیق و فعالیت

 های تحصیالت تکمیلیهای آموزش عالی در کالجافزون بر این، این صندوق همچنین برای دوره کندمیشود، اداره  می

ی جوانان و هامهارت(؛ هد  اصالاللی آن این اسالالت که FEFCدهد؛ شالالورای یادگیری و مهارت )لی را انجام میماتأمین  

 
یت اجتماعی، منابع مصالرفی، بهبود بهداشالت و به طور کلی منافع شالخصالی آموزش: افزایش درآمد، افزایش اشالت ال پذیری تحصالیل کرده ها؛ بهبود موقع 1

عه و  سالالمت و... منافع اجتماعی آموزش: بهبود رشالد اقتصالادی، مناسالب تر توزیع درآمد، توسالعه فعالیت ها و فرصالت های شال لی، مهار رشالد جمعیت، توسال

 ... مشارکت سیاسی، مهار جرایم و خالفهای اجتماعی، ارتقاا سطن سالمت و بهداشت جامعه و.

2 senate committee 
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بزرگسالالاالن انگلسالالتان را ارتقاا و بهبود ببخشالالد، و اطمینان حاصالالل کند که نیروی کار از یک اسالالتاندارد جهانی برخودار 

 (.۲۰۰۵، 1است )کمیسیون آموزش عالی در بریتانیا

درصد   ۳۵حدود  -های خصوصی شود، درصد بودجهمالی میتأمین  عالی در روسیه عمدتا توسط دولت  روسیه: آموزش

باشالد که به نسالبت دیگر کشالورهای عضالو سالازمان همکاری می  ۲۰۱۳آموزش عالی در سالال   مؤسالسالاتهای  از تمام هزینه

ی عمومی را فراهم هادانشالگاهو توسالعه اقتصالادی بیشالتر اسالت. دولت در سالطن فدرال و محلی بخش اعظمی از بودجه 

دهد تا برای کمک مالی از دولت درخواسالالت  ی خصالالوصالالی اجازه میهادانشالالگاه. ت ییرات قانونی اخیر نیز به کندمی

های گذشالته افزایش یافته اسالت؛ برای مرال، های تحصالیل در دههاین حال، سالهم منابع مالی دانشالگاه از هزینه کنند. با

درصالالد   ۵۷.۵به   ۱۳.۱کردند از  ، درصالالد دانشالالجویانی که هزینه تحصالالیل را پرداخت می۲۰۰۵و    ۱۹۹۵های بین سالالال

شالود. لذا در بخش عمومی نیز گرانتر تمام می افزایش یافته اسالت. در نتیجه، آموزش برای بسالیاری از دانشالجویان حتی

کننالد ولی بسالالالیالاری از کننالد رایگالان اجالازه تحصالالالیالل را پیالدا می)بالاالیی( کسالالالب می EGE فقط دانشالالالجویالانی کاله نمرات

دالر( برای مدرک    ۲،۴۳۲دالر به   ۲،۰۸۴هزار روبل )  ۱۴۰-۱۲۰دانشالالجویان هزینه تحصالالیلی سالالاالنه را به طور متوسالالط 

درصالد   ۱۱به بیش از    ۲۰۱۴کنند. چراکه نرد تورم در سالال  پرداخت می ۴،۳۴۳-۸۲۲هزار روبل،  ۲۵۰-۲۲۰لیسالانس و  

توجهی افزایش دهند، در های تحصالیالت را به شالکل قابلی روسالی هزینههادانشالگاهافزایش یافته اسالت تا بسالیاری از  

کاهش یافته اسالت. با این وجود،    ۲۰۱۵دالر در سالال   ۵۵۸درصالد به   ۳۵مان حالی که میانگین درآمد ماهانه به طور همز

درصالد   ۲.۷عنوان درصالد تولید ناخالص داخلی از های آموزش عالی روسالیه بهکل هزینه  ۲۰۱۳و   ۲۰۰۵های بین سالال

 (.۲۰۱۷، 2افزایش یافته است )خدمات آموزشی جهانی  ۲۰۱۳درصد در سال   ۳.۸به   ۲۰۰۵در سال 

آغاز شالد و دیگری    ۱۹۸۷سالنگاپور: در سالنگاپور دولت دو طرح را به اجرا در آورد: یکی طرح مدارس مسالتقل که در سالال 

آغاز گردید. بر اسالاس طرح ارسالالی، مدارس دولتی موجود و تحت حمایت    ۱۹۹۳طرح مدارس خودگردان که در سالال  

های دولتی نیز برخوردار در عین حال از کمکخصالالوصالالی تبدیل شالالوند و    مؤسالالسالالات)ّبخش عمومی( اجازه دارند تا به 

، باال  کندمیهای خود را تا سالالقفی که دولت تعیین خصالالوصالالی مجازند تا شالالهریه  مؤسالالسالالاتگردند این مدارس همانند 

آموزان اعمال  های درسالالی و در اسالالتخدام کارمند و ثبت نام دانشتوانند در مورد برنامهببرند. مدارس فوق همچنین می

    ۱۹۹۵تری از نظریه شالالهریه تعیین کرده اسالالت. در سالالال د. هر چند که سالالقف پایینکنترل نماین
 
  ۱۵۰سالالنگاپور تقریبا

مدرسالاله    ۸مدرسالاله از این   ۲مدرسالاله مسالالتقل بودند،   ۸مدرسالاله خودگردان و    ۱۲مدرسالاله متوسالالط داشالالت که از این تعداد 

مدرساله    ۴۰مدرساله دولتی و   ۸ردان  مدرساله دیگر مدارس حمایت شالده بودند و از میان مدارس خودگ  ۶مسالتقل دولتی و 

آموزش فنی   مؤسالالسالالهکل هزینه سالالرانه آموزش در یک سالالال در   ۲۰۰۳(. در سالالال ۱۳۸۵حمایت شالالده بودند )ملکی،  

دالر سالالالنگاپور بود و سالالالهم آموزش از تولید ناخالص داخلی در   ۳۰۰۰۰ هادانشالالالگاهو   ۱۴۹۰۰ها ، پلی تکنیک۱۵۵۰۰

   (.۱۳۸۳همان سال ¾ بوده است )قورچیان و همکاران،  

گردد.  میتأمین   آموزش عالی در کشالور سالوئد به طور گسالترده ای از طریق اعتبارات دولتی  مؤسالسالاتهای  سالوئد: هزینه

های دیگر خصالوصالی و یا  و بقیه آن را انجمن  کندمیتأمین    تهای آموزشالی را دولدرصالد بودجه نظام  ۸۰در واقع بیش از 

 
1 Higher Education Provision in the United Kingdom 

2 WENR 
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های تحصالیالت تا سالطن لیسالانس  (. در آموزش عالی، بودجه برنامه۱۳۸۸شالود )اسالماعیلی،میتأمین    هااز طریق مالیات

های تحصالالیالت تکمیلی و یابد. همچنین بودجه برای برنامهبر اسالالاس تعداد دانشالالجویان و عملکرد آنان تخصالالیص می

آموزش عالی بودجه ای ثابت را برای پژوهش دریافت   مؤسالالسالالاتگردد و صالالورت اختصالالاصالالی پرداخت میژوهشالالی بهپ

برمبنای انتشالارات )کتاب،   هادانشالگاه(. پنج درصالد از بودجه جاری 1،۲۰۰۵کنند )سالازمان ملی آموزش عالی سالوئدمی

مالی آموزش عالی در  تأمین    نکته مهم در مورد(  2،۲۰۰۹گردد )سالالندسالالتورم و سالالندسالالتورم( تخصالالیص می ISIمقاالت  

المللی  آموزش عالی بسالتگی دارد )دفتر بین  مؤسالسالاتسالوئد این اسالت که تخصالیص نهایی منابع به عملکرد و نتیجه کار 

علمی نیز از فالاکتورهالای هیالالت  ( و شالالالمالار دانشالالالجویالان و عملکرد اعضالالالای  4،۲۰۰۸؛ ایکبر 3،۲۰۰۸تعلیم وتربیالت

 (.5،۲۰۰۷)برگندور   باشدتأثیرگذار می

درصالد کل بودجه کشالور به   ۱۰ترکیه: دولت مرکزی تمام سالطوح آموزش عمومی را مورد حمایت خود قرار داده و حدود  

های آموزش ابتدایی مورد اسالتفاده قرار های اهدایی در ترکیه برای هزینهیابد. بیشالتر کمکبخش آموزش اختصالای می

های اسالتانی در وپرورش ترکیه و سالازمان سالاله که با وجود اختصالاصالی وزارت آموزش  ۸گیرد. در کنار مدارس آموزش  می

کالس    ۲۹۳۷های مردمی سالالاخته شالالد. عالوه بر آن  از طریق کمک  ۱۹۸۹ر سالالال کالس د  ۲۹۴هسالالتند،  تأمین   دسالالت

هالای مردمی در حالال تالاسالالالیس اسالالالت.  هالای اسالالالتالانی و کمالکوپرورش، سالالالازمالان دیگر از طریق همکالاری وزارت آموزش

یت مدرسالاله با ظرف  ۷۵( در حال سالالاخت ehbiKocهمچنین بازار بورس اسالالتانبول و اتحادیه بورس ترکیه و بنگاه خیریه )

شالوند.  های خیریه سالاخته میباشالند. همچنین تعدادی از مدارس توسالط گروه تجار و یا بنگاهآموز میدانش  ۴۳۰۸۰کل 

 (.۱۳۹۵کنند )احمدی و همکاران،  لذا مدارس به دو صورت رسمی و غیر رسمی فعالیت می

ستیابی به توافق داوطلبانه در میان ژاپن: براساس تجربه گذشته، باید یک فرایند گسترده مشورتی برای بررسی امکان د

ی ملی بر اسالالاس عملکرد تخصالالیص یابد. لذا هادانشالالگاهدهی شالالود. بودجه نهادهای دانشالالگاهی مختلف، سالالازمان 

های خود، از جمله برتری در آموزش و ی ملی نیاز به حمایت در تنوع مأموریتهادانشالالالگاهمالی برای تأمین   هایفرمول

ریزان آموزشالالی باید ان و برنامهاندرکار دسالالتها دارند. از این رو،  ا کارفرمایان منطقه ای و دولتای و تعامل بآموزش حرفه

پذیری بیشالتری دانشالگاهی باید انعطا   مؤسالسالاتها قرار دهند.  مالی مبتنی بر عملکرد را در اختیار آن تأمین   ابزارهای

های کارشالناسالی و تحصالیالت تکمیلی های تحصالیلی داشالته باشالند. افزون بر این، هزینه تحصالیل در دورهدر تعیین هزینه

های  های نهادی، اعتبار، هزینهتوجهی بیشالتر از آنچه در حال حاضالر اسالت، باشالد لذا باید در مأموریتباید به میزان قابل

ها باید برای  وری و سالود حاصالل شالود انگیزهیا توانایی دانشالجویان برای پرداخت سالنجیده شالود، به طوری که بهره  برنامه و

 
1 Hogskoleverket 

2 Sandstorm& Sandstorm 

3 IBE 

4 Ekberg 

5 Bergendorff 
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)سالازمان   .وری شالوند، توسالعه یابدهای مدیریتی نهادی که منجر به بهرههای نهادی و گسالترش شالیوهتسالریع تنوع درآمد

   (۲۰۰۹،  1همکاری و توسعه اقتصادی

 . موجود نظام آموزش عمومی و عالی ایران نقد و تحلیل وضعیت  

 .  مالی در نظام آموزشی کشورتأمین  برشماری انتقادات

]کسالالالری دائمی بودجاله و وجود پیوسالالالتاله    2اختصالالالای یالافتن درصالالالد کمی از تولیالد نالاخالالص ملی باله آموزش و پژوهش

 وپرورش[  ها مختلف آموزشهای مالی در ارگان بحران 

  .دولت و اقتصاد نفتیوابستگی بیش از حد بودجه به 

سالیطره سالیاسالت زدگی و وجود جناح بندی سالیاسالی بر نظام آموزشالی کشالور ]عدم توجه به شالایسالته سالاری در گزینش  

 های سیاسی و...[ای، عزل و نصبمدیران، بی ثباتی مدیران، عملکرد سلیقه

سالاالرانه بر  مراتبی و دیوان ساللسالله ها و حاکم بودن فرایندگیریمتمرکز بودن نظام حکمرانی در تصالمیم سالازی و تصالمیم

   .نظام آموزشی

 .  ی مختلف در قبال نظام آموزشیهادستگاهکنشی و هماهنگی بین  نبود هم

 .  ی انجام شده در قلمرو اقتصاد آموزش و کمبود متخصص در این حوزههاپژوهشکم توجهی به دانش و  

 .  آموزشی و ناتوانی در جذب اعتبار الزم از منابع خارجینبود سازوکاری برای تنوع بخشی در بودجه نظام 

 .  3وپرورش، آموزش عالی و صنعتگسست پیوسته میان آموزش

 .  نفعان مختلفنبود بستری برای مشارکت و مدیریت ذی

 .  های آموزشیوجود تناقض و پارادوکس در اسناد باالدستی نگاشته شده برای نظام

 
1 OECD 

قانون اسالاسالی که    30رغم اصالل  ای و خصالوصالی قرار دارند. علیدرصالد دانشالجویان در بخش شالهریه  85در نظام آموزش عالی ایران با وجود تمام ادعاها   2

اش که فرد داشالتن منافع خصالوصالی آموزش برای فرد و خانوادهباشالد )البته پیشتحصالیالت عالی به شالکل رایگان تا سالرحد کفایی می دولت ملکف به ارائهٔ 

سالاله دولت از انجام بعد جنس هشالت  ( عمال  پردازنددرصالد دانشالجویان شالهریه می 85باید بخش خصالوصالی نیز مشالارکت داشالته باشالد کامال  درسالت اما در ایران 

درصالد آمورش عالی   85( اکنون که  1کند؛ های خود شالانه خالی کرده اسالت. این گسالسالت ایجاد شالده در قانون اسالاسالی دو نکته را در ذهن متبادر میوظیفه

(  2دارد ! هم خصالوصالی شالدن و هم تمرکزگرایی شالدید؛  ای وجودهای فراوزارتخانهباشالند پس چرا رویکرد تمرکزگرایی و دخالتایران در بخش خصالوصالی می

درصالالالد از تولید تا خالص داخلی    5باشالالالد؛ در بخش پژوهش در تمام دنیا در کشالالالورهای توسالالالعه یافته  اینکه چقدر آموزش و پژوهش جزا دغدغه دولت می

 . باشدمی  5/0اما در کشور ایران این رقم کمتر   5/3تا   3یابد در کشورهای درحال توسعه  اختصای می

سالاالری دولتی گذاری به دیوانبه سالبب چند الگویی نظام آموزش عالی ایران که ابتدا با تأسالی از الگوی ناپلالونی و در راسالتای اهدا  حکومتی و خدمت 3

نیز موج کارآفرینی دانشگاه )نسل   80کارویژه پژوهشی را نیز در پیش گرفت و از اوایل دهه    70سیس معاونت پژوهشی در دهه  أرفته با تآغاز به کار کرد. رفته

باشالالالد که از همان ابتدا ارتباطی چندانی بین نظام سالالالوم( آغاز شالالالد. اما آنچاله در عمالل رد داده اسالالالت نظام آموزش عالی نامنسالالالجم، دارای چند الگو می

اند چراکه اکنون با حجم وسالیعی از نگرفتههای دانشالگاهی در خدمت چرخه اقتصالادی قرار دانشالگاهی و نظام علمی کشالور وجود نداشالت و عمال  خروجی

 .  التحصیالن بیکار دانشگاهی مواجه هستیمفار 
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 .  ستادر نظام آموزشی که ناشی از بی برنامگی  وجود دورریزهای مالی فراوان 

های نظام آموزشالی در جامعه ]چراکه خروجی نظام آموزشالی  عدم شالناخت و باور مسالالوالن به اهمیت و کنشالگری کارویژه

 دهد[  توجهی از آن به شکل منافع اجتماعی رد میباشد و بخش قابلدیربازده می

 .  ایخانههای فراوزارتجود برخی دخالتتعدد مراکز تصمیم گیر در نظام آموزشی و و

 .  ریزی در نظام آموزشیکژکارکردی و سنتی بودن روش بودجه

شالالالده  مصالالالر   پالاسالالالخگویی در قبالال بودجالهٔ م بالا عالدم نظالارت دولتی کاله باله عالدممهالای مالالی تونبود شالالالفالافیالت در صالالالورت

 .  انجامدمی

 . برای دستیابی به آن   های عملیاتی میان مدتهای مشخص و تدوین برنامهنبود برنامه

 .  کهنگی و ساختار سنتی حاکم بر نظام آموزشی

 .  رفت از وضع موجودهای پیشنهادی برون سیاست

وپرورش و هالای نظیر دریالافالت مالالیالات از نهالادهالای معالا  از مالالیالات و اختصالالالای دادن آن باله بخش آموزشتصالالالویالب الیحاله

 . آموزش عالی

 .  وپرورش و آموزش عالیی در آموزشگذارسیاستت ییر پارادایم فکری 

ها و اختصالای دادن بودجه بیشالتر به آموزش  به دغدغه دولت و نه در حاشالیه ماندن آن   1تبدیل شالدن آموزش و پژوهش

   .شودها در تمام جوامع تلقی میعنوان وظیفه دولتهای آموزشی بهمالیه نظامتأمین  عالی چراکه

 . وپرورش و آموزش عالیاختصای دادن سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی به بخش آموزش

   .های آموزشیترویج فرهنس وقف به نهادی  و نهادسازی

 .  نفعان و مدارس با مشارکت واقعی ذی هادانشگاهحرکت به سمت حکمرانی هیالت امنای در 

 .  های بلندمدت در بخش آموزشگذاریها و سرمایهریزیها و برنامهاتخاذ سیاست

های نظام آموزشالی در بخش اقتصالادی وجیایجاد پیوند بین نظام علمی کشالور و نظام اقتصالادی جهت اسالتفاده از خر 

عمومی متوسالطه، توجه به   ی نظام آموزشالی برای نمونه بازنگری در کتب دورٔه گذارسالیاسالت)این امر مسالتلزم بازنگری در 

متوسالطه، سالازوکارهای هدایت تحصالیلی قبل از ورود به دانشالگاه، کاهش سالایز جمعیتی  ای در درؤه وحرفهآموزش فنی

   (.باشدو مطابق با نیاز بازار در دانشگاه و غیره می ایرشتهبینهای دروس با نگاه ، بازنگری در سر فصلهادانشگاه

 . کاوش در باب چرایی بدکارکردی نظام آموزشی و انجام اصالحات مستمر

 
سالوخت جایگزین نفت شالاهد کاهش چشالمگیر اسالتفاده از نفت در دنیا   11های اخیر با رشالد  با توجه به اقتصالادی نفتی و تک محصالولی کشالور در دهه 1

  .خواهیم بود
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 .  یافتهتخصیص م با نظارت مستمر از چگونگی مصر  بودجهٔ مهای مالی پرداخت توصورت  یسازشفا 

 . ترحمایت از استقالل نهادهای آموزشی و تفویض اختیار به سطوح پایین

مالیه نظام آموزشالالی ] همچون: انعقاد قراردادهای مالی با  تأمین   سالالازی و مشالالارکت دادن بخش خصالالوصالالی درسالالرمایه

 .  اره دادن فضاهای آموزشی به بخش خصوصی و...[بخش خصوصی، اج

 .  های درآمدی نظام آموزشیبخشی به شیوهتنوع

ای و سالیاسالی به گزینش برمبنای شالایسالتگی ]دوری  های مدیریتی و عبور از مدیریت ساللیقهدگرگونی در سالبک و شالیوه

 .  گزینی سیاست جناحی از نظام آموزشی[

 .  موزشی کشور، بازنگری و بهسازی نظام آدهیسامان 

نفعان گوناگون ]به های عملیاتی برای دسالالالتیابی به آن با مشالالالارکت ذینگاشالالالتن نقشالالاله راه جامع دقیق و تدوین برنامه

 . صورت پایین به باال[

 . ایجاد سازوکارهای اثربخش برای ارتباط مستمر نظام آموزشی با صنعت

 . ت ییر فرهنس و ترویج فرهنس کارآفرینی در جامعه

وپرورش،  ریزی آموزشمالی )ت ییر نظام بودجهتأمین  بینی ومجدد و طراحی نیازهای مالی و اعتباری در پیشمهندسی  

  .ریزی عملیاتی( با الگوگیری از تجارب موفق دیگر کشورهابه نظام عملکردی و استقرار بودجه

عمال اولویت دروحرفههای فنیاسالالتانداردسالالازی هنرسالالتان  منابع انسالالانی، تجهیزات و امکانات  تأمین   ای و کاردانش و اع

 . هامورد نیاز آن 

   بندیجمع

توان برشالالمرد )گزارش بودجه کشالالور،  ی ایران را چنین میهادانشالالگاهترین مشالالکالت مالی در در یک جمع کلی، عمده

وابسالالتگی منابع  زا؛ رشالالد تقاضالالا برای آموزش عالی، سالالاختار متمرکز آموزش عالی در ایران و(؛ الف( عوامل برون ۱۳۹۲

مالالی دانشالالالگالاه باله بودجاله دولتی، اجرای سالالالیالاسالالالت اقتصالالالاد بالازار آزاد، اختصالالالای بودجاله دانشالالالگالاه بالدون مالحظالات 

زا؛ عدم مدیریت ؛ ب( عوامل درون هادانشالگاهمالی  تأمین   کارشالناسالی، عدم مشالارکت فعال مردم و بخش خصالوصالی در

به سالوی رشالد کمی بدون در نظر گرفتن اهمیت رشالد کیفی، عدم   هادانشالگاه گیریجهت، هادانشالگاهاثربخش هزینه در 

باشالد که  بیان کرد. برایند مطالب شالرح داده شالده چنین می  هادانشالگاهبندی  بودجه با نحؤه   هادانشالگاهآشالنایی روسالای 

های ای از چالشهای آموزش کشالالالور )عمومی و عالی( از حیالث مالیاله از وضالالالعیالت مطلوبی برخودار نیسالالالتنالد. پارهنظالام

گردد. در بخش آموزش عمومی: عدم پوشالش تحصالیلی تمام نقاط کشالور که منجر بخش آموزش عمومی و عالی بیان می

تر، پایین بودن حقوق معلمان، نبود زیرسالالاخت گردد، فقدان اختیار در سالالطوح پایینبه عدم تحقق عدالت آموزشالالی می

م سالالازوکارهای مناسالالب جهت تخصالالیص منابع، نبود نظارت بر  مناسالالب، فقدان امکانات آموزشالالی و غیرآموزشالالی، عد

باشالد. در نظام آموزش عالی وضالعیت چندان مطلوب نیسالت و با وجود تمرکزگرایی  ها و غیره میچگونگی مدیریت هزینه

های مالی آموزش عالی: کمبود باشالالالد. چالشدرصالالالد در تملک بخش خصالالالوصالالالی )در معنای تام آن( می  ۸۵شالالالدید  
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ها، پایین بودن  آ های انشالالعابی و اسالالتارتاندازی شالالرکتو صالالنعت از طریق راه  هادانشالالگاهارتباط بین   ها، نبودبودجه

ای شالدن آموزش عالی که منجر به کننده مالی از دانشالجویان، تودهحقوق اعضالای هیالت علمی، کمبود نهادی حمایت

تر، مالیه نظام آموزش نیازمند نگاهی جدی  تأمین باشالد. لذاافت کیفیت آموزش شالده اسالت، کمبود امکانات و غیره می

های جدی را به نظام تواند آسالیبباشالد. چراکه تداوم این روند میریزی هدفمند میها و برنامهیگذارسالیاسالتطراحی 

  عنوان ابزاری برای تحرک اجتماعی، توسالعهٔ های آموزشالی هسالتند که بهعلمی کشالور و توسالعه کشالور وارد سالازد. این نظام

مالی مناسالب به هیو یک از اهدا  خود دسالت تأمین   کنند و در صالورت عدمرشالد اقتصالادی ایفای نقش می سالیاسالی،

  نخواهد یافت.

 منابع

وپرورش. کنفرانس بین المللی منالابع مالالی در آموزشتالأمین    (. مروری بر نحوه۱۳۹۵احمالدی، غالمرضالالالا و همکالاران )

 نخبگان مدیریت، تهران: دانشگاه شهید بهشتی
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 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی تهران 

ان. (. مروری بر تجربیات کاربرد بودجه ریزی عملیاتی در نظام آموزش عالی برخی از کشورهای جه۱۳۸۸عزتی، میترا )
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۱۶ 

 (. اقتصاد آموزش. انتشارات یسطرون ۱۳۸۳نادری، ابوالقاسم )
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 ۱۰۴تا   ۵۹، صص ۱۰۴وتربیت، شماره عناصر و الگوریتم. فصلنامه تعلیم

 (. مالیه آموزش. انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۹۴نادری، ابوالقاسم )

و تخصالیص منابع در آموزش عالی. مطالعات منابع انسالانی،  تأمین    سالازوکارهای(.  ۱۳۹۲نادری، ابوالقاسالم و همکاران )
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هگای حگاصگگگگ  از متون بومی مبتنی بر دیگالکتیگک وپرورش در ایران بگا تکیگه بر دادهبگازخوانی مسگگگگامگ  آموزش

 انتقادی سلبی و ایجابی

  2، علی ستاری1بتول شاهی

 چکیده:  

 این حوزه اثر برجسالالتهٔ چهار  این پژوهش با هد  بررسالالی و بازخوانی متون اصالالالحگری دوران پیش و پس از انقالب به  

خرشالامل  أجالل آل احمد( و دو اثر فلسالفی مت  صالمد بهرنگی و مدیر مدرساله،  )دو اثر ادبی متقدم شالامل )کندوکاو فلسالفی،

وپرورش در ایران، فالاطماله زیبالاکالم( متمرکز ی فلسالالالفی آموزشخسالالالرو بالاقری و مبالان  وتربیالت،تعلیم  ) درآمالدی بر فلسالالالفالهٔ 

منظور نقد و تببین نظام آموزشالی کشالور نگاشالته شالده  ها، که بهبر دیالتیک انتقادی حاکم بر آن اصاللی  گشالته اسالت. تمرکز  

وپرورش  آموزشاسالنادی گفتمان متنی آثار مورد نظربا تمرکز بر مسالائل    تحلیلی با مطالعهٔ ،  ایمقایساله یشالیوهبه  اسالت و

  ی های حاصالل به تبیین مسالائل مشالترک و غیرمشترک نظام آموزشی کشور و شیوهقرن اخیر و با تکیه بر دادهایران در نیم

گفتمانی این متون دو اثر متقدم را که در قالبی ادبی به انتقاد   کار رفته توجه نموده و با در نظر گرفتن شالالالیؤه ه انتقادی ب

های  داند و شالرایط فعلی را ناظر بر آگاهیاز وضالعیت نظام آموزشالی پرداخته و لزوم ایجاد اصالالحات در آن را ضالروری می

تبع قرار داده که به ثیرأتدرسالالی )هد ، محتوا، روش و نحوه ارزشالالیابی( را تحتهای برنامهلفهؤکاذبی تلقی نموده که م

که در دو اثر پیشین تبیین روشنی از مفروضات فلسفی نظام آموزشی اتخاذ  ییاز آنجا .مسائلی را به همراه خواهد داشت

راهکارهای دفعی، اصالالالالحات پیشالالالنهادی را  دیالکتیک سالالاللبی با هد  ارائهٔ   ٔه بر شالالالیوشالالالناسالالالی مبتنینشالالالده روش

ایجابی    گفتمان فلسالفی، به شالیؤه  لفین ضالمن ارائهٔ ؤرسالد در دو اثر پسالین مه نظر میاما ب  ماید.نغیرسالاختارمند ارائه می

سالازند که عناصالر برنامه درسالی را در ذیل آن مشالخص سالاخته و این شالیوه تدوین چارچوب نظری منسالجمی را ترسالیم می

 است.  مدار فلسفی  های ارزشگرایانه چون فلسفه اسالمی دانسته که ناظر بر بنیان های غیرطبیعترا متناسب با دیدگاه

 .  یگفتمان متن ،یجابیو ا یسلب کیالکتید ،یوپرورش، مفهوم انتقادمسائل آموزش  ها:کلیدوانه

 مقدمه و بیان مسئله:

 زعمبه اسالالت. افراد وتربیتتعلیم هسالالتند، مسالالالله روبرو آن  با های جهان کشالالور تمامی که مسالالائلی ترینمهم از یکی

   .اوست وتربیتتعلیم انسان، به مبتال مسائل دشوارترین از بسیاری

 تنوع و توسعه با و شد توجه پیش از بیش وپرورشآموزش به های سیاسی،نظام دگرگونی و گیریشکل و زمان  گذشت با

 پیشالرفت عامل مؤثرترین عنوان به وپرورشآموزش های فراوان،توانایی و هامهارت از انسالان  مندیبهره و های انسالان نیاز

 در را ما تواندجامعه می پیشالالرفت عامل مؤثرترین و ترینمهم مسالالائل به توجه و بررسالالی رو این ازد.  تلقی گردی جوامع

 بروز منشالالالأ توانالدهریالک می کاله دارد وجود متعالددی مسالالالائالل وتربیالتتعلیم در  باله اهالدافمالان یالاری نمالایالد. رسالالالیالدن 

   .باشد اجتماع در های وسیعیدگرگونی

وپرورش را شالالرط اولیه و اسالالاسالالی هر سالالیاسالالت آموزشالالی و وتربیت شالالناخت مسالالائل آموزشنظران تعلیمامروزه، صالالاحب

اند که نهاد دلیل نیسالت، بلکه بر منطقی اسالتوار اسالت. آنان به این نتیجه رسالیدهتوجه آنان نیز بی  کنند،فرهنگی ذکر می
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ها و مسالائلی  تر و توسالعه و پیشالرفت باشالد که خود را ازدشالواریفنون قوی تواند وسالیله دسالترسالی بهوتربیت زمانی میتعلیم

 (۱۲۵،ی.۱۳۸۳که با آن مواجه است، برهاند. )آقازاده،

 مختلفی مسالائل زندگی در هادانسالت. انسالان  امسالائل  توان می را علمی هر شالروع اصاللی نقاط از بر این اسالاس یکی

 ها زندگیمیان آن  در او که مردمانی برای موضالالوع کدام که بفهمد تواندنمی نیسالالت، شالالناسمسالالالله که ی. کسالالدارند

 کشالف ولی بدهد؛ مفیدرغی از مفید تشالخیص تواندمی نتایج و آثار از البتهسالت.  ا ضالروری غی کدام و ضالروری ،کندمی

  .نیست او دسترس در اولویت و ضرورت

های عمده حاصالل از اصالالحات اخیر آموزشالی  وردها و گرایشآشالناسالایی ره هایی در زمینهٔ در این راسالتا توجه به کوشالش

وپرورش و که شالالناخت مسالالائل آموزشاند  اجتماعی به این نتیجه رسالالیده -ها با هر نظام سالالیاسالالیحاکی اسالالت که ملت

رای  جویی برای حل و فصالل آن باید شالرط اولیه و اسالاسالی هر سالیاسالت آموزشالی و فرهنگی باشالد، این مهم بسالپس چاره

ان  گذار سالیاسالتمردان و  های آموزشالی و همچنین دولتویژه برای مربیان، مدیران، طرحان و کارشالناسالان برنامهعموم به

وپرورش، چه در گذشالته با آن مواجه بوده و چه اکنون فواید بسالیاری دارد:اول آنکه آنان را از مشالکالتی که نظام آموزش

هالای اقتصالالالادی و فرهنگی جالامعاله دارد، واقف کاله این مشالالالکالت بالا نالارسالالالایینیز بالا آن مواجاله اسالالالت و از ارتبالاط نزدیکی  

های اصالالحی کوتاه مدت یا  وپرورش و تنظیم طرحهای آموزشبندی علل دشالواریسالازد و دوم آنکه آنان را در طبقهمی

 (۱۲۴،ی.۱۳۸۳دهد. )آقازاده،درازمدت برای حل و فصل این مسائل یاری می

نظام آموزشالالی پویا و کارآمد ضالالروری اسالالت تا با بازخوانی و بازتولید تمام عوامل مؤثر پیدا و پنهان این برای دسالالتیابی به 

ها، امکانات و منابع، تحقق اهدا  را تسالهیل و تسالریع کرد. تحوالت محیطی در عصالر نظام، بتوان با اسالتفاده از فرصالت

را درنوردیده و همه امور پیدا و پنهان جامعه را دگرگون  انگیز، تار و پود زندگی فردی و اجتماعی حاضالالر با سالالرعت حیرت

توانند به ادامه حیات خویش امیدوار  ها و نهادهایی میکرده اسالت. در این دنیای متحول و متالطم، تنها افراد، سالازمان 

های و ویژگیوپرورش، با پیچیدگی ها بدهند. نهاد آموزشباشالند که تحوالت را درک کرده و پاسالب مربت و مناسالب به آن 

 خای خود و گسالالتردگی قلمرو فعالیتش، از این قاعده کلی مسالالترنی نیسالالت و باید بتواند پاسالالخگوی تحوالت تاریخی،

 (۲۹۷  -۲۹۶،ی.۱۳۹۱اجتماعی و اقتصادی جامعه باشد. )نوید ادهم،  سیاسی،  فرهنگی،

وپرورش  مخاطبان آموزش  نشالیند.بار می بر  و ادیربازده  اسالت که در طوالنی مدت بهوتربیت، امری ازمان فرایند تعلیم

سالازند. در نتیجه، گیرند افردا  در افکار و رفتار خویش متجلی میکودکان و نوجوانانی هسالتند که آنچه را اامروز  فرامی

 گالذارد و متقالابال  گیری افردا هالای دور و نزدیالک تالأثیر میفعالل و انفعالاالت آموزشالالالی و تربیتی اامروز  بر چگونگی شالالالکالل

های امروز و فردا در به بیان دیگربرنامه سالالازد.یابیاامروز  را متأثر میچگونگی سالالامان   های افردا ،ها و اندیشالالهان آرم

های تحولی   ها و نهادها به ابرنامهشالالدت به هم گره خورده اسالالت و این نهاد بیش از سالالایر ارگان وتربیت بهفرایند تعلیم

ین دلیل امروزه، نهادهای آموزشالالی در اکرر کشالالورهای جهان با مسالالالله  ( به هم۵۰،ی.۱۳۶۰نیازمند اسالالت. )یونسالالکو،

هایی در جهت شالالناسالالایی عوامل کاهندٔه رشالالد و نوآوری نظام آموزشالالی و علل ابقای برخی  آفرینی و تدوین برنامهتحول

د تا با  های گوناگون هسالالتنمسالالایل و برآیند زمانی اغلب این مسالالایل نیازمند بررسالالی دقیق موضالالوعات محوری در دهه

نگر، برجالامالانالده متخصالالالصالالالان این ادوار برنالاماله ای واقع  تجالارب زیسالالالتالهٔ   هالا،قولنقالل  شالالالرایط زمالانی، اسالالالنالاد،  مطالالعالهٔ 

 مند و منسجم تدوین نمایند.  آفرین، زمان تحول
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 پس تا انقالب از )پیش قرن اخیرنیم تاریخی، فرهنگی و آموزشالی سالیر نظرگرفتن در با پژوهش به همین منظور دراین 

 کشالالور رسالالمی وپرورشآموزش مسالالائل به سالاللبی و ایجابی انتقادی با رویکرد دیالکتیک که آثاری  انقالب اسالالالمی( از

بر   اسالت. باز خوانی شالده تحلیلی و به شالیوه مطالعه اسالنادی-توصالیفی گیری از روششالده و با بهره شالناسالاییاند پرداخته

 "اول اثر دوره برای که گرفته قرار مدنظر برجسالته انقالب اسالالمی دو اثر از پس تا زمانی پیش دوره هر برای این اسالاس

مبالانی فلسالالالفی   "دوم دورٔه  برای و احمالدو، آل جالل مالدرسالالاله و ومالدیر بهرنگی، صالالالمالد تربیتیو مسالالالائالل در کنالدوکالاو

اثرخسالالرو  "ران ای اسالالالمی وتربیت جمهوریفلسالالفٔه تعلیم بر وودرآمدی "کالم زیبا فاطمه اثر وپرورش در ایران وآموزش

 ادوار تاریخی آموزشالی نظام مسالائل تکوینی متون مرتبط با سالیر آثار، این گزینش بواسالطه تا .اسالت شالده برگزیده باقری

 به اسالاس، توجه همین بر. شالود اسالتخراج مشالترک غیر و مشالترک مسالائل و گرفته قرار بررسالی مورد انقالب از پس و پیش

 و ای منطقه و ج رافیایی های متناظرویژگی بر ناظر که ملی و قومی هایارزش و زبان فرهنس،   از برخاسالته یتألیف آثار

   .است کشور آموزشی نظام مسایل بازخوانی و مطالعه جهت در استلزامات پژوهشی از زبانی است

 :پژوهش سؤاالت

 حوزه این انتقادی یتألیف آثار بر تکیه با کشالالور وپرورشآموزش روی در گذشالالته، اکنون و پیش مسالالایل ترینمهم۱.

 چیست 

 است  های گذشته و اکنون کدامدر دهه کشور وپرورشآموزش به مبتال . ریشه ها، عوامل و علل بروز مسائل۲ 

 .با توجه به متون انتقادی مورد نظر مسائل مشترک و غیرمشترک کدامند ۳

 شناسی( )مفهوم چارچوب نظری

   :پژوهش روش

 ها صالورتتوصالیف آن  و کشالور آموزشالی نظام مسالائل بر تمرکز با انتقادی متون  اسالنادی مطالعه پژوهش، نخسالت این در

 فعلی وپرورشآموزش و گذشالته وپرورشآموزش تحلیلی مقایساله به درسالیبرنامه پنجگانه عناصالر براسالاس سالپس و گرفت

 با مرتبط و معتبر اسالناد مجموع، محتوای در  .شالد پرداخته های اخیردهه طی مشالترکرغی و مسالائل مشالترک شالناسالایی و

پژوهش،   کیفی رویکردهای از یکی عنوان به کیفی محتوای تحلیل برای آنجاکه از  .شالدند کیفی تحلیل  پژوهش، موضالوع

 مسالائل مشالترک بر ناظر اصاللی عناصالر مقایساله برای و پژوهش این در  (،۲۰۰۸)گیون، دارد وجود گوناگونی هایروش

   .شد گرفته تحلیلی، بهره مقایسه روش از وپرورش،آموزش

 شناسی( )مفهوم چارچوب نظری

 :انتقادی مفهوم

. شالالد آغاز نهاد آن  یاو بازجویی وبر" تلنخوس نام وی که "پرسالالشالالگری( (سالالقراطی روش با بار اولین برای انتقاد مفهوم

 وی. گرفت قرار فیلسالوفان  توجه مورد شالناسالیهسالتی حوزه در ویژهبه متمادی هایقرن  برای «سالقراطی پرسالشالگری

 دیالکتیک او، نام به را روش این دلیل، همین به و برد کار به فلسالالفی هایبحث در را شالالیوه این که بود کسالالی اولین

 (۱۲۷ی: ؛۱۳۷۵ ،۱ج )کاپلستون، خوانند.می سقراطی
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 اسالت.  نامیده حقیقت به دسالتیابی برای آزادانه و دوسالتانه انبرد یاسالپرس که اسالت همان  درسالت سالقراطی، گفتگوی

 زاده،)نقیب اسالت آزادی پیشالگامان  از سالقراط بدانیم، آزادی به رسالیدن  هایشالرط از را گفتگو یاسالپرس، با هماهنس اگر

 بر آن  تقدم و شالناسالیمعرفت بر تمرکز وبا کانت توسالط روشالنگری عصالر در انتقاد مفهوم سالقراط از ( پس۱۷ی: ،۱۳۷۲

 سالوژه را انسالان  خود، نقادی فلسالفه خلق با وی.یافت ایتازه روح حقیقت به رسالیدن  کانون  عنوان به شالناسالیهسالتی

 که داندطلیعٔه مابعدالطبیعٔه نوین می را خود نقادی فلسالفه کانت .سالاخت خارج ابژتیک صالورت از را او و داد قرار معرفت

 شالناسالائی حدود و حد دیگر سالوی از و بخشالد نجات بود، شالده ورشالکسالتگی دچار که را الطبیعه مابعد یکسالو از آن  بوسالیله

 (۱۴۹،ی:۱۳۸۹سازد. )ماهروزاده، مشخص را

 عقل عرصالاله در روش این کارگیریبه با وی کرد، ایجاد فلسالالفه در عطفی نقطه  فرارونده، قیاس صالالرین طرح با کانت

 را فاهمه مقوالت وجود ضالرورت و پرداخت بررسالی ها بهپدیده به نسالبت آدمی شالناخت امکان  شالروط مورد در نظری،

 دهد نشالان  کرد سالعی  فرارونده، تحلیل روش کارگیریبه با او. نمود مشالخص های حسالیدریافت به دادن  سالازمان  برای

  امری تواندنمی آدمی شالناخت که
 
انسالجام   مسالتلزم چیزها شالناخت بلکه باشالد های حسالیداده دریافت در انفعالی  صالرفا

  توساللی،  سالجادیه، دهنده در فاهمه ماسالت. )باقری، سالازمان  مقوالت وجود مسالتلزم  خود، نوبه به نیز این هاسالت وآن 

   (۱۴۱- ۱۳۹،ی.۱۳۸۹

 مقدم عناصالر  عملی، عقل حیطه در چه و نظری عقل حیطه در چه  خود، نقادی فلسالفه در تا بود درصالدد کانت نتیجه در

 و سالقراط توسالط گرفته صالورت پردازیمفهوم بر عالوه .سالازد متمایز تجربی امور از ها راو آن  بیابد را پیشالینی تجربه بر

 رویه با  و( بیسالتم قرن  پایان  در) ای قاره فلسالفه در دیگری جریان  طرح با نقد از سالومی گونه انتقاد، با ارتباط در کانت

 ویژهبه و هگل از گرفته سالالرچشالالمه دیالکتیکی روش براسالالاس که انتقادی نظریه. شالالد آغاز تحلیلی فلسالالفه به تهاجم

 و نوزدهم قرن  در اما بوده، مطرح صالراحت به افالطون  ویژهو به سالقراط زمان  از دیالکتیک چند هر  .گرفت شالکل مارکس

  .یافت ایویژه جایگاه معاصر فلسفه در هگل توسط

 دیالکتیکی،در روش و رویکرد. شد گرفته کاره ب شناسیجامعه در مارکس توسط هگل از دیالکتیکی، بعد روش و دیدگاه

 دو انتقادی نظریه شالد.در یافتند،مطرح شالهرت فرانکفورت مکتب عنوان حتت هایی کهنومارکسالیسالت توسالط بیسالتم قرن 

 عنوان تحت  دوم، روش از و منفی نقد یا درونی نقد عنوان تحت نخسالت روش از.اسالت شالده مطرح انتقادی روش یا شالیوه

 وضالالع ت ییر  پژوهش، هد  انتقاد، پارادایم ( در۲۳۴ی.    ،۱۳۸۹)همان،  اسالالت. شالالده برده نام مربت نقد یا فرارونده

 (۱۰،ی.۱۳۹۰اجتماعی است. )ضرغامی، بیشتر آزادی و برابری جهت در موجود

متنی، نظریه انتقادی به دو  گفتمان  بر حاکم انتقادی رویکرد از مقصالالود پژوهش این در مدنظر آثار بررسالالی و مطالعه با

 انقالب صالراحت از پیش اثر دو )نقد منفی و نقد مربت( اسالت. درشالیوه 
 
به  منفی دیالکتیک و های مارکسالیسالتیدیدگاه ا

 با و دارد سالتیز سالر همانی این و هویت با دارد، مداوم تحول و ت ییر بر که تأکیدی با منفی دیالکتیک. خوردچشالم می

 این که اسالت آن  پی هایی دارد، درتناقض و تنگناها که وضالعیٔه منزلبه  چیزها، ها وانسالان  موجود وضالع به نمودن  توجه

 معلم سالالدٔه چهل، به عنوان به بهرنگی کهطوریهب  .برسالالاند مطلوب حالت به های آن تناقض و تنگناها رفع با را وضالالع

 غیرمنطقی   موجود  هٔ نابخردان یازهاینا میان  گسالسالت نقد به آثارش در و پرداخته جهانی داریسالرمایه نظام با مخالفت

 از کاله یالان یروسالالالتالا ویژهباله مردم حقیقی نیالازهالای بالا داریسالالالرمالایاله نظالام زبالان  و فرهنالس از برخالاسالالالتاله یتالألیف آثالار در

 همچون  هابر آن  حاکم زبانی و قومی  محلی، اقتضالالالائات برخی و های اقتصالالالادیزمینه در های گوناگونیمحدودیت



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

205 
 

 دسالتگاه فریبکاری و بوروکراسالی  تبعیض، از را آموزانشدانش و همکاران  اسالت تا نموده کوشالش دلسالوز و آگاه معلمی

محرومیت   و سالالتم و فقر اسالالیر چنان  را روسالالتانشالالینان  و خود بهرنس  .برهاند های اجتماعیواقعیت از بریده حکومتی

 دربند که آن  از بیش و نداشالالت آموزشالالی های امرسالالاخت ژر  به توجه و پردازی نظریه پروای روی هیو به که دیدمی

 برای فوری حل راه یک یافتن لزوم به باشالد غیره و شالناسالیجامعه و آموزشالی شالناسالیروان  و پیاژه و های دیوئینظریه

پردازد که نیازمند اقدامات دفعی در مدیر مدرسالاله نیز آل احمد به مسالالائلی می. اندیشالالیدکشالالور می آموزان دانش رهایی

که مبانی فلسالفی   ییراهکارهای ارائه شالده در خصالوی اصالالح نظام آموزشالی کشالور در این دو اثر از آنجااسالت. نظر به 

رغم اشالارات  درسالی شالامل )هد ، محتوا، روش، معلم و ارزشالیابی( علیصالورت آشالکارا تبیین نگردیده عناصالر برنامهبه

ری مشالخصالی اسالت تا در راسالتای آن نظامند النظر فاقد چارچوب نظتأثیر بینش سالریعصالورت گرفته از سالوی مولف، تحت

شالالناسالالی دو اثر متقدم پیرامون تحلیل انتقادی، مبتنی برمفروضالالات نقد منفی  رسالالد روشگردد. در مجموع به نظر می

 است.  

هالای فلسالالالفی حالاکم بر نظالام وپرورش متنالاظر بالا بنیالان لفین نظر باله اهمیالت تالدوین فلسالالالفاله آموزشؤخر، مأو در دو اثر متال

گرایی، به مقابله با خرد ابزاری حاکم بر آن پرداخته و چنین نگرشالی  بیتی کشالور و نقد روش شالناختی اثباتآموزشالی و تر

اقتبالاس تلقی نموده و در نتیجاله با طرح گرایانه از جملاله فلسالالالفاله اسالالالالمی متعالارد و غیرقابلرا با هر دیدگاه غیرطبیعالت

شالالالناسالالالی ملحوظ از مربتی به دیالکتیک منفی افزوده و روش  چارچوب نظری متناسالالالب با اهدا  علمی کشالالالور جنبهٔ 

ریزی وتربیت اسالالمی، برنامهاند. بر این اسالاس ضالمن تدوین فلسالفٔه تعلیم)نقد فرارونده( را به کار برده دیالکتیک ایجابی

درسالی، جامعیت هاند، که ناظر بر حاکمیت دین و اخالق بر کل برنامدرسالی را ملزم به تابعیت از بینش اسالالمی دانسالته

هالای فردی و اقلیمی و پویالایی در برابر  هالای مختلف جسالالالمی، عقلی، روانی، اجتمالاعی و توجاله باله تفالاوتنسالالالبالت باله جنباله

وپرورش،  شالالناسالالی مؤثر بر آموزشدرسالالی را با تفسالالیر روشت ییرات اسالالت. برمبنای این اصالالل، عناصالالر چهارگانه برنامه

  اند.های ارزشیابی تبیین نمودهکتب درسی و شیوهاهدا  حاکم بر نظام جدید آموزش، محتوای  

 درسی:برنامه مفهوم عناصر

بالا توجاله باله این مطلالب کاله محتوای متون انتقالادی مالدنظر بالا هالد  بیالان نقالاط قوت و ضالالالعف بالا محوریالت مسالالالالایالل 

اسالایی و وپرورش کشالور نگاشالته شالده ضالروری اسالت تا این نکات اسالتخراج و مسالائل پیرامون با نظام آموزشالی شالنآموزش

درسالی که محتوای آموزشالی را جویی نمود. به همین منظور با اسالتناد به عناصالر برنامهبرای بهبود وضالعیت آموزشالی چاره

سالازد، ضالروری اسالت تا جایگاه و حدود آن متناسالب با آثار انتقادی هر دوره محور اسالاسالی رسالیدن به اهدا  تبیین می

 زمانی بررسی شود.

   باشد.عنصر ذیل می ۴همگان( شامل   پذیرش )مورد درسی ریزیامهبرن بندی طورکلی تقسیمهب

 هد  

 مواد و محتوا   

 هاروش

 ارزشیابی
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 هر بررسالی و انتقادی متون  بازخوانی به درسالیبرنامه عناصالر دهنده تشالکیل های اصاللیمؤلفه به توجه با پژوهش این در

 نقاط بر شالناسالایی تمرکز با و آثار، زمانی شالرایط به اهتمام با کشالور آموزشالی نظام به مبتال ومسالائل عناصالر این از یک

  .است شده ها پرداختهبهبود آن  و مسایل دریافت ومیزان  برجسته، کانونی

 پرسش اول -

 حوزه این در انتقادی یتألیف آثار بر تکیه با کشالالور وپرورشآموزش روی در گذشالالته، اکنون و پیش مسالالایل ترین(مهم۱

  چیست 

به آن دو و در   ۱-۲و    ۱-۱ها در بندهای در خصالالوی پرسالالش اول با توجه به رویکرد سالاللبی آثار نخسالالت و تقدم زمانی آن 

به آثار متاخر ضالمن تأکید مولفین بر تدوین فلسالفه متناظر با اهدا  علمی، اجتماعی و فرهنگی با    ۲  -۲و   ۲-۱بندهای 

   .گویشی ایجابی به بازگویی و تحلیل پرداخته شده است

پردازیم. ابتالدا باله سالالالاکن دو کتالاب وکنالد و کالاو در مسالالالائالل در بخش اول باله تحلیالل کتالب دوران پیش از انقالب می  (۱-۱

 تربیتی ایرانو و ومدیر مدرسهو به جهت وخوانش و قرابت زمانیو مورد واکاوی قرار گرفته است.  

 )نگارش صمد بهرنگی( ( کتاب کند و کاو در مسائل تربیتی ایران ۱-۱-۱

های سالالنتی تدریس اسالالت او ی اصالاللی بهرنگی در کتاب ناظر بر نفی تالوریزه کردن و پیش رفتن براسالالاس روشهامؤلفه

   .کندمیبیشتر به کسب مهارت و عمل تربیتی قائل است بطوریکه در متن به آن اشاره 

 یافتن او کلی هد  و نیسالالت آموزشالالی های امرسالالاخت ژر  به توجه و پردازیهنظری پی در عنوان  هیو بهرنگی به

 اسالت. های موجودواقعیت بر تمرکز با اجتماعی عدالت و آزادی به دسالتیابی و نابرابری از رفتبرون  در عملی راهکارهای

ها تقلیل آن  یا و بهبود جهت در مناسالب هایو روش مشالکالت این ظهور و بروز در اصاللی عناصالر ترسالیم به زمینه این در

موجود   شالرایط به نسالبت حکومت سالوی از نگر واقع و جامع شالناخت عدم را آن  محور که درونی نقد با بهرنس. پردازدمی

 .دارد نظر آمده بوجود بیگانه فرهنس از تبعیت به که جامعه به شالده تزریق های کاذبآگاهی با جدی برخورد به داندمی

 در هایی دارد،تناقض و تنگناها که وضالعی منزله به  چیزها، ها وانسالان  موجود وضالع به نمودن  توجه با وی دیگر بیانی به

 دیالکتیک آنچه دیگر تعبیری به  .برسالاند مطلوب حالت به  های آن،تناقض و تنگناها رفع با را وضالع این که اسالت آن  پی

 صالورت این به خالصاله منفی(،بطور دیالکتیک(درونی نقد از را خود مقصالود آدورنو که صالورتیبه  .اسالت آن  پی در منفی

 :کندمیبیان 

  (.۱۶۷،ی:۱۹۷۳توانند باشندو)آدورنو،چگونه می واند  چگونه چیزها و هاانسان  که میان این وتفاوت 

 با را خود انتقادی دیدگاه های اصاللیانگاره لفؤم  خیزد،برمی های موجودواقعیت و مسالایل دل از محتوا کتاب این در

 سالاله در ها راانگاره این اصالاللی چهارچوبد.  سالالاز نمایان می الظهورقریب هایکاربسالالت روش و مسالالائل این بندیطبقه

 قرار و زیسالته تجربه قالب در و مشالخص محورهای با) تجربی-تجویزی-پرسالشالی (مختلف هایصالورت در کلی بخش

ترسالالیم }دارند دردی چه سالالوختگان  که فهمیدن  تا بودن  آتش توی خود}باید زعم به و مسالالائل این کانون  در گرفتن

 .سازدمی
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پردازد عدم توجه مناسالب بر تقویت عوامل انگیزشالی در معلمان اسالت که خود مبدا و علت از دیگر مواردی که او به آن می

های مختلف در ناکارآمد شالدن نظام آموزشالی تأثیر مسالتقیم برجا خواهد گذاشالت.  های متعددی اسالت که به گونهمعلول

 خوب حکم کیمیا را دارد  سازد که چرا معلمگونه اقامه دلیل میاین

 آغاز در خویشٔه  زمان چالش تریناصاللی عنوان به پرسالشالی این گزاره آوردن  با بهرنس رسالدنظر می در نخسالتین انگاره، به

ایران،  تربیتی درد هزاران  از یکی به تا برآنسالت که کندمیبیان  زیرات.  آنسال جایگاه و اهمیت کردن  بازگو دنبال به کتاب

 سالخن ابتدایی محور را موضالوع ها اینتمامی آن  میان  از و پردازدباشالد می مفید بسالیار تألیف یک موضالوع تواندمیکه 

 .  دهدقرار می خویش

 برخی ایجاد به منجر که را آموزشالالی نظام سالالوی از معلمان  حق بر نیازهای به توجه عدم بهرنگی  شالالد، گفته بنابرآنچه

 را آنان  عالقه و انگیزه که را معلمان  اقتصالادی مشالکالت رو این از و کندمیتلقی   ناشالایسالت گرددغیراخالقی می مسالائل

 آثار بر مگر مطالعه و خواندن  به تمایل کاهش مانند یابدظهور می و بروز گوناگون  هایشالکل به و داده قرار الشالعاع تحت

ترغیب  مطالعه به نسالالبت را آنان  های دیگرجذابیت بر  بنا و برنهاده را های اخالقیآموزه موارد اکرر در که ارزشالالیکم

 شالودها تحمیل میبر آن  آموزشالی کتب برخی خواندن  های اجباریسالیاسالت بر بنا که اندکی بسالیار موارد در و سالازدمی

 کندمییاد   خویش زمانه در کتبی انتشالار از لفؤم مرال، عنوان بهد.  شالوها دیده نمیدر آن  تحقیق و مطالعه در رغبتی

 را شالاگردانش غالب قوت که صالورتی در پرداخته"چاقی شالناسالیروان " و"زناشالویی شالناسالیروان "چون  مسالائلی به که

 من از احتیاجی چهی   چاق شالناسالیروان ا  دانسالتن و خواندن  نمایداظهار می و کندمیتوصالیف  نان( (کمک یا سالنجد

 (۱۸:،ی۱۳۷۹)بهرنگی،   کندمیبرطر  

پردازد و به نقش و ویژه خانواده فرهنگیان میپایانی به واکاوی مسالائل مربوط به قشالر کارمند جامعه و بهبهرنگی در فصالل  

ها را قشالالری متمایز  خصالالوصالالیات اخالقی و طرز زندگی شالالان آن  جایگاه مهم کارمندان در اجتماع شالالهری نظر دارد،

خانوادٔه کارمندان را به شالکل     از مسالائل اجتماعی،اعتنایی و دوری  سالاخته که با دیگر قشالرهای جامعه تمایز داشالته و بی

تکالٔه بزر  این وقطعاله گوشالالالت مردهو فرهنگیالان   ای در تناله محیط زنالدگی اجتمالاعی در آورده اسالالالت.قطعالٔه گوشالالالت مرده

ها و خال  غریزه و خارج از دایرٔه دیدنی  عمیق، نو،  هرچه مسالالالولیت آور،  تر بهتر.طلبند هرچه آسالالان آسالالان   هسالالتند.

 خاصیت است.بو و بیها باشد بیهای آن ها و دانستنینیشنید

های سالالطحی و محافظ کاری خواهند شالالد که نسالالبت به شالالان محدود اسالالت در نتیجه آدمبینیبر همین اسالالاس جهان 

 قادر به اندیشالیدن به موضالوعات عمیق و پیچیده  بسالیاری از مسالائل پیرامون خود به تفکر نمی
 
نخواهند پردازند و اسالاسالا

 صالورتبه و نان  خاطر به و اجبار نوع یک با را کارشالان  هامعلم"اسالت کم عالقمند و دلسالوز معلم":اسالت این مسالالله  بود.

 (۲۱،ی: ۱۳۷۹)بهرنگی،  .دهندانجام می عادت

واداشالته. نقد سالاختار متمرکز و توزیع کتب درسالی واحد برای تمام نقاط ایران از دیگر مسالائلی اسالت که توجه او را به خود 

 انجالام بالایالد معلم یالک کاله آنچاله تمالام یعنی این  .شالالالاگرد باله آن  تحویالل و درسالالالیبرنالاماله وارفرمول حفظ یعنی ومعلمی

 آن  نتیجهٔ  و خود تدریس روش فکر در که دارم سالرا  معلم کم خیلی.شالودها دیده نمیمدرساله در تحرک ترینکم.دهد

 (۲۲،ی:۱۳۷۹نیستو. )همان، ذهن انباشتن جز چیزی معلمی کار. باشد
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 منظور به تلویحا و عریضالاله نماندن  خالی برای تنها هایی کهارزشالالیابی معتقد اسالالت پرسالالشالالنامه  ٔه در خصالالوی نحو

شالود جنبه  ارسالال می مدارس به و گرددتنظیم می وتربیتتعلیم امر پیشالرفت شالروط خصالوی در معلمان  از نظرخواهی

 بکندیت   وتربتعلیم امر در مترقیانه پیشالنهادهایا یا و کرده باوری خوش که معلمی هر نتیجه تشالریفاتی داشالته و در

 (۲۷،ی:۱۳۷۹)همان،  ها نزند.جوش این از دیگر که گذارددا  می را دستش و شودشرمنده می خود پیش

 فرایند ها درکنشالگری آن  و اختیار کاهش به ها منجرجایگاه آن  و معلمان  نیازهای به توجهیبهرنگی، بی سالخن بر بنا

 و ناکارآمد هایسالالیاسالالت براسالالاس ایشالالان  بودن  منفعل در مسالالالله این که شالالدآنان می اثرگذار نقش تقلیل و تدریس

   .بود آشکار های مختلفصورت به اقتباسی

  .اسالت اسالتعداد و عالقه روی از ندرتهب معلمی شال ل انتخاب اینکه خاطرهب  دارد، را کیمیا حکم خوب معلم اسالاس براین

نالمالی جالز کالالاری و بالیالنالنالالدبسالالالتالاله مالی خالود روی بالاله را دری هالر کالاله شالالالونالالدمالعاللالم مالی ایالن بالرای گالروهالی   یالالابالنالالد.مالعاللالمالی 

 سالرد دل یا بیاورد سالرشالوق را معلم تواندکه می اسالت چیزی نیز درسالیبرنامه ماهیت همینطور  (۳۵،ی: ۱۳۷۹)بهرنگی،

 (۳۷،ی:۱۳۷۹)همان،  کند.

 او نظر به  .آنسالت انواع و فرهنگی پردازد، بازرسالیآن می به تجویزی گزاره یک سالاخت در بهرنگی که ایهانگار  دومین

 و رابطٔه مدیر و شالده موفق کجا کرده، معلم پیشالرفت اندازه چه درسالیبرنامه کند معلوم که باشالد این برای باید بازرسالی

 ( بازرسالالان ۴۲،ی:۱۳۷۹)همان،  اسالالت. ای پایه چه ها برمعلم
 
یک فرمول معمول که شالالامل این عبارات اسالالت   عموما

-نظافت مدرسالاله خوب بود-کنند: وهمه معلمان حاضالالر بودند و با جدیت به انجام وظیفه اشالالت ال داشالالتنداسالالتفاده می

و از -بدنی سالخت قدغن شالود و در کالس به زبان فارسالی صالحبت کنندتذکر داده شالد که تنبیه-ها تمیز بودشالیشالٔه پنجره

 تهوع آور!   هایاین دست حر 

:و اندر کندمیاگر هم بازرس بخواهد خیلی دلسالالوزی کند و کوشالالش نشالالان دهد،چند دقیقه ای برای معلمان صالالحبت  

فوایالد تنبیاله نکردن،فالارسالالالی حر  زدن،این کاله دور از وجالدان اسالالالت پول گرفتن و درس نگفتن،معلم بالایالد بالا وجالدان  

 (۴۴-۴۳باشدو)همان،صص:

وارد بودن در کارهای تربیتی،صالالالالحیت اخالقی و علمی   ها،محبوبیت میان معلم  سالالالواد،  در گزینش بازرسالالالان بندرت،

نماید که او نیز در شالد. از اینجاسالت که معلمان همیشاله از بازرسالان نفرت دارند. بهرنس اظهار میو...(در نظر گرفته می

آید کار و کالس مرا کسالالالی که می نماید:وانتظار دارممواردی با بازرسالالالان به مشالالالکل برخورده و علت را اینگونه بیان می

عالقمند باشالالد و شالالعورش را داشالالته   بداند و بفهمد؛  ببیند و نظر بدهد باید دسالالت کم به اندازٔه خود من خوانده باشالالد،

ها کار دیگری بکنند. توانسالالالتند در اداره و مدرسالالالهکه به نحوی نمیاند  باشالالالد.واغلب بازرسالالالان برای این بازرس شالالالده

 (۴۸،ی:۱۳۷۹)همان،

عالدم آگالاهی کالافی و دانش الزم برای انجالام فراینالد بالازرسالالالی و   ا توجاله باله شالالالیوه گزینش و نحوه بالازرسالالالی در آن دوران،بال

بازرس،توفیقی در بهبود وضالالعیت    و نبود تعامالت منطقی و دوجانبه میان معلم  نارضالالایتی معلمان نسالالبت به این عوامل

 شد.  درسی محقق نمیهای مورد نظر در برنامهرو هد گرفت و از اینموجود صورت نمی
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.شالرایط  ۳. مشالکل کتب درسالی۲بدنی .تنبیه۱سالازد شالامل  ای که بهرنگی در قالب تجربه زیسالته مطرح میسالومین انگاره

ها در دوران  ویژه فرهنگیان و نقد آن حاکم بر زندگی روسالالتایی و شالالرح خصالالوصالالیات روحی و اخالقی قشالالر کارمند و به

   خویش است.

آیا   بوده( فرماحکم هادبیرسالتان  در )تنبیه عمال   ولی شالودصالادر می بدنی تنبیه کردن  قدغن درباره های زیادینامه شبخ

 .نیست ممکن عمال   کار این بهرنس نظره ب کرد  کنریشه را بدنییهتنب آمرانه هٔ بخشنام چند صدور با دفعهیک شودمی

 های تربیتیمحیط که کندمییادآوری  او  داند،جایز نمی را یکسالان  طوره ب و مدارس تمام در تنبیه کردن  قدغن بهرنس

 (۵۸:،ی۱۳۷۹)بهرنگی،  نگیرند. ها یکیمحیط و شاگردان  تمام با ها راشاگردان آن  تربیت طرز و تهران  اول درجه

 توسط زندگی هایسال نخستین در کودک مناطق، برخی ها دربه آن  توجه با که کندمیاشاره   فرهنگی هایتفاوت به و

 و بوده آمیخته ها درروزمره آن  زندگی با امر، این بودن  غلط یا و صالحین از نظر صالر  و گرفتهقرار می تنبیه مورد والدین

 فضالایی چنین در  بوده، تدریس به مشال ول آن  در خود که روسالتایی نظیرود.  شالگرفته می بکار تربیتی روش یک عنوان به

 کالس در تدریس هاسالال به توجه با اسالت معتقد و برداشالت تدریجی طورهب را تنبیه باید که اسالت شالکل بدین او پیشالنهاد

 .گذاشت کنار را بدنی تنبیه یکباره شودکه نمی رسیده نتیجه این به دبستان  اول

بجالا     و گالاهی،مصالالاللحتی گالاه خشالالالونالت بالا آزادی و محبالت رفتالار دو ترکیالب را چنینی هالای اینمحیط در برخورد روش

 هد  خود بدنی تنبیه. گرفت نظر در باید هم را خانوادگی محیط رفتار و وضالالع و محلی اقتضالالای و امکان   .داندمی

ها  شالرط و طرز این به. نیابد تساللط معلم هد  و خواسالت بر و باشالد ظاهری باید خشالونت و خشالم. اسالت وسالیله  نیسالت،

 .برسد صفر به تا کاست آن  شدت از باید کم کم البته. هست هم مفید و ندارد زیان  بدنی تنبیه

 زندگی آن  در نبینیم، نزدیک از را محیطی در خصالوی مشالکالت تدوین محتوای کتب درسالی بر این اعتقاد اسالت که تا

 مردمش و محیط آن  برای که جاسالتبی  ندانیم، را هایشالان خواسالته و نشالنویم را صالداشالان   نجوشالیم، مردمش با  نکنیم،

های  کتاب تدریس که مشالکالتی به سالپس  (۶۴،ی:۱۳۷۹بنویسالیم. )بهرنگی، داسالتان  ها حتیبرای آن  و کنیم دلسالوزی

 تجربه بواسالطه داشالته ابراز که نتایجی و سالخنان  که افزایدو می نمایداشالاره می کرده ایجاد اخیر هایسالال در درسالی

 .است بوده گوناگون  روستاهای مدارس دیدن  و همکاران  با برخاست و نشست و شخصی

:وکتاب تاریب و ج رافیای پنجم کندمیدر اینجا بهرنگی به موضالوع دیگری که جالل آل احمد هم به آن پرداخته اشالاره 

سالالالپس اذعالان   گیرد.آورد کاله باله قولا آل احمالد  ناله در کیف ناله در تالاقچاله و ناله در روی میز جالا میو شالالالشالالالم را مرالال می

های ابتدائی، اقتضالای های درسالی به خصالوی کتابکتاب تألیفدهد که باید در ها نشالان نمییننماید که آیا تمام امی

ای نیکو فهمی در آن گنجاند تا نتیجهمحلی را در نظر گرفت و برای هر استان کتابی جداگانه پرداخت و مواد آشنا و قابل

و اگر اظهالار عالقاله و جوش و   بالایالد بشالالالود،گوییم کاله عالقمنالد فرهنالس کشالالالورمالان هسالالالتیم این کالار  اگر جالدی می گرفالت 

های الکن و هشاللهف  ها قالب بزنیم همین کتابخروشالمان برای این اسالت که حرفی زده باشالیم و خود را ساللک پیشالرفته

شالود،  گیرم. اگر هم برای اسالتانهای فارسالی زبان یک نوع کتاب نوشالته میاز سالر ما زیادی اسالت و من سالخنانم را پس می

ن کتاب فارسالی بخصالوصالی باید داشالته باشالد که امکان و اقتضالای محلی را در نظر گرفته باشالد با روشالی  اسالتان آذربایجا

 (۷۴-۷۳)همان،صص:  ساده و آسان.
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لفان و عناوین ؤهای قرائت انگلیسالالالی، نکته اول تفاوت میان مویژه کتابپردازد بهمتوسالالالطه هم می های دورٔه و به کتاب

ها تنها برای کالسالی که این کتاب  کندمیها و به اختصالار بیان های مختلف و نکته دوم محتوای کتابکتب درسالی دوره

های مقیم تهران م شالالالاگردان آن بچاله آمریکاییهای تهران که نیبیسالالالت نفره در یکی از بهترین و مجهزترین دبیرسالالالتالان 

زند و همیشاله هاشالان از زور صالافی و صالفا برق میهای مزلف پاپیون دار که صالورتباشالند مناسالب اسالت و نیم دیگر آقازاده

و از هر نیم هم نیمی دختر باید  های پاپا جان و ماماجان دم در خانه حفظ داشالالته باشالالند،هایی از شالالب نشالالینیخاطره

 پخته، آن هم در صالالورتی که دبیری باسالالواد،  ها ممکن اسالالت نتیجه بدهد.در چنین کالسالالی اسالالت که این کتاب باشالالد.

 این خود درد بزرگی اسالالالت کاله چنین آموزگالار و دبیری حکم کیمیالا دارد.  منالد و بالا حوصالالاللاله موجود بالاشالالالد.بسالالالیالار عالقاله

 (۷۷-۷۶)همان،صص:

آمریکایی مقیم تهران با یک خانواده اشالالرافی تهران شالالرح داده    در کتاب هشالالتم گفتگوها و رفت و آمدهای یک خانواده

   کنند.بحث می 2و معلم خانگی 1از تحصیل در خانه  کنند.های خود صحبت میها درباره مدرسهبچه شده است.

وب آموز جالدا بالاشالالالد، و گرناله نتیجالٔه ختوانالد از زنالدگی دانشنمالایالد کاله کتالاب درسالالالی نمیو در پالایالان چنین اسالالالتالدالل می

های قرائت فارسالی را بگیریم. عود این که ااشالعار پندیات  خشالک و خنک مداحان عصالر  کتاب  مرال  نخواهد داشالت. 

هالای هالای دوبیتی محلی و متاللغزنوی را تو کتالاب پر کنیم و ذهن بچاله را بینبالاریم از هیو و پو ، چاله عیالب دارد کاله از تراناله

  مزٔه کتاب اول را.معنا و بیواند یا آن شعر بیخفراوان هر استان استفاده کنیم  قضاوت کنید. بچه این را با رغبت می

گذرد و شالعر و نررش چیسالت. این جمود باید بداند در دور و برش چه می،  آموز دبیرسالتان به خصالوی دانش،  آموزدانش

روش   (۷۸-۷۷)همان،صالص:  فکری نتیجٔه مسالتقیم تعلیمات خشالک و غلط دبسالتانی، دبیرسالتانی و دانشالگاهی اسالت.

های عمومی حفظ و تکرار مطالب بدون در نظر گرفتن میزان فهم و تسالاللط ه چهل برخاسالالته از روشکلی تدریس در ده

 آموز به متون درسی است.  دانش

های های تدریس به منظور در نظرگرفتن ارزشکتب درسی و روش  تألیفهای غیر متمرکز در  و در خصوی توجه به شیوه

گرایانه از پدیدارها عش اسالالالت تا تجارب زیسالالالته خود را با شالالالناخت واقهای فرهنگی در یک جامعه در تالقومی و تفاوت

عنوان روسالالتا را به ها از یکدیگر،روابط خویشالالاوندی عمیق میان اهالی روسالالتا و به تبع آن شالالناخت کامل آن  بازگو نماید.

آموزان  بنابراین دانش  دهد.های مشالالترک قرار میگیری خاطرهآموزان در تعامل با یکدیگر و شالالکلخاسالالتگاه اولیه دانش

او بر این باور است که به  آموزان شهری احساس غریبی در کالس نخواهند داشت،در اولین روز تحصیلی برخال  دانش

دلیل عدم شالناخت اهالی روسالتا با مظاهر زندگی شالهری بهتر اسالت در کتاب سالال اول تنها به معرفی روسالتا پرداخت و 

 اد شد از زندگی شهری سخن گفت.  زمانی که قؤه فهم و تصور بچه زی

 ( کتاب مدیر مدرسه )نگارش جالل آل احمد(۲-۱-۱

ان، مضالالمون داسالالتان فکر روشالالنای از در داسالالتان مدیر مدرسالاله، مدیر مدرسالاله، جالل آل احمد اسالالت، نویسالالنده و نمونه

ها ها به علتاز این جهت نخسالتین داسالتان جالل اسالت که به جای معلول  هاسالت.یابی علل شالکسالتوجو و ریشالهجسالت

 
1. Home School Bus 

2. Hoomroom Teacher 
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گیرد. یک تنه به جنس مشالالکالت و های او با جامعه و خودش شالالکل میماجرای داسالالتان برمبنای کشالالمکش  پردازد.می

 (۳۷-۳۶،صص.  ۱۳۸۹)علی پور کسگری،  رود.های غلط آموزشی و روابط جاری مدرسه میدگرگون کردن سنت

طوری هداند بهای آموزشالی و اهدا  آن میترین مسالالله را در ت ییر اولویتمسالائل مطرح شالده، آل احمد عمده  در شالرح

ویژه در وکارگزینی کلو اشاره مستقیم به این موضوع  کارگیری افراد و وجود فساد اداری بهکه تقدم روابط بر ضوابط در به

نبود شالرایط گزینش مطلوب براسالاس میزان توانمندی و تخصالص  و نتیجتا عدم شالایسالته سالاالری در مراتب سالاختاری و  

 افراد است و عدم وجود سیستم گزینش علمی در جذب نیروی انسانی در کارگزینی از مشکالت عمده دیگر بوده است.

ادر کارگزینی کل سالفارش کرده بودند که برای خالی نبودن عریضاله رونویس حکم را به رویت رئیس فرهنس هم برسالانم 

یالک وزارتخالاناله بود و یالک   توانسالالالت حرفی بزنالد وگرناله بالاالی حکم کالارگزینی کالل چاله کسالالالی می  تالازه اینطور شالالالد.کاله  

 (۷،ی.۱۳۴۵کارگزینی!  )آل احمد،

هالای اطرا  آن و سالالالاخالت همچنین احالداح مالدارس در منالاطق دورافتالاده و خالالی از سالالالکناله برای افزایش بهالای زمین

جمعیت در آن نواحی، تقدم اقتصالاد بر فرهنس، ابزارانگاری مدارس در   های جدید جهت سالکونت مردم و افزایششالهرک

 منافع مالی افراد متمول و به اصطالح خیرخواه بوده است.تأمین   راستای

های  ومدرساله دو طبقه بود و در دامنه کوه تنها افتاده بود و آفتابرو بود.یک فرهنس دوسالت خرپول عمارتش را وسالط زمین

ها  بیسالت و پنج سالاله در اختیار فرهنس گذاشالته بود که مدرساله اش کنند و رفت و آمد بشالود و جادهخودش سالاخته بود و 

 (۸،ی.۱۳۴۵کوبیده شودو...و )آل احمد،

در ادامه به محدود بودن بودجه اختصالای یافته به مدارس، کمبود منابع مالی و تخصالیص دیر هنگام آن و نبود امکانات  

 .کندمیآموزان اشاره درسه و دانشمناسب در جهت بهداشت و نظافت م

های بهداشالتیواز در که رفتیم تو دوتا پله میرفت پایین و بعد یک راهرو تا دیوار روبه رو و دسالت چپ پنج  وضالعیت سالرویس

دردسالر عجیبی   گفت:  آمد.پایم میهها.... نگاهی به ناظم کردم که پابای میان آن ههمه بی در و سالقف و تی  تا مسالتراح.

 (۲۶،ی.۱۳۴۵گند نمیشه پول دولت رو تو ملک دیگرون خرج کردو)آل احمد،می ا.شده آق

پردازد.وهنوز از پشالت دیوار نپیچیده بودم در اینجا وی همانند بهرنگی به نقد تنبیه بدنی و شالایع بودن آن در مدارس می

پیچیدند و ناظم ترکه خودشالان میه ن بها توی ایواتند کردم.پنج تا از بچه  ها به پیشالبازم آمد.که صالدای سالوز و بریز بچه

 (۳۶،ی.۱۳۴۵زد...و )آل احمد،نوبت کف دستشان میه دست داشت و به ای ب

ها و های مکتب و مدرسالاله و دبسالالتان و دبیرسالالتان وبرای ناظم تعریف کردم که در تمام سالالالکندمیدر جایی دیگر بیان 

ها وقتی کالس سالالوم ابتدایی بودم و گناهم  کردند و جلوی روی بچهیکبار فلکم   های دیگر فقط دوبار تنبیه شالالده ام.گاه

این بود که از گلدسالته مسالجد معیر باال رفته بودم!و دفعه دوم در سالال پنجم دبیرسالتان که معلم مرا اشالتباهی گرفت و دوتا 

 رابشکندو شکست و آن ها  کشیده ام زد و بعد که فهمید عوضی گرفته به دفترم احضار کرد...و بعد ازش خواستم که ترکه

 (۳۹،ی.۱۳۴۵وقت من رفتم سرا  اطاق خودم. )آل احمد،
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دهد. ویک گرفت چنین شالرح میصالورت فرمایشالی و ناکارآمد صالورت میدر مقوله بازرسالی و نظارت بر امور مدارس که به

تر بازرسالی تصالدیق کرد و در دف روز هم بازرس آمد و نیم سالاعتی پیزر الی پاالن هم گذاشالتیم و چای و احترامات متقابل!

 (۴۱،ی.۱۳۴۵شود. )آل احمد،که مدرسه وبا وجود عدم وسائلوبسیار خوب اداره می

ه وجود فسالاد مالی در مدارس به دلیل کمبود امکانات و بودجه مناسالب از دیگر مسالائل مبتال به آن زمان مولف اسالت. وب

داد که بجای و حاال ناظم مدرسه داشت بمن یاد میداد.ووچنین صراحتی مرا که مدیر مدرسه بودم در معامله شرکت می

 خروار تحویل بگیرم و بعد با اداره فرهنس کنار بیایمو  ۱۸ مرال  خروار زغال ۹

 وتربیت را ت ییر داد. های پیشین او نسبت به تعلیمفقر شدید مالی و درماندن در ابتدایی ترین لوازم ضروری انگاره

افتادم که بروم،مدرساله چنان شاللو  بود که انگار االن ک سالاعت بعد از ظهر راه میوگاهی ظهرها کارم طول میکشالیدو ی

هایشالالان را خشالالک  شالالدند و گیوهها جمع میرسالالیدند دور بخاریاز راه که می  آمدند.همیشالاله زود می  موقع زنس اسالالت.

هر کاله   سالالالاللاله کفش بود.و خیلی زود فهمیالدم کاله ظهر در مالدرسالالاله مالانالدن هم م  مالانالدنالد.ای هم نالاهالار میهعالد  کردنالد.می

ها مزخرفات زیادی خوانده بودم درباره  کرد...و وپیش از اینها هم صالالدق میاین قاعده در مورد معلم  ماند.داشالالت نمی

،ی  ۱۳۴۵صورت ساده و بدوی قوام فرهنس به کفش بود)آل احمد،وتربیت بچه چیزهاست. اما اینجا بهاینکه قوام تعلیم

 (۵۷-۵۸ی.  

های هنری و کاربردی آموزی، فن ورزی و رشالتههای سالنتی تدریس و تکیه صالر  بر محفوظات، توجه به مهارتروشنقد  

 دانست.به منظور افزایش توانمندی شاگردان را در اولویت می

از ها و محفوظات جایی از عمر پر  ها و سالالالنهها و فرمولکنند که این اسالالالموحاال دیگر حتی وزرای فرهنس هم اذعان می

صالالالنعتی... تالا اگر از   فنی،  هنری،  ای کالاری یالاد بگیرد.ههالا را نخواهالد گرفالت، و نالاچالار بالایالد در مالدرسالالاله هر بچالبیکالاری بچاله

،ی.  ۱۳۴۵هالای قالاب گرفتاله کالاری برنیالامالد ومیزی خالالی نبود کسالالالی از گرسالالالنگی نمیرد.و )آل احمالد،هالا و کالاغالذ پالارهپتاله

۱۴۲) 

دارد. ترس شالاگردان از معلمان و رگونه آنان از دیگر مسالائلی اسالت که او بیان میو برخورد اقتدا  محورمعلمنقد به رویکرد 

هاسالالت و اینکه معلم  عدم وجود روابط متقابل علمی و اخالقی و ارتباط دوسالالویه که ناظر بر یادگیرنده بودن همه انسالالان 

آموزان چیزهالایی زیالادی یالاد دانش  توانالد عالوه بر نقش یالاددهنالده، نقش یالادگیرنالده را ایفالا کنالد و ازهم در طول سالالالال می

های روانی، فردی، اجتماعی، آموزشالالالی و آموزان از او، و نبود این روحیه متقابل سالالالبب آسالالالیببگیرد و همینطور دانش

ها در جهت رفع و کاهش آموزان خواهد شالد. به همین منظور نویسالنده با در نظر گرفتن این محدودیتاخالقی در دانش

 آموزان دارد.به روحیات دانشها توجه ویژه ای آن 

دادم کاله ترس از معلم و امتحالان هالا میشالالالد خودم یالک میتینالس برای بچالهاپیش از هر امتحالان کتبی کاله تو سالالالالن می

 (۱۴۴،ی.۱۳۴۵بیجاست و باید اعتماد به نفس داشت.  )آل احمد،

و م زها و اعصالابشالان را آنقدر به وحشالت  ها آنقدر خواهند ترسالید  ها و امتحان دیدم که این مردان آینده دراین کالسامی

آدم نوع جدیدی خواهند شالد. آدمی انباشالته از وحشالت!   خواهند انداخت که وقتی که دیپلمه یا لیسالانساله شالوند اصالال  

 (۱۴۶،ی.  ۱۳۴۵انبانی از ترس و دلهره.  )آل احمد،
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لم و شالالاگرد چشالالم دوخت تا دریافت که  بندی هر روزه و هر ماهه معاباید مدیر بود یعنی کنار گود ایسالالتاد و به این صالالف

یعنی تصالدیق باینکه صالاحب این ورقه دوازه یا پانزده سالال تمام و سالالی چهاربار در  یک ورقه دیپلم یا لیسالانس یعنی چه!

 (۱۴۷،ی.  ۱۳۴۵فشار ترس قرار گرفته و قدرت محرکش ترس است و ترس است و ترس!  )آل احمد،

 این رفتارها ناشی از تنبیه بدنی بوده که از دیرباز در مدارس مرسوم بوده است.  ریشهٔ 

ای داشالالته باشالالم تا با آن ترس و وحشالالت  توانم قلب بچگانهاین ترتیب یک روز بیشالالتر دوام نیاوردم.چون دیدیم نمیه وب

این بود   قلبم را سالالنس کرده بود.نمرات هفت و ده و یازده  ده سالالال معلمی و  ها را درک کنم و همدردی نشالالان بدهم.بچه

عاقبت   که با همه مقدماتی که چیده بودم نظارت در امتحانات را رها کردم و باز به اطاق خودم پناه بردم...هر چه باداباد.

اند  رفتهو مدرسالاله میاند  وقتی بچه بوده  ها هم حق داشالالتند.وانگهی این هم بود که معلم  باخت.برد و یکی مییکی می

که بتوانی یک  -و در دسالترس تو  -تک خورده بودند که حاال باید بزنند.این دور و تساللسالل آنقدر هم کوچک نیسالتالبد ک

 (۱۴۷-۱۴۸  ی.   ،۱۳۴۵ ای یا در کالسی یا در امتحانی. )آل احمد،در مدرسه جائی قطعیش کنی.

)به بیانی دیگر   های آنان بود.انوادهآموزان اسالت که متأثر از شالرایط اقتصالادی و تمکن مالی خمورد دیگر ارزشالیابی دانش

 ارزشیابی صوری نافی عوامل تربیتی و اخالقی(

های مدرسالاله را فقط به اعتبار وضالالع مالی پدرشالالان قضالالاوت  مرتبه به صالالرافت افتادم که از اول سالالال تا بحال بچهو یک

دیدم در تمام این مدت هر کدام   خواند.نمیدرسالت مرل این پسالر سالرهنس که باعتبار کیابیای پدرش درس    ام.کردهمی

ها که پدرهاشالان و آن   اند،آمدهتر میو با چشالمانی درخشالان  پذیرتر،تر،تربیتنظرمن باهوشهب  که پدرشالان فقیرتر اسالت،

 (۱۵۱،ی.۱۳۴۵)آل احمد، تر.تر و نومیدکنندهتر و بل می مزاجدستی بدهان دارند کندتر و خر 

وپرورش  پردازد که شالالامل کتاب مبانی فلسالالفی آموزشکتب انتقادی دوران پس از انقالب می ( بخش دوم به تحلیل۲-۱

 وتربیت ج.ا.ا است.در ایران و در آمدی بر فلسفٔه تعلیم

 )نگارش زیبا کالم(.  وپرورش در ایران ( کتاب مبانی فلسفی آموزش۱-۲-۱

آموزشالی، زیباکالم ضالعف اسالاسالی در پدیداری مسالائل  لفین متقدم مبنی بر نقد سالاختار متمرکز نظامؤبر خال  دیدگاه م

شالمرد. در حقیقت توجه به نیروی انسالانی و رویکردهای های اسالاسالی معلم و خالقیت او برمیآموزشالی را ملهم از انگیزه

ا عنوان فاعل شالناسالاخالقی ناظر بر آن از حیث مادی و معنوی در ایجاد روحیه خالق مؤثر خواهد بود و اینچنین معلم به

نقش محوری در بالاال بردن سالالالطن کیفی آموزش و تالدریس در کالس درس خواهالد یالافالت. در این مقولاله زیبالا کالم اینگوناله 

 نماید.  مسائل را شرح می

توانالد حتی در نظالام متمرکز بالا  توان تمالام گنالاهالان را باله گردن نظالام متمرکز انالداخالت. یالک معلم دلسالالالوز و پرتوان میونمی

ها، پرچم  ها، کاسالبر گلبر   مرال  خالقیت عمل کند. یعنی همان گلی که باید امروز درس بدهد را به سالر کالس آورده و 

ایی همراه بسازد و بناهای آن دوره از تاریب را از نامهدریس تاریب را با نمایشو غیره را از نزدیک به کودک نشان دهد و یا ت

 (۸۲-۸۱،ی ی.۱۳۸۴راه فیلم و غیره نشان دهدو.)زیبا کالم،

مند به حوزه آموزش را مهم دانسالته و راه حل برای جذب نیروی انسالانی از این حیث توجه در جذب نیروی انسالانی عالقه

. )یک راه حل این اسالت که این شال ل باید منزلت اجتماعی داشالته کندمیا این گونه توصالیف کار آمد در شال ل معلمی ر 
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باشالالد و در حد وکالت، طبابت و غیره باشالالد. یعنی درآمد یک معلم باید طوری باشالالد که از راه معلمی بتواند زندگی را با  

 .کندمیه آن اشاره های سنتی تدریس از دیگر مواردی است که او بنقد روش  آبرومندی بگذراند.(

ها را ها را شالالاگردانش بیاورند و بهترین بیسالالتوبهترین معلم از نظر نظام آموزشالالی ما کسالالی اسالالت که بیشالالترین بیسالالت

وار و تأکید بر حفظ مطالب برای  اند. تکرار طوطیآورند که یک کتاب را در یک حوزه درسالی خوب حفظ کردهکسالانی می

نالمال از  دلالهالره  و  تالرس  و  آوردن،  مالینالمالره  مالیالالان  از  مالالا  نالوجالوان  و  کالودک  در  را  آمالوزی  عاللالم  روح  نالیالالاوردن  )زیالبالالا  ره  بالرد. 

ای باشالالد که به جای سالالنجش توانایی حفظ مطالب بر فهم و گونه( در صالالورتی که ارزشالالیابی باید به۸۶،ی. ۱۳۸۴کالم،

موعٔه سالؤال و جواب هایی چون تبدیل مطالب کتاب به یک مجها تأکید داشالته باشالند. از این رو، روشدریافت درسالت آن 

هالای توسالالالط معلمالان باله آموزان، برخال  اهالدا  کتالاب اسالالالت. این در حالالی اسالالالت کاله تمالام کتالابهالا باله دانشو ارائالٔه آن 

کنند. بدین ها میآموزان وادار به حفظ جوابوپرورش، دانشرغم توصالالیه وزارت آموزشآیند و علیصالالورت سالالؤال در می

 (   ۸۴،ی.۱۳۸۴ن داریم که خالق بار آیند. )زیبا کالم،صورت چگونه انتظار معجزه از کودکا

آموزان خالق آموزش باید مبتنی بر درک مفاهیم باشد. و نیز اهمیت کسب دانش ضمنی بدین جهت برای پرورش دانش

که بسالالالیاری از رفتارهای آموزشالالالی مانند عالقه به یادگیری، کنجکاوی نسالالالبت به جهان اطرا ، نگاه علمی به مسالالالایل 

گیرد. بنابراین جذب افراد پرتوان، باهوش و خالق به صالالالحنه آموز از معلم و دانشالالالجو از اسالالالتاد یاد میرا دانش  داشالالالتن

 (۸۲-۸۱، ی.۱۳۸۴ضروری است. )زیبا کالم،  کامال  وتربیت امری تعلیم

دان مشالالکل طلبی در نهاد انسالالان اسالالت نباید ایجاد عالقه و انگیزه به کسالالب دانش چنجویی و حقیقتاز آن رو که علم

شالود. اگر مطالب  در فرد کشالته می  کامال  ایی اسالت که این روحیه  گونهسالفانه عملکرد آموزشالی در ایران بهأباشالد. اما مت

تواند در آن ریزی شالالود که شالالخص عالقمند شالالود، حتی زمانی که با حفظ یک کتاب میدرسالالی طوری تنظیم و برنامه

رود و نگرشالالش در مورد کالس و و خود به خود دنبال کتاب دیگری هم می کندمیدرس نمره قبولی بیاورد، به آن اکتفا ن

 (۸۳،ی.۱۳۸۴شود. )زیبا کالم،درس و معلم عود می

در خصالالوی متدولوژی ارزشالالیابی تحصالالیلی و نحوه اعمال آن معتقد اسالالت: در ارزشالالیابی از هر درس، محور اصالاللی،   

ه جالای سالالالنجش توانالایی حفظ مطالالالب بر فهم و دریالافالت  مطالالالب مهم و مفالاهیم عمالدٔه آن درس اسالالالت. ارزشالالالیالابی بالایالد بال

هایی چون تبدیل مطالب کتاب به یک مجموعٔه سالالؤال و جواب و ارائه ها تأکید داشالالته باشالالند. از این رو روشدرسالالت آن 

 آموزان، برخال  اهدا  مشروحه در بخش آغازین کتاب است.ها به دانشآن 

گرایی و خالقیت ناظر بر دسالتیابی به سالطوح باالی شالناختی اسالت  فهمیدن، عقلاز دیدگاه او پرداختن به مقوالتی چون  

و در صالالورتی ممکن خواهد شالالد که اهدا  درسالالی با شالالرایط واقعی جامعه چون مسالالائل اقتصالالادی، صالالالحیت علمی و 

ترین یکی از برجسالالالتاله    1دارد کاله متیو آرنولالدهالای تالدریس همالاهنالس بالاشالالالد. اینگوناله بیالان میاخالقی معلمین و روش

وپرورش به آوری از آموزشگرایی و بهرهگرای فرهنگی ریشالاله معضالالالت بشالالری را در اشالالاعه روحیه مادیفیلسالالوفان نخبه

نامند. چون فرهنس برتر را کمال  ومرج مییابد و این درد را، هرجمنزله ابزاری برای پیشالالبرد سالالود ناشالالی از صالالنعت می

داند. آن هم فرهنگی که همواره مورد ورش را حفظ و اعتالی فرهنس میوپر ترین وظیفه آموزشپندارد. مهمانسالالانی می

 
1. Matthew Arnold 
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توجه و عالقه اقلیت فرهیخته بوده است. اما بنا بر تحقیقات زیادی که پیرامون کتب درسی دبستانی انجام شده تا نقش 

د نوعی بیزاری نسالبت دهنشالان می  هاپژوهشها را در ایجاد ذوق ادبی و فرنگی بررسالی نماید، متأسالفانه حاصالل تمام آن 

و یکی از علالل عمالده ناکارآمدی در تحقق اهدا  فرهنگی را عدم انسالالالجالام مطالالب کل   کنالدمیبه فرهنالس و ادب را ایجالاد 

دانالد. )زیبالا هالا میتمالام کتالب مربوط باله درس فالارسالالالی( و نبودن یالک فلسالالالفاله حالاکم بر آن   مرال  )  هالای درسالالالیکتالاب

جاله باله ایجالاد ذوق ادبی و فرهنگی در تالدوین محتوای کتالب درسالالالی و ( عالدم اهتمالام در تو۹۴-۹۳،ی ی.  ۱۳۸۴کالم،

 پرورش لطافت روحی ضعف پیشبرد اهدا  فرهنگی را در پی دارد. 

همچنین در خصالالوی اقتباس صالالحین به همراه تحلیل و بررسالالی آگاهانه معتقد اسالالت بیش از صالالد سالالال از اقتباس 

یم به صالالر  خوشالالمزگی یک میوه، درختی را در جایی با آب و توانگذرد و ما نمیهای آموزشالالی پیشالالرو و موفق مینظام

( اگر این اقتباس براساس مطالعه  ۳۲،ی.  ۱۳۸۴متفاوت بکاریم و منتظر همان محصول باشیم. )زیبا کالم، کامال  هوای 

بحث ما  که  کندمیمفید باشالالد و اینگونه تبیین  کامال  تواند  های فلسالالفه حاکم باشالالد میو تجزیه و تحلیل و تطبیق ارزش

بر سالر این نیسالت که هرگونه اقتباسالی از الگوهای موفق غلط اسالت. بحث بر سالر این اسالت که باید اقتباس آموزشالی با  

های حاکم بر هر دو نظام باشالد )اقتباس شالونده و اقتباس کننده( و دریافت میزان انطباق پذیری با توجه شالناخت فلسالفه

های مورد د. اگر میان عمل و نظر تعارد باشد، یعنی چنانکه میان ارزشهای فلسفی دو نظام باشها و تفاوتبه شباهت

پاشالد. )زیبا  شالود و فرو میخوانی وجود داشالته باشالد، نظام آموزشالی از داخل دچار تعارد میهمادعا و عملکردها، عدم

 (۱۱۰،ی.  ۱۳۸۴کالم،

شالود که  سالفانه با وجود اینکه مکرر اظهار میأسالازد این اسالت که متکه او در این خصالوی بازگو می  یکی دیگر از مواردی

ترین آموزه فلسالفه اسالالمی مبنی بر اینکه کسالب دانش و ارزش یک وپرورش در کشالور ما اسالالمی اسالت. اصاللیآموزش

آوری اطالعات برای کسالب نمره بهتر و مدرک،  فعالیت ارزنده و مقدس اسالت زیرپا نهاده شالده اسالت. و به جای آن جمع

 (۴۴،ی۱۳۸۴ها و مراکز آموزشی شده است. )زیبا کالم،دهشعار تمام خانوا

دال بر این مطلب اسالت که به دلیل غفلت از روند   کندمینکته دیگری که زیبا کالم در خصالوی کتب درسالی به آن اشالاره  

رشالد ذهنی و سالایر مسالایل، دروس مدارس ما چه در سالطن ابتدایی و چه در سالطن راهنمایی و دبیرسالتان فاقد تساللسالل 

ارتباطند، بلکه اگر کتب چند سالال متوالی  وعی اسالت. عالوه بر این، مطالب نه تنها در خالل یک کتاب درسالی بیموضال

بینیم و این کودک را دچالار جهش و پرتالاب از دینی را در نظر بگیریم انسالالالجالامی میالان مطالالالب نمی  مرال  در یالک درس،  

سالازی )هم برای معلم و و این عدم زمینه کندمیاممکن  و فهم عقلی را ن  کندمیای به شالاخه دیگر موضالوعی و از شالاخه

شالالالود و باله همین ترتیالب تفالاوتی در فراگیر میپروری ذهنی و بیآموز( منجر باله کالاهش عالقاله و نوعی تنهم برای دانش

که برایش درونی شالالود هم معلم و هم خانواده را راضالالی کند. در با حفظ کردن مطالب، بی آن   کندمیآموز سالالعی دانش

( و از ۴۹،ی۱۳۸۴گیرد. )زیبالا کالم،حقیقالت باله جالای درونی شالالالدن مسالالالایالل در مالدارس اقالدامالاتی صالالالوری انجالام می

که فهمیدن یعنی توانایی ربط دادن، عدم برقراری چنین ارتباطی چه در سالالطن فردی و چه در سالالطن اجتماعی  ییآنجا

 بود.به منزله ایجاد احساس هم دردی و هم فهمی معطو  به شکست خواهد  

طور هتبیین اسالت. بشالود و همچنان بسالیاری از مسالائل مطرح شالده قابلاین کتاب سالپری می تألیفنزدیک به دو دهه از 

های مادی در تحصالالالیل و انتخاب رشالالالته، توسالالالعه مراکز آموزشالالالی سالالالودجو، نمونه تشالالالدید حس رقابت، تقویت دیدگاه

های سالالودجویانه گذاریاجتماعی، نگاه ابزاری و ارزشسالالازی روابط های انسالالانی و اخالقی در نظامفروکاهش دیدگاه
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سالاز، تقدم  های پولسالازیهای تحصالیلی، مشالکالت اقتصالادی جامعه فرهنگی در مقابل منافع کریر شالبکهنسالبت به رشالته

گرایی و شالکا  اجتماعی به دلیل شال ل محوری بر علم آموزی، عدم توجه بر پرورش سالطوح باالی شالناختی، تداوم نخبه

سالالالازی مالدارس و گسالالالترش تمالایزات  هالای سالالالنتی تالدریس، بالازتولیالد طبقالات اجتمالاعی از طریق تنوعه از روشاسالالالتفالاد

 فروکاهش مفهوم عدالت تربیتی که از 
 
آموزشالی در ضالدیت با حقوق برابر آموزشالی تمامی اقشالار و طبقات جامعه و نهایتا

 شناختی برخوردار است.خاستگاه انسان 

 وتربیت ج.ا.ا )نگارش باقری نوع پرست( تعلیم( کتاب در آمدی بر فلسفهٔ ۲-۲-۱

وپرورش پرداختاله و متالدولوژی بکالارگرفتاله شالالالده را در شالالالنالاسالالالی تجربی حالاکم بر آموزشدر این کتالاب مولف باله نقالد روش

 تعارد رویکرد فلسفه اسالمی تلقی نموده است.

وپرورش وجود نداشالالته اسالالت.     موزشهای وزارت آوپرورش ما، به دلیل آن که فلسالالفه معینی، در پژوهشالالکدهدر آموزش

های مذکور  وپرورش باشیم، با نگاهی به وضع پژوهش در پژوهشکدهبایست در اندیشه تدوین فلسفه ای برای آموزشمی

شالناسالی با مبانی و اصالول معرفت  گرایانه اسالت و این شالکل معرفتها، اثباتشالناسالی حاکم بر آن یابیم که معرفتدر می

 (۳۰۸،ی.  ۱۳۸۸سویی ندارد. )باقری،شناختی اسالمی هم

هالای اجتمالاعی، عینی و نالاوابسالالالتاله باله تفسالالالیر و دیالدگالاه افراد اسالالالت و گرا نظر بر این اسالالالت کاله واقعیالتدر دیالدگالاه اثبالات

هالا، هالای مختلف اجتمالاعی برخوردار اسالالالت. از این رو در تبیین پالدیالدهبنالابراین، از نوعی ثبالات در طی زمالان و در موقعیالت

وتربیت اسالالمی  مشالی پژوهشالی از منظر فلسالفٔه تعلیمگیرد که این خطصالورت مکانیکی مورد توجه قرار می روابط علی به

وتربیت اسالالمی ناهماهنس اسالت. از رسالد زیرا مفروضالات خط مشالی مذکور، با مبانی فلسالفٔه تعلیمقبول به نظر نمیقابل

برای  این حیالث، نقصالالالالانی نیز در باله آشالالالکالار خواهالد شالالالالد.  ایجالاد ت ییر در آموزشکالارگیری نتالایج پژوهش  وپرورش 

 (۳۱۰،ی.  ۱۳۸۸)باقری،

وپرورش،  ها و مراکز پژوهشالی آموزشوتربیت پیشالنهاد شالده مولف، باید در پژوهشالکدهبنابراین به مقتضالای فلسالفٔه تعلیم

های پژوهشی  شیموتربیت اسالمی بکار رود یا دست کم خطمشی پژوهشی معینی متناسب با مبانی و اصول تعلیمخط

 موجود با نظر به مبانی و اصول مذکور، مورد نقادی و استفاده مناسب قرار گیرد.

گرایی با توجه به مبانی دینی و اسالالالمی  در خصالالوی مسالالائل مربوط به سالالاختارنظام جدید آموزش متوسالالطه و مهارت

کنیم. اما این رای مقاصالد معین یاد میوتربیت اسالالمی از ارزش ابزاری طبیعت بمعتقد اسالت که اگر چه در مبانی تعلیم

پردازد. این اصالل  ایو میویژه به اصالل ومهارت و اخالق حرفهگرایانه نیز برخوردار اسالت این مهم بهابزار از خصالیصاله غایت

. گرایانه مذکور مورد توجه قرار گیردغایت  ای، باید جنبهٔ وحرفهای تجویزی بیانگر آن اسالالت که در تربیت فنیچون قاعده

گرایی کاهش خواهد یابد. در طرح وکلیالات نظالام جدید آموزش  ای به نوعی مهالارتوحرفهدر غیر اینصالالالورت، تربیالت فنی

وتربیالت حالاکم اسالالالت کاله این خود، یکی از نقالاط بحران زا در متوسالالالطالهو، سالالالایاله بلنالدی از نگرش اقتصالالالادی باله تعلیم

 وتربیت معاصر است.  تعلیم

نیروی کار، یعنی جایگزین کردن دیدگاه اقتصالالادی بر  تأمین   طه به منبع اصالاللیکوشالالش برای تبدیل کردن دوره متوسالال

ای تنهالا معطو  باله ونتیجالهو یعنی ومهالارتو نیسالالالت دیالدگالاه تربیتی، در حالالی کاله از دیالدگالاه تربیتی اسالالالالم، تربیالت حرفاله
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تصالالالادی بر طرح نظالام جدید حاکم آمیز نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اما از آن جا که دیدگاه اقبلکاله مبالادی رفتالار مهالارت

( و با توجه به ۳۱۲،ی.  ۱۳۸۸تر. )باقری،تر نگریسالالته شالالده و هم ارزان ای در آن، هم سالالادهاسالالت، مسالالالله تربیت حرفه

رفته و تنها به دو شالالالاخه از سالالاله شالالالاخه دوره متوسالالالطه، به تربیت   کارهگرایی محدودی که در این طرح بچارچوب حرفه

درسی . به طوری که در توزیع برنامهکندمیای و ابعاد آن تبیین نروشنی از ماهیت تربیت حرفه پردازد، تصورای میحرفه

که قسالمت اول برای هر دو شالاخه )و نیز شالاخه   کندمیاز دو قسالمت ودروس مشالترکو و ودروس اختصالاصالیو اسالتفاده 

 ب
 
فاوت تنظیم شالده اسالت. در واقع این طور یکسالان اسالت و قسالمت دوم، متناسالب با هر شالاخه و به نحو متهنظری( تقریبا

ی خای در حرفه هامهارتدروس مشالالترک اسالالت که قرار اسالالت موجب اعتالی فرهنس شالالود و دروس اختصالالاصالالی به  

ای است. پرداختن به حوزه درسی با اهدا  و ابعاد تربیت حرفهمربوطه ناظر است. اما نکته اساسی در عدم توازن برنامه

هالای  طلبالد کاله تمالامی این نکالات در تالدوین برنالامالههالای شالالالنالاختی متفالاوتی را میلف جنبالهای برای حر  مختاخالق حرفاله

 (۳۱۷،ی.  ۱۳۸۸ای بایستی در نظر گرفته شود. )باقری،درسی متناسب با ابعاد مختلف حرفه

غفلت را     شالالود، در برنامه نظام جدید متوسالالطه، این امر مورد غفلت قرار گرفته اسالالت. آنچه این  اما چنانچه مالحظه می

ای کنونی بیشالالالتر کشالالالورهاسالالالت که در فضالالالای فکر گرایی بر تربیت حرفه، فضالالالای غالب مهارتکندمیسالالالازی  زمینه

وپرورش،  وپرورش کشالور ما نیز مؤثر واقع شالده اسالت. و در اختیار داشالتن چارچوب مشالخصالی از فلسالفه آموزشآموزش

فراهم می بالا رویکردهالای دیگر را  انتقالادی  و میآامکالان مواجهاله  زمیناله چنین خالورد  ببرد. اتوانالد  از میالان  را  هالایی 

 (۳۱۸،ی.  ۱۳۸۸)باقری،

عنوان اصالل ضالروری در یادگیری عصالر کنونی از دیگر مواردی اسالت وپرورش بهگرایش به فن آوری اطالعات در آموزش

نیز مترصد است به این معنا   وری اطالعاتاگرایانه در به کار گیری فنپردازد. نگرش غایتکه مولف به تبیین و نقد آن می

ای از تسالالالخیر در قلمرو طبیعت اسالالالت و این مواجهه لوازم اخالقی و اجتماعی  های ارتباطی نیز گونهکه رایانه و شالالالبکه

. این لوازم در جنبه ساللبی، یا بر حسالب نبایدها، مسالتلزم آنسالت که  کندمیها ایجاب وریامعینی را برای اسالتفاده از فن

وری اطالعات، به اشالناسالی فناطالعاتی مهار گردد. براین اسالاس، باید از تبدیل نمودن اصالطالح  وریافرهنس منفی فن

 (۳۲۰،ی.  ۱۳۸۸وتربیت خودداری نمود. )باقری،های تعلیمنظامی فکری برای تبیین پدیده

ه این امر از دهالد. گرایش بالوپرورش را مورد کالاوش قرار میهالای اصالالاللی گرایش باله واصالالالالحالاتو در آموزشدر انتهالا مؤلفاله

های: نگرش مهندسالالی  وپرورش مطرح گردید که در جنبهتوسالالط مسالالالوالن آموزش  ۱۳۸۰-۸۱ابتدای سالالال تحصالالیلی  

 ی تبیین گردید.آموزمحوردانشمحوری و اجتماعی در اصالحات، مدرسه

لسالفی  های فدر نگرش اصالالحات، مفهوم امهندسالی اجتماعی  بر مفروضالات فلسالفی معینی اسالتوار اسالت که با صالب ه

وتربیت اسالالالمی هماهنگی ندارد. از سالالوی دیگر اگر به کار گیری مفهوم مذکور بدون توجه به مفروضالالات آن نظام تعلیم

صالورت پذیرد، عالوه بر عدم انسالجام ناخواسالته، نشالان از عدم توجه به چالش انواع رویکردها و مبانی فکری مختلف در 

 ایجاد اصالحات است.

دارد، در این نگرش انسالان و مسالائل انسالانی، در نهایت از نوع   ۲۰و    ۱۹گرایی قرن  مفروضالات این مفهوم ریشاله در اثبات

شالناسالی، تفاوتی گیرد. به بیان دیگر، از حیث هسالتیامور طبیعی مادی اسالت که در علوم طبیعی مورد مطالعه قرار می

شالالناسالالی نیز  ل طبیعی وجود ندارد، بنابراین از حیث معرفتمیان انسالالان و مسالالائل انسالالانی با اشالالیاا طبیعی و مسالالائ
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های اجتماعی بشالر، چون  شالناسالی علوم طبیعی باشالد. سالرانجام، ارزششالناسالی علوم انسالانی باید مطابق با روان روش

انالد، امالا بر زیرسالالالاختی طبیعی و مالادی انالد کاله خود، اشالالالاره باله واقعیالت نالدارنالد و فالاقالد بالار شالالالنالاختیهالای جالانبیپالدیالده

گرایانه )همچون وضع پدیدارشناسی و هرمنوتیک( و از جمله دیدگاه  توارند. این نگرش، با هرگونه دیدگاه غیرطبیعتاس

اسالالمی نسالبت به موجودیت انسالان و مسالائل ارزشالی و اجتماعی وی، ناهماهنس و بلکه متعارد اسالت. با توجه به چنین 

وپرورش جمهوری  ماعی بر واصالالالالحاتو در آموزشعدم همالاهنگی و یا تعالارضالالالی حاکم گردیدن نگرش مهندسالالالی اجت

اسالالالالمی ایران، نشالالالانگر عدم انسالالالجام فکری در هدایت تحوالت این نهاد اسالالالت. یکی از فوایدی که بر تنظیم و تدوین  

و هدایت   کندمیها یاری وپرورش مترتب اسالالت این اسالالت که ما را در بازشالالناسالالی این گونه عدم انسالالجامفلسالالفه آموزش

 (۳۲۲،ی.  ۱۳۸۸گرداند. )باقری،وپرورش را سامانمندتر میتحوالت آموزش

وپرورش باله منزلاله دو زیر  بنالا بر مفهوم تربیالت از منظر فلسالالالفاله اسالالالالمی کاله باله معنالای ربوبی شالالالدن آدمی اسالالالت. آموزش

مجموعٔه ربوبی شالالدن مورد نظر اسالالت. بنابراین هم آموزش و هم پرورش در جهت ربوبی شالالدن و ربوبی سالالاختن آدمی 

وپرورش را همچون دو امر مجزا و منفک در نظر بگیریم. دهد که دو عنصالالر آموزشاین هویت مشالالترک اجازه نمیاسالالت.  

 (۳۲۳،ی.  ۱۳۸۸)باقری،

های اخالقی و ارزشی توان کار معلم را تنها در آموزش در نظر گرفت و جنبهبا نظر به عدم گسیختگی این دو عنصر، نمی

هالای تخصالالالصالالالی برای هر یالک، وی مورد نظر نالداشالالالالت. همچنین وجود جنباله  را در ذهن و ضالالالمیر و رفتالار و گفتالار

های مفهومی و های اخالقی و ارزشالالی از پیچیدگیای که جنبهگونههای مفهومی خاصالالی را به دنبال دارد. بهپیچیدگی

شالگر نیز  توان انتظار داشالت هر معلمی همان قدر که آموزشالگر اسالت، پرور خای عملی خود برخوردارند. در نتیجه نمی

؛ صحین نمیباشد، و می
 
 باشد.بایست به ابعاد تخصصی آن نیز اندیشید. از این حیث تلفیق این دو عنصر ماهیتا

های قرن بیسالالت و یکم اسالالت. که باقری با وجود امتیازات ی برآیندی از اندیشالالهآموزمحوردانشمحوری و  تفکر مدرسالاله

پردازد. هد  از های سالاللبی آن میگاهی ژر  و تیزبینانه به بازگویی جنبهویژه ای که برای این دیدگاه وجود دارد اما با ن

وپرورش و واگذاری اختیارات بیشتری به مدیران مدارس است. اما این امر محوری، کاستن از تمرکززدایی آموزشمدرسه

شالالالدن حوزه تدبیر و   همواره مخاطراتی نیز به همراه داشالالالته اسالالالت یکی از این مخاطره ها، فقر تدبیر اسالالالت. با محدود

ریزی به مسالالوالن یک مدرساله، توانایی محدودتری برای تدبیر امور فراهم خواهد بود. یکی از مزایای تمرکززدایی، برنامه

باال بردن توانایی تدبیر امور توسالط فراهم آوردن متخصالصالان در راس هرم نظام متمرکز اسالت.او برای کاسالتن مشالکالت  

 ا
 
وری متقابل ای ارتباطی جهت بهرهالعاتی پیوسالته میان مدیران مدارس، برقراری شالبکهلی پشالتیبانی علمی و اطحتما

 داند.  های مدیران را راهگشا میها و تجربهاز طرح

تواند منجر به تضالعیف مدارس ضالعیف شالود به محوری میمخاطره دیگر، از میان رفتن عدالت تربیتی اسالت. زیرا مدرساله

امکانات عادالنه برای  تأمین   رار گرفته و از امکانات کمتری برخوردارند. بنابراین تعریف واین دلیل که در مناطق محروم ق

 اینکه مدرسالاله
 
تواند یکپارچگی علمی و فرهنگی در محوری میمدارس در مناطق مختلف امری ضالالروری اسالالت. و نهایتا

 وپرورش را از هم بگسلد.آموزش

هالای سالالالنتی یالا  وپرورش باله جریالان کردهالای معالاصالالالر در آموزشی کاله حالاصالالالل مواجهاله رویآموزمحوردانشدر خصالالالوی   

وتربیت اسالالمی، ما را در به کار گیری این دارد که نگریسالتن به این مسالالله از منظر تعلیماسالت چنین ابراز می  محورمعلم
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ی اسالاسالی را شالناسالی اسالالمی ربوبی شالدن آدمی نوعی دوسالویگدارد. در مفهوممفهوم و اسالتراتژی به تأمل  و تردید وا می

و هم مستلزم حرکت و تالشی است که باید   کندمیای است که معلم یا مربی ایفا  خواند که هم مسالتلزم نقش ویژهفرا می

انتقاد  ی هر دو به یک اندازه قابلآموزمحوردانشی و  محورمعلماز سالالوی شالالاگرد یا متربی صالالورت پذیرد. براین اسالالاس  

 آموز زا فراهم آورد.  ینه ایفای نقش مناسب هر یک از دو قطب معلم و دانشوتربیت باید زمخواهند بود و تعلیم

 پرسش دوم(

 با توجه به متون انتقادی مورد نظر مسائل مشترک و غیر مشترک کدامند 

)هد ،    درسالی شالاملعنصالر اصاللی در برنامه  ۴بخشالی در این بخش گفتمان حاکم در کتب برگزیده براسالاس برای وضالوح

لفین در قالب ؤکارهای اصالحی ممحتوا، روش و ارزشیابی( مورد بررسی قرار گرفته و نواقص عمده هر دوره به همراه راه

   جدول آورده شده است.

  درسی مولفین دو رویکرد ایجابی و سلبی(های برنامه)جدول مؤلفه
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راهالکالالارهالالای 

 اصالحی

 مولف

 نواقص عمده

 هر دوره

عالالنالالاصالالالالر    های اجرایی و آموزشی در دوره زیستی مولفبازگویی شیوه

 درسیبرنامه

مالالالالالتالالالالالون  

انالالالتالالالقالالالادی  

 منتخب

 هد  روش محتوا ارزشیابی

روش  

در  ابالالداعالالی 

یالالالالاددهالالالالی 

 زبان آذری

باله کالار گیری 

روش  

آمالالالوزشالالالالالی  

متنالاسالالالب بالا 

شالالالالالالرایالالالالط 

 محلی

روش  

 ترکیبی

روش  

 گوییقصه

جالالو   و  پالالرس 

یالالافالالتالالن در  

 علت

از بالرون  رفالالت 

و   نالالابالالرابالالری 

دسالالت یافتن 

و   آزادی  بالاله 

عالالالالالدالالالالالالت  

 اجتماعی

آتالیالاله  تالالأمالیالن 

 معلمان 

غالیالر  آمالوزش 

 متمرکز

 نحوه بازرسی

 تنبیه بدنی

نحوه ارزشیابی 

 معلمان 

مالحالتالوای   نالقالالد 

 کتب درسی

و   مالالادی  فالالقالالر 

 فرهنگی

عالالالالالالالالالالالالالالالدم  

منالدی دغالدغاله

آ  کالالارمالالنالالدان 

 )آسالالالالالالالالالان 

 طلبی(

تالبالعالیالض   وجالود 

 و حق کشی

بالاله بالی تالوجالهالی 

ادب  و  زیالالالان 

 فارسی

ارزشالالالالیالالابالالی 

 
 
صالالوری    غالبا

 و نمایشی

)مالالالدیالالالریالالالت 

فرمالایشالالالی و  

 تشریفاتی(

های  سالیاسالت

و   نالالاکالالارآمالالد 

 اقتباسی

مالالدیالالریالالت  

و   یکپالالارچالاله 

از   مالتالمالرکالز 

سالالوی اداره 

 آ و  

تالالدویالالن   در 

کالالالالالالتالالالالالالب 

درسالی)عدم  

بالاله   تالالوجالاله 

هالالا فالرهالنالالس

ی گونالاگون  

قالالومالالیالالت   و 

 ها(

کالالتالالاب   م: 

قالالالالالرائالالالالالت 

انالگاللالیسالالالی  

آمالالوزا دانالالش

یکالایی ن آمر

کاللالیالاله  بالرای 

آمالالوزا دانالالش

دوره   ن 

 دبیرستان 

 مدیریت متمرکز

آمالالوزشالالالالی   نالالظالالام 

 متمرکز

روشالالالهالای عمومی  

تالالکالالرار  و  حالالفالالظ 

 مطالب

تالالالالالالالزریالالالالالالالق  

رویالالکالالردهالالای 

اقالالتالالبالالاسالالالالی  

نالامتنالاسالالالب بالا 

فالالالالرهالالالالنالالالالس  

ایرانی)بواسالطه 

اسالالتفاده آثار و  

هالالالالالالالالای روش

تالدریس سالالالایر  

 ملل(

Home 

school bus 

Home 

school room  کالالاو کالالنالالدو 

 فلسفی
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بالاله   تالالوجالاله 

بالالالازیالالالهالالالای  

 محلی

بالاله   تالالوجالاله 

آمالوز مالهالالارت

 ی

ورزی،   فالالالن 

هالای  رشالالالتاله

و   هالالالنالالالری 

 کاربردی

باله کالار گیری 

هالالالالالای  روش

 گفتگو محور  

مالالالحالالالدودیالالالت  

 منابع مالی

 تنبیه بدنی

بالالالالازرسالالالالالالالی 

 فرمایشی

فسالالالالاد   وجالود 

 اداری

 کمبود معلم

بالالودن   پالالایالالیالالن 

 حقوق آنها

ارزشالالالالیالالابالالی 

نالاکالارآمالد)تقالد

بالالر  روابالالط  م 

 ضوابط(

ارزشالالالالیالالابالالی 

 صالالوری نافی

عالالالالالوامالالالالالل 

 تربیتی

 

توجالاله   عالالدم 

بالالالالالالالالالالالالالالاله 

اقتضالالالائالات 

 محلی

تالالدویالالن   در 

 کتب درسی

مالالعالاللالالومالالات  

مدرساله تابع 

و   مشالالالالالالق 

 تمرین

 

بالالر  روابالالط  تالالقالالدم 

ضالالالوابط در باله کالار  

نالالیالالروی  گالالیالالری 

 انسانی

بالالک  بالالدنالی  تالنالبالیالاله 

جالهالالت  در  راهالکالالار 

وضالالالعالبالالت   بالهالبالود 

 آموزشی

بالر   صالالالالر   تالکالیالاله 

و  مالالالحالالالفالالالوظالالالات 

 های سنتیروش

اقالالالالالالالالالتالالالالالالالالالدار  

ی مالحالورمالعاللالممالعاللالم)

) 

تالالالال الالالالیالالالالیالالالالر 

هالالای  اولالالویالالت

و   آمالالوزشالالالالالی 

 اهدا  آن 

ابالالزارانالالگالالاری 

در  مالالالالدارس 

اهالدا    جهالت 

 اقتصادی

تقالدم اقتصالالالاد 

 بر فرهنس

 مدیر مدرسه

اقالالالتالالالبالالالاس  

صالالالالالحالالیالالن 

بالالا  هالالمالالراه 

تالالالحالالاللالالالیالالالل  

از  گالالاهالالانالاله  آ

هالالای  نالالظالالام

آمالالالوزشالالالالالی  

 پیشرو

کالالالالالاهالالالالالش 

فاصله فکری 

فالرهالنالگالی   و 

میان مدرساله  

 و خانه

مالالالال الالالالایالالالالرت  

اهالدا  تبیینی 

هالای بالا واقعیالت

نالالظالالام   جالالاری 

 آموزشی

اشالالالاعاله روحیاله 

مالادی گرایی و 

از  آوری  بالالهالالره 

وپالالرور آمالالوزش

مالنالزلالاله  بالاله  ش 

بالالرای  ابالالزاری 

پیشالالبرد سالالود  

از  نالالالاشالالالالالالی 

 صنعت

 

ارزشالالالالیالالابالالی 

تالحصالالالالیاللالی 

بالالر   مالالتالالکالالی 

توانالایی حفظ 

 و  یادسپاری

عالالالالالالالالالالالدم  

و   انسالالالجالالام 

تسالالاللسالالالالل  

مالوضالالالوعالی  

کالالتالالابالالهالالای 

 درسی

 

هالای سالالالنتی روش

 تدریس

بالاله  تالالوجالاله  عالالدم 

درک  و  خالالالقالالیالالت 

مفالاهیم و یالادگیری  

 قعمی

 

هالد  جالاری: 

تزکیاله و تهالذیالب  

نفوس و رشالالالد 

فضالایل و مکارم  

و   اخالالالالقالالالی 

اهالالالالالالالالالالدا ،  

تبیینی منبعالث 

رویکالردهالالای   از 

 اسالمی

 هد  غایی:

تالالالالبالالالالیالالالالیالالالالن  

گالالرایالالانالاله  واقالالع

مبانی فلسالالفی  

مسالالالالالائالالل   بالالا 

مالالالبالالالانالالالی  

فالاللسالالالالفالالی  

و  آمالالالوزش 

 ایران 
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 پرسش سوم(

 است   های گذشته و اکنون کدامدر دهه کشور وپرورشآموزش مبتالبه ریشه ها، عوامل و علل بروز مسائل

ها، اهدا ، محتوا و ارزشالالیابی  ترین مسالالالله موجود در این خصالالوی به بازنگری اسالالاسالالی در مبانی فلسالالفی روشعمده

 گردد. در همین راسالالالتالا شالالالنالاسالالالایی مسالالالائالل متقالدم وریزی درسالالالی بالاز میهالای اسالالالاسالالالی برنالامالهعنوان مؤلفالههالا بالهآن 

روزترین و تحویالل آفرین ترین  درسالالالی از بالهتر)حقیقی( در راس مسالالالائالل دیگر اسالالالت. امروزه منالابع علمی برنالامالهاولی

های آموزشالی اسالت بنابراین شالایسالته اسالت در گام اول مباحث نظری متناسالب با مسالائل حقیقی و موجود و نه مدخل

نالالظالالام   جالالاری 

 آموزشی

تالالالالالدویالالالالالن  

ای  فلسالالالفالاله 

 برای آو 

ایجاد شالالبکه 

ارتالالالبالالالاطالالالی 

 میان مدیران 

بالاله   تالالوجالاله 

مالالالالقالالالالولالالالاله  

عالالالالالدالالالالالالت  

 تربیتی

مالالالواجالالالهالالاله  

بالیالنالالانالاله  واقالع

مالالالالالالیالالالالالالان  

هالالای بالنالیالالان 

فالاللسالالالالالفالالی  

بالالا  مالالقالالبالالول 

هالای  واقعیالت

و   مالالالوجالالالود 

هالالای  زمالیالنالاله

 اجرایی آن 

مالالالال الالالالایالالالالرت  

شالناسی  معرفت

اثبالات گرایانه با 

شالناسی  معرفت

 اسالمی

تالالالالالالالالقالالالالالالالالدم 

هالالای دیالالدگالالاه

بر    اقتصالالالالادی 

هالالای دیالالدگالالاه

 تربیتی

تالبالالیالالیالن   عالالدم 

مالاهیالت تربیالت  

 ایحرفه

و   نالالالالالقالالالالالد 

روضالالالالات  مالالفالال

سالالالاختالارهالای  

 فلسفی حاکم

ارزشالالالالیالالابالالی 

کمی متالأثر از 

های  اندیشالالاله

گرایالاناله  مالادی

تالوجالهالی   کالم  و 

هالای باله جنباله

کیفی فلسالفه  

 اسالمی

تالوازن   عالالدم 

درس برنالاماله

ی )محالالدود  

بالالالالالالالالالالودن  

هالالای  واحالالد

درسالالالالالالالالی  

متناسالالالب با 

 اهدا (

عالالالالالالالالالالالدم  

هالمالالاهالنالگالی  

مفروضالالالات  

مالهالنالالدسالالالی  

فالالرهالالنالالگالالی  

نالالالالگالالالالرش 

اصالحات با 

نظام ت و ت 

 اسالمی

شالالالالنالالاسالالالالی روش

بالر   حالالاکالم  تالجالربالی 

 آو  

از  بالالرخالالاسالالالالالتالاله 

هالالالالای  دیالالالالدگالالالالاه

 طبیعت گرایانه

 یآموزمحوردانش

 محوریمدرسه

 

هالد  جالاری: 

نالالالالالالگالالالالالالرش  

مالالهالالنالالدسالالالالی  

 اصالحات

 هد  غایی:

تالالالالالالالدویالالالالالالالن  

چالالالالارچالالالالوب  

مشالالالالالالخالالالالص  

فالالالاللسالالالالالالفالالالاله  

وپالالرور آمالالوزش

 ش 

بالالر   درآمالالدی 

فالاللسالالالالالفالالٔه  

وتالربالیتالعاللالیالم

 ت ج.ا.ا
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وین محتوای کتب درسالی لحاظ گردد، البته این مهم نیازمند در قالب اهدا  خرد و زود بهره در تد آرمانی تبیین و نهایتا

های کالن از جانب مدیران  های نوینی در تدریس از سالالوی معلمان و بازبینی در ارزشالالیابیبه کار گیری رویکردها و روش

در سالالیر  میالدی، انقالبی عظیم  ۱۹۵۰های باالتر نظام آموزشالالی اسالالت، بنا بر تحقیقات به عمل آمده در اواخر دهه رده

ریزان درسالی، خود، سالوژه کتابهای این دوره بودند.  ریزی درسالی محقق گردید که در پی آن برنامهتاریخی تحول در برنامه

مالدارس تجرباله گرا  گرای ذهنی باله رفتالارگرایالان اجتمالاعی و در نهالایالت در قالاباللمحتوای دروس از انالدیشالالاله متفکران سالالالنالت

ریزی متون دروسالی ت ییرات اسالاسالی بر خود دید تا آنجا  سالیر تکاملی برنامهمتحول شالد، این موضالوع ناظر بر آن اسالت که  

درسالالی، های درسالالی گرفت. تداوم این امر تدوین متون جامعی را در برداشالالت که در آن برنامهکه نام عصالالر طالیی کتاب

ر آن شالالالکالا  برآمالده از ویژه عنالاصالالالریزی و بالهعرصالالاله پژوهش و کالاوشالالالگری ارتقالا یالافالت، بنالابراین تحول در برنالاماله مرالابالهٔ باله

رغم تحوالت گسالترده صالورت گرفته در تدوین کتب درسالی همچنان با در نظر مشالکالت نظام آموزشالی را کاهش داد، علی

های  توان در تدوین هد ، محتوا، روش و ارزشالیابی که در دهههای حقیقی و نیازهای اسالاسالی جامعه میگرفتن ظرفیت

 مسائل آموزشی کشور مبدل شده چاره سازی نمود.  گذشته به یکی از محورهای ریشه ای در

عنوان مسالالائل توان در برابر آن سالالایر مشالالکالت را بهاز دیگر محورهای اصالاللی که در کانون مسالالائل دیگر قرار گرفته و می

بینی و های کالن مدیریتی اسالت که در صالدد پیشها و سالاختارجانبی پیش رو به شالمار آورد، التقاط ناهمگون سالیاسالت

های  ها و افکار سایر متخصصین این حوزه از مدیران ردهها، نگرشهای غیربومی بوده و به ندرت توانمندیحی مدلطرا

های آموزان و والدین آنان را در نظرگرفته و این مسالله منجر به افزایش شکا  میان خواستهپایین تا معلمان و حتی دانش

 ها گردیده است.یگذارسیاستواقعی جامعه با 

 گیری:نتیجه

عنوان اولین نهاد انسالان سالاز های جدی بر پیکره نظام آموزشالی بهرسالد جانشالانی علت و معلول آسالیبدر پایان به نظر می

هالا، نیالازهالا و سالالالازد و همین مسالالالاللاله اختالط اولویالتسالالالازی اخالقی و تربیتی جالامعاله وارد میآفرین در شالالالبکالهو تحول

ها را رقم خواهد زد. چنانکه  همین موضالالالوع تداوم سالالالاختارهای نابجا و تربیت آن   آورد وها را به ارم ان میمندیدغدغه

گذارد. و توجه آثار این مشالکالت در طی نیم قرن اخیر با مشالخص شالدن اشالتراکات در موارد متعدد بر این امر صالحه می

در عرصالالاله   زای اجتمالاعی وخودبالاوریهالای محرکگیری سالالالاختالارجالدی باله طراحی و بالازآفرینی در راسالالالتالای شالالالکالل

های ناشالی خواند. با در نظر گرفتن پیچیدگیگذاردن بر باورهای دینی،ملی، قومی و فرهنگی کشالورمان را فرا میارزش

هالای هالا و تنالاقضهالای جهالانی و غیردینی، شالالالنالاخالت؛ تمییز تفالاوتهالای ایرانی و اسالالالالمی در مواجهاله بالا ارزشاز ارزش

های ابتدایی پژوهش به آن اشالالاره شالالد بود. نکته اسالالاسالالی که در بخش  برآمده از آن در بهبود مسالالائل مرمرثمر خواهد

داند که  می شناختیروان های ماهیت دفعی بودن آموزش و ایجاد روحیه سازشگر متناسب با آن را از کلیدی ترین ویژگی

 خواند.  های دفعی و استراتژیکی را فرا میهای استراتژیک، تصمیمبا قرار گرفتن در موقعیت

وان نمونه تفکر سالالیسالالتمی برخاسالالته از رویکرد فلسالالفی مهندسالالی اجتماعی، جامعه انسالالانی را در پیوسالالتار نظام عنبه

های انسالالانی را نادیده انگاشالالته و سالالازد و این بینش حاالت اخالقی، روانی و عاطفی ملهم از دیدگاهطبیعی ترسالالیم می

کنونی نظام آموزشی مترصد است. در سند تحول چنان که در خصوی مسائل  ؛تبعات خاصی را به دنبال خواهد داشت

ای گونهبنیادین نظام آموزشالی اگر چه توجه به این مهم صالورت گرفته اما شالکا  میان آن چه هسالت و آن چه باید باشالد به

  بیان شالد   سالازد. همان طور که قبال  رو میدسالتیابی به اهدا  واالی اخالقی و انسالانی آن را با مشالکل روبه  اسالت که عمال  
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یافته که تنها دسالالتیابی به گرایانه نسالالبت به آموزش چنان اشالالاعههای اثباتتفکرات مادی و ابزارگرایانه ملحوظ از دیدگاه

سالالازد. ایده دومین جنبه اصالالالحات آموزی را تقلیل میاهدا  زودبازده را سالالودمند تلقی نموده و جایگاه ارزشالالی علم

 یکرد است.  وپرورشو نیز منبعث از همین رووتلفیق آموزش

شالود که از یک سالو در بعد کالن خواهان تببین مبانی فلسالفه اسالالمی در سالیسالتم آموزشالی کشالور هسالتیم چنین انتاج می

 ؤ و بر این امر م
 
گذاریم و از سالوی دیگر شالاهد آن هسالتیم که جریان واقعی نظام آموزشالی در ابعاد گوناگون صالحه می  کدا

گرایانه و سودآفرین است، که با مفروضات کالن فلسفه  از رویکردهای طبیعتعلمی و فرهنگی( متأثر   )تربیتی، اخالقی،

های سالطوح های کالن با خواسالتای از تخاصالم میان خواسالتدر این گفتار، گونه نامتخالف دارد. گیریجهتاسالالمی  

ها در برابر باورهای کرامت عملکردیافته اسالت، که بخشالی ناظر بر تضالاد  دیگر جامعه در سالاختارهای رفتارشالناسالانه عینیت

آفرین رویکرد اسالالمی اسالت و این امر منجر به ایجاد احسالاسالات تضالعیف بخش در باورهای انسالانی جامعه گشته است که 

چنانچه اگر ما درصالالدد سالالاخت و تربیت تمدن نوین اسالالالمی هسالالتیم   بایسالالت برای ترمیم و بهبود آن تالش نمود.می

های مردم شالناسالی برخاسالته از بافت حقیقی بینانه به دیدگاهول اسالاسالی آن از منظر واقعشالایسالته اسالت متناسالب با اصال

هالای فرهنگی تمالد کهن هالای باله واقع خیرخواهالاناله را جویالا شالالالویم و جالایگالاه و نقش ریشالالالهجالامعاله توجاله نموده و گفتمالان 

های خروجی آن با اهدا   و برآیند عنوان منبع غنی فرهنگی و اخالقی مدنظر قرار داده ومیان مسالائل جاریایرانی را به

وپرورش کشالالور نقشالاله بینانه ازمسالالائل نظام آموزشکالن تناظر و هماهنگی ایجاد نماییم؛ همچنین ترسالالیم الگوی واقع

   راهی است که راهساز خواهد بود.

   منابع:

 (.مدیر مدرسه. تهران: سازمان کتابهای پرستو.۱۳۴۵آل احمد، جالل )

( آموزش(.م۱۳۸۳آقالالازاده،احمالالد  انسالالالالانی سالالالالائالالل  کتالالب علوم  تالالدوین  و  مطالالالعالاله  سالالالالازمالالان  ایران،تهران:  وپرورش 

 )سمت(.هادانشگاه

(. فلسالالفه تربیت در ۱۳۹۱آل حسالالینی،فرشالالته؛ سالالجادی، سالالید مهدی؛ صالالادق زاده، علیرضالالا؛ مهرمحمدی، محمود )

 .۱۲۸-۱۰۱(،۱۵)شماره وتربیت اسالمی، دوره جدید  جمهوری اسالمی ایران و مسالله ربط. پژوهش در مسائل تعلیم

 (،دیالکتیک روشنگری،)مهرگان،امید(،هرمس.۱۹۶۷آدورنو،تالودور،هورکهایمر، ماکس، )

 . ۳۲۳- ۲۹۵(،۱۸و  ۱۷وپرورش.راهبرد فرهنس،)شماره  (.الزامات مدیریتی تحول بنیادین در آموزش۱۳۹۱ادهم،نوید،)

تهران:  .وتربیتهای پژوهش در فلسفٔه تعلیم(،رویکردها و روش۱۳۸۹باقری، خسرو؛ توسلی، طیبه؛ سجادیه، نرگس ) -

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

 (،دستور تعلیم الفبا.۱۳۱۴باغچه بان،جبار) -

 (.کندوکاو در مسائل تربیتی ایران.تهران:انتشارات صدای معاصر.۱۳۷۹بهرنگی،صمد) -

 وپرورش در ایران زش(. مبانی فلسفی آمو۱۳۹۰زیبا کالم مفرد، فاطمه) -

 ریزی تحصیلیوقمککانون اندیشه جوان (،وبرنامه۱۳۹۴خنیفر،حسین) - 
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 وپرورش.(.مرکز چا  و نشر وزارت آموزش۱۳۹۰وپرورش)سند تحول بنیادین آموزش 

(،فلسالفه پژوهش تربیتی:بررسالی بنیادهای فلسالفی رویکردهای تبیین،فهم و انتقاد در تحلیل ۱۳۹۰ضالرغامی،سالعید) -

 .۹۸-۷۵(،۱)۱وتربیت،جایگاه هر یک در پژوهش تربیتی،پژوهش نامه مبانی تعلیمنقش و 

وتربیت ایران در هزاره سالوم و (.مشالکالت فراروی سالاختار تعلیم۱۳۸۵طالبیان، محمد حسالن، تصالدیقی،محمد علی،) -

 .۱۱۹-۹۹(،۹راهکارهای آن. دانش و پژوهش در علوم تربیتی،)ش 

وپرورش کشالالور مبتنی بر  (.الگوی اسالالتخراج نظام مسالالائل آموزش۱۳۹۵طباطبایی، سالالید مهدی، فریدونی، سالالینا، ) - 

 بیانات آیت الله خامنه ای.

هالای جالل آل احمالد در آییناله داسالالالتالان هالایش.کتالاب مالاه ادبیالات،ش (.انالدیشالالاله۱۳۸۹از، )علی پور گسالالالکری، بهنال  -

 .۳۸-۳۵(،۱۵۸)پیاپی  ۴۴

 ،انتشارات سروش.۱۳۷۵(،۱کاپلستون )سید جالل الدین مجتبوی(:تاریب فلسفه)جلد -

نامه ایرانی  میالدی،دانشال۱۹۵۰درسالی:بررسالی منابع شالاخص دهه (،سالیر تحول منابع علمی برنامه۱۳۹۳کیان، مریم ) -

 درسی.برنامه

 (،انتشارات سروش.۱۳۸۹ماهروزاده، طیبه، فلسفه تربیتی کانت،) -

 (.۱۳۸۵وتربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران)مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم -

  ایران  اسالمی جمهوری در عمومی و رسمی تربیت بررسی ،۱۳۹۵ هدایت، احمدی حمید و مریم ,نادری -

 انتشارات تهران: طهوری. .وپرورشنگاهی به فلسفه آموزش (،۱۳۷۲) نقیب زاده، میرعبدالحسین -

 (.آموختن برای زیستن.تهران: امیر کبیر.۱۳۶۰یونسکو.) -

- Hlebowitsh, P.S (1992). Amid behavioral and behavioristic objectives: Reappraising appraisals of the 

Tyler Rationale. Journal of Curriculum Studies. 24(6), pp (533-547). 

-Given, L. M. (2008). The SAGE encyclopedia of qualitative research methods. (Ed) London: 

Sage.  
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 نیروی انسانی در نظام آموزشی ایرانتأمین   هایشناسی شیوهآسیب

   1مهدی سعیدی

 چکیده:  

ترین  وتربیت آن سالرزمین نهاده شالده اسالت. مهمای کلید ت ییر، نوآوری و توسالعه در دسالتان توانمند تعلیمجامعهدر هر 

های متفاوت های خاصالی داشالته باشالد. بر اسالاس دیدگاهوتربیت، معلم اسالت و بر این اسالاس باید ویژگیرکن نظام تعلیم

ها، کنترل  های عقلی و رفتاری، تسالاللط بر هیجان ادل در جریان انتظارات متفاوتی نیز از یک معلم وجود دارد. چنانکه تع

 .های مهم یک معلم خوب اسالالالتهای عاطفی از ویژگیهای متفکرانه و قابلیتگیریتر از همه تصالالالمیمها و مهمهیجان 

این توجاله به  ای معلم رد خواهالد داد. بنالابر هالای حرفالههالای ت ییر و تحول در نظالام تربیتی، در بسالالالتر توجاله باله قالابلیالتزمیناله

اثر خواهد وتربیت بدون مبنا نهادن اهمیت و ضالالالرورتع نقش و جایگاه معلم، ت ییری سالالالطحی و کماصالالالالحات در تعلیم

های متعدد جذب معلمان در نظام آموزشالی کشالور، قرین مؤفقیت نبوده اسالت. بود. شالواهد فراوان وجود دارد که شالیوه

التدریس،  و اسالالتخدام رسالالمی معلمان حق  ۲۸ی انسالالانی از طریق ماده نیروتأمین   ها مانندچراکه برخی از این شالالیوه

التحصالیالن دانشالگاه فرهنگیان پای فار اند همدهندگان نهضالت نتوانسالتهدبسالتانی و آموزشسالربازمعلمان، مربیان پیش

های جذب معلم و تر، تجدیدنظر در شالالیوهی بیشالالتر و گسالالتردههاپژوهشای را ارائه نمایند. لذا انجامع توجهکیفیت قابل

مبنا  آید. براینناپذیر به حسالاب میضالرورتی اجتناب  هادانشالگاههای اثربخشع جدید تربیتع معلم و مشالارکت  طراحی مدل

مورد   نیروی انسالانی راتأمین   هایپژوهش حاضالر، که نوعی پژوهش انتقادی در بسالتر تحلیل فکری اسالت، نگارنده شالیوه

ای همچون حضالالالور معلم فکور و تأثیرگذار در های بلندپایهبحث و بررسالالالی قرار داده اسالالالت. باید توجه داشالالالت که آرمان 

محوری معمان قرار دارد. سالردرگمی که امروز  فضالای کالس، در سالایٔه توجه به رویکردهای جدید و مبنا نهادن صالالحیت

یم حکایت از یک اصالالل بنیادی دارد و آن هم از این قرار اسالالت که ما بینمعلم در نظام آموزشالالی میتأمین   هایدر شالالیوه

 تعلیم
 
رسالد فرقی داشالته باشالد که چه کسالی،  ایم که به نظر نمیوتربیت را فرایندی به غایت سالاده و آسالان شالمردهاسالاسالا

همیت دوچندان  چه امروز برای ما ادار این کشالالتی، در این دریای متالطم باشالالد. پس آن چگونه و با چه هدفی، سالالکان 

 باشد.  دارد مرور پیشینٔه تربیتع معلم در کشور و ارائه راهبردهای نوین و مؤثر می

 محوری.های اثربخش، صالحیتنیروی انسانی، دانشگاه فرهنگیان، مدلتأمین    معلم،  ها:کلیدوانه

 بیان و اهمیت مسئله

تواند سالازمان  شالده و توانا باشالد میباشالد که اگر تربیتترین منابع هر سالازمان، نیروی انسالانی مییکی از مؤثرترین و مهم

را پویا و منابع متنوع و فراوانی را برای سالالالازمان خود فراهم نماید. مدیریت منابع انسالالالانی اصالالالطالحی اسالالالت که از دهه 

جدید،   های پیشالالرو در هزارٔه به بعد مطرح گردید. اندیشالالمندان مدیریت منابع انسالالانی بر این باورند که سالالازمان   ۱۹۷۰

کارگیری الگوهای پیشالالرفته توسالالعه نیروی انسالالانی، یادگیری سالالازمانی و راهبردهای توسالالعه و بالندگی  تنها از طریق به

 هم با سرعت و انعطا  بیشتری باشند.  توانند پاسخگوی نیازهای سازمان آن های کارکنان، میقابلیت

 
 Saeedimahdi55@gmail.comدانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز،  1

mailto:Saeedimahdi55@gmail.com
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 شالده  هوشالمند توجه عنصالری عنوان به  انسالانی منابع  با گذشالت زمان، در صالد سالال اخیر شالاهد افزایش توجه به نقش

کارآمد جزا   انسالالانی  نیرویکند. ایفا   در سالالیسالالتم  اسالالاسالالی  تواند نقشخود می  و خالقیت  با دانش، مهارت که  اسالالت

 سالرمایه دانشالی از سالرمایه تولیدی بسالیار مهمشالمار میارزشالمند یک کشالور به هایسالرمایه
 
. بر این مبنا تر اسالتآید. اسالاسالا

تر، توجهی  های دانشالی جهت ایجاد ت ییرات اسالاسالی و ژر اسالت که کشالورهای پیشالرفته و در حال پیشالرفت، به بنیان 

انسالانی، بیش از سالرمایه فیزیکی اسالت. توسالعه پایدار،  دهند. در واقع برای این کشالورها، ارزش سالرمایهخای نشالان می

ترین مناظره کنونی و نیز یکی سالرعت به مهمهای بسالیار آن بهحث و قابلیتمحور اسالت و با توجه به گسالتردگی مباانسالان 

شالالالده اسالالالت. بنالابراین، دانش و دانالایی ملی، رکن اصالالاللی توسالالالعاله و نظالام  هالای اخیر تبالدیاللهالای دهالهترین چالالشاز مهم

گردد ها نائل میام زمینههای خود در تمآید و جامعه زمانی به آرمان شمار میآموزشی و هم گذرگاه نیل به دانایی ملی به

 که از طریق توسعه انسانی مسیر خود را هموار سازد.

جالانباله انالدیشالالاله و روش زنالدگی امروز، در ابعالاد مختلف آن و همچنین وپرورش مؤثرترین نهالاد برای ارتقالاا همالهآموزش

آنچه امروز برای همٔه کشالورها   .کندمیهای دنیای فردا اسالت و معلم نقش اسالاسالی را در این نظام ایفا  رویارویی با چالش

ها در همٔه موضالالوعات حیات بشالالری، ازجمله آموزش  های توسالالعه اسالالت و این برنامهها برنامهمطرح اسالالت، تدارک طرح

دهد. نیروی انسالانی از سالویی هایی، رکن اصاللی را نیروی انسالانی تشالکیل میچنین برنامهمطرح هسالتند. در تدارک این

پور،  رای اجرای برنامه و از سالالوی دیگر نگرشالالی مربت نسالالبت به برنامه داشالالته باشالالد)موسالالیباید دانش و مهارت کافی ب

۱۳۸۱.) 

ی تعلیمعنوان مهموپرورش بهفرد آموزشجایگاه ممتاز و منحصالالالربه 
ّ
وتربیت و عامل توسالالالعه و تسالالالهیل فرآیند ترین متول

توسالعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصالادی و فناورانه بر کسالی پوشالیده نیسالت. در چنین نظامی نقش مهم و اسالاسالی منابع 

یابد. شالالکوهی ربیت او عجین شالالده اسالالت، اهمیت مضالالاعفی میانسالالانی که درونداد، فرآیند و برونداد آن با انسالالان و ت

آموزان را از تربیتی صالحین برخوردار سالازد  وتربیت کشالوری بتواند یک نسالل از دانش( معتقد اسالت اگر نظام تعلیم۱۳۹۷)

و های تربیتی صالحین دهی زمینهبهره نخواهد گذاشالت. برای شالکلهای آتی را بیشالک به نحوی فزاینده، سالایر نساللبی

ترین عالامالل، ترین و البتاله پررنالستوان نالام برد. یکی از مهمهالای گونالاگون را میفراگیر در نظالام تربیتی کشالالالور، جنباله

 برخورداری از نیروی انسانی کارآمد، اثربخش و توانا است که بازیگری فعال در نقشه تربیتی کشور باشد.  

های متعدد، بنا به دالیل متعدد، به هر یک از این ر سالازمان شالود و دمدیریت منابع انسالانی مراحل متعددی را شالامل می 

گیری در خصالوی مراحل جذب، نگهداشالت، توانمندسالازی و ارتقا، نظارت گردد. مقایساله فرآیند تصالمیممراحل توجه می

ران و های اخیر، مدیپذیر نیسالالت. در سالالالها امکان وپرورش با سالالایر سالالازمان و ارزشالالیابی و... منابع انسالالانی در آموزش

هالای نگهالداشالالالت و وپرورش باله شالالالیوهوپرورش، در بحالث مالدیریالت منالابع انسالالالانی در آموزشان آموزشگالذار سالالالیالاسالالالت

مالداری باله نحؤه جالذب از طریق  انالد و بنالا باله دالیلی، توجاله کیفیالتتوانمنالدسالالالازی معلمالان توجاله حالداکرری نشالالالان داده

نیروی انسالانی در تأمین    رکز مقالٔه حاضالر، بر نحؤه جذب واند. بر این مبنا، توجه و تمسالازوکارهای اثربخش، نشالان نداده

 های اوپرورش و آسالیبآموزش
 
آموزان  وپرورش از مسالیرهایی همچون دانشباشالد. در حال حاضالر، آموزشلی آن میحتما

کارگیری  های اسالالتخدامی چند هزارنفری، جذب و بهشالالوند، آزمون کنکور سالالراسالالری که به دانشالالگاه فرهنگیان وارد می

اند، معلمان خود را های سالوادآموزی فعالیت داشالتهالتدریسالی و افرادی که در نهضالتدبسالتانی، افراد حقربیان پیشم

آموزان کشالالالور و اهمیالت و تقالدمی کاله تربیالت بر تعلیم دارد بکالار گمالاردن نمالایالد. بالا توجاله باله تعالداد زیالاد دانشجالذب می
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صالورت  ترین مسالالله اسالت. بنابراین سالؤال اصاللی تحقیق بدینتیترین افراد برای حرفه معلمی حیاتواناترین و شالایسالته

اندازه مهم و خطیر در کارگیری معلمانی که وظایفی بیهای گوناگون جذب و بهباشالالد که پراکندگی و تنوع در شالالیوهمی

 باشد وتربیت کشور به دنبال داشته تواند برای نظام تعلیمهایی را میهای درس بر عهده دارند، چه آسیبکالس

 اندازی مختصر به پیشینٔه تحقینچشم

های متنوع جذب معلمان و بررسی نقاط ضعف و قوت آن در نظام آموزشی ایران تحقیق شاخصی صورت در زمینٔه شیوه

ای که  گونهاند. بهها پس از اسالتخدام پرداختههای توانمدسالازی آن به شالیوه  هاپژوهشتوجه نگرفته اسالت. اکرریت قابل

های  ی زیادی در زمینٔه صالالحیت و کارآمدی معلمان پس از اسالتخدام و حضالور در کالسهاپژوهشای اخیر، هدر سالال

نژاد،  ؛ مالیی۱۳۷۵؛ ملکی،  ۱۳۷۲؛ ملکی،  ۱۳۹۶؛ مرادی،  ۱۳۹۵؛ مصالالری،  ۱۳۹۲درس انجام شالالده اسالالت)عقیلی،  

شالالالخصالالالیتی،  -های فردیعملکردی، صالالالالحیتهای علمی الالالالالال ( که در این زمینه به ابعاد گوناگون صالالالالحیت۱۳۹۱

ای تطبیقی به ( به گونه۱۳۹۶های تربیتی پرداخته شالده اسالت. سالنگری و آخش )های مدیریتی و صالالحیتصالالحیت

اند که با توجه به موضالوع  های جذب دانشالجویان در مراکز تربیت معلم در کشالورهای ایران، ژاپن و اسالترالیا پرداختهشالیوه

هالای  ای در جنبالههالای متعالدد مطرح نبوده اسالالالت. اگرچاله تحقیقالات گسالالالتردهچالالش جالذب از کالانالال  هالا،آن   مورد پژوهش

مشالالاهده اسالالت به نقاط ضالالعف جذب و چه با بررسالالی اجمالی قابلگوناگون اثربخشالالی معلمان انجام شالالده اسالالت، آن 

دٔه این امر هم ناشالی از این هایی غیر از دانشالگاه فرهنگیان، پرداخته نشالده اسالت. دلیل عمکارگیری معلمان از شالیوهبه

هالای متعالددی باله غیر از وپرورش باله نالاچالار از شالالالیوههالای اخیر باله دلیالل کمبود معلم، آموزشمسالالالاللاله اسالالالت کاله در سالالالال

 دانشگاه فرهنگیان به جذب معلم پرداخته است. 

 روش تحقین

های جذب معلم  دانه خود، شالیوهاین پژوهش به شالیوه کیفی انجام گرفته و سالعی شالده اسالت که با برخورداری از نگاه نقا

اسالالالت. تحلیل  1در نظام آموزشالالالی کشالالالور را مورد تحلیل و بررسالالالی قرار دهد. بر این مبنا، این پژوهش، تحلیلی فکری

های مورد فکری، فرایندی اسالالت که پژوهشالالگر بر توانایی شالالهودی و قوه تشالالخیص خود برای به تصالالویر کشالالیدن پدیده

یشالالالتر به تصالالالمیم پژوهشالالالگر در اتکا به قوه شالالالهودی و قوه تشالالالخیص خود در تحلیل . کاربرد آن بکندمیپژوهش تکیه 

ها. چون تحلیل فکری ها در مقولهبندی دادهها نظیر دسالتهوتحلیل دادههای فنی تجزیهها بسالتگی دارد تا به روشداده

 ذهنی اسالالت، امکان تعیین یک روش اسالالتاندارد برای تحلیل داده
 
پذیر نیسالالت.  تحلیل، امکان های این نوع امری عمدتا

شالالده را چندین بار به دقت بررسالالی آوریهای جمعدر انجام تحلیل فکری از منظر پژوهش هرمنوتیک، پژوهشالالگر داده

 ، اکندمی. هر چند این فرایند ادامه پیدا کندمی
 
های برجسالته پدیده بیشالتر آشالکار شالود وجود دارد. ل اینکه ویژگیحتما

ها را به تنهایی و در ارتیاط با یکدیگر درک کند. به عبارت دیگر، تحلیل باید پدیده مورد ژگیسالپس پژوهشالگر باید این وی

 (.  ۹۹۱-۹۹۳:  ۱۳۹۴بررسی را هر چه بیشتر تبیین کند)گال، بور  و گال،

 وتربیت  ارزش مضاعف تعلیم

 
1 Reflective analysis   



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

229 
 

لی این توجه، قدمت دیرینه  وپرورش همواره در مرکز توجه همگان بوده اسالالت. شالالاید یکی از دالیل اصالالاز دیرباز آموزش

وتربیت انسالان را از زندان  سالازد. تعلیمگر میوتربیت اسالت که به درازای زندگی بشالریت خود را جلوهگفتار ارزشالی تعلیم

ها و معنای حقیقی زندگی را در ای که طبیعت و خودش برای خودسالالاخته اسالالت بیرون رانده و ارزشتاریک خودسالالاخته

اندازی دیگر، آدمی در ارضالای نیازهای فطری، فعلیت دادن به امکانات بالقوهی خود . از چشالمسالازدنگاه فرد هویدا می

ای تر، در فرایند رشالد معنادار خود در جادهی ناهموار شالدن، با مشالکالت متعدد و پیچیدهو بسالی ارزشالمندتر و شالایسالته

افزاید. در فزاینده بر این مشالکالت پیچیده میصالورت پیوسالته و با مسالیری اگردد. دنیایع مدام در حال ت ییر بهمواجه می

ای پررنس به خود ی اسالاسالی و سالطوح باالی حل مسالالله، تفکر تحلیلی و خالقیت جلوههامهارتچنین شالرایطی اهمیت 

وتربیت در هر کشالور با توجه به بنیادهای فکری، فلسالفی و فرهنگی امری مبنا، سالاخت و پرداخت تعلیمگیرند. براینمی

انی، کانت معتقد بود که فیلسالالالو  شالالالهیر آلمچنان بسالالالیار مهم در جهت ایجاد توسالالالعهی فردی و ملی خواهد شالالالد. آن 

وتربیت گرایی در امر خطیر تعلیمسالازی و تخفیفباشالد. بنابراین سالادهوتربیت از مسالائل دشالوار مربوط به انسالان میتعلیم

 وتربیت باشد.  تواند آفتی از مسائل مبتالبه تعلیمخود می

های  وتربیت رسالالالمی، آموزشی تعلیمزدایی بنیادهابا طرح نهضالالالت مدرسالالاله  ۱۹۷۰زمانی که ایوان ایلیو در اوایل دهٔه 

وتربیالت جهالانی برانگیخالت. تصالالالّنعی و طبقالاتی را مورد حملاله قرار داد موجی از نالاآرامی و نگرانی را در میالان جالامعالٔه تعلیم

وجه مبارزه با پدیدٔه آموزش نبود بلکه توجه دادن اندیشالمندان و هیوهای انتقادی بهقصالد اصاللی ایلیو از طرح اندیشاله

ای بود که ناخواسالته و نادانسالته و به شالکل مسالتقیم و وتربیت رسالمی به پیامدهای پنهان و نتایج وارونهریزان تعلیمبرنامه

آمد. پس، آنچه موجب نگرانی  وپرورش رسالمی بیرون میگیر نساللی بود که از چرخٔه کیمیاگری آموزشغیرمسالتقیم دامن

ورزی  وپرورش مانع رشالد حقیقی و دانشکارآمد آموزشی کمهاشالود این اسالت که شالکلاسالت و هر آن بر آن افزوده می

نمایند، باید همواره وپرورش، در گذر زمان ت ییر میواقعی انسالان گردد ازآنجاکه شالکل و نوع مشالکالت مربوط به آموزش

ینالٔه اصالالالالحات های موجود در آن، زمبا نگالاه کلی به اهدا  غایی، البتاله با توجٔه جامع و کامل به دنیالای واقعی و واقعیالت

آموزانی  وتربیت دانشهای سالنتی تعلیمتوان با پافشالاری بر شالکلروی نمیهیوهای آموزشالی باز باشالد. بهدر عرصالٔه نظام

 ویک تربیت نمود. خالق برای قرن بیست

مسالاللٔه مهم،  های بسالیار اسالت. این وتربیت در عین ضالرورت، یک فن ظریف و تخصالصالی با ابهام و پیچیدگیمسالاللٔه تعلیم

 باشد.های دقیق و کارشناسانه در جهت دستیابی به نظام تربیتیع شکوفا و سازنده مینیازمند بررسی

 وتربیتمعلم و جایگاه او در تعلیم

های مختلف تحصالالیلی وپرورش هر جامعه سالالازمانی اسالالت که در آن معلمان مورد نیاز دورهیکی ازنهادهای مهم آموزش

و قادرند اند  ها معلمانی هستند که نقطه آغاز هر تحول آموزشی و پرورشیمحصول این نوع سازمان شوند، زیرا تربیت می

چهره سالازمان آموزشالی را دگرگون سالازند و فضالای مدارس را به فضالای محبت، رشالد و اند با دانش و مهارتی که کسالب کرده

های مناسالالالب  نسالالالل نوخاسالالالته و اعمال روش بالندگی روح افزا و لذت بخش مبدل کنند و با انتقال عناصالالالر فرهنگی به

تربیتی، موجبات رشد شخصیت کودکان و نوجوانان را فراهم سازند. نظر به اهمیت نقش معلمان و اعتبار و ارزشی که بر  

وتربیالت، بهترین و سالالالودمنالدترین نوع این رکن مهم تعلیمتالأمین    گالذاری باله منظور تربیالت وآن متصالالالور اسالالالت، سالالالرمالایاله

وپرورش و مدیران رده باالی ترین وظیفه مدیران عالی آموزشها مهمگسالالترش این قبیل سالالازمان  .تگذاری اسالالسالالرمایه
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وپرورش در صالورتی که معلم به تعداد کافی و با  زیباترین اصالالح و بازسالازی آموزش :کشالور اسالت، چرا که به قول ژان پیاژه

 .کیفیت دراختیار نباشد با شکست روبرو خواهد شد

ترین عوامل مؤثر در رشالالد و توسالالعه کیفی و محتوایی  نقش نیروی انسالالانی مهم اسالالت و معلم از مهم  وپرورشدر آموزش

آیالد، زیرا تربیالت انسالالالان نتیجاله یالک جریالان متقالابالل دو جالانباله و بالاالخره حالاصالالالل عمالل مربی و وتربیالت باله شالالالمالار میتعلیم

 .العمل شاگرد استعکس

ترین نهالاد  توان اذعالان کرد، مهمبین نهالادهالای مختلف جالامعاله می  وپرورش دربالا توجاله باله همین اهمیالت و جالایگالاه آموزش

تواند نقش حسالاس و کلیدی در این عنوان مدرس و مربی میباشالد و معلم بهنیروی انسالانی میتأمین   اثرگذار در تربیت،

سالالب جهت رشالالد رابطه داشالالته باشالالد تا نیروی انسالالانی کارآمد وخالق برای جامعه تربیت نماید، به این ترتیب زمینه منا

   .آیدجامعه در تمامی ابعاد آن فراهم می

تواند به این شالاخصالٔه مهم دسالت یابد که به صالورتی دقیق و با مبنا قرار دادن واقعیات و به دور وپرورش میزمانی آموزش 

ای که از آن برآمده است را با تیزبینی مدنظر قرار گرایی، نیازهای یادگیرندگان و در معنایی کلی، نیازهای جامعهاز آرمان 

ترین  وپرورش، نیروی انسالانی کارآمد و مؤثر اسالت. از آنجاکه معلمان از مهمآموزشگونه دهد. شالرط الزم جهت تحقق این

که ت ییرات کیفی مناسالالب در پذیر نخواهد بود جز اینیابی به هیو نوآوری امکان ارکان نظام آموزشالالی هسالالتند، دسالالت

وپرورش هر  آموزش  (. در حقیقت باید توجه داشالالت چناچه ما وظیفٔه شالالاخص۱۳۸۶معلمان ایجاد شالالده باشالالد)رئو ،  

دار و راهبر این مسالالیر که سالالکان کشالالور را تربیت در معنا و مفهومی عام و کلی در نظر بگیریم، هیو راهی نداریم مگر این

معلم در سالالراسالالر دنیا، با توجه به مبانی های تربیتدشالالوار را با نگاهی ویژه در نظر آوریم. بر این مبنا اسالالت که سالالیسالالتم

 اند.ای برای دسترسی به اهدا  خود تعیین نمودههای ویژهخود برنامهفکری، فرهنگی و فلسفی  

 گری  های معلمیصالحیت

وتربیت امری بدیهی و ضالالالروری به شالالالمار های تعلیمهای بهیناله و کارآمد در نظامنیالاز به حرکت کیفی به سالالالمالت آموزش

 منابرود زیرا یکی از عوامل مهم پیشالالریت و توسالالعه هر جامعهمی
 
ها ع و نیروی انسالالانی و چگونگی تربیت آن ای اسالالاسالالا

وپرورش در تربیت منابع انسانی برای آینده جامعه از یک سو و در تربیت معلمان تأثیرگذار و اثربخش از باشد. آموزشمی

وپرورش در گرو اصالالح اسالاسالی در ای حیاتی و اسالاسالی دارد. در عصالر حاضالر اصالالح کیفیت آموزشسالویی دیگار وظیفه

ای طور فزاینده(. طی دهه گذشته مربیان به۱۳۹۰نژاد، ای معلمان است)امام جمعه و مالییی حرفههاهارتمکیفیت و  

کننالد، تالا حالد زیالادی باله آموزان دریالایالت میوپرورشالالالی کاله دانشانالد کاله هر بهبود و اصالالالالحی در کیفیالت آموزشدریالایفتاله

 (۶۷:  ۱۳۹۳عبدالمالکی،  دهند بستگی دارد)نصیری و کیفیت آموزشی که معلمان ارائه می

وتربیت نسالالل آینده کشالالور را ای، معلمان دارای نقشالالی ارزنده و پراهمیت هسالالتند؛ چرا که رسالالالت تعلیمدر هر جامعه

یی  هاشالالایسالالتگیو   هامهارتویژه در دوران حاضالالر، آن دسالالته از ای معلمی بههای حرفهباشالالند. صالالالحیتدار میعهده

آموزان خود، به اهدا  اصالاللی نظام آموزشالالی  در فرآیند یاددهی و یادگیری به دانش  تا  کندمیاسالالت که به معلمان کمک 

 .که تربیت نیروی انسانی آگاه و متخصص است، دست یابند
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ای صالالالالحیالت معلم باله توانالایی معلم در برآوردن نیالازهالا و مطالالبالات حرفالٔه تالدریس باله میزان کالافی و بالا اسالالالتفالاده از مجموعاله

شالالالود باله طوری کاله این مجموعاله در عملکرد و رفتالار معلم بالازتالاب یالابالد)نیج و نگرش گفتاله مییکپالارچاله از دانش، مهالارت  

گردد کاله شالالالنالاخالت  هالای متعالددی مربوط می(. صالالالالحیالت معلمی باله عوامالل و زمیناله۷۰،  ۲۰۰۵،  1ولالدت و همکالاران 

ای کاله گوناله. بالهوپرورش گرددسالالالاز دسالالالتیالابی باله پیشالالالرفالت و توسالالالعاله در آموزشتوانالد زمینالهحالداکرری این عوامالل می

ها به پرورش جسالالالمی، عقلی، عاطفی، اجتمالاعی و معنوی  یی که معلم با کسالالالب آن هامهالارتها و ها، گرایششالالالنالاخت

توان جای داد)ملکی،  ها را در سالالاله حیطاله شالالالنالاختی، عاطفی و مهالارتی میفراگیران کمالک کرده و البتاله این صالالالالحیالت

هالای متعالدد آن نگریسالالالت. باله طور مرالال، یالت معلمالان، ابعالاد و جنبالهتوان باله صالالالالحنظرهالای متفالاوت می(. از نقطاله۱۳۸۴

دهی،  های معلمان را به پنج دسالتٔه اصاللی دانش تخصالصالی، ارتباطات، سالازمان ( صالالحیت۲۰۰۵)  2کاسالتر و همکارانش

پل و رابط کنند. این نکته باید همواره باید مدنظر قرار گیرد که وتربیت)پداگوژی( و صالالالحیت رفتاری تقسالالیم میتعلیم

های نامبرده، چه در هر کدام از صالالالحیتآموزان در کشالالور، معلمان هسالالتند که چنان های آموزشالالی و دانشسالالیاسالالت

های پیشرفت و توسعه رد نخواهد کمبود و نقصی داشته باشند توانایی انتقال برنامه را نخواهند داشت و در عمل، زمینه

 داد.

 های جذب معلم در ایران گوناگونی شیوه

وتربیت متناسالب با نیازهای عصالر  تواند به روز بودن و کارآمدی یک نظام تعلیمهایی که میرسالد یکی از شالیوهبه نظر می

وتربیت های جاری آن اسالت. به طور مرال مقایساله کنید نظام تعلیموگو پیرامون دغدغهجدید را نشالان دهد، بحث و گفت

پذیری در نظام مفهومی  ها، ایجاد قؤه داوری صالالالحین و مسالالالؤلیتزشکشالالالوری که دغدغٔه آن انتخاب و درک آگاهانه ار 

جامعه اسالت و در مرالی دیگر، نظامی که حضالور فیزیکی معلم در کالس درس و ُپر کردن فضالای کالس از وجودی به نام 

 خاطری بزر  است.  معلم در ابتدای سال تحصیلی برای او دغدغه

دهد  وپرورش تبدیل شالده اسالت. آمارها نشالان میلش جدی وزارت آموزشُپرواضالن اسالت که موضالوع کمبود معلم، به چا

نزدیک به   ۱۴۰۴هزار معلم و تا سالالال    ۳۲۰نزدیک به   ۹۹وپرورش تا سالالال هزار معلم رسالالمی آموزش  ۹۳۰که از مجموع  

زسالتان،  های خوهزار معلم بازنشالسالته خواهند شالد. عالوه بر این به گفته مسالالوالن آموزشالی کمبود معلم در اسالتان   ۳۳۰

 .تر استهای استان تهران جدیوبلوچستان، مرکزی، تهران و شهرستان خراسان رضوی، اصفهان، سیستان 

گیرد. تا چند سالال پیش، متولی اصاللی تربیت  های متعدد انجام میتأمین نیروی انسالانی در نظام آموزشالی ایران به شالیوه

 تأثیر دیدگاه و عقاید مسالالؤالن و البته مشالالکل جدی درتحت  معلم در کشالالور، مراکز تربیت معلم بودند اما با گذشالالت زمان 

های دقیق و علمی، ت ییرات و تحوالتی گسالترده در این مسالؤلیت رد داد. به معلم به دلیل عدم انجام نیازسالنجیتأمین  

مسالالالائالل ایم. بالایالد گفالت کاله این مهم و  ای از زمالان شالالالاهالد باله تعطیلی کشالالالانالدن این مراکز بودهای کاله حتی در بالازهگوناله

 مداران نبوده است.تأثیر از سیاست و دیدگاه سیاستپیرامون آن هم، مانند سایر نهادهای جامعه بی

 
1   Nijveldt et al 

2  Koster et al. 
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ایم. با گذشت زمان، در کنار کاهش جذب نیروهای های جذب معلم در مدارس بودهدر دهٔه اخیر شاهد گوناگونی شیوه

سالالالریع، ناگهانی و مقطعی در جهت رفع کمبودها   هایها عاملی گردید تا تصالالالمیمجدید، افزایش تعداد بازنشالالالسالالالتگی

وپرورش درباره  بر مدیرکل اموراداری و تشالالالکیالت وزارت آموزشگرفته شالالالود. به نقل از روزنامه ایران، یارمحمد حسالالالین

هزار نفر بوده اسالالالت که ما از طریق    ۱۰۸گوید: کمبود معلم برای سالالالال تحصالالالیلی جدید حدود جبران کمبود معلم می

ها و گاه فرهنگیان، اسالتخدام حق التدریس شالاغلین، اسالتفاده از حق التدریس آزاد، به کار گیری بازنشالسالتهورودی دانشال

 مهر  ۴شالالالنباله ، پنج۷۱۶۶شالالالمالاره ایم)روزنالاماله ایران،  معلم خریالد خالدمالت آن را جبران کرده  ۴۰۰هزار و   ۱۶اسالالالتفالاده از  

۱۳۹۸.) 

 مشاهده هستند:  وتربیت کشور، الگوهای زیر قابلها به نظام تعلیمبه طور کلی برای تربیتع معلم و ورود آن 

 . دانشگاه فرهنگیان ۱

با تجمیع مراکز تربیت معلم سالراسالر کشالور، تأسالیس شالد. این دانشالگاه زیر نظر وزارت    ۱۳۹۰دانشالگاه فرهنگیان در سالال   

نماید. بنابراین کسالالانی که  وپرورش با هد  جذب دانشالالجو از طریق کنکور سالالراسالالری اقدام به تربیت دبیر میآموزش

نتایج کنکور، در انتخاب رشالته نام و اعالم  بایسالت پس از ثبتتمایل به ادامه تحصالیل در دانشالگاه فرهنگیان را دارند می

کنکور شالالالرکت نمالایند. هر سالالالاله داوطلبان زیادی هنگام انتخاب رشالالالته کنکور به دنبال شالالالرایط پذیرش در دانشالالالگاه 

بالاشالالالنالد. البتاله یکی از شالالالرایط اصالالاللی پالذیرش در این دانشالالالگالاه  فرهنگیالان و چگونگی گزینش در این دانشالالالگالاه می

شالالوند پس از رقابت در های این دانشالالگاه پذیرفته مید. افرادی که در کدرشالالتهپذیری آن و تراز داوطلب خواهد بوبومی

 شدگان نهایی مدنظر قرار خواهند گرفت.عنوان پذیرفتههای حضوری، و کسب نمرات مدنظر، بهدوره مصاحبه

 ۲۸. معلمان ماده ۲

وپرورش  از نیازهای خای آموزشبخشالی  تأمین    گونه بیان شالده اسالت کهاین اسالاسالنامه دانشالگاه فرهنگیان   ۲۸ماده  در

هالایی کاله امکالان توسالالالعاله آن ازطریق واحالد دانشالالالگالاهی وجود نالدارد، مطالابق بالا ضالالالوابط و مقررات وزارت  در رشالالالتاله

و مؤسالالسالالات آموزش عالی و پژوهشالالی سالالراسالالر کشالالور و   هادانشالالگاهآموختگان سالالایر  وپرورش و از میان دانشآموزش

بدین   .باشالالدآموزی در دانشالالگاه فرهنگیان بالمانع میوره یکسالالاله مهارتهای علمیه، با شالالرط گذراندن حداقل دحوزه

التحصالیالن دانشالگاهی های اسالتخدامی، فار های مختلف و در قالب طرحمنظور هر سالاله بر اسالاس نیازسالنجی اسالتان 

 گردد.شان فراهم میوپرورش براینام و جذب در آموزشامکان ثبت

 دهندگان نهضتدبستانی و آموزشس، سربازمعلمان، مربیان پیشالتدری. استخدام رسمی معلمان حق۳

بر اسالالاس طرح سالالوم، گروهع نامبرده تحت شالالرایطی که به هیو عنوان این شالالرایط، شالالکل و قالب بررسالالی صالالالحیت 

گری را ندارد و در نهایت مجرایی اسالت برای رسالمی شالدن ُحکم کارگزینی و اشالت ال این دسالته از افراد و درنهایت معلمی

التدریس و مربیان دهند. معلمان حقعنوان معلم در سالالطن ابتدایی)به طور غالب( و سالالایر سالالطوح ادامٔه فعالیت میهب

های درس باید دوره یکسالالالاله آموزشالالالی در دانشالالالگاه فرهنگیان را با نمره قبولی  دبسالالالتانی برای حضالالالور در کالسپیش

 .بگذرانند و بر این اساس به کار گیری شوند

https://www.magiran.com/newspapertoc/39093
https://www.magiran.com/newspapertoc/39093
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توانند با شالرکت در آزمون داخلی و سالوادآموز یا بیشالتر داشالتند، می  ۲دهندگان نهضالت که تعداد آموزش گروه دوم یعنی

 گذراندن دوره یکساله به کار گیری شوند که رعایت هر دو شرط برای فعالیت الزامی است.

برای هر نوع اسالالتخدام  در هر سالاله شالالیؤه نامبرده در قسالالمت باال، افراد متقاضالالی با در نظر گرفتن شالالرایط گوناگونی که 

که نقاط مربت و منفی  شالالوند. با توجه به اینوپرورش، شالالاغل میشالالود، به صالالورت نیروهای رسالالمی در آموزشلحاظ می

ها، اهدا  و باشالد اما باید توجه داشالت که سالیاسالت جذب معلم جدا از سالایر آرمان ها میزیادی متوجه هر کدام از شالیوه

تر، جالدا از کلیالت جالامعاله و حالاکمیالت آن نیسالالالت. بالاالخره تی در مقیالاسالالالی وسالالالیعوپرورش و حرویکردهالای کلی آموزش

ای با توجه به شالالرایط موجود خود، توجیه و تفسالالیر کند. اما ها را به گونهتواند هر کدام از این شالالیوهوپرورش میآموزش

اسالالت که در ادامه توضالالین،    نماید شالالیؤه چهارمیچه از نظر نگارنده توجیه آن، توجیهی غیرعقالنی و غیرمنطقی میآن 

 تفسیر و به نقد کشیده خواهد شد.

 ها و استفاده از معلم خرید خدمت. استفاده از حق التدریس آزاد، به کار گیری بازنشسته۴

وقت در شالالود که توانایی علمی و عملی تدریس را داشالالته باشالالد و به صالالورت پارهالتدریس به معلمی اطالق میمعلم حق

وپرورش دریالافالت  وپرورش تالدریس نمالایالد و حقوقش را از محالل منالابع وزارت آموزشلتی وزارت آموزشهالای دوآموزشالالالگالاه

نماید که از لحاظ وپرورش افرادی را استخدام رسمی مینماید. هر چند سال یک بار از میان افراد واجدالشرایط، آموزش

 ای خواهد کرد.توجهشان ت ییر قابلاقتصادی و رفاهی شرایط

های  های درسالالی بسالالیار پررنس گردیده اسالالت، بازنشالالسالالتهاز دیگر افرادی که در سالاله سالالال اخیر حضالالورشالالان در کالس

های تدریس و های گذشالته به دالیل تحمل دشالواریهای گذشالته هسالتند. اکرر این افراد کسالانی هسالتند که در سالالسالال

د را بازنشالسالته نمایند. اما با شالرایط اقتصالادی سالال خو  ۲۵وجود مشالکالت جسالمی و روحی، حاضالر بودند با سالابقٔه کاری 

آذرمالاه   ۴انالد باله دنیالای تالدریس بالازگردنالد. الزم باله ذکر اسالالالت باله نقالل از خبرگزاری تسالالالنیم)هالا، ترجین دادهویژٔه این سالالالال

- ۹۹هزار نفر بازنشالسالته در سالال تحصالیلی    ۱۶وپرورش بیان داشالته اسالت بیش از ( معاون آموزش۱۰:۰۰، سالاعت۱۳۹۸

 اند. ها حضور یافتهدر فضای کالس  ۹۸

های خدمات شود که با دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی از طریق شرکتمعلمان خرید خدمت به افرادی اطالق می

این  .انددریافت کرده وپرورش قرارداد مسالالالتقیم داشالالالته و حقوق خود را از اعتبارات دولتیآموزشالالالی با اداره کل آموزش

گونه برای  ای اورژانسالالی و ُمسالالکندهند شالالیوهپرورش ارائه میوای که به آموزشاز افراد با خدمات موقت و دوره دسالالته

نماید. معلمان خرید خدمات امنیت ش لی و هویت معلمی ندارند یعنی هیو کد شناسایی  مشکل کمبود معلم ایجاد می

که زنسع خطر بحران کمبود نیرو به صالدا درآمد حضالور این   ۱۳۹۳ناخته شالوند، ندارند. از سالال  عنوان معلم شالندارند که به

ای از این معلمان در نقاط صالالفر مرزی به توجهمعلمان با حداقل دسالالتمزد و بدون بیمٔه دائمی ُپررنس گردید. بخش قابل

 اند.کار گرفته شده

 نگری و نقدباهم

وپرورش  های صالحینع جذب معلم اسالت. باید گفت که آموزشنگاه نگارنده در شالیوه اندازی نزدیک بهرویکرد اول، چشالم

های جذب و فرایند معلم شالالدن و معلم  برای دسالالتیابی به اهدا  مدنظر خود راهی جز نگاه و توجه ویژه به معلم، شالالیوه
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تالأثیر عوامالل متعالددی  ا، تحالتهالدهنالده اطالعالات و ارزشمالانالدن، باله معنالای عالامالل بودن، تالأثیرگالذاری و البتاله ناله فقط منتقالل

مشالاهده بود، آخرین  هایی گذشالته قابلچنان که در سالالاسالت. اولین و تأثیرگذارترین مورد، شالیؤه جذب معلم اسالت. آن 

های باالی کنکور، معلمی بود. این شالیؤه ترین اولویت برای رتبههای متوسالط کنکور و البته در دسالترسانتخاب برای رتبه

نمود. البته با گذشالت زمان، روند انتخاب  ر میزان ارزشالی بود که جامعه برای شال ل معلمی مشالخص میتأثیانتخاب تحت

های دانشالگاهی پس رو شالد. در این میان، یکی از مؤثرترین عوامل، بازار کاری و اشالت ال سالایر رشالتهو جذب با ت ییر روبه

وپرورش  های انسالالالانی آموزشتحول در سالالالرمایهاز اتمالام تحصالالالیالت بوده اسالالالت. این ت ییر خبری خوش برای ت ییر و  

وپرورش کشالالور بتواند از این ت ییر، بیشالالترین اسالالتفاده را خواهد بود. البته اگر نظام مهندسالالی منابع انسالالانی آموزش

 حاصل نماید.

وجه به های چهارسالاله اسالت. با تهای دوسالالٔه تربیت معلم به دورهیکی از تحوالت اخیر دانشالگاه فرهنگیان، تبدیل دوره

هالای تربیالت معلمی فکور و اثربخش را ایجالاد نمالایالد، آموزش متنالاسالالالب در گالذرای توانالد زمینالهاینکاله یکی از عواملی کاله می

تواند آن پختگی الزم را در دانشالالجومعلم ایجاد  زمان اسالالت. عجله در ورود معلم به کالس درس و کوتاه نمودن دوره نمی

گیری  سالالالاز شالالالکاللتوانالد زمینالهدر کنالار توجاله منطقی باله طول دوره، میریزی درسالالالی دقیق و منالاسالالالب  نمالایالد. برنالاماله

وتربیت)پداگوژی( و دهی، تعلیمهای دانش تخصالصالی، ارتباطات، سالازمان ها در ابعاد متفاوت خود، در حوزهصالالحیت

 صالحیت رفتاری گردد.

 تحت عنوان شالالیوه
 
یوه که میان دانشالالگاه فرهنگیان و شالالود. در این شالالهای مشالالارکتی از آن یاد میرویکرد دوم، که اخیرا

ی دولتی  هادانشالگاهصالورت اسالت که گردد. این مشالارکت بدینهای ارتباط و همکاری فراهم میزمینه هادانشالگاهسالایر  

تر از دورٔه قبل، مدتای کوتاههای علمی، فنی و دانشالالی را فراهم نموده و دانشالالگاه در دورههای ایجاد صالالالحیتزمینه

چه در قالب این طرح البته نه گردد. آن محور تدوین میهای تجربهوط به پداگوژی، کارورزی و فعالیتهای مربصالالحیت

اجرا    ۲۸گردد به واسالالطٔه ماده به صالالورت مشالالارکتی در معنایی که گفته شالالد و به صالالورتی ناپیوسالالته، در ایران برگزار می

سالاس نمرات و تراز کنکور سالراسالری و برمبنای عالقه،  گردید. این الگو به طور خالصاله به این صالورت اسالت که دانشالجو برا

به صالورت تخصالصالی و  کامال  گردد. تحصالیل دانش در این رشالته های دانشالگاهی به تدریس مشال ول میدر یکی از رشالته

های مرتبط با رشالالالته، در مدرسالالاله اسالالالت. به طور مرال، از مجموع  های درسالالالی کتابترین ارتباط با برنامهبدون کوچک

باشالالند، دارندگان مدرک کارشالالناسالالی و شالالناسالالی در مدرسالاله میتوانند متقاضالالی ورود به تدریس زیسالالتیکسالالانی که م

ای گونهای اسالت که هیوباشالند. این تحصالیل به گونههای مختلف این رشالته در دانشالگاه میارشالد گرایشکارشالناسالی

شالالالناختی و شالالالخصالالالیتی افراد، بین های روانهای جذب و توجه به مؤلفههای اهدا ، محتوا، شالالالیوهتفالاهمی در زمینه

و دانشالگاه فرهنگیان صالورت نگرفته اسالت. به طور مرال، دانشالجو در رشالتٔه زیسالت جانوری تحصالیل کرده و  هادانشالگاه

شالناسالی در دارای مدرک تحصالیلی اسالت. پس از آزمون، باید مدرسع علوم تجربی در دورٔه متوسالطه اول و دروس زیسالت

تر بگوییم؛ تفاوتی جزئی میان رشالته گونه تطابقی و اگر منطقیاز لحاظ محتوایی هیو  دورٔه متوسالطه دوم شالود. در واقع

در این شالالیؤه اسالالتخدام، واقعیت این اسالالت که دانشالالجوی  شالالود.تحصالالیلی و رشالالته تدریسالالی در کالس درس دیده می

تبط و یا شاید غیرمرتبط  های ش لی مر گذارد که در پستالتحصیل دانشگاه، در ابتدا تمام کوشش خود را بر آن میفار 

های خصالوصالی)در اولویت( و سالپس در نهادهای دیگر شالاغل گردد. ها و سالازمان با مدرک تحصالیلی خود اسالتخدام شالرکت

مالانالد. بالدین معنالا کاله فرد تمالام  وپرورش میهالای شالالال لی در آموزشانتظالار موقعیالتامالا چنالانچاله این اتفالاق رد نالدهالد چشالالالم
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های اسالتخدامی آغاز خواهد شالد. بله؛ و پس از برخورد با درهای بسالته، هجوم به آزمون   کندمیهای ممکن را امتحان  راه

متفاوت با دانشالالگاه فرهنگیان پا به دنیای معلمی    کامال  فردی خسالالته و رانده از همه جا با دنیایی از آرزوها که در فضالالای 

جویی اقتصالالادی، با رعایت مقاصالالد صالالرفه  گذارد و سالالؤال بزر  این اسالالت که دورٔه شالالش ماهه و یا در بهترین حالت ومی

 توان معلم فکور تربیت کرد و انتظار ت ییر و تحول داشت می

و تربیت نیروی انسالانی تأمین   ی کشالور ارتباطی برایهادانشالگاهبنابراین اگر بنا اسالت که میان دانشالگاه فرهنگیان و سالایر  

ی و کیفی در تمالام ابعالاد مورد بحالث، و برمبنالای نظرات  ی کمهالاپژوهشالگویی در نظر گرفتاله شالالالود بالایالد برپالایالٔه انجالام  

وتربیت باشالد. اهمیت موضالوعع تربیتع  های متعدد تعلیمنظران حوزههای تخصالصالی از مجموعٔه اسالتادان و صالاحبکارگروه

 ها خود را نشان دهد. ریزیمعلم، بیش از آنچه هست باید در برنامه

شالیؤه به کار گیری و اسالتخدام که بیشالترین انتقاد به سالازوکار هر دو وارد اما در سالومین و در ضالمن آن البته، چهارمین  

دهندگان  دبسالتانی و آموزشالتدریس، سالربازمعلمان، مربیان پیشاسالت، به کار گیری و اسالتخدام رسالمی معلمان حق

 تا چه اندازه به کیفیتگردد این اسالالت که آموزشنهضالالت اسالالت. سالالؤال مهمی که مطرح می
 
مدار بودن  وپرورش اسالالاسالالا

های علمی، پداگوژی و رفتاری این دسالته از مسالتخدمین چیسالت  خدماتع آموزشالی خود توجه دارد  تضالمین صالالحیت

آیا تنها ُپر کردن فضالای فیزیکی کالس درس از وجودی جسالمانی به نام معلم برای ما مهم اسالت یا آنچه او در ذهن دارد، 

عدالتی در های اندیشالالیدن در وجود خود دارد  این نابرابری و بیشالالیوهآنچه او آموخته اسالالت و آنچه از تفکر تحلیلی و  

جذب و عدم توجه به معیارهای همگانی برای همٔه افراد، چه فهم و نگرشالالی برای سالالایر معلمان دارد  معلمی که سالالعی 

و با به روز   های گوناگون، با گذراندن تحصالالیالت مرتبط با رشالالته تدریس خودها و دشالالواریدر ضالالمن تحمل رنج  کندمی

بیند که با کمترین صالالالحیت در کالسع  ور سالالازد و در مقابل افرادی را مینگه داشالالتن خود، فرزند این سالالرزمین را بهره

نگار توجه به تفاوتشالک دلسالرد و بیاش در حال تدریس اسالت، بیکناری ها و معیارهای سالطن باالتر،  رمق خواهد شالد. اع

م اسالالالت اینکاله در اواسالالالط فصالالالل پالاییز بالا خیالالی راحالت بگوییم کالس خالالی از معلم  چاله مهچنالان اهمیتی نالدارنالد و آن آن 

 نداریم.

هاسالالت.  سالالازد، عدم اسالالتخدام قطعی آن ها را معترد میالتدریساز سالالویی دیگر، یکی از مشالالکالتی که هر سالالال، حق

ای حداقلی به سالالر  بیمههای قبلی هم توضالالین داده شالالد این افراد در وضالالعیت رفاهی و چنان که در قسالالمتدرواقع، آن 

شالالان از آن رواسالالت که درنهایت به وضالالعیت اسالالتخدام قطعی و رسالالمی درآیند. فرد را بر این برند. تحمل مصالالائبمی

های حاصل از آن اجازه خواهند و دغدغه های اولیه را دارد، اما آیا شرایط ش لیبگذاریم که این معلم شرایط و صالحیت

ین آن بیندیشالد! یا ُمدام در این اندیشاله باشالد چگونه کمبودهایش را جبران کند. بنابراین  های صالحداد، به تربیت و شالیوه

کسالی را که  ایم و هم آن کسالی را که باید در بسالتری صالحین جذب کنیم، از دسالت دادهنقد به هر دو سالو وارد اسالت؛ هم آن 

 ایم.مودهاش را فراهم ننایم، توانایی رشد و توسعهای ناقص جذب کردهبر اساس شیوه

وپرورش به صالالورت که در سالالطرهای باال در ضالالمن بیان شالالیؤه سالالوم توضالالین داده شالالد نیروهایی که در آموزشچنان آن 

های حمایتی به وضالالعیت رسالالمی کنند تا در قالب طرحکنند هر سالالاله تمام تالش خودشالالان را میقراردادی فعالیت می

ط رفاهی و ش لی بهتری برخوردار گردند. بنابراین با تمام نقدهای توانند از شرایصورت است که میتبدیل شوند. در این

تواند با برقراری شالالالرایط و سالالالازوکارهایی سالالالبالب وپرورش میگردد، آموزشای که به این حوزه مربوط میمدارانهکیفیالت

شالاغل رسالمی ها را به حالت  های دانشالی، شالناختی و عاطفی، آن افزایش انگیزه این افراد شالده و با افزایش صالالحیت
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ها بکاهد. بنابراین این دسالالته از شالالاغلین غیررسالالمی به امید اسالالتخدام رسالالمی تحمل رنج مشالال ولی آن درآورد تا از دل

 کنند.می

کنیم،  ها در مدارس دقت میکه به حضالور آموزشالیاران نهضالت، نیروهای خرید خدمات آموزشالی و بازنشالسالتهو اما هنگامی

 تر خواهد شد!هکنندتر و البته نگران وضعیت مبهم

عنوان معلم وارد دوره ابتدایی های گذشالالته به آموزش بزرگسالالاالن مشالال ول بودند بهنیروهای نهضالالتی که سالالال و سالالال

شوند. در نقد این حضور التقاطی همین بس که بگوییم روانشناسی و فلسفٔه دوران جدید تالشی حداکرری نمود که می

کنیم  معلم نهضالت را گسالال از هر نظر که بنگریم، متفاوت اسالت. اما ما چه میبه جهان بفماند دنیای کودک با دنیای بزر 

فرسالتیم که  آموزانی میبا حداقل ممکن و شالاید به بهتر سالخن، عدم وجود فهمی از کودک و نیازهای او، به سالرا  دانش

ز حضالور معلم باشالد، های درس اکه هد  فعال  فقط خالی نماندن کالسترین دوران رشالد خود هسالتند. وقتیدر حسالاس

 طبیعی است اهمیتی ندارد که کیفیت آموزش چگونه خواهد بود 

گیری نیروی خرید خدمات هم مورد انتقاد بسالیاری از کارشالناسالان آموزشالی اسالت. این نوع معلمان کارآیی الزم را در کاربه

 مشالالالاباله، وضالالالعیالت حضالالالور  بیننالد. در شالالالرایطی تقآموزان میکالس درس نالدارنالد و در نتیجاله ضالالالررش را تنهالا دانش
 
ریبالا

سالاعت در هفته   ۸توانند  وپرورش میبازنشالسالتگان نیز چندان امیدبخش نیسالت. بر اسالاس قانون، بازنشالسالتگانع آموزش

ها از زمان  کننالد. برخی از این معلمالان سالالالالها سالالاله یا چهالار روز در هفتاله تدریس میتدریس کننالد اما خیلی از این معلم

دیگر توان الزم را برای تدریس ندارند. در نظر نگرفتن شالرایط جسالمی و روحی معلمان   شالان گذشالته اسالت وبازنشالسالتگی

عنوان یک سالالاز، بلکه بهعنوان آیندهآموزان نه بهبازنشالالسالالته و به اصالالطالح خسالالته، تبعات و پیامدهای زیادی برای دانش

گوناگون زندگی فردی و اجتماعی وی را گذارد ابعاد آموز میشک تأثیراتی که این فضا بر دانشانسان خواهد داشت. بی

 رو خواهد کرد. با پیامدهای منفی روبه

که فقط مدرک تحصیلی دارد. اکرر   کندمیهای مختلف فردی را انتخاب  طرح خرید خدمات، پیمانکار در استان راجع به

آید شالاید نتواند کالس درس می اند. این فرد وقتی سالرگری روی آوردهاین افراد به دلیل فقدان شال ل درآمدزا، به معلمی

رسالد با انگیزه و عالقه شالخصالی وارد این حوزه شالده باشالد. چراکه  آموز ارتباط برقرار کند چرا که بعید به نظر میبا دانش

اصالال  سالازوکاری تعبیه نشالده اسالت که فرد بخواهد براسالاس عالیق انتخاب کند یا خیر  فرد متقاضالی چندسالالی درس  

داند به شالال لی باید تکیه زند. پس به نظر فرقی هم ندارد کجا، و حاال که مدرک به دسالالت گرفته نمی چنان خوانده، که آن 

رسالد تا فرارسالیدن شال ل مدنظر، جایی مشال ول به فعالیت باشالد و منبع درآمدی ناچیز داشالته باشالد. در طول عاقالنه می

های مسالالالتمر. بنابراین به محض  نجیسالالالمدت تدریس هم که نه خبری از ارزشالالالیابی سالالالاالنه اسالالالت و نه از صالالالالحیت

 از این معلم چه انتظاری 
 
فرارسالالیدن آرمان مدنظر، تدریس رها شالالده و به فعالیت در شالال ل جدید خواهد پرداخت. دقیقا

آموزان یا  ای و درک و فهم دانشای، دانش حرفالههالای حرفالهتوان داشالالالت و یالا اصالالالال  بالایالد داشالالالت ! تجربیالات و ارزشمی

 تدریس مؤثر 

ای برای پیشالرفت به آن نیاز دارد وجود متخصالصالان متعهد اسالت. کارایی هر فرد در هر سالازمانی  آنچه هر جامعه  شالکبی

وپرورش هم از این قاعده مسالالترنی نیسالالت. متخصالالصالالی که در در درجٔه اول متخصالالص بودن او اسالالت. معلم در آموزش

های یک معلم سالالازوار با عصالالر ترین مؤلفهاز مهم  وتربیت بتواند در کالس درس مؤثر واقع گردد.های متعدد تعلیمزمینه
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ای اسالالالت. هر کالدام از موارد هالای حرفالهای و توانالاییی حرفالههالامهالارتای،  ای، نگرش حرفالهجالدیالد، داشالالالتن دانش حرفاله

. معلم  کنالدمیچنالان مهم هسالالالتنالد کاله در کنالار هم معلمی را از یالک حرفالٔه خالای باله هنری سالالالتودنی تبالدیالل  ذکرشالالالده آن 

هایی اسالالالت ها ویژگی، اینکندمیگر، نقالاد و متفکر تربیالت  آموز توانمنالد، تحلیاللدانش گر، نقالاد و متفکر،لیاللتوانمنالد، تح

های مهمی در مسالیر عنوان شالاخصکه تمام جوامع بشالری به دنبال آن هسالتند و همین وجوه ممیزه انسالانیت اسالت که به

فتد مگر مخاطبانشالان را در مسالیر تکمیل کنند. این اتفاق نمیتوانند بالندگی افراد و کمال و سالعادت افراد اسالت که می
ُ
ا

قرار نیسالالت که   ها را انتقال دهید؛ها را داشالالته باشالالد که بتوانید ایناینکه معلم در درون و وجود خود یک سالالری قابلیت

 ای و قالبی بدون داشتن سهمی در آن را به دیگران ارائه دهیم.فقط مفاهیم کلیشه

 گیرینتیجه

های وپرورش ایران اسالت. در سالالنیروی انسالانی در آموزشتأمین    هایشالناسالی شالیوهاز انجام این پژوهش، آسالیب  هد  

وپرورش کشالور در اواخر شالهریور ماه و اوایل مهر ماه، به شالدت دغدغٔه کمبود معلم را کنیم که آموزشاخیر مشالاهده می

شالالوند. همین امر دلیلی بر  ها متحمل میرانی را خانوادهنماید. همین میزان اضالالطراب و دلنگدر کالس درس تجربه می

ها را از حضالالور فیزیکی معلمان ُپر نماید. های ضالالربتی و فوری فضالالای کالسوپرورش با طرحآن شالالده اسالالت تا آموزش

ترین مسالالالاللهاش، کمیت نیروی انسالالالانی فار  از کیفیت باشالالالد، در حقیقت نخواهد  که سالالالازمانی اولین و مهمهنگامی

وپرورش در ایران بنا به دالیل متنوع،  مداری را مدنظر خود قرار دهد. یکی از مسالائلی که سالازمان آموزشکیفیت  توانسالت

های ها و قابلیتای از تواناییمداری معلمان اسالت. صالالحیت به مجموعهبه طور جدی به آن نپرداخته اسالت صالالحیت

ارآیی فرد در حوزٔه فعالیت و شال لی او همبسالتگی  دانشالی، نگرشالی، مهارتی و سالایر خصالوصالیات شالخصالی اسالت که با ک

تواند میزان و معیاری برای سالالنجش آن ای وجود دارند که میای در هر شالال ل و حرفهشالالدههای پذیرفتهدارد. اسالالتاندارد

هایی که یک معلم  ای معلمان نیز از این قاعده جدا نیسالتند. توجه و معرفی انواع صالالحیتهای حرفهباشالند. صالالحیت

هایی  مؤلفه بررسالی و توضالین اسالت. از جملهاندازهای گوناگون قابلای تأثیرگذاری در کالس درس الزم دارد، از چشالمبر 

دهی،  ها وجود دارد تمرکز بر پنج دسالالتٔه اصالاللی دانش تخصالالصالالی، ارتباطات، سالالازمان که توافق حداکرری پیرامون آن 

تواند مدعی شالالود که معلمی با  وپرورش هنگامی میآموزشباشالالد. نهاد وتربیت)پداگوژی( و صالالالحیت رفتاری میتعلیم

 ها تربیت نموده است که برای هر بخش و در هر سطحی برنامه جامع و کامل ارائه دهد. این مقیاس

آموزد، چاله خوبی نقش خود را بالازی کنالد کاله بالدانالد باله چاله کسالالالی میتوانالد در عرصالالالٔه عمالل بالهدر جهالان امروز، معلمی می

ه باید بیاموزد. اوسالالت که باید با تالش خود، راه و رسالالم چگونه آموختن، چگونه اندیشالالیدن و درنتیجه  آموزد و چگونمی

شالالالده کننده دانش از پیش تعیینت ییر کردن و متحول شالالالدن را به یادگیرنده بیاموزد. اکنون دیگر معلم در نقش منتقل

صالورت یک اولویت مورد توجه انگیزه برای معلمان بههای تربیت معلم و ایجاد  نیسالت. در قرن بیسالت و یکم اصالالح برنامه

(. این مسالائل عمومی در همٔه کشالورها مطرح اسالت که معلمان چه ۱۹۹۶بسالیاری از کشالورها قرار گرفته اسالت)یونسالکو،  

ه  توجه اسالالت ک هایی نیاز دارند. البته قابلگیرند و به یادگیری چه قابلیتگیرند، چگونه یاد میهایی را یاد میصالالالحیت

های مرتبط با نعلیم و تربیالت هم با گذشالالالت زمان ت ییر نموده اسالالالت. امروزه ما با ظهور علوم جدید، معنی و مفهوم واژه

 دهند.بینیم دستاوردهای علوم اعصاب چه معانی جدیدی از معلم و یادگیرنده ارائه میمی

اهد سالاخت: اول اینکه، شالیؤه اسالتخدام های متعدد جذب معلم، ساله نکته اسالاسالی را آشالکار خوتوجه و تمرکز بر شالیوه

ای منطقی و علمی را در نظر ندارد و در این رابطه، مهندسالالی منابع انسالالانی به معلم در نظام آموزشالالی کشالالور ایران، رویه
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فراهم گردد. دوم،    هادانشالگاهفکری و همکاری با سالایر  های همنماید. بنابراین الزم اسالت زمینهشالدت ضالعیف عمل می

 توجههای درس وارد میها، پس از اسالالتخدام، بالفاصالالله به کالسای از این شالالیوهپاره معلمان در
 
ای به شالالوند و اسالالاسالالا

های ضمن خدمت  شود، دورهای که برای بازآموزی معلمان در نظر گرفته میشود. تنها هزینههای معلمی نمیصالحیت

صالورت گردید، ت ییر چهره داده و امروزه بهار میصالورت حضالوری برگز های ضالمن خدمت هم که درگذشالته بهاسالت. دوره

های ضالالمن خدمت گردیده شالالوند. دالیل گوناگونی، سالالبب ناکارآمدی و اثربخشالالی محتواهای دورهاینترنتی برگزار می

تواننالد از عالدم وجود عالقاله و انگیزه تالا عالدم تنالاسالالالب بالا نیالازهالای معلمالان بالاشالالالنالد. الزم اسالالالت کاله اسالالالت. این دالیالل می

منالدی معلم از هالای اولیالٔه تجرباله عملی، معلم را باله حالال خودش رهالا نسالالالاختاله و ضالالالمن بهرهورش، در سالالالالوپر آموزش

ای فراهم نماید. های حرفههای سالالالاالنه را برمبنای میزان برخورداری از صالالالالحیتهای متعدد، زمینٔه ارزشالالالیابیبرنامه

ایران، امر خطیر تربیت، فعالیتی آسان، ساده و فاقد هر ترین نکته، متأسالفانه در کشالور عزیزمان سالومین نکته و البته مهم

شالود. چراکه نظر بر آن اسالت شالود که چندان مهم نیسالت که توسالط چه کسالی انجام میگونه پیچیدگی در نظر آورده می

تر  ادانهتر، نقای تخصالصالیباشالند. بنابراین الزم اسالت که ما با اصالل مسالالله، به گونهکه همواره همگان قادر به انجام آن می

 و با تأمل ی بیشتر برخورد نماییم.
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 ملسگگگسگگگاتدرسگگگی مجازی با رویکردی بر بهبود کیفیت و ثربخشگگگی آن در های موجود در برنامهتبیین چالش

 آموزشی  

   2مجید بدخشان ، 1فهیمه کشاورزی

 چکیده:  

وتربیالت از راه دور باله وسالالالیلاله نیروهالای بزرگی مالاننالد جهالانی شالالالدن، صالالالنعتی شالالالدن و ت ییرات اجتمالاعی و پالدیالده تعلیم

فن  های آنالین پیچیده، وابسالته به عوامل مختلفی اعم ازاقتصالادی شالکل گرفته اسالت. در واقع آموزش از راه دور و برنامه

باشالند. بر اسالاس رویکردهای جهانی و اسالتانداردهای مدیریتی، اطمینان و ریزی، و غیره میآوری، سالازمان دهی، برنامه

 کامال  های مختلف از ابعاد گوناگون با هد  رسالالیدن به یک سالالرویس  ارزیابی کیفیت آموزش الکترونیکی مبتنی بر روش

درسالالی مجازی با رویکردی بر  مههای موجود در برنااین پژوهش آشالالکار سالالاختن چالش یکپارچٔه با کیفیت اسالالت. هد 

ها در این پژوهش با توجه به ماهیت کیفی باشالد. گردآوری دادهآموزشالی می  مؤسالسالاتبهبود کیفیت و اثربخشالی آن در  

آن )پویا، چندجانبه و تعاملی( به صورت باز و به شکل مطالعه اسنادی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش شامل اسناد  

درسالی مجازی های موجود در برنامهدسالترس پژوهشالگران در حوزه چالشهای اطالعاتی قابلیگاهو مدارک موجود در پا

هالای  درسالالالی مجالازی بالا هالد  غلباله بر موانع و رفع چالالشبود. این پژوهش بالا تالأکیالد بر مفهوم کیفیالت و اثربخشالالالی برنالاماله

ای اثربخش بوده و بر این ی به گونهدرسالالی آموزش مجازی در ابعاد سالالاختاری و آموزشالالموجود بر سالالر راه اجرای برنامه

های مختلف جهانی را بررسالالی سالالپس به بیان اسالالتانداردهای کیفیت در طراحی  اسالالاس ابتدا مفهوم کیفیت از دیدگاه

درسالالالی مجالازی ارائاله گیری کیفیالت برنالامالههالای درسالالالی آموزش مجالازی پرداختاله و در اداماله راهکالارهالایی برای انالدازهبرنالاماله

عنوان یک مفهوم چند بعدی نام برده شالالده اسالالت. به طور کلی آنچه در در این العه از کیفیت بهکرده اسالالت. در این مط

درسالی مجازی در درسالی مجازی و نقدها و انتقادات پیرامون اصالالح برنامهپژوهش مهم بوده رویکردهای موجود در برنامه

درسی آموزش مجازی،  و ساختاری برنامههای موجود در ارتباط با اصالحات آموزشی  آموزشی و بررسی چالش  مؤسسات

و باله دنبالال آن بالا تالأکیالد بر نظر محققالان مجموعاله راهبردهالای الزم جهالت توسالالالعاله کیفیالت و همچنین توسالالالعاله اثربخشالالالی 

 ای همه جانبه پرداخته شده است. های درسی مجازی در سطن آموزشی و پرورشی به گونهبرنامه

 درسی، بهبود کیفیت، اثربخشی.رنامهها، اصالحات آموزشی، بچالش  کلمات کلیدی:

 مقدمه و بیان مسئله:

وتربیالت از راه دور باله وسالالالیلاله نیروهالای بزرگی مالاننالد جهالانی شالالالدن، صالالالنعتی شالالالدن و ت ییرات اجتمالاعی و پالدیالده تعلیم 

های آنالین پیچیده،  (. در واقع آموزش از راه دور و برنامه۲۰۰۸،  3و مورفی اقتصالالادی شالالکل گرفته اسالالت )هوفی، ایوانز

و    ۲۰۰۳،  4)گراهام، آلن، و اور باشالندریزی، و غیره میی، برنامهفن آوری، سالازمان ده وابسالته به عوامل مختلفی اعم از

 
 fkeshavarzi@shirazu.ac.irاه شیراز، شیراز، ایران نویسنده مسالول: استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگ - 1

   09137556691، شماره تماس: majid.badakhshan@yahoo.comکارشناس ارشد رشته مطالعات برنامه درسی،  - 2

3 Hoffey , Murphy and Evan 

4 Graham, Allen, and Var 

mailto:fkeshavarzi@shirazu.ac.ir
mailto:majid.badakhshan@yahoo.com
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(. بر اساس رویکردهای جهانی و استانداردهای مدیریتی، اطمینان و ارزیابی کیفیت آموزش الکترونیکی  ۲۰۰۲،  1یانس

که یادگیری از یکپارچٔه با کیفیت اسالت )شالب  کامال  های مختلف از ابعاد گوناگون رسالیدن به یک سالرویس  مبتنی بر روش

 (.  ۲۰۰۳ 2راه دور و یادگیری مجازی اروپا

هالای آزاد باله منالابع علمی موجود در جهالان، الزم اسالالالت کاله از امروزه بالا تحوالت عظیم علم و فن آوری و دسالالالترسالالالی  

هالای آموزش مجالازی باله بهترین شالالالکالل اسالالالتفالاده شالالالود تالا بتوان افرادی خالق و کالارآمالد و بالا تفکراتی ویژه )برتر(  ظرفیالت

اند. چرا که  ش فراگیر به صالورت مجازی )الکترونیکی(کردهآموزشالی در ایران اقدام به پذیر  مؤسالسالاتپرورش داد. بیشالتر 

ها به سالمت الکترونیکی شالدن سالوق داده  شالود. حال که آموزشروز به روز بر تعداد داوطلبان آموزش مجازی افزوده می

یابی، ها تعریف کرد. عالوه بر کیفیت، ارزشالالده اسالالت، باید اسالالتانداردهایی نیز برای کیفیت هر چه بهتر این نوع آموزش

ای برای  نفعالان آموزشالالالی و مفالاهیم مشالالالاباله، در حالال حالاضالالالر، مسالالالاللالٔه پیچیالدهپالذیری، پالاسالالالخگویی، ذیکالارآیی، رقالابالت

هایی برای نظارت بنابراین، ضالالروری اسالالت که مکانیزم .اسالالت مؤسالالسالالاتدرسالالی آموزش مجازی  متخصالالصالالان برنامه

 شود. های مجازی قرار داده سیستماتیک بر بهبود کیفیت و اثربخشی آموزش

ویژه هنگامی که این بحث به رسالالد، بهدر حال حاضالالر، آموزش سالالنتی )چهره به چهره( مشالالخصالاله کیفیت به نظر می  

آیالد. بالا این حالال، معتبر بودن این تصالالالور، مورد تردیالد اسالالالت بالا توجاله باله این کاله توافق در مورد آنچاله آموزش عالالی می

(، یکی از انتقادات ۲۰۱۵(. به نظر آلن و سالالیمن )۲۰۱۵  ،3وکیفیتو نامیده شالالده اسالالت، محدود اسالالت )آلن و سالالیمون 

هالای آموزش مجالازی/ آنالین، نگرانی برای کیفیالت پالایین آموزش الکترونیکی اسالالالت، در حالالی کاله اصالالاللی در مورد دوره

کاهش یافته اسالت. نشالان داده شالده اسالت که تعامل   ۲۰۱۵و   ۲۰۱۴های های مربت آموزش الکترونیکی در سالالارزیابی

(. در حالی که دانشالالمندان در مورد این که آیا  ۲۰۱۳،  5؛ واتسالالون ۲۰۱۴، 4موزان برای یادگیری مهم اسالالت)اپراآدانش

شالالالود )مالاکری، پالاپالانیکال، تالاسالالالکالایری، و یالا مالانع آن می  کنالدمیآموز کمالک  تکنولوژی باله طور کلی باله تعالامالت دانش

ها موافقند که این (.اختال  نظر دارند، آن ۲۰۱۲،  7؛ اسالکرامسالتد، شاللوسالر، و ارللنا۲۰۱۲؛ مولیناری  ۲۰۱۴،  6کارکانز

 
1 Young 

2 European Distance and e-learning Netwrok-EDEN, 2003 

3 Allan and Simon 

4 Opera 

5 Watson 

6 Makri ،Papanikolaou  ،Tsakiri  ،& Karkanis 

7 Molinari،Skramstad  ،Schlosser  ،& Orellana 



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

242 
 

الر،  ؛ گیبس، رینتالاس، تمپ۲۰۱۳،  1بسالتگی به مشالارکت دانشالجویان و همچنین ماهیت ابزار آنالین دارد )بل و فدرمان 

 (.۲۰۱۲،  3؛ مولیناری۲۰۱۴، 2و گیبس

های  التحصالیالن فاقد تواناییبینیم که اکرر فار آموزشالی داشالته باشالیم، می  مؤسالسالاتهای اگر نیم نگاهی به خروجی  

الزم در امور زندگی و آینده خود هسالالتند. با توجه به گسالالترش آموزش الکترونیکی و به نوعی تلفیق آن با آموزش عالی و 

هالای گونالاگون این نوع آموزش )مجالازی(، در پرورش افرادی متفکر، خود راهبر، خالق، خودتنظیم بالا  وجاله باله ظرفیالتبالا ت

توان گفت که آموزش مجازی به ایم  آیا میعزت نفس باال، چرا هنوز به اهدا  سالطن باالی آموزش مجازی دسالت نیافته

درسالی آموزش مجازی کدام اسالت و چه راهکارهایی  رنامههای موجود در اصالالح بشالود  چالشصالورت اثربخش ارائه نمی

 های درسی بایستی اتخاذ گردد  در راستای بهبود کیفیت و اثربخشی برنامه

 آموزش مجازی 

پذیری و توانایی یادگیری هر زمان، هر  عنوان یک راه حل عملی ارائه شالالده اسالالت که انعطا آموزش از راه دور اغلب به  

آموزان،  انگیزی بر پایه اینترنت گسالترش یافته، بلکه دانشصالورت شالگفتتنها به. آموزش مجازی نهکندمیمکان را بیان  

؛  ۲۰۱۲، 5؛ مور و کایرسالاللی۲۰۰۰، 4را از تمام نقاط جهان هم متصالالل کرده اسالالت )هاراسالالیم  هادانشالالگاهمدرسالالان و  

وپرورش به وسالیله آموزش مجازی بر پایه اینترنت پویاتر شالده  (.توسالعه جهانی آموزش۲۰۱۲،  6سالیمونسالون و همکاران 

؛  ۲۰۰۳اسالت، سالناریوهای پیچیده تر آموزشالی و جوامع مورد نیاز بیشالتری را برای شالناخت معرفی کرده اسالت)گاناواردنا،  

؛ ریش و  ۲۰۱۳،  11؛ هور۲۰۰۵،  10؛ هیویلنالس۲۰۰۰،  9؛ هراسالالالیم۲۰۰۸،  8؛ گالانواردنالا و الپونیالت۲۰۱۴ 7گالانواردنالا

نفعالان برای ایجالاد جوامع  (. ارتبالاطالات مؤثر بین هماله ذی۲۰۰۶،  13؛ اسالالالمیالت و آیرس۲۰۱۰،  12وانبرسالالالچوت  -لنالدر

های همکاری، تحویل کار آموزشالی و موفقیت کلی یادگیری بسالیار مهم اسالت )بومونت، اسالتیرلینس و یادگیری، فرصالت
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(. محققان اسالالتفاده از ابزارهای همزمان ونا همزمان را به صالالورت ترکیبی ۲۰۱۴،  .2؛ ماکری و همکاران 1۲۰۰۹پرکی،

؛ هراسالالالتینکی، کلر، مهمالل و  ۲۰۱۴،  .3کننالد )گیربس و همکالاران ی حمالایالت از یالادگیری مشالالالارکتی توصالالالیاله میبرا

های زنده و (. به طور خای از تکنولوژی همزمان، از قبیل سالالیسالالتم عامل5،۲۰۱۵؛ وی، پنس و چو۲۰۱۰،  4کارلسالالون 

های  در حالی که تکنولوژی  کندمین را تسالهیل  آموزاهای اشالتراک پویا بین آموزگاران و دانشویدئو کنفرانس، که فرصالت

 (.  ۲۰۱۳، 7؛ نرت وینس۲۰۱۴،  6ها را داشته باشند )گیربس و همکاران توانند این ویژگیزمان نمیناهم

  عنوان نوعی از آموزش مجازیآموزش الکترونیکالی به  فردمنحصربهمزایای 

هالای متمالایز در مقالایسالالاله بالا سالالالایر  از امتیالازات ویژه آموزش الکترونیکی حمالایالت کردن از فراگیران بزرگسالالالال بالا ویژگی

(. همچنین  ۱۹۹۶،  8باشد. اوال، فراگیران بزرگسال از علت و چگونگی یادگیری خود آگاه هستند )نولز آموزان میدانش

خواهند تجربیات خود را ینه و اهدا  آموزشی متنوع هستند و میآموزان بزرگسال دارای زمنشان داده شده است دانش

های متفاوتی در زندگی ها مسالولیت(. با توجه به این که آن ۲۰۱۵، 9در مورد روند آموزشی خود منعکس کنند )لیندمن  

باله یالک محیط   (. باله همین علالت نیالاز۲۰۰۸،  10گالذارد )سالالالرکون هالا تالأثیر میروزمره خود دارنالد کاله بر تجربالٔه آموزشالالالی آن 

راحتی باشالند؛  هایشالان بهآموزشالی دارند که در آن مجاز به تعیین فرایندهای آموزشالی خود برای به اشالتراک گذاشالتن ایده

و روند آموزشی خود را در کنار زندگی خصوصی خود حفظ کنند. بنابراین، محیط آموزشی آنالین و یادگیری الکترونیکی 

های یادگیری خود آگاهی دارند و بر  ری ویژه برای دانشالالجویانی که از مسالالالولیتپذیهای مناسالالبی را با انعطا فرصالالت

 .کندمیفرایندهای یادگیری خود مدیریت دارند فراهم 

هالای آنالین، باله دلیالل عالدم تعالامالل چهره باله چهره یالا سالالالهولالت برخی از محققین میزان آزار و اذیالت دانشالالالگالاهی را در دوره

(. محققان دیگر متوجه شالالدند که دانشالالجویان آنالین کمتر  ۲۰۱۳دانند )یانس، دسالالترسالالی بیشالالتر به منابع، کمتر می

آموزان  (. بالدیهی اسالالالت، آموزش آنالین باله دانش۲۰۱۲،  11کننالد)میلر و یالانالس جونز  ازآموزش چهره باله چهره تقلالب می

های تابسالالالتانی مشالالال ول شالالالوند و از طر  دیگر آموزش مجازی تحقیقی و ترم -های علمیدهد تا در شالالالبکالهاجازه می
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تر از همه، روش آنالین آموزش و یادگیری ممکن اسالالالت نتایج  . مهمکندمیدسالالالترسالالالی افراد معلول به آموزش را فراهم 

ها را نسالبت به آموزش معمولی به دسالت آورد )وانس، شالانون و توجهی باالتر در آزمون تر و نمرات به طور قابلآموزشالی به

آموزان با همساالن، مربی و مواد و منابع مرتبط است. رسد با افزایش تعامل دانشها به نظر می(. این یافته۲۰۱۳1 راس

هالا نتالایج تحصالالالیلی بالاالتری را بالدون نیالاز باله  یالد زیالادی دارنالد، زیرا آن هالای یالادگیری از راه دور تالأکآموزان بر محیطدانش

  3آورند. هارینگتون و لوفردو به دسالت می۲۰۱۱2) فورتونه, سالپیلمن وپانگلینان  خسالتگی گاه به گاه یک کالس سالنتی(

ها فرصالتی برای  به آن ها مناسالب هسالتند و  دهند زیرا آن های آنالین را ترجین می( دریافتند که دانشالجویان برنامه۲۰۱۰)

دهد. از سالوی دیگر، آموزش راه دور شالامل بسالیاری مطالعه در روش جذاب تر از طریق اسالتفاده از فناوری اطالعات می

گذاری برای دسالتیابی به نتایج  آموزان باید زمان الزم برای سالرمایهشالود، زیرا دانشاز خود انگیزه گی و خودتنظیمی می

های از راه دور )آنالین( وقت گیری بیشالتری داشالته باشالند  آنجا که مربیان نگران هسالتند، دوره یادگیری را پیدا کنند. تا

 (.۲۰۰۹، 4)بیلی و کارت 

تواننالد فراینالدهالای یالادگیری را در هر کجالا و هر زمالان از جملاله مزایالای دیگر آموزش مجالازی این اسالالالت کاله یالادگیرنالدگالان می

آموزان بزرگسالالال فرصالالتی برای  عالوه بر این، دانش .اهند، مدیریت کنندخوهای یادگیری آنالین میکه از طریق محیط

های یادگیری آنالین دارند . به این ترتیب، تعامل بیشالتر از طریق ابزارهایی )مانند بحث و چت( ارائه شالده توسالط محیط

 کیم، لیو، بونالک(کنترل کننالدی تیمی مجالازی را توسالالالعاله داده و فرآینالدهالای یالادگیری خود را  هالامهالارتتواننالد  هالا میآن 

بینی کننده خوبی از عنوان عامل کلیدی در آموزش آنالین از راه دور در نظر گرفته شالالالده و پیش. تعامل نیز به ۲۰۰۵5)

تا در    کندمی(. آموزش آنالین از راه دور همچنین فرصالتی را برای یادگیرندگان فراهم ۲۰۰۲، 6اسالت(پیک یانویادگیری 

ریزی  هالا برنالامالههالای آن تواننالد در همالاهنگی بالا ویژگیآموزش فردی شالالالرکالت کننالد و در نتیجاله فراینالدهالای یالادگیری می

ترین و اصالاللی ترین مزایای آموزش آنالین ر این، یکی از مهم(. عالوه ب۲۰۰۹,7شالالوند)مینز، تویاما، مورفی، باکیا و جونز

( بر این نکتاله تالأکیالد ۲۰۱۵)  8اسالالالت. کووانوویو و همکالارانش  العمرمالادامآموزش بزرگسالالالاالن، فرصالالالتی برای یالادگیری  

تکنولوژی   شالود با ترکیبی مناسالب ازریزی شالده و پشالتیبانی میکنند کهو... یادگیری از راه دور وقتی به درسالتی برنامهمی

 (.۷باشد و)ی وپرورش، معادل یا، در برخی موارد، مؤثرتر از تدریس در کالس درس سنتی میو آموزش

 های پیش روی آموزش مجازی  چالش
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 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

245 
 

 چالش بومیان دیجیتال-۱

آموزان امروز از لحالاظ تکنولوژیکی غوطاله ور هسالالالتنالد و نقش شالالالایع فنالاوری در زنالدگی جوانالان، فرهنالس جالدیالد دانش

ما در حال دور شالدن از دنیایی هسالتیم که   .های کنونی و آینده ایجاد کرده اسالتمشالارکتی را در میان یادگیرندگان نسالل

اندیشالالالند که در آن هر کس دارای نقش فعال در فرهنگی ها متصالالالور هسالالالتند و به یک محیط اجتماعی میبرخی از آن 

ر دیجیتال)بومی دیجیتال( با تکنولوژی بسالالیار راحت  نسالالل فعلی فراگی (.۲۰۰۹،  1شالالود)جن کینزاسالالت که ایجاد می

(. با این 2،۲۰۱۴برقرارکند( مین، سالالیک های دانشالالگاهرود تعادل بهتری بین منابع آنالین و خواسالالتهانتظار می  .اسالالت

جرمی ریف کین اظهار داشالت که ودر  .های آموزشالی ما منعکس نشالده اسالتحال، این ت ییر در فرهنس هنوز در سالیسالتم

هالا در میالان آموزش سالالالنتی، سالالالؤال از اقتالدار معلم باله شالالالدت ممنوع اسالالالت و اشالالالتراک گالذاری اطالعالات و ایالدهکالس  

  (۲۰۱۴ ،3)ریف کین . گیردوآموزان برچسب تقلب میدانش

 چالش ت ییر نقش معلم  -۲

تمایل به فکر کردن در مورد گیرد، های آنالین مورد اسالالتفاده قرار نمییکی از دالیل اصالاللی که پتانسالالیل عظیمی از دوره

ها با به چالش کشیدن وضع موجود با از بین بردن  های درس کالسیک است. بدین ترتیب جالب ترین آزمایشسخنرانی

کنترل سالالختگیرانه نتایج یادگیری و معیارهای ارزیابی، تبدیل شالالدن از تحویل محتوا به یک فرایند یادگیری، آزمایش با  

 (.۲۰۱۲  4آید )نوکس و همکاران وجود میها و غیره، بهن، بازیهای ارزیابی جایگزیروش

 رویکردهای رفتاری که 
 
ویژه برای خالقیت و تفکر انتقادی مناسالالب نیسالالتند. با این حال، شالالود، بهاسالالتفاده می  معموال

بی   (، آی۲۰۱۰،و  ۲۰۱۰(، بر اسالاس یک نظرسالنجی از )وآی بی ام ۲۰۱۱،  5)کی یونس  ۱۹۶۰کاهش خالقیت از دهه 

شوند. اگر چه کار تیمی و همکاری  ترین عامل موفقیت و نوآوری در آینده محسوب می.خالقیت و تفکر انتقادی مهم6ام

  -،برای مرالال، بالایالد باله اسالالالتفالاده از محیط یالادگیری تعالاملی)7،۲۰۰۶اشالالالتالاینر  -توانالد خالقیالت را تحریالک کنالد )جالان می

ود یادگیری آنالین، ایجاد یک تجربه یادگیری شالخصالی اسالت )تورکو و های بهباکتشالافی، بیشالتر توجه شالود. یکی از کلید

عنوان یادگیری سالازگار )وگوگل آموز سالازگار اسالت. این مفهوم اغلب به(،که در آن آموزش برای هر دانش۲۰۰۳، 8اسالتیلز
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بنجامین بلوم  به سالختی حضالور دارد. با این حال،   2هاشالود و در حال حاضالر در موک(اشالاره می۲۰۱۴و  1به اسالپانسالر

شالود.  ( می۱۹۶۸،  3آموزان منجر به اختال  بیشالتر در نتایج یادگیری )بلوماشالاره کرد که تنوع آموزشالی کمتر بین دانش

های آینده اسالت های مختلف یادگیری یکی از چالشارائه یک تجربه شالخصالی برای صالد هزار دانشالجو با اهدا  و زمینه

 (.4،۲۰۱۳)لیوین

 محتواچالش تولید  -۳

های معمولی اسالالت، زیرا معلمی  ها حتی در یادگیری آنالین بسالالیار ضالالروری و قاطع تر از کالسطراحی مناسالالب دوره

های های الزم را ارائه ندهد. تعداد بیشالتری از دانشالجویان در دورهآموزان را درک کند و بازخوردنیسالت که نیازهای دانش

ها در مورد چگونگی  5شالوند که تحقیقات و منابع عظیم باز آموزشالی)موک(یآنالین تنها به این دلیل افزوده و مشال ول م

؛ و مونتر سازمان ملل ۲۰۱۴، 7؛ گوا، کیم، و روبین۲۰۱۴،  6جانسون   (شوندهای دیجیتال )آنلین( ظاهر میایجاد دوره

 (.۲۰۱۴ "،8متحد موک

(. معلمان به ۲۰۱۴های درس هسالالالتند )لپینسالالالکی،  ها هنوز هم از همتای آنالین کالسبا این حال، بسالالالیاری از موک 

های فن سازی تواناییها برای بهینهاند و هنوز به طور کامل در آستانه درک نحوه طراحی دورهاندازه کافی آموزش ندیده

هالایی کاله از لحالاظ دیجیتالالی متولالد  ات نشالالالان داده اسالالالت کاله دوره(. تحقیقال۲۰۰۶,  9آوری هسالالالتنالد )آبرامی و همکالاران 

های کمی برای ت ییر این وضالالعیت وجود  (، اما تاکنون منابع و انگیزه۲۰۱۴، 10اند بسالالیار مؤثر هسالالتند )بن نعیمشالالده

 (.  ۶داشته است)

بالا تولیالد دوره   هالاارتمهالدر معرفی یالادگیری از راه دور، محتوای درس معالادل بالا تالدریس اسالالالالت و نحوه ارائاله دانش و  

تر  عنوان یک تجربه درونی فعالهای کامپیوتری، یادگیری بههمپوشالالان اسالالت. عالوه بر این، با افزایش تعامالت و روش

ها به (.به این معنا، موک۲۰۱۴، 11شالالالود )هابرتدریج ناپدید میشالالالود و شالالالکا  بین ارزیابی، یادگیری و تدریس بهمی

هالای آنالین، تجربه  هالای درسالالالی دارنالد: دورهتوجاله خود، پتالانسالالالیالل مسالالالتقیم را برای جالایگزینی کتالابدلیالل مزایالای قالابالل
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توان هر زمالانی بالدون هیو دهنالد. همچنین، محتوا را میای را بالا قالابلیالت ارتبالاط چنالد منظوره ارائاله میتعالاملی چنالدرسالالالاناله

شالالالونالد، مرز بین مواد  هالا از طریق شالالالبکاله ارائاله داده می(. همالانگوناله کاله دوره1،۲۰۱۴)همیلتون هزیناله ای باله روز کرد  

رود)مانوساللیس, دراچساللر, وربرت های آموزش هوشالمند نیز از بین میسالیسالتمهای تعاملی، تطبیقی آموزشالی و سالیسالتم

بر این، موک۲۰۱۳,  2و دول عالوه  تمالایز جالدی بین معلمالان و  هالا کاله باله طور ذاتی در طراحی مشالالالالارکالت دا(.  رنالد، 

شالالالونالد. عالوه بر این هالا سالالالاختاله میگیرنالد. در آخر، مواد یالادگیری باله طور مشالالالترک درموکآموزان را نالادیالده میدانش

آموزان ظالاهر  هالای فراگیری دانشهالای ایجالاد شالالالده، نشالالالانالهدر انجمن هالا، دوره  کنالدمیآموزان باله یکالدیگر کمالک  دانش

نشالان داده اسالت که این آرزوها لزوما در خیال  4ابتکارات فروش اینترنتی مانند ویکی پدیا   (.3،۲۰۱۴شالود )هالیدی  می

 (.۴وباور نیستند)

های خود از ها ی گذشته در کالساست. معلمان از سال5تولید یک روش متفاوت برای یادگیری آنالین، گیمیفیکیشن 

ها اسالتفاده  درصالد از معلمان در ایاالت متحده از بازی  ۷۴  دهدکنند: یک نظرسالنجی اخیر نشالان میها اسالتفاده میبازی

های جدی،  (. بازیابی و بازی۲۰۱۴ ،6کنند )جهیها حداقل از یک بار در هفته اسالتفاده میدرصالد از آن   ۷۳کنند و می

(. یکی  ۲۰۱۱، 7)اوباماگیرند  های سرگرمی مورد بررسی قرار میهای بازی خارج از فعالیتاستفاده از مفاهیم و تکنیک

رسالالالد، کاله در آن  ( می۲۰۱۲،  9آموز )واکس مندانش  ۲۵۰،۰۰۰اسالالالت کاله باله حالدود    8هالای اخیر مینکرافالت ادواز نموناله

آموزنالد، یالاد بگیرنالد و در آنجالا قالادرنالد بالا  تواننالد در مورد تالاریب در دنیالای مجالازی کاله جوامع بالاسالالالتالانی را میآموزان میدانش

هالای جالذاب یالاد بگیرنالد، ژنتیالک در زمالان واقعی تعالاملی هور دیالدار و در مورد این فرهنالسهالای مشالالالتالاریخچاله شالالالخصالالالیالت

های همه گیر از طریق بازی شالبیه سالاز (، شالبیه سالازی اختالفات اجتماعی، و یا درک گسالترش بیماری۲۰۱۳، 10)کان 

 (.  11،۲۰۱۴)براون  

شالود و عالی دارای رتبه ای محبوب می  مؤسالسالات با وجود چالش ها، آموزش الکترونیکی همچنان به طور فزاینده ای در

بخشالالالد و نتالایج یالادگیری مؤثر برای دانشالالالجویالان آنالین را گویالد کاله تکنولوژی ارتبالاطالات را بهبود میمطالالعالات متعالدد می
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؛ وی  ۲۰۱۴، 4؛ رایورز، ریچاردسالالون، و پریس۲۰۱۴،  3؛ مایر۲۰۱۲، 2؛ کرادوک۲۰۱۵،  1آورد. )چوک و ونسفراهم می

ی آنالین و آشالالالنالایی بالا فنالاوری، و همچنین  هالامهالارت(. فقالدان اتصالالالال باله اینترنالت بالا سالالالرعالت بالاال، ۲۰۱۵،  5همکالاران و  

فنی، چالالش برای دانشمشالالالکالت  اسالالالالت)بیومالانالت و همکالاران هالای رایج  یالادگیری الکترونیکی  ؛  ۲۰۰۹،  6آموزان 

،  11؛ ریو و همکاران ۲۰۱۳،  10؛ نرت ویس۲۰۱۳،  9؛ هیس گینز و هاروارد۲۰۱۴،  8؛ گوا و همکاران ۲۰۱۲،  7کراددوک

(. عالوه بر این، مطالعات قبلی نشان داده است که احساس تنهایی دانشجویان آنالین با توجه به فاصله، ماهیت ۲۰۱۲

( و ارتبالاطالات نالامنالاسالالالب میالان  ۲۰۱۱،  13، هیالس گینس و هالارولالد۲۰۰۹،  12هالا )بیومونالت و همکالاران بی رویاله این برنالاماله

،  15؛ اسالالالکی رامسالالالتالاد و همکالاران۲۰۱۱،  14آموزان)آبرامی، برنالارد، بورس، بروخوفسالالالکی، و تمیممالدرسالالالان و دانش

؛  ۲۰۰۸،  17؛ دیکسالالالون و همکالاران ۲۰۱۳،  16شالالالود)بیالادوین(. مالانع کالار گروهی و کمبود تجرباله گروهی می۲۰۱۲

دهد که  ( نشالان می۲۰۱۲)  21لیی ( و۲۰۱۳) 20(. مطالعات توسالط بیادوین۲۰۱۲،  19؛ سالان و روئدا۲۰۱۳،  18اهلرز
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آموزان را تواند تعامالت و یادگیری دانشها شالالالود، که میآموزان در بحثتواند مانع مشالالالارکت دانشگفتگوی آنالین می

 (.۲۰۱۳، 2؛ نرت وینس۲۰۱۲،  1های همزمان تقلیل دهد )لییآوریحتی با استفاده از فن

 های آموزش مجازیمعایب و محدودیت

وپرورش مشالال ول به کار هسالالتند، هم برای آموزش  مسالالالله کیفیت نگرانی فعلی برای همه کسالالانی اسالالت که در آموزش

چهره به چهره)سالالالنتی( و هم از راه دور / آموزش آنالین. با این حال، با توجه به ماهیالت آموزش مجازی و وجود فاصالالالله 

تر رای یادگیری از راه دور بسالیار حسالاس تر باشالد. مهمآموزان و معلمان، ممکن اسالت مسالالله کیفیت بفیزیکی بین دانش

های آموزشالالالی مرتبط با آن و ابزارهای تکنولوژیک پذیرفته شالالالده، نیازمند تمرکز  های آنالین و مدلاز همه، انواع آموزش

(.  ۲۰۱۲  3ها به طور رقابتی در یک زمینه جهانی قرار دارند )زقیبی, زقیبی, و چاترشالالدید اسالالتانداردها هسالالتند زیرا آن 

وپرورش / آموزش آنالین: توسالالعه دهندگان، ( فعاالن مختلف درگیر در آموزش۲۰۱۲طبق گفته )زقیبی, زقیبی, و چاتر  

مالدیران، دولالت هالا، ارائاله دهنالدگالان، معلمالان و آموزگالاران بالایالد اطمینالان حالاصالالالل کننالد کاله این تکنولوژی باله انالدازه کالافی  

دهند که و یادگیری از راه دور، زمانی  ( نشان می۲۰۱۵) 4کووانوویو و همکاران   .کندمینیازهای آموزشی آنان را برآورده 

ریزی شده و با ترکیبی از فن آوری و آموزش پشتیبانی شده باشد، در بسیاری موارد مؤثرتر از آموزش  که به درستی برنامه

 باشد.( می۷ به روش سنتی )رو در رو(و )ی

 تفاوت در میان فرآیندهای کیفیت

معیار سالالنجش، تضالالمین   :شالالودادبیات مربوط به کیفیت در آموزش عالی، سالاله اصالالطالح به طور معمول ظاهر میدر 

قضالالالاوت در مورد کیفیالت،   .این اصالالالطالحات به توابع متمالایز اما نزدیک به هم مربوط هسالالالتنالد .کیفیالت و بهبود کیفیالت

 .هایی است که انجام شده استسهباشد و آنچه که در میان این سه عملکرد توافق شده، نوع مقایقیاسی می

 :معیار سنجش

هالای خوب در  ( معیالار سالالالنجش را وفرآینالد شالالالنالاسالالالایی و یالادگیری از روش۱5)فالدراسالالالیون مالدیریالت کیفیالت اروپالا، ی  

( درک  ۱( چهار مرحله در معیار سالالنجش را شالالرح دادند:  ۲۰۰۰)  6اوریگان  کیگان و کندمیهای دیگرو تعریف سالالازمان 

  - ۴مقایسالالاله عملکرد خود با دیگران، تجزیه و تحلیل    - ۳ تجزیه و تحلیالل فرایندهای دیگران؛-۲ دقیق فراینالدهای خود؛

 .اجرای مراحل مورد نیاز برای تعلیق شکا  عملکرد

 تعاریف تضمین کیفیت و بهبود کیفیت
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انجام شالد. بعدها، در  در سالطن اروپا، یک پروژه آزمایشالی برای ارزیابی کیفیت در آموزش عالی،  ۱۹۹۵تا   ۱۹۹۴از سالال   

در مورد موضالوعات مربوط   آموزش عالی مؤسالسالات، یک توصالیه به کشالورهای عضالو برای ایجاد همکاری بین  ۱۹۹۸سالال 

، همکاری  1(۱۹۹۹الی اروپایی، ، اعالمیه بولونیا )منطقه آموزش ع۱۹۹۹ایجاد شالالد. عالوه بر این، در سالالال  کیفیت به

،. شالالبکه اروپایی تضالالمین کیفیت )انجمن دانشالالگاه اروپایی، کندمیتشالالویق   آموزش عالی را در کیفیت اروپا در زمینه

بالا هالد  ایجالاد   ۲۰۰۰در سالالالال  ،2هالای دانشالالالجویالان اروپالا در اروپالا(آموزش عالالی و اتحالادیاله  مؤسالالالسالالالاتانجمن اروپالایی 

ها متعهد شالالده همکاری میان کشالالورهای اروپایی در زمینه ارزیابی کیفیت تاسالالیس شالالد و در همکاری با سالالایر سالالازمان 

و یک سالیسالتم مناسالب ارزیابی برای   کیفیت قبولهای قابلها و دسالتورالعملاسالت وظیفه ایجاد فهرسالتی از اصالول، رویه

 تلف به وجود آورد.های مخارزیابی داخلی و خارجی توسط آژانس

های کیفیت را در منطقه اسالت که اسالتانداردها و دسالتورالعمل بنابراین، در حال حاضالر، انجمن اروپایی تضالمین کیفیت  

دهد. تمام موارد فوق حاکی از آن اسالت که  های خوب را توسالعه میو شالیوه  کندمیآموزش عالی اروپا هماهنس و فرموله  

شالود. با این حال، یک بررسالی کامل  در اولویت اول در اروپا محسالوب می آموزش عالی هافزایش و تضالمین کیفیت در زمین

از هماله موارد، نشالالالریالات رسالالالمی اتحالادیاله اروپالا هیو گوناله یالافتاله ای مبنی بر اینکاله بین مفالاهیم و معیالارهالای کیفیالت  

 ه آمده است که هیو چارچوبدهد. در این بیانیوپرورش و آموزش آنالین شکا  یا فاصله ای باشد، را نشان نمیآموزش

شالود که )یادگیری الکترونیکی( نباید برای آموزش الکترونیکی توسالعه داده نشالده اسالت. عالوه بر این فرد می کیفیت

عنوان بخشالالالی جالدایی نالاپالذیر از آموزش عالالی مورد توجاله قرار گیرد )انجمن باله طور جالداگالاناله ارزیالابی شالالالود، بلکاله بالایالد باله

 (.۲۰۱۰3آموزش عالی اروپایی تضمین کیفیت در

اثربخشی یادگیری، دسترسی، مقیاس )ثبت  -دهد  کیفیت خود را در پنج بخش مرتبط با یکدیگر نشان می  مؤسسههر   

این موارد به پنج سالتون از آموزش    .وری هزینه و تعهد سالازمانی(، رضالایت اسالاتید و رضالایت دانشالجویان نام ظرفیت با بهره

کنند. قصالالد چارچوب ش آنالین را پشالالتیبانی میهایی که حمایت از آموزآنالین با کیفیت تبدیل شالالده اسالالت. سالالتون 

ها در جهت مسائل کیفیت )از ی است که اهدا  و پیشرفتمؤسساتکیفیت، که همیشه در حال پیشرفت است کمک به 

کنند. مسالالائل مربوط به کیفیت تحت عنوان صالالندوق های تضالالمین کیفیت برتر در ایاالت متحده( را تعیین میچارچوب

در حال حاضالر یک سالازمان   (QM)4 کیفیت  مؤسالسالهبهبود تحصالیالت پس از متوسالطه آغاز شالد.  وپرورش برای آموزش

ای  سالالالال(، آموزش عالی و آموزش حرفه  ۱۲آموزش ابتالدایی) های آنالین درالمللی اسالالالت که بر بهبود کیفیالت دورهبین

، 5سالالازمان کیفیت وجود دارد )زیمرمن، شالالات تاک، ی ادیر مشالالترک  ۸۰۰متمرکز شالالده اسالالت. در حال حاضالالر بیش از 

۲۰۱۴  )QM یک بررسالی همکارانه و فرایند توسالعه دانشالکده اسالت که براسالاس هشالت اسالتانداردهای عمومی متمرکز .

 :است
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 بررسی و معرفی دوره

 ادگیریاهدا  ی

 گیریارزیابی و اندازه

 مواد آموزشی

 تعامل و تعامل یادگیرنده

 تکنولوژی دوره

 پشتیبانی یادگیرنده

 (۲۰۱۴قابلیت دسترسی )مسائل مربوط به کیفیت 

هالای مرتبط و خالای اسالالالت. در حالالی کاله هر یالک از هر یالک از این اسالالالتالانالداردهالای عمومی دارای تعالدادی از زیرمجموعاله

توانند از مرکز کیفیت متفاوت اسالتفاده کنند، فرآیند سالازمان کیفیت رسالمی شالامل گرفتن دوره ای مشالترکین مساللما می

اسالت که قبال آموخته شالده اسالت و توسالط ساله بازرس همکار )که باید شالامل یک بازبینی کارشالناسالی، یک متخصالص 

شالالده باشالالد و سالالپس دوره را تا هر یک از اسالالتانداردها برآورده   کندمیموضالالوع و یک بازرس خارجی باشالالد( که بررسالالی 

تا بتواند به هرگونه معیارهای موجود رجوع کند. و ببیند که فرآیند کامل اجرا شالالده اسالالت یا نه، این یک   کندمیبازبینی 

 (.۲۰۱۲، 1های آنالین با کیفیت است )شات تاکمدل به طور گسترده ای برای طراحی دوره

تواند یکی از عوامل اسالاسالی در ، میکندمیمند  تحقیق در مورد آنچه که دانشالجویان را در آموزش از راه دور را رضالایت  

پذیری و راحتی عنوان یک جنبه بسالیار مهم انعطا ها بههای تضالمین کیفیت باشالد. از لحاظ تحلیلی، آن طراحی مدل

کنند.  های ج رافیایی اشالالاره میهای فردی(، و نیز آزادی از زمان و محدودیتدر یادگیری خودتنظیم )بر اسالالاس تفاوت

کنند که آموزش از راه دور و آموزش آنالین ارزان تر اسالت )با توجه به امکان ارائه شالده برای  تأکید میها عالوه بر این، آن 

العمر و کالارایی و انطبالاق منالابع تحصالالالیالل درخالاناله( و تالأکیالد ویژه بر شالالالیوه خود یالادگیری، دسالالالترسالالالی باله یالادگیری مالادام

ابزارهای تکنولوژیک )ارتباطات، تعامل و یادگیری( از  تر از همه، اسالالتفاده از (. مهم۲۰۰۳،  2یادگیری دارند )آندرسالالون 

عوامل رضالالایت بخش اسالالت. عالوه بر این، فراگیران در زمینه پشالالتیبانی ارائه شالالده به صالالورت فردی، و سالالطن باالیی از 

ین (. با ا۲۰۱۵،  3کنند)والک پالس و تسکوتعامل بین یادگیرنده با یادگیرنده و یادگیرنده با مدرس احساس رضایت می

های ارتباطی غیر کالمی مانند شالکلک ها، لبخند، عبارات صالورت و زبان بدن در تعامل رسالد که نشالانهوجود، به نظر می

چهره به چهره بیشالتر باشالد. عدم وجود ارتباطات کالمی یا غیر کالمی ممکن اسالت منجر به سالوا تفاهم شالود، در حالیکه 
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های آنالین بر عملکرد های نوشالالته شالالده از طریق انجمنی و پیامهای سالالنتی یا ارتباط تعاملارتباط شالالخصالالی در کالس

 آموزان تأثیر بسزایی دارد.دانش

وتربیالت و نتالایج یالادگیری بود گیری  بر اسالالالالاس محتوا, تعلیمدر حالالی کاله در گالذشالالالتاله، اکیفیالت  معالادل اانالدازه 

رایندی و با ترکیب عواملی منجر به های اخیر کیفیت، ت ییر در سالالیسالالتم اسالالت که طی ف(. اما در سالالال1،۲۰۱۲)بریمر

شالالود. اهمیت توجه به کیفیت در یک سالالیسالالتم یادگیری الکترونیکی بسالالیار مهم اسالالت و تجربه آموزشالالی و یادگیری می

کنند که این نقش در افزایش میزان موفقیت در پیاده سالالازی و اسالالتفاده از سالالیسالالتم بسالالیاری از محققان اسالالتدالل می

( مربوط  2کامین گز، فیلیپس، تیل بروک و الو هبود کیفیت )همچنین نگاه کنید به موضوعیادگیری الکترونیکی است. ب

شالالالود، بین باله بالاال بردن کیفیالت یالک محصالالالول یالا خالدمالات اسالالالت. نوع مقالایسالالاله ای کاله در هنگالام ارتقالاا کیفیالت بیالان می

ط به مقایسه کیفیت تولید با  استاندارد فعلی یک محصول یا یک سرویس و استاندارد مورد نظر است. بهبود کیفیت مربو

باشد. بنابراین بهبود کیفیت، در درجه اول به خود و نه با دیگران مربوط کیفیت آنچه که در گذشته تولید شده است. می

 شوند.  های خای عملکرد یک سازمان متمرکز میشود. فرایندهای متمرکز بر بهبود کیفیت همچنین بیشتر بر جنبهمی

 :وپرورشوزشمفهوم کیفیت در آم

عنوان درجه ای از به  ISO ۹۰۰۰: ۲۰۰۰( در اسالالتاندارد ISOکیفیت توسالالط سالالازمان بین المللی اسالالتاندارد سالالازی )  

( تکمیل شده است،  ۲۰۰۱)4(. این تعریف توسط جوران و گادفری  ۲۰۰۲، 3های اساسی مورد نیاز است )کالینویژگی

هالای محصالالالول نیالازهالای  هالا دو تعریف حیالاتی از کیفیالت وجود دارد. اول، این بالدان معنی اسالالالت کاله این ویژگیبرای آن 

)مربوط به درآمد(. دوم، کیفیت به معنای کمبود هایی)عملکرد نادرسالالت( اسالالت که نیازمند   کندمیمشالالتری را برآورده 

و یا شالکایت )مربوط به هزینه( او را در پی داشالته باشالد. این مفاهیم به طور بازنگری اسالت در صالورتی نارضالایتی مشالتری  

کامل با مفهوم کلی کیفیت یا برتری یا مدیریت کیفیت جامع مرتبط هستند که به هر شکلی توسط آن مؤسسه بر حسب 

المللی سالالازمان   (. بررسالالی تحقیقات بین۲۰۱۵، 5اند.)سالالانتالین و اسالالمیتنیازها و انتظارات مشالالتریان تعریف شالالده

که اسالالتانداردهای کیفیت باید تمام   کندمی( بیان ۲۰۰۹،  6آموزشالالی، علمی و فرهنگی سالالازمان ملل متحد )یونسالالکو

آموزانی با تفکر انتقادی، مسالالالتقل و توانمند در اهدا  آموزش عالی را منعکس کنند: به خصالالالوی، برای پرورش دانش

 .العمرمادامیادگیری 

جامعه جهانی، تقاضالالای خدمات جدید یا بهبود کیفیت مداوم آنهایی را که در حال حاضالالر ارائه  نرد رشالالد چندگانه در  

. چنین رشالالدی مسالالتلزم تالش مسالالتمر برای به دسالالت آوردن ومزیت رقابتیو از طریق کیفیت و کندمیدهند، ایجاد می
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ارد که نه تنها با تعاریف کیفیت ارزش افزوده محصالوالت اسالت. این ارزش افزوده در ایجاد محصالوالت یا خدمات ریشاله د

شالود. بنابراین، ارزش افزوده شالوند ایجاد میمربوطه مطابقت دارند، بلکه در هر نقطه ای که بعدا به درسالتی ارزیابی می

(. رشالد کیفیت در آموزش عالی ناشالی از ظهور و  ۲۶۱-۲۵۹ی  1ترمبلی، کیش   ۲۰۰۸ایجاد شالده، جزا کیفیت اسالت )

وپرورش و آموزش موجود، از جمله آموزش از راه دور،  صالالی اسالالت، که به تنوع در آموزشهای خصالالویا گسالالترش بخش

ها شالعاروحفاظت بهتر از مصالر  کنندگانو را سالرلوحه کارشالان دارند.بنابراین، منجر شالده اسالت. با توجه به اینکه همه آن 

 (.  ۲۰۱۴، 2یا، لوردو و دئو )آل عنوان یک عامل کلیدی در ت ییر کیفیت شناخته شده استآموزش از راه دور به

 های آموزشی الکترونیکیاستانداردهای طراحی کیفیت در دوره

های های اروپایی، شیوهها و پروژه( پروژه ای را بر اساس تجزیه و تحلیل سیاست۲۰۰۸آژانس ملی آموزش عالی سوئد ) 

هالای تجربی در مورد کیفیالت یالادگیری الکترونیکی برای تعریف کیفیالت در آموزش دیجیتالال / هالای ملی و دادهسالالالازمالان 

ی، ارتبالاطالات، همکالاری و هالای حیالاتی مالاننالد مواد، محتوای، سالالالاختالار محیط مجالازآنالین آغالاز کرده اسالالالت. کاله در زمیناله

آموز و کارکنان(، شالایسالتگی و تجربه کارکنان، پذیری و سالازگاری، پشالتیبانی )دانشآموزان، انعطا تعامل، ارزیابی دانش

کاله توسالالالط    3بنالدی کیفیالتچشالالالم انالداز و رهبری نهالادی و تخصالالالیص منالابع، تعیین شالالالده اسالالالت:. در نهالایالت، بالا جمع

سالطه پس از دوره متوسالطه در کانادا ارائه شالده اسالت، تعدادی از اسالتانداردها برای  کنسالرسالیوم سالازمانها برای آموزش متو

( ارائه شالده اسالت: اسالتانداردهای کیفیت ۲۰۱۲،  4درسالی آنالین )کنسالرسالیوم آموزش الکترونیکیطراحی دوره و برنامه

آموزش   برای کنسالرسالیوم ، یک سالند مشالارکتی که منجر به توسالعه اولیه اسالتانداردهای کیفیت5کاغذ سالفید   اسالتاندارد

ویژه در جامعه که اغلب اسالالتانداردهای کیفیت، به  کندمی( تأکید ۲۰۰۷)  6شالالود، پاولوسالالکیالکترونیکی با کیفیت می

پذیری و خالقیت را محدود  آموزشالالی، غلط اسالالت. این امر تا حدی به این باور اسالالت که اسالالتانداردهای کیفیت انعطا 

ی شالدید و اضالافی دارند. با این حال، اسالتانداردهای تازه تاسالیس کیفیت، یک چارچوب هاها نیاز به تالشو آن   کندمی

های کیفیت را با توجه به نیازهای خای ها کمک کند تا سالالالیسالالالتمتواند به سالالالازمان که می  کندمیاسالالالاسالالالی را فراهم 

همالاهنالس برای  (، اسالالالتالانالداردهالای کیفیالت مفالاهیم اجتمالاعی  ۲۰۰۷خودشالالالان توسالالالعاله دهنالد. بالا توجاله باله پالاولوسالالالکی )

در حالی که در دسالترس بودن    کندمیدهند. عالوه بر این، او بیان امنیت و یا ارزیابی کیفیت را ارائه میتأمین    مدیریت،

بندی توانیم طبقهوپرورش و آموزش وجود دارد، میهای یادگیری، آموزشطیف گسالالالترده ای از اسالالالتانداردها در زمینه

 سه نوع متمایز

 .دهنداستانداردهای کیفیت عمومی، که مفاهیم مدیریت کیفیت را بدون در نظر گرفتن زمینه کاربرد ارائه می

 
1 Tremblay  ،Kish 

2 Albor ،Lorduy & Dau 
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6 Pawlowski 
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 .دهدفیت خاصی که مدیریت کیفیت را در فرایندها یا محصوالت آموزشی افزایش میاستانداردهای کی

 شوند.معیارهای مربوطه که برای مدیریت یا تضمین خاصی از کیفیت استفاده می

عنوان یالک کالاتالالیزور برای تعریف مفالاهیم جالدیالد کیفیالت  توانالد بالهو در آموزش الکترونیکی باله طور خالای. در واقع، این می

 (.  ۷نده دیده شود و)ی  در آی

 گیری کیفیت دوره آنالیناندازه

گیری نتایج مرتبط باشالالالد. یکی از عنوان اسالالالتراتژی باید با نیازهای کسالالالب و کار، اثربخشالالالی عملکرد و اندازهآموزش به

تخصص    نیاز به  هادانشگاه(.  ۲۰۱۵،  1ها است)رومان ی کوپردالیل اصلی آموزش، بهبود سازمان، تولید و کاهش هزینه

در جامعاله مدرن عمالل کننالد   فردمنحصالالالربههای بزر ، پیچیالده و  عنوان سالالالازمان ای دارند تا به طور مؤثر بهو دانش حرفه

های اصاللی عمومیو  ها شالامل جوامع محققان، منابع اصاللی فرهنس و ونهادهسالتند؛ زیرا آن  فردمنحصالربه هادانشالگاه

 (.۲۰۱۴، 2هستند. )آلتابو

 چارچوب بهبود کیفیت:ساختار 

دهی شالده اس. این اصالول به معنای شالامل طیف وسالیعی از اصالل کلیدی سالازمان   ۱۰چارچوب بهبود کیفیت در حدود  

 :توابع مربوط به حمایت از آموزش آنالین

 ریزی اطالعات و مدیریت منابعبرنامه

 پایبندی رهبری متعهد

 رویج تنوع فرهنگیبهبود دسترسی برای همه مشتریان، همبستگی عدالت و ت

 نفعان درک الزامات یادگیرنده و بازتاب نیازهای ذی

 های یادگیری مؤثر و فعالطراحی، توسعه و اجرای برنامه

 های جدیدایجاد کارکنان با اعتماد به نفس و متعهد با صالحیت

 های فنیمدیریت و نگهداری زیرساخت

 ارزیابی برای بهبود مستمر

 و کارآمدارائه خدمات اداری مؤثر 

 حمایت از نیازهای یادگیرندگان 
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ها معیارهایی برای نشالان دادن این شالاخص های عملکرد اسالت.همراه با هر یک از اصالول مجموعه ای از بهترین شالاخص

 دهند.  گیرند، ارائه میاینکه آیا اصول مورد استفاده قرار می

 عنوان یک مفهوم چند بعدیکیفیت به

 2ها، که به گشالالتالت(، این اصالالطالح برای نشالالان دادن یک مجموعه ای از ویژگی۲۰۱۲)1کانتگرو گوس بر طبق گفته

دهد. به طور مشالابه، دهد، ارائه نمایشالی کامل از یک فرد، یک سالیسالتم، فرآیند یا یک محصالول را گسالترش میشالکل می

جهانی در مورد تعریف آن، از آنجا که هر مشالالالتری یابیم، بدون توافق عنوان یک اصالالالطالح چند بعدی میوکیفیتو را به

. کنالدمیعنوان وکیفیالتو مطرح  هالای متفالاوتی از محصالالالول یالا خالدمالات متمرکز اسالالالت کاله آن را بالهو بر ویژگینگرآینالدهو

گیری رضالالایت از  (. مهم این اسالالت که کیفیت کافی نیسالالت، زیرا تنها وسالالیله ای اسالالت برای اندازه۲۰۰۳،  3)زاوالنوس

شالالالناخته شالالالده  ". بنابراین، آن ویک سالالالفر بی پایان کندمیای و الزامات / اسالالالتاندارد که آن را تضالالالمین  معیارهای خ

لیی،اینهالانس،دمیتری4،۲۰۰۹الویج،اسالالالهینالدلر-اسالالالت.)سالالالربو،کراوفرد و ولزانالت،پلوس  باله نظر 5،۲۰۱۵. 
 
تقریبالا  .)

-د متفاوت اسالت )شالورای آموزش عالی کبکرسالد که تعاریف اکیفیت  به اندازه تعداد افرادی که با آن سالروکار دارنمی

CSE6.۲۰۱۲).عنوان یک تواند بهرسالالد که چگونگی تضالالمین کیفیت تحصالالیالت دانشالالگاهی میدر نتیجه، به نظر می

 .های مختلف بستگی دارداصطالح چند وجهی در نظر گرفته شود، از آنجایی که معانی آن به زمینه

 :گیرینتیجه

های جدید و انتظارات برای آموزش را شالکل داده اسالت. طبق گفته یونسالکو برای مقابله زمینه ت ییرات اجتماعی فرصالت

 آموز هر کدام باید سالالالاخته شالالالونددانش  ۳۰۰۰۰با تقاضالالالای انفجار برای تحصالالالیالت عالی، چهار دانشالالالگاه با ظرفیت  

هالای اجتمالاعی،  هالای جالدیالد مالاننالد رسالالالانالهتکنولوژی(. نسالالالل بومیالان دیجیتالال، بالا آرامش کالامالل بالا  ۲۰۰۱،  7)اسالالالتوکالا

های بزر ، سالبک زندگی خود را در تعارد عمیق با شالیوه رایج و قدیمی  ی تلفن همراه، رایانش ابری و دادههادسالتگاه

   .کندمیتدریس پیدا 

 مهاجران دیجیتال  
 
روش تعامل با نرم افزارها وری روبرو هسالتند، اما پس از آن که بر  اهایی در اسالتفاده از فنبا چالش قطعا

تساللط یابند، نتایج به دسالت آمده ممکن اسالت برابر و یا حتی بهتر از آن باشالد که توسالط بومیان دیجیتال حاصالل شالده 

وری ثمر بخش اسالت هر گونه خطا به اریزی و رهبری معلم به خوبی و متمرکزبر روند کارباشالد فناسالت. تا زمانی که برنامه

آموزان شالالالود. بالا رشالالالد و یالا رهبری معلم ممکن اسالالالت تبالدیالل باله یالک تجرباله منفی برای دانش  ریزی درسالالالیدلیالل برنالاماله
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رویکردهای یادگیری آنالین و ترکیبی، باید توجه بیشالتری به طراحی و تسالهیل رویکردها انجام شالود که باعث ایجاد انواع 

های ها در حوزهزان، اسالتفاده از گروهآموشالود. گنجاندن مشالارکت دانشآموزان میهای یادگیری برای تعامل دانشروش

شالود،  بحث و گفت و گو. با این وجود باید در امتحانات از سالؤاالتی که از سالطن به سالمت یادگیری عمیق سالوق داده می

ها برای اطالع از سالالمت انجمن بحث اسالتفاده شالود. تکیه بر این کار طراحی، توسالعه و تسالهیل، نیاز به جمع آوری داده

های آموزان را در فرصالالالتهای هدفمند توجه شالالالود که دانشریزیالین اسالالالت. به این ترتیب، باید به برنامهو گفتگوی آن

 (.  ۲۰۱۷تعامل معنی دار برای دستیابی به یادگیری عمیق درگیر کند )جانسون، 

ایجالاد کننالد، هالا بالایالد بتواننالد دانش  مالدل کیفی ممکن اسالالالت اخالق و معنویالت را برای مردم باله دنبالال داشالالالتاله بالاشالالالد، آن 

ها را ادغام کنند و پیچیدگی واقعیت را درک کنند. عالوه بر این، ایجاد انگیزه و آموزش برای افرادی که انسالالالان را رشالالالته

دهنالد که در آن مفهوم آموزش به معنالای ها ترویج میدهنالد و عملکردی تحمالل پذیر را در جامعاله و بین فرهنالسپرورش می

(.  ۲۰۱۷باشالالد )باتر، ش، علم، فناوری، هنر، ورزش و فرهنس... اسالالت، مفید میپرورش اصالالیل ترین اصالالطالحات دان

ها را از این منابع بینی شالود، صالر  نظر از اینکه آن پیش  مؤسالسالاتگرایش جهانی به سالمت آموزش آنالین باید توسالط  

مجالازی( -ی)سالالالنتیهالای ترکیبهالای انعطالا  پالذیر در دورهعنوان راهی برای گسالالالترش پوشالالالش خود و یالا ارائاله برنالامالهباله

فرم اطمینان دارند و برای تکریر و تقویت روش اسالتفاده کنند. فرایند اجرای آن باید نیاز معلمانی را که به ابزار برنامه پلت

اند، شالناسالایی کند. و برای دانشالجویان، متداول ترین اسالتراتژی این اسالت که در به صالورت صالحین آموزش داده شالده

صالالالورت آنالین بپیمالاینالد، هالد  دسالالالتیالابی باله این اسالالالت کاله ، موضالالالوعی را بالهمؤسالالالسالالالههمالان ابتالدای مطالالعاله در این  

 (.۲۰۱۷آموزان به کاربران مطمالن فن آوری برای اهدا  آموزشی تبدیل شوند )ماکویز، دانش

های یادگیری سالنتی را ها را تا حد بسالیاری زیادی از محیطآموزان، آن متأسالفانه فقدان شالخصالی سالازی و خالقیت دانش

ها محو شالالالدن مرزهای تاسالالالیس شالالالده در بسالالالیاری از توجه موکاند یک نتیجه قابل. مرزها کم رنس شالالالدهکندمی  دور

های مختلف اسالالت. تمایز بین یادگیری رسالالمی و غیر رسالالمی، بین آموزش عمومی و تخصالالصالالی، و بین معلمان و برنامه

ها و های آموزشالالی، فیلممل هسالالتند: بازیشالالود. همچنین، مرزهای تدریس در حال تکاآموزان، به آرامی محو میدانش

دهد که تصالمیم گیرندگان  نتایج تحقیقات دیگری نشالان می باشالد.تمرینات بخشالی از آموزش در یک محیط آموزشالی می

ایران در ارتباط با پیامدهای فرهنگی و سالیاسالی اسالتفاده از اینترنت متحد نیسالتند و این باعث عدم اعتماد به اسالتفاده از 

های مختلف در ایران در واقع با تأخیر  شالالود، بنابراین اسالالتفاده از اینترنت برای جنبهای اهدا  آموزشالالی میاینترنت بر 

هالای الکترونیکی یالادگیری  اعتمالاد در مورد مجالت الکترونیکی و دورهمالا قضالالالاوت غیر قالابالل برای مرالال  .مواجاله اسالالالت

ت در آموزش الکترونیک هسالتند کسالانی هسالتند دهد افرادی که داوطلب شالرکبینیم. همچنین مطالعات نشالان میمی

 شوند؛ و این نوع آموزش فقط یک گزینه برای ادامه تحصیل عالی است.ی دولتی نمیهادانشگاهکه موفق به ورود به 
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 وپرورشواکاوی تجارب زیسته معلمان در موضوع عدالت آموزشی: چالش پیش روی آموزش

   2، مرضیه دهقان 1علی زارعی

 چکیده:  

وپرورش  هد  پژوهش حاضالالر، واکاوی تجارب زیسالالته معلمان در موضالالوع عدالت آموزشالالی بین مدارس مختلف آموزش

وپرورش، مقالالاله حالاضالالالر باله دنبالال واکالاوی نظرات معلمالان شالالالاغالل در مالدارس  اسالالالت. بالا توجاله باله تنوع مالدارس در آموزش

ورد عدالت آموزشالی اسالت. در این راسالتا از المللی در مدولتی، غیرانتفاعی، تیزهوشالان، مدارس تطبیقی و مدارس بین

رویکرد کیفی و روش پدیدارشالناسالی اسالتفاده شالد. میدان پژوهش معلمان دوره متوسالطه در شالهر تهران و اسالالمشالهر  

سالال بودند که همه افراد نمونه، سالابقه تدریس    ۵نفر از معلمان با تجربه و با سالابقه باالی   ۱۲بودند. نمونه پژوهش شالامل 

گیری این پژوهش هدفمند و از نوع المللی را داشالالتند. نمونهولتی، غیرانتفاعی، تیزهوشالالان، تطبیقی و بیندر مدارس د

مصاحبه تکمیلی پرداخته   ۲ها به انجام محور بود و تا حّد اشباع نظری ادامه یافت. به منظور اعتباربخشی به یافتهمالک

سالالالاختالاریالافتاله  هالای پژوهش از مصالالالاحباله عمیق نیمالهدهشالالالد ولی اطالعالات جالدیالدی حالاصالالالل نگردیالد. برای گردآوری دا

تا    ۲۰و سالؤاالت مصالاحبه تدوین و اعتباریابی شالد. زمان هر مصالاحبه بین  اسالتفاده شالد. پروتکل مصالاحبه تدوین گردید

شالالوندگان  که با دو نفر از مصالالاحبهها به صالالورت حضالالوری و انفرادی انجام شالالد. با توجه به ایندقیقه بود. مصالالاحبه  ۴۰

آ ( با آنان مصالالاحبه شالالد. برای  مصالالاحبه حضالالوری نبود با اسالالتفاده از شالالبکه موبایل بنیان )تماس تلفنی و واتس  امکان 

ای جیورجی اسالالالتفالاده گردیالد. در مجموع هفالت مقولاله اصالالاللی و هر مقولاله  مرحلالههالای پژوهش از روش پنجتحلیالل داده

ها، نوشالالالتهش از ممیزی بیرونی، مرور دسالالالتهای پژوهاصالالاللی از تعدادی زیرمقوله تشالالالکیل شالالالد. جهت ارزیابی یافته

های پژوهش نشالالان داد بین جسالالتجوی شالالواهد مت یر و تحلیل موارد منفی و روش کنترل مداوم اسالالتفاده شالالد. یافته

ریزی آموزشالی، فرهنس  ی و تصالمیم گیری، نیروی انسالانی، امکانات آموزشالی، برنامهگذارسالیاسالتمدارس مختلف از نظر 

خدمات ارائه شالده و دریافت هزینه شالکا  عمیقی وجود دارد که منجر به فرسالودگی تحصالیلی بین   و جّو سالازمانی، توزیع

های  شالود، نتایج از نظر معلمان نشالان داد در مدارس غیرانتفاعی به علت دریافت هزینهآموزان مدارس دولتی میدانش

دهالد در آموزان اختصالالالای میو خود دانش  آموزان آموزان، مالدرسالالاله اولویالت اول را باله رضالالالایالت والالدین دانشبالاال از دانش

شالود. در مدارس اسالتعداد درخشالان و آموزان میصالورتی که در مدارس دولتی توجه بسالیار کمی به نظرات والدین و دانش

آموزان در کنکور اسالالالت. در مالدارس اسالالالتعالداد درخشالالالان باله علالت غیر انتفالاعی یکی از اهالدا  مالدارس موفقیالت دانش

ها و آموزان از توانایی بیشالتری برخوردارند و خود آن های ورودی سالنگین، دانشه واسالطه آزمون آموزان بغربالگری دانش

دهند و مدارس نیز این موضالالوع را تسالالهیل  های آموزشالالی انجام میهایشالالان تمام تالشالالشالالان را برای موفقیتخانواده

درسالالالی متفالاوت از محتوای برنالاماله در کاله محتوای برنالامالهالمللی بالا توجاله باله اینکننالد در صالالالورتی کاله در مالدارس بینمی

ان و گذار سالالالیاسالالالتکه مقایسالالاله با انواع مدارس دیگر نیسالالالت. لذا تا زمانیوپرورش اسالالالت که به هیو وجه قابلآموزش

سالالازی انواع مدارس نکرده و سالالیطره تنوع بیش از اندازه انواع وپرورش تالش جدی در زمینه همسالالان مسالالالوالن آموزش

 های تبلی اتی خواهد ماند.یند، دستیابی به عدالت آموزشی در حّد شعار و نمایشمدارس را از جامعه نزدا

 
  azarei@ut.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بزرگساالن، دانشگاه تهران،  1

 dehghani_m33@ut.ac.irهای آموزشی و درسی، دانشگاه تهران، ها و برنامهعضو هیأت علمی گروه روش 2

mailto:azarei@ut.ac.ir
mailto:dehghani_m33@ut.ac.ir
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 المللی، معلمان، دوره متوسطهعدالت آموزشی، مدارس دولتی، غیرانتفاعی، تیزهوشان، بین  های کلیدی:وانه

 مقدمه

و بسالط عدالت را  تأمین    های دوران مدرن آشالکار شالد،که در ایدئولوژی  1ها برخال  تلقی رایج از عدالتپسالت مدرنیسالت

و  2هالای اجتمالاعی و نفی یالک روایالت کالن از عالدالالت آموزشالالالی  هالای گروهدر گروی توجاله واقعی باله نیالازهالا، عالیق و گرایش

لیوتالالارتربیتی می چون  متفکرانی  فوکو۲۰۰۸)  3داننالالد.  ژیرو۲۰۰۷)  4(،  و دیگرا۱۹۹۲-۱۹۹۷)  5(،  را می(  از ن  توان 

در موضالالوع عدالت آموزشالالی دانسالالت. از دیدگاه لیوتار، در جوامع غربی   6تأثیرگذارترین نمایندگان اندیشالاله پسالالت مدرن 

علم و دانش در خدمت برآوردن نیازهای فنی و اقتصادی صنایع بزر  قرار گرفته است، در حالی که قرار بود علم و دانش 

وپرورش به ساختن یک جامعه انسانی کمک نماید )لیوتار، اسی و توسعه آموزشمدرن در خدمت بسط و گسترش دموکر 

ها  های جهان وجود دارد. هسالته مشالترک تمام این تعریفهای بسالیار متنوعی از عدالت در میان فرهنستعریف (.۲۰۰۸

هالای هالا و حوزههالا، تمالدن تنهالا در میالان افراد بلکاله در میالان فرهنالساسالالالت کاله معنالای آن نیز ناله  7از عالدالالت، مفهوم انصالالالا 

 (.  ۲۰۱۰،  8تاریخی متفاوت است )کویره

آموزان اسالت های آموزشالی بین مدارس مختلف برای دانشموضالوع عدالت آموزشالی به معنای فراهم آوردن برابری فرصالت

آموزان وجود دانشهایی که تنوع و فرق زیادی بین ویژه در کالسآموز بهکه اغلب به برابری در برخوردهای معلم با دانش

های گوناگونی تبیین شالالده اسالالت.  (. پیرامون مفهوم عدالت در طول تاریب نظریه۲۰۱۰،  9شالالود )مشالالردارد، مربوط می

عالدالالت   11دانالد، از نظر سالالالقراطهالا میعالدالالت را رعالایالت حقوق افراد مطالابق بالا اسالالالتعالدادهالای طبیعی آن   10فیرالاغورح

عدالت نوعی تناسالالالب و تعادل در امور اسالالالت، به زعم   12اه افالطون رعایت نوعی تناسالالالب و هماهنگی اسالالالت، از دیدگ

تالأمین   هالای تحقق عالدالالت آموزشالالالی(. یکی از مؤثرترین راه۱۳۸۰هالا برابرنالد )جمشالالالیالدی،  هماله انسالالالان   13رواقیون 

 
1 Justice 

2 Educational Justice 

3 Lyotard 

4 Fouco 

5 Girou 

6 Post modern 

7 Fairness 

8 Koyre 

9 Mosher 

10 Pythagoras 

11 Socrates 

12 Plato 

13 Stoics 
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وپرورش اسالالالت و همه آحاد انسالالالانی حق دارند از های یکسالالالان برای دسالالالترسالالالی عموم افراد جامعه به آموزشفرصالالالت

 (.۱۳۸۱وپرورش یکسان برخوردار گردند )عبدوس،  آموزش

باشالد. این حالت خسالتگی هیجانی و ذهنی می  1یکی از عواملی که در کنار عدالت آموزشالی اسالت، فرسالودگی تحصالیلی

که حاصالل اسالترس مزمن مانند گرانباری نقش، فشالار و محدودیت زمانی و   کندمیحصالیلی هم صالدق در مورد مسالائل ت

(.  ۱۳۹۱باشالالد و فرسالالودگی تحصالالیلی نام دارد )سالالاویز، فقدان منابع الزم برای انجام وظایف و تکالیف محول شالالده می

شالالود )رسالالتم اوغلی و یفرسالالودگی حالت کلی دارد ولی فرسالالودگی ناشالالی از تحصالالیل فقط در امور تحصالالیلی دیده م

( معتقالد اسالالالت هنگالامی کاله فرد در معرد فشالالالار روانی طوالنی و مالداوم محیط قرار ۱۹۹۲(. دیالس )۱۳۹۲خشالالالنودنیالا،  

 2توان نوعی اختالل شالالود. به طور کلی فرسالالودگی را میگیرد، اگر قادر به تطبیق خود نباشالالد دچار فرسالالودگی میمی

های آن در شالود و نشالانههای محیطی در وی ایجاد میفرد در معرد اسالترس  نامید که به دلیل قرار گرفتن طوالنی مدت

عنوان یک واکنش توان به(. فرسالالودگی تحصالالیلی را می۱۳۹۱)جلیلیان،    کندمیابعاد جسالالمی، هیجانی و ذهنی بروز 

ی از یک تفاوت اند، این واکنش ناشالاسالترس مزمن در دانشالجویانی مطرح کرد که در ابتدا با الزامات تحصالیل درگیر شالده

 (.۲۰۰۹و همکاران،    3آرو-بین دانشجویان و انتظارات خودشان یا دیگران است )سالمال

ادانشالجویان در فرایند یادگیری به دلیل اسالترس دوره   کندمی( فرسالودگی تحصالیلی را بدین گونه تعریف ۲۰۰۵) 4یانس

تحصالیلی که موجب حاالت خسالتگی هیجانی و عدم توجه به هویت فردی )زوال شالخصالیت( و احسالاس پیشالرفت شالخصالی 

 (. افرادی کاله فرسالالالودگی تحصالالالیلی دارنالد،  ۱۳۹۱دهنالد  )جلیلیالان،  بالاشالالالد را نشالالالان میکم می
 
عالیمی مالاننالد   معموال

های مطالب درسالالی، ناتوانی در ادامه حضالالور مسالالتمر در کالس درس، شالالرکت نکردن در فعالیت اشالالتیاقی نسالالبت بهبی

نمالاینالد  هالای درسالالالی و نالاتوانی در فراگیری مطالالالب درسالالالی را تجرباله میمعنالایی در فعالالیالتکالسالالالی، احسالالالاس بی

 کالار فراگیران محسالالالوب میهالای آموزشالالالی باله(. موقعیالت۱۳۹۱و مقالدسالالالی،    ۱۳۸۸)نعالامی،
ّ

د، اگرچاله  شالالالوعنوان محالل

کنند، اما از دیدگاه روانشالناختی، فعالیت آموزشالی و درسالی عنوان کارمند کار نمیهای آموزشالی، بهفراگیران در موقعیت

 (.  ۲۰۰۸،  6و هولوپاینن  5آرو، ساووالینن –عنوان یک کار در نظر گرفت )سالمالها را بهتوان آن می

به صالورت خسالتگی مزمن ناشالی از کار بیش از حد در فعالیت آموزان  فرسالودگی تحصالیلی توسالط دانشالجویان و دانش 

تفاوتی نسالبت به کارهای مدرساله و احسالاس شالایسالتگی پایین و فقدان احسالاس موفقیت در درسالی، نگرش بدبینانه و بی

(. موضالالوع  ۱۳۹۱باشالالد )بدری گرگری و همکاران،  که مانعی در پیشالالرفت تحصالالیلی می  کندمیتکالیف تحصالالیلی بروز  

شالالی بنیان فکر و فرهنس یک جامعه اسالالت. وقتی عدالت آموزشالالی در یک سالالیسالالتم آموزشالالی حاکم باشالالد، عدالت آموز 

فرهنالس آن جالامعاله متوازن و پالایالدار خواهالد بود. موضالالالوع عالدالالت آموزشالالالی کاله جزئی از عالدالالت فرهنگی اسالالالت، زمیناله 

 
1 Academic burnout 

2 Disorder 

3 Salmela-Aro 

4 Yang 

5 Savolian 

6 Holopainen 
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تواند بین اعضای جامعه آموزشی میآورد. عدالت  برخورداری افراد یک جامعه از همه امکانات برابر آموزشی را فراهم می

ترین مسالالیرها  نگری و حرمت نهی به علم پیش برد و جامعه را از مشالالکلهمسالالویی ایجاد کند و جامعه را به سالالمت علمی

گیری همه اسالتعدادهای کشالور از امکانات برابر و برای رسالیدن به سالربلندی سالوق دهد. موضالوع عدالت آموزشالی بهره

نگر اسالت تا با جلوگیری از انباشالت جانبهتحقق این آرزوی دیرین مسالتلزم اراده قوی و همه متناسالب با نیازشالان اسالت و

مندی همه اسالتعدادها از امکانات را فراهم آورد. یکی ها در یک نقطه یا در برخی مناطق زمینه بهرهامکانات و توانمندی

ن برای دسالالترسالالی عموم افراد جامعه به های یکسالالافرصالالتتأمین    های تحقق موضالالوع عدالت آموزشالالیاز مؤثرترین راه

وپرورش یکسالان برخوردار گردند. در جهان کنونی یکی از وپرورش اسالت و همه آحاد انسالانی حق دارند از آموزشآموزش

باشالالالد. بر همین مبنا کشالالالورها  مندی از آن میو چگونگی بهره  2وپرورش، آموزش1های پیشالالالرفت اجتماعیشالالالاخص

وپرورش هسالالتند  های برابر دسالالترسالالی همگان به آموزشخصالالوی کشالالورهای در حال توسالالعه درصالالدد ایجاد فرصالالتبه

 (.  ۱۳۸۱)عبدوس،  

دولتی،  آموزان  گونه تفاوتی بین دانشگرفته شالالود. هیو  3در راسالالتای عدالت آموزشالالی باید جلوی توسالالعه مدارس خای

به اندازه و با عدالت اسالالالتفاده   4المللی وجود ندارد و باید از امکانات آموزشالالالیغیرانتفاعی، تیزهوشالالالان، تطبیقی و بین

ها اسالالت. تفاوت بین کنند. تعداد مدارس غیرانتفاعی در حال افزایش اسالالت و تأکید همه مدارس توسالالعه کّمی آموزش

المللی باید به حداقل برسالد و همه در برابر اسالتفاده از امکانات  ی و بینمدارس غیرانتفاعی، دولتی، تیزهوشالان، تطبیق

(. در مورد فرسالودگی تحصالیلی که در کنار عدالت آموزشالی اسالت باید گفت که  ۱۳۹۴آموزشالی برابر باشالند )تمجیدی،  

اسالالالت، اما  آموزان هنوز هم توجه زیادی مشالالالابه فرسالالالودگی در کارمندان و ورزشالالالکاران پیدا نکردهفرسالالالودگی در دانش

تأثیر قرار آموزان را تحتکه فرسالالودگی مشالالکلی اسالالت که بسالالیاری از دانشای وجود دارد، مبنی بر اینشالالناخت فزاینده

آموزان به خسالتگی در نتیجه تقاضالاهای تحصالیلی، حّس شالک و  (. فرسالودگی در میان دانش۲۰۱۱، 5دهد )اسالتویبرمی

آموز اشالالالاره دارد. افراد مبتال باله  عنوان یالک دانشکفالایتی بالهبیتردیالد، فقالدان عالقاله باله تکالالیف تحصالالالیلی و احسالالالاس  

ها، عدم هایی مانند عدم عالقه به موضالوعات تحصالیلی، ناتوانی برای حضالور مداوم در کالسفرسالودگی تحصالیلی نشالانه

یلی های کالسالی و ناتوانی در فراگیری موضالوعات تحصالمعنایی در فعالیتهای کالسالی، احسالاس بیمشالارکت در فعالیت

(. هد  این پژوهش واکاوی تجارب زیسته معلمان در موضوع عدالت آموزشی  ۱۳۹۱کنند )اخوان حجازی، را تجربه می

ی مختلف، دانشالالالجویالان  هالادانشالالالگالاهوپرورش اسالالالت. تمالامی معلمالان مالدارس، اسالالالتالادان  بین مالدارس مختلف آموزش

مند شالالوند و گامی هر چند کوچک در جهت بهرهتوانند از نتایج این پژوهش  مند به موضالالوع عدالت آموزشالالی میعالقه

 تحقق عدالت آموزشی بردارند.

 روش پژوهش

 
1 Social progress 
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توصالیفی اسالت. با توجه به موضالوع پژوهش و با توجه به دیدگاه بازرگان   1پژوهش حاضالر مبتنی بر روش پدیدارشالناسالی

های گشالای شالناخت عمقی عناصالر آموزشالی باشالد، باید از روشی آموزشالی که بتواند راههاپژوهش( برای انجام ۱۳۸۹)

(. در پژوهش حاضالر تالش شالده با اسالتفاده از رویکرد تفسالیرگرایانه، ۱۳۹۶کیفی اسالتفاده نمود )قربانخانی و صالالحی،  

ارس غیرانتفالاعی،  ضالالالمن درک ادراک معلمالان از ابعالاد تبعیض عالدالالت آموزشالالالی در مالدارس دولتی در مقالایسالالاله بالا مالد

تیزهوشالالان، تطبیقی و بین المللی در دوره متوسالالطه بازنمایی شالالود. میدان پژوهش، معلمان مدرسالاله دوره متوسالالطه در 

سالاختاریافته اسالتفاده  شالهر تهران و اسالالمشالهر بوده اسالت. به دلیل ماهیت پژوهش برای انجام مصالاحبه از مصالاحبه نیمه

ها درخواسالالت شالالد تا به ندگان در جریان موضالالوع بحث قرار گرفتند و از آن شالالده اسالالت؛ این گونه که ابتدا مصالالاحبه شالالو

های پژوهش جواب دهند، سالپس در ادامه روند مصالاحبه در جهت هد  پژوهش توسالط پژوهشالگر هدایت شالد.  پرسالش

اما وقتی به   ها وجود داشالته باشالد،ها و زیرمقولهها آنقدر ادامه پیدا کرد که امکان دسالت پیدا کردن مقولهآوری دادهجمع

های جدیدی که در پژوهش وارد ها برسالد، نیازی به افزایش تعداد افراد گروه نمونه ندارد. در این حالت، دادهاشالباع داده

نظر از معلمالان بودنالد کاله بالا اسالالالتفالاده از روش   ۱۲کننالد. حالّد اشالالالبالاع نظری  بنالدی موجود را عود نمیشالالالونالد، طبقالهمی

متناسالالب با موضالالوع پژوهش ما انتخاب شالالدند. برای انجام مصالالاحبه، ابتدا با معلم   مند از نوع مالکیگیری هد نمونه

شد. زمان صر  شده مندی به صورت انفرادی در مدارس مصاحبه میمورد نظر برای کسب رضایت صحبت شد و عالقه

تعاملی و در دقیقه وقت صالالر  شالالد. پژوهشالالگر هم در طول مصالالاحبه با روش   ۴۰تا   ۲۰برای هر مصالالاحبه انفرادی، بین 

 ۵پرداخت. بدین منظور با معلمانی آگاه به موضالوع پژوهش و بیشالتر از  وگو، به جسالتجوی سالؤال پژوهش میقالب گفت

وپرورش را داشالتند، تمایل خود را به شالرکت در پژوهش از طریق اظهار شالفاهی اعالم کردند، سالال سالابقه کار در آموزش

شالوندگان امکان مصالاحبه حضالوری نبود با اسالتفاده از با دو نفر از مصالاحبه کهمصالاحبه شالکل گرفته اسالت. با توجه به این

کنندگان در پژوهش را های شالالرکتویژگی  ۱آ ( با آنان مصالالاحبه شالالد. جدول  شالالبکه موبایل بنیان )تماس تلفنی و واتس

 دهد.نشان می

 های معلمان مورد مطالعه در پژوهش: ویژگی۱جدول  

 تحصیلی  مدرک سابقه تدریس جنسیت شماره

 فوق دیپلم سال  ۱۰ زن  ۱

 لیسانس سال  ۶ زن  ۲

 فوق دیپلم سال  ۲۰ مرد ۳

 فوق لیسانس سال  ۲۵ مرد ۴

 لیسانس سال  ۷ زن  ۵

 لیسانس سال  ۱۳ مرد   ۶

 
1 Phenomenology 
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 لیسانس سال  ۲۰ مرد ۷

 لیسانس سال  ۲۲ زن  ۸

 فوق لیسانس سال  ۱۸ مرد ۹

 لیسانس سال  ۱۵ مرد ۱۰

 لیسانسفوق   سال  ۱۲ مرد ۱۱

 دکتری سال  ۱۰ زن  ۱۲

 

در مصالاحبه از معلمان خواسالته شالد تا تجربه خود را از موضالوع عدالت آموزشالی در مدارس دولتی در مقایساله با مدارس  

ای  مرحلهها از راهبرد پنجالمللی در دوره متوسالالالطاله بیالان کننالد. در تحلیل دادهغیرانتفالاعی، تیزهوشالالالان، تطبیقی و بین

 های زیر طی گردید:استفاده شد. بدین منظور گام  1جیورجی

مالهالم از  یالکالی  اول:  دادهگالالام  تالحاللالیالالل  مالراحالالل  نالگالرش  تالریالن  گالرفالتالن  نالظالر  در  تالحاللالیاللالی جالیالورجالی،  رویالکالرد  اسالالالالاس  بالر  هالالا 

های معمول درک دنیای پیرامون  (. نگرش پدیدارشناسی با نگرش عادی یا شیوه۲۰۰۷پدیدارشناسی است )جیورجی،  

ها در پرانتز قرار پدیدارشالناسالی پژوهشالگر دانش روزمره خود را با هد  ارائه نگاهی نو به داده متفاوت اسالت. در نگرش

،  2گذارد )برومهای نظری، فرهنگی، تجربی و سالایر موارد را به کناری میفرددهد. به عبارت دیگر، پژوهشالگر پیشمی

. 4( تقلیالل۲یالا تعلیق و   3انجالام اپوخاله(  ۱(. در حقیقالت، فرد نگرش پالدیالدارشالالالنالاسالالالی باله مفهوم دو چیز اسالالالت.  ۲۰۱۱

اسالالت که در آن پژوهشالالگر بدون ارائه فرضالالیه در مورد   5مفهوم براکتینس یا در پرانتز گذاشالالتن بر گرفته از اپوخه هوسالالرل

هالا توسالالالط بالایسالالالت طی فراینالد تحلیالل دادهدهالد. چنین نگرشالالالی میهالا باله خود اجالازه حضالالالور میاعتبالار یالا وجود داده

ها با اسالتفاده از نرم  رسالان ها با کسالب اجازه از اطالع(. مصالاحبه۲۰۰۷، جیورجی،  ۲۰۱۱،  6شالود )برومپژوهشالگر رعایت  

ها  رسالالان عنوان هویت اطالعهیوضالالبط شالالدند و قبل از انجام مصالالاحبه این نکته یادآور شالالد که به Voice Memos افزار

 .فاش نخواهد شد

 
1 Giorgi 

2 Broome 

3 Epoche 

4 Reduction 

5 Husserl 

6 Broome 
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از متن مصاحبه است که به   1مطالعه کلی توصالیف به منظور دسالتیابی به حس کلیها، گام دوم: گام دوم در تحلیل داده

گیرد های خام مصالالاحبه انجام میواسالالطه آشالالنایی پژوهشالالگر با اطالعات کسالالب شالالده و رونویسالالی کلمه به کلمه داده

ت کاله کالل متن  عقیالدٔه جیورجی بالایالد در این مرحلاله در نظر داشالالالت، این اسالالالای کاله باله(. تنهالا نکتاله۲۰۱۰،  2)آنالدرسالالالون 

(. در  ۱۹۷۵باشالد )جیورجی،  می 3مصالاحبه باید مورد مطالعه قرار گیرد. چون دیدگاه پدیدارشالناسالی، دیدگاهی کل نگر

هالا، بالدون بالازانالدیشالالالی نقالاداناله در مورد تجرباله مورد نظر ولی همراه بالا نگرش واقع گالام اول رسالالالیالدن باله حس کلی از بیالانیاله

ها را ها، بارها آن بایسالت جهت رسالیدن به حس کلی از متن مصالاحبهوهشالگر میپدیدارشالناسالی اسالت. برای این منظور پژ 

کنندگان، نه بر اسالالاس تالوری و دیدگاه  خوانده و تالش نماید معنای تجربه مربوط به پدیده مورد نظر را از دیدگاه شالالرکت

  (.۲۰۱۱، 4کاسترو، دی۲۰۱۱نظری خود درک نماید )بروم،  

( در پژوهش خود که به روش پدیدارشالناسالی و با هد  بررسالی تجارب بیماران بهبود یافته ۲۰۰۲)  5کوآویسالتو و همکاران 

ها به منظور  از اختالالت روانی انجام شالالده بود، روش تحلیل جیورجی را به کار برده و در این زمینه بیان داشالالتند که آن 

را بفهمند.    کنندهشالرکتی داشالتند زبان  ها، کل متن مصالاحبه را مطالعه کرده و سالعرسالیدن به یک ایده کلی از مصالاحبه

سالالالپس متن مصالالالاحباله را باله صالالالراحالت، بالارهالا و بالارهالا مطالالعاله کرده تالا باله خوبی بر کالل آن تسالالاللط پیالدا کننالد. مطالالعاله متن 

توسالط پژوهشالگر   کنندهشالرکتنامیده، با هد  درک زبان   6مصالاحبه برای بار نخسالت که جیورجی آن را فرایند آشالنایی

(. این مرحله بر اسالاس دیدگاه پدیدارشالناسالی گشالتالت و بر این فرد اسالتوار اسالت که ۲۰۰۹، 7گیرد )مگالانجام می

های متن مصالاحبه با یکدیگر در ارتباط هسالتند. کسالی قادر خواهد بود روابط بین اجزاا را درک کند که الاقل کلیه بخش

 .(۲۰۱۰، 8رسی قرار دهد )ثورکیلدسن و راهوم  یک بار سرتاسر متن مصاحبه را مورد بر 

هالای هالای خالام، بالازخوانی مصالالالاحبالهباله همین منظور در مرحلاله نخسالالالت، پژوهشالالالگران بالا رونویسالالالی کلماله باله کلماله داده

رونویسالی شالده همزمان با گوش دادن به صالدای ضالبط شالده و مطالعه متن هر مصالاحبه برای چندین بار، فاز آشالنایی 

رسالالانیدند. معیار ورسالالیدن به حس کلیو بیانگر دیدگاه پدیدارشالالناسالالی گشالالتالت اسالالت که توسالالط جیورجی را به اتمام 

های مصالاحبه به هم مرتبط بوده و بدون توصالیف کامل  جیورجی پذیرفته شالده اسالت. فرد بر این اسالت که کلیه قسالمت

ام مصالالالاحبه و ضالالالبط  (. پس از انجال۱۹۸۹شالالالود )جیورجی،  مصالالالاحباله حداقل برای یک بار، روابط بین اجزاا درک نمی

 .ها پخش و بدون کم و کاستی روی کاغذ پیاده شدندمصاحبه، به صورت دقیق چندین بار مصاحبه
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نالام دارد. برآینالد نهالایی تحلیالل پالدیالدارشالالالنالاسالالالی، تعیین معالانی تجرباله اسالالالت    1گالام سالالالوم: این مرحلاله تفکیالک واحالدهالا

و به حس کلی از آن دست یافت، متن مصاحبه به  (. زمانی که پژوهشالگر متن مصاحبه را مطالعه نمود۱۹۷۵)جیورجی،  

عنوان هالا بالهیالابالد تالا بالدین وسالالالیلاله بالا دادهنالامالد، ت ییر میمی  3یالا تمالایز معنالا  2چاله کاله جیورجی آن را واحالدهالای معنالاآن 

و ها توسالط پژوهشالگر، مطالعه  (. در این راسالتا چندین بار رونوشالت۲۰۱۱کاسالترو، مدیریت رفتار شالود )دیواحدهای قابل

یالا   4(. هالد  از این مرحلاله، تعیین واحالدهالای معنالایی اولیاله۲۰۱۰گردد )آنالدرسالالالون،  واحالدهالای معنالایی مشالالالخص می

تواند یک واژه یا یک  باشالالالد. واحد معنایی میکنندگان توصالالالیف شالالالده، می، همان طوری که توسالالالط شالالالرکت5طبیعی

ها و ها تحلیل، واژهها و درک هر رونوشالالت، بایسالالتی خط به خط دادهپاراگرا  باشالالد. بدین منظور با بازخوانی رونوشالالت

ورد پدیده مورد نظر مرتبط اسالت، مشالخص شالود.  کنندگان در مهایی از مصالاحبه که با تجارب شالرکتعبارات مهم یا بخش

گیرد. واحالدهالای معنالایی مورد ای دیگر صالالالورت میتعیین و تفکیالک واحالدهالای معنالایی بالا عبور و گالذار از یالک ایالده باله ایالده

و جیورجی،    ۲۰۰۲،  6، واتینس۲۰۰۹، مگال، ۲۰۱۰دهند )آندرسالالالون،  نظر با یکدیگر معنای کل تجربه را تشالالالکیل می

یقت واحدهای معنایی عینی در متن مصاحبه وجود ندارند، بلکه پژوهشگر فقط قصد دارد متن مصاحبه (. در حق۱۹۸۹

،  ۲۰۱۱کاسترو، ها به سهولت انجام گیرد )دیتر، مدیریت آن را به واحدهای معنایی تجزیه نماید که ضمن تحلیل عمیق

معنایی مشخص شوند، قطعی نیست. ممکن  که چگونه و در کجا واحدهای (. به عقیده جیورجی، این۱۹۷۵جیورجی،  

های مشالالابه، پژوهشالالگران مختلف در جاهای متفاوتی، واحدهای معنایی را مشالالخص نمایند. گرچه  اسالالت در مورد داده

های  چه که حائز اهمیت اسالالت، یافتهممکن اسالالت بین پژوهشالالگران واحدهای معنایی مشالالابه یا متفاوت باشالالد اما آن 

باشالالد. در حقیقت، الزم نیسالالت پژوهشالالگر به تعیین اولیه واحدهای ها میحلیل دادهپژوهش و همچنین کیفیت کلی ت

(. هر مصالاحبه به صالورت موردی تحلیل شالد تا روابط معنی داری که هر مصالاحبه با ۲۰۱۱،  7معنایی متعهد باشالد )بروم

 .موضوع مصاحبه دارد، مشخص شود
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ها یا تبدیل واحدهای معنایی به عبارات ز طریق تقلیل دادهواحدهای معنایی به عبارات توصالالیفی ا 1گام چهارم: تبدیل

(. این مرحله، قلب این روش تحلیلی ۲۰۰۹،  5، مگال۲۰۱۱،  4، بروم۱۹۷۵،  3نام دارد )جیورجی 2شالناختیمهم روان 

ها در فرایند (. چون اولین ت ییر داده۱۹۸۹،  6را تشالالالکیل داده و از نظر جیورجی دشالالالوارترین مرحله اسالالالت )جیورجی

 شالالامل توصالالیف چگونگی تجربه موضالالوع و درک آن توسالالط تحلیل طی این مرحله صالالورت می
 
گیرد. این مرحله صالالرفا

که چرا این پدیده به این شالالیوه تجربه شالالده، مّد  کننده مطابق دیدگاه وی بدون تبیین وچراییو آن اسالالت. اینمشالالارکت

 طی دو مرحله انجام میباشالالد. تبدیل وانظر نمی
 
شالالود: ابتدا پژوهشالالگر به زبان حدهای معنایی به زبان علمی اسالالاسالالا

ای نماید. بدین صالورت که با حفظ بسالتر و زمینهخویش و تا حد امکان به سالادگی معنای هر واحد معنایی را توصالیف می

گیرد. چنین های پژوهشالالالگر صالالالورت میژهبه وا کنندهشالالالرکتهای که در آن تجربه رد داده، فراینالد تبدیل اولیه از واژه

باشالد  که به زبان اول شالخص مفرد بوده، به زبان علمی سالوم شالخص می کنندهشالرکتهای فرایندی شالامل تبدیل از گفته

،  7یابد )برومکنندگان متعهد بوده و محتوای معنایی ت ییر نمیدر حالی که نسالبت به معانی بیان شالده توسالط مشالارکت

(. سالالالپس پژوهشالالالگر سالالالعی  ۱۹۸۹،  8افتالد )جیورجیحلاله ت ییری در واحالدهالای معنالایی اتفالاق نمی(. در این مر۲۰۱۱

 معنالای هر واحالد را باله زبالان علمی  کنالدمی
 
تر بنویسالالالد. هر واحالد معنالایی را باله موضالالالوع مورد مطالالعاله ارتبالاط داده و مجالددا

اشالد و هم شالامل بررسالی واحدهای ببنابراین این مرحله شالامل بررسالی واحدهای معنایی از نظر هد  خای پژوهش می

گوید و  که واین چه چیزی را در مورد مفهوم مورد نظر به پژوهشالگر میهاسالت و سالؤال در مورد اینمایهمعنایی اولیه درون 

 9های مکاشالالفه آمیز مایهدهد، ولی امروزه به آن درون های نهایی اصالالطالح خاصالالی را نسالالبت نمیمایهجیورجی به درون 

ها که از مرحله سالالوم های اصالاللی آن مایهنین فرایندی بایسالالتی در مورد کلیه واحدهای معنایی و درون شالالود. چگفته می

گیرد.  اسالالالتخراج شالالالده اسالالالت، انجام شالالالود. بدین ترتیب، مطابق روش جیورجی فرایند تبدیل طی دو مرحله انجام می

شالالالود بلکاله از طریق تفکر انتزاعی انجالام نمی  فراینالد تبالدیالل بیالانالات معمولی باله زبالان علمی بالا تالأکیالد بر پالدیالده مورد مطالالعاله

 به واسالالطه فرایندهای ذهنی معرفی شالالده توسالالط هوسالالرل یعنی بازاندیشالالی و واریاسالالیون تصالالوری آزاد
 
انجام  10اسالالاسالالا

شالود تا جوهره و ماهیت سالاختار پدیده مورد تجربه مشالخص شالود. چنین فرایندی ضالرورت دارد، زیرا توصالیفات خام می

های چندگانه باشالد. هد  اسالتفاده از واریاسالیون تصالوری این اسالت که مشالخص شالود کدام ر  واقعیتتواند معافراد می
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چه که واحد معنایی از نظر یک غیرضالالالروری  به واسالالالطه تبدیل، آن کیفیالت پدیده ضالالالروری و اسالالالاسالالالی اسالالالت و کدام

(. تمالام ۲۰۱۱،  1ومشالالالود. )بر ، بالدون هر گوناله تفسالالالیر در مورد حقیقالت آن توصالالالیف میکنالدمیشالالالنالاختی بیالان  روان 

ها و حاالتی که در حین مصالالاحبه وجود داشالالته، جمله به جمله خوانده شالالدند و جمالت مهم و نکات کلیدی مصالالاحبه

 .بندی اولیه صورت گرفتبندی و مقولهمشخص شده و طبقه

عنوان مرحله پایانی در بهشالود. این مرحله که در تحلیل فردی بدین ترتیب تحلیل فردی از گام اول تا پنجم را شالامل می

کنندگان و توصالیف تجربه بر اسالاس واحدهای معنایی ظاهر شالده شالود، تحلیل مصالاحبه هر یک از شالرکتنظر گرفته می

باشالالالد. هر واحد معنایی بخشالالالی از کل پدیده مورد مطالعه اسالالالت. در این مرحله، ها میدر مرحله پیشالالالین تحلیل داده

ای که به صالالورت فردی تجربه شالالده، ایجاد  رکیب شالالده تا سالالاختاری منطقی از پدیدهواحدهای معنایی مورد نظر با هم ت

نام   2گردد. نتیجه این مرحله ساختار با در نظر گرفتن موقعیتهای اضافی مصاحبه حذ  میشود. در عین حال بخش

 .(۲۰۱۰،  3دارد )آندرسون 

ای شالالالنالاسالالالایی شالالالده در مرحلاله قبالل را مورد هالا، پژوهشالالالگر سالالالاختالارهالای خالگالام پنجم: در مرحلاله نهالایی تحلیالل داده

دهالد. اختالفالات موجود در تجالارب افراد حالذ  شالالالالده و تنهالا بر ابعالاد مشالالالترک تجالارب کلیاله بالازانالدیشالالالی قرار می

گیرد. چنین روندی امکان ظهور توصالالیف نهایی از کنندگان تمرکز و به عبارت دیگر تحلیل ترکیبی صالالورت میمشالالارکت

آورد. چنین توصالالالیفی از شالالالمالار بسالالالیالاری از  فراهم می  4عنوان توصالالالیف عالام یالا اسالالالاسالالالیپالدیالده مورد مطالالعاله را تحالت  

باشالد. در این جا شالناختی تجربه مورد نظر میروان   5های اسالاسالیآید و بر اسالاس مؤلفهدسالت میرویدادهای واقعی به

ای از سالاختار خای معر  یک حقیقت کلی اسالت و کدام خصالیصاله نه. پژوهشالگر بایسالتی مشالخص کند چه خصالیصاله

ها شالناسالایی شالود.  ها و واگراییشالود تا همگراییبدین ترتیب هر سالاختار خای با سالایر سالاختارهای خای مقایساله می

های عمومی هسالتند که ممکن اسالت بخشالی از توصالیف که به صالورت کالمی بیان شالوند، بیانیهها زمانی  این شالباهت

هالا باله صالالالورت دقیق و بر  هالا و زیر مقولالهبنالدی و مقولالهعمومی سالالالاختالار جالایگزین آن پالدیالده بالاشالالالد. در مرحلاله آخر، طبقاله

 اساس هد  پژوهش، مشخص و تنظیم شدند.

هالای  هالای مطالالعاله در بخش کیفی از روشپالذیری دادهپالایالایی، اطمینالان برای افزایش دقالت و اسالالالتحکالام تالأییالد روایی و  

، جستجوی شواهد مت یر و تحلیل 6هانوشتهمختلفی استفاده شده است. در این پژوهش از ممیزی بیرونی، مرور دست

 و روش کنترل مداوم استفاده شد.  7موارد منفی
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   هایافته

موضالوع عدالت آموزشالی جویا شالدیم و سالپس موانع موجود در نظام آموزشالی که  در این بخش ابتدا نظرات معلمان را در 

 عدالتی شده است مشخص شده است.منجر به بی

عنوان یک نظام بنیادین و اسالاسالی مسالالولیت عظیم باروری و شالکوفایی نسالل کنونی و آتی جامعه را برای  نظام آموزشالی به

ی به عهده داشالته و دارای نقشالی حیاتی در حرکت یک جامعه رسالیدن به توسالعه فرهنگی، اجتماعی، سالیاسالی و اقتصالاد

تواند در حرکت پیشالرفت یک جامعه نقش خود را دقیق ایفا نماید باشالد. این نظام وقتی میبه سالمت توسالعه و ترقی می

شالد  باها به دنبال این مسالالله میکه آموزش به صالورت فراگیر در دسالترس همه باشالد، بنابراین پژوهشالگر در این مصالاحبه

که نظام آموزشالی تا چه اندازه به مسالالله برقراری عدالت آموزشالی توجه داشالته اسالت. در این بخش موضالوعات کلیدی در 

 ارتباط با هر یک از محورهای مصاحبه بررسی شده است.

شالالود، این اسالالت که امکان برقراری عدالت آموزشالالی به های گردآوری شالالده اسالالتنباط میچه که از دادهبه طور کلی، آن 

های موجود را در نظام آموزشالی کاهش داد، بنابراین تا وقتی که  توان این نابرابریصالورت کامل وجود نداشالته و فقط می

ها آن اسالالت که عدالت آموزشالالی به محرومیت وجود دارد، عدالتی وجود نخواهد داشالالت. نقطه مشالالترک تمام این دیدگاه

نه منابع و امکانات اسالت. متأسالفانه در کشالور ما با وجود همه معنای شالانس برابر در دسالترسالی به آموزش و توزیع عادال

هایی که تاکنون شده است، از نظر عدالت آموزشی در شرایط مناسبی قرار نداریم، چه از نظر ج رافیایی  زحمات و تالش

 ر ندارند.های ما در شرایط برابری برای کسب آموزش و رشد و شکوفاسازی استعدادهای خود قراو جنبه اقتصادی، بچه

دارد: وباله نظر من عالدالالت آموزشالالالی باله معنی فراهم آوردن امکالان هالای پژوهش بیالان میرسالالالان چنالانچاله یکی از اطالع

در   مرال  ای که نیاز فراگیران را برآورده کند. دسالالترسالالی به امکانات آموزشالالی برای همه یادگیرندگان اسالالت یعنی تا اندازه

حال توسالالعه همه بتوانند از امکانات آموزشالالی مورد نیازشالالان مرل معلم و کادر  یافته یا در مناطق محروم، مناطق توسالالعه

هالای کالامپیوتری و هالا، کتالابخالاناله مجهز، سالالالایالتدیهالا و سالالالیآموزشالالالی، فضالالالای آموزشالالالی، تجهیزات آموزشالالالی، کتالاب

 ها و غیره بهره ببرند.وآزمایشگاه

یزهوشالان، تطبیقی و بین المللی دوره متوسالطه  ابعاد تبعیض عدالت آموزشالی در مدارس دولتی و مدارس غیرانتفاعی، ت

 اند:در زیر به خوبی تحلیل شده

ام قانون اسالاسالی مبتنی بر فراهم کردن آموزش به صالورت رایگان تا پایان دوره متوسالطه و تالش با وجود تأکید اصالل سالی

تن به آموزش و توزیع دولتمردان در جهت دسالترسالی همگان به آموزش با کیفیت، هنوز ناعدالتی آموزشالی در دسالت یاف

آموزان مالدارس دولتی و غیرانتفالاعی، تیزهوشالالالان، تطبیقی و بین المللی یکی از موارد ضالالالعف نظالام امکالانالات بین دانش

باشد. در این بخش از مصاحبه به این مسالله پرداخته خواهد شد که چه موانع و مشکالتی در نظام آموزشی کشور ما می

 یابد دالت آموزشی آن طور که باید و شاید در مدارس دولتی تحقق نمیشود عآموزش ما هست که باعث می

 ی و تصمیم گیریگذارسیاستابعاد تبعیض مرتبط با   -۱

شالالود،  ی که مانع از تحقق یافتن عدالت آموزشالالی در مدارس دولتی میگذارسالالیاسالالتدر زمینه ابعاد تبعیض مرتبط با 

 پاسب معلمان به شرح زیر است:
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های تحصالیلی سالازد: الف( مالک قرارگرفتن نمره در انتخاب رشالتهخاطرنشالان می  ۱۰و   ۸،  ۶،  ۵شالماره   هایرسالان اطالع

 و عدم توجه به عالقه برخی از شاگردان یکی از مشکالت است و این مسالله افت تحصیلی را به همراه خواهد داشت.

ابط در انتخاب افراد باعث شالده که افرادی  های مناسالب در گزینش معلمان و تأکید بر روابط به جای ضالوب( نبود آزمون 

 در مدارس دولتی مشالال ول به کار شالالوند که با نیاز دانش
ّ

آموزان و مشالالکالت آموزشالالی آشالالنایی نداشالالته و به جای حل

 افزایند.مشکالت، بر تعداد آن می

ی، مدارس  وپرورش بیشالتر به سالمت و سالوی مدارس خای مانند مدارس غیرانتفاعج( همچنین توجه مسالالولین آموزش

آموزان  تیزهوشالان، مدارس تطبیقی و مدارس بین المللی اسالت، به همین خاطر امکانات بیشالتری مانند معلمان و دانش

های مدرن در اختیار این گونه مدارس قرار بگیرد و کمتر  نمونه، تجهیزات آموزشالی پیشالرفته مانند تخته هوشالمند، کالس

 شود.به مدارس عادی و دولتی توجه می

کنند: یکی از مشالالکالت، تناقض بین گفتار و عمل در بین مسالالالولین نظام بیان می  ۱۰و   ۸،  ۶های شالالماره  رسالالان عاطال

باشالد که باعث شالده اعتماد کارکنان آموزشالی به مسالالولین از بین برود و روابط احترام آمیز و صالادقانه در نظام آموزشالی می

کنند. عدم ثبات در انتخاب وزیر ن، احسالالالاس تعهد نمیآموزشالالالی منحل شالالالده و کارکنان آموزشالالالی در قبال وظایفشالالالا

هاسالالت. با ت ییر رئیس ها و چالشوپرورش یکی دیگر از این بحران وپرورش و همچنین مدیریت سالالازمان آموزشآموزش

های قبلی متفاوت که با سالیاسالت  کندمیای را اعمال  های آموزشالی تازهو سالیاسالت  کندمیجمهور، وزیر آموزش نیز ت ییر  

اسالالت و این باعث شالالده نظام آموزشالالی ما دچار تحول اسالالاسالالی شالالده که همگام شالالدن با این ت ییرات در یک بازه زمانی 

 کوتاه سخت و دشوار است و مشکالت خیلی زیادی را به بار خواهد آورد.

عدالت بین مدارس دولتی در مقایساله با مدارس  گویند: یکی از موانع برقراری  می ۸و    ۴،  ۹،  ۱های شالماره رسالان اطالع

باشالد که در آن انتخاب افراد به صالورت غیرانتفاعی، تیزهوشالان، تطبیقی و بین المللی، نحوه گزینش نیروی انسالانی می

سالاالری نیسالت و تجربه و تخصالص در این میان جایی ندارد و این به علت ضالعف در ای اسالت و مبتنی بر شالایسالتهساللیقه

وپرورش ما متأسالفانه اسالتفاده  شالود که اثرات بدی را به همراه خواهد داشالت. در نظام آموزشنشالی ایجاد میسالیسالتم گزی

ریزی مناسالب آموزشالی شالده اسالت که این مشالکالتی را های باالی سالازمان موجب عدم برنامهاز افراد غیرمتخصالص در رده

دولتی، اسالتفاده از معلمانی که رشالته تخصالصالی در و در سالطن پایین و در مدارس    کندمیبرای کل نظام آموزشالی ایجاد 

 آموزان ایجاد کرده است. درس مورد نظر را ندارند، مشکالتی را برای دانش

سالازند: وجود سالاختار متمرکز یکی از مشالکالت نظام آموزشالی ما خاطرنشالان می  ۹و   ۵،  ۴،  ۲های شالماره رسالان اطالع

و دیگر اعضالای سالازمان دخالتی ندارند. نبود روحیه اندیشاله مشالارکتی و شالود  ها از باال گرفته میگیریباشالد. تصالمیممی

باشد، به این دلیل  فکری میان مسالالوالن و مجریان یک مرال بارز در نظام آموزشی ما میاندیشالی و همفقدان جلسالات هم

شالود روحیه  اعث میوپرورش بهای صالادر شالده آموزشنامهدانند. بخشکه افراد تصالمیمات اتخاذ شالده را از آن خود نمی

 مشالالکالت آموزشالالی از آزادی عمل و ابتکار بهرهپژوهش و خالق بودن در بین معلمان تضالالعیف شالالده و آن 
ّ

ای ها در حل

نداشالالالته باشالالالند. در نهایت نبود تحقیقات کاربردی و بنیادی، یک مانع جدی در برقراری عدالت آموزشالالالی بین مدارس  

 باشد.یزهوشان، تطبیقی و بین المللی میدولتی در مقایسه با مدارس غیرانتفاعی، ت
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وپرورش، مدیریت متمرکز دهد که یکی از معضالالت مهم در سالاختار آموزشهای حاصالل از مصالاحبه به ما نشالان مییافته

ها و مشالیای کشالور ایجاد کنند. کلیه خطشالود نتوانند تحولی نو در فرهنس منطقهباشالد که باعث میاین سالیسالتم می

 جهت اجرا به اسالالالتان وپرورش در یک جا اتخاذ میزمان آموزشریزی سالالالابرنامه
 
شالالالود.  ها و مناطق ابال  میگردد و بعدا

ها دیوانسالاالری آموزشالی باعث شالده که معلمان و دبیران از آزادی و ابتکار عمل الزم برخوردار نبوده و عالوه بر همه این

باشد یعنی مسالوالن  به نحوه گزینش و جذب معلمان میاین باعث نارضایتی ش لی شود. یکی دیگر از مشکالت مربوط  

ای های حرفهاند که از صالالحیتاند و اجازه فعالیت افرادی را در این حرفه دادهامر از معیارها و ضالوابط الزم عدول کرده

 به دوراند.

 ابعاد تبعیض مرتبط با نیروی انسانی  -۲

های غیرمرتبط در تدریس بعضی زند: استفاده از دبیران با رشتهسالاخاطرنشالان می  ۱۰و   ۸،  ۵،  ۴های شالمارهرسالان اطالع

از دروس به خاطر تکمیل سالاعت مؤظف کاری یکی از مشالکالتی اسالت که در مدارس دولتی وجود دارد که مانع برقراری 

وپرورش اسالت ریزان آموزششالود. یکی دیگر از موانع عدالت آموزشالی، عدم دانش تخصالصالی برنامهعدالت آموزشالی می

درسالی و آموزشالی در طراحی و اجرا شالکسالت بخورند و این ضالربات سالنگینی را بر پیکره شالود بسالیاری از برنامهکه باعث می

 نظام آموزشی ما وارد سازد.

آموزان یک کالس،  توجه به کّمیت به جای کیفیت از موانع برقراری عدالت آموزشالی در مدارس دولتی اسالت. تعدد دانش

آموزان قوی از ضالعیف و اسالتفاده از روش تدریس سالخنرانی و تأکید بر محفوظات به جای  انشکمبود معلم، جدا کردن د

وپرورش ما شالالده اسالالت که نتایج آن جز  باشالالد که موجب فراموشالالی بعد کیفی در نظام آموزشفهم مطالب از عواملی می

های  . امروزه برابری فرصالالالتآموزان عادی چیز دیگری نخواهد بودعدم انگیزه معلمالان و ترک تحصالالالیالل و مردودی دانش

باشالد. به روز نبودن آموزشالی از لحاظ کیفی مورد تأکید اسالت که یکی از عوامل مهم در این امر کیفیت تدریس معلم می

های خود را با پیشالرفت روز دنیا  اطالعات علمی و گنجینه دانشالی معلمان مدارس دولتی باعث شالده که نتوانند دانسالته

دی خود بر کیفیالت تالدریس تالأثیرگالذار خواهالد بود چرا کاله تالأکیالد بر این امر خطیر موجالب تقویالت همگالام کننالد و این باله خو

 آموزان خواهد شد.انگیزه و پیشرفت دانش

سالازند: نبود انگیزه در معلمان برای خدمت در مدارس دولتی به دلیل مسالافت  خاطرنشالان می  ۷و   ۳،  ۱های  رسالان اطالع

ث شالالده که با کمبود معلم در مدارس دولتی و عادی مواجه شالالویم و این مورد باعث  زیاد، نبود وسالالایل ایاب و ذهاب باع

های ما فرصالت تحصالیل را از دسالت بدهند همچنین معلمان ماهر در نقاط مختلف نامتناسالب شالود که بسالیاری از بچهمی

 گردند که باید تدبیری برای این مهم اتخاذ کرد.توزیع می

کنند: به دلیل پایین بودن حقوق و مزایا، معلمان انگیزه کافی برای تدریس با  بیان می  ۶و   ۳،  ۲های شالماره رسالان اطالع

بالاشالالالد کاله در واقع شالالالعالار باله انالدازه حقوقم کالار  وپرورش میکیفیالت نالدارنالد کاله این خود یکی از موانع و مشالالالکالت آموزش

 .کندمیصدق  کامال  کنم درباره این گونه افراد می

سالالازند: بیشالالتر دبیران به دلیل کمبود انگیزه دوسالالت ندارند که در خاطرنشالالان می ۷و    ۴،  ۱های شالالماره رسالالان اطالع

اند که  مدارس دولتی خدمت کنند و اگر هم تعداد معدودی راضالالی به این امر شالالوند، سالالرباز معلم یا معلمانی کم تجربه

 .کندمیهمین امر نابرابری آموزشی را دوچندان  
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سالازند: در تمامی کشالورهای پیشالرفته، ارج و قرب خاصالی را برای  خاطرنشالان می  ۹و   ۵،  ۴،  ۳های شالماره سالان ر اطالع

  ۲۵۰حرفه معلمی قائلند اما متأسالفانه در ایران این گونه نیسالت، برای مرال معلمان ابتدایی در مدارس انگلسالتان سالاالنه  

ک معلم ایرانی. در چنین شالالالرایطی معلمالان مالا ترجین  برابر حقوق یال  ۴۰کننالد یعنی  میلیون تومالان حقوق دریالافالت می

 عنوان ش ل دوم اختیار کنند.دهند ش ل معلمی را به دلیل پایین بودن حقوق و مزایا، بهمی

 مشالکالت دانشخاطرنشالان می  ۱۰رسالان شالماره  اطالع
ّ

آموز  سالازد: یکی از مشالکالت این اسالت که ایده مناسالب برای حل

دهند و این باعث کم شالالدن  ها نمیشالالود، اما متأسالالفانه مسالالالولین امر اهمیتی به این ایدهاز سالالوی معلمان مطرح می

 داشت.   انگیزه معلمان به تدریس با کیفیت شده و این خود نارضایتی ش لی را در پی خواهد

 ابعاد تبعیض مرتبط با امکانات آموزشی  -۳

گویند: توزیع ناعادالنه امکانات آموزشالی در مدارس دولتی و غیرانتفاعی، تیزهوشالان،  می ۳و    ۲های شالماره  رسالان اطالع

 تواند باشد.تطبیقی و بین المللی یکی از ابعاد ناعدالتی آموزشی می

خصالالوی در دوره متوسالالطه باعث شالالده که خیلی از مبود مدارس دولتی بهکنند: کبیان می ۴و    ۱رسالالان شالالماره  اطالع

 آموزان از تحصیل بازبمانند.دانش

آموزشالی مدارس دولتی یکی دیگر از  –سالازند: کمبود فضالای بهداشالتی  خاطرنشالان می  ۵و   ۱های شالماره  رسالان اطالع

 باشد.مشکالت است. عدم تخصیص امکانات آموزشی یکی دیگر از مشکالت می

آموزان مدارس دولتی و غیرانتفاعی،  گویند: امکانات آموزشالالالی که در اختیار دانشمی ۹و    ۷های شالالالماره رسالالالان طالعا

 تیزهوشان، تطبیقی و بین المللی است با هم تفاوت فاحش دارد و این باعث نابرابری عدالت آموزشی شده است.

 شوند.محروم تقسیم می -۳نیمه برخوردار   -۲برخوردار   -۱گوید: مدارس کشور به سه سطن  می  ۴رسان شماره اطالع

مدارس برخوردار مانند مدارس غیرانتفاعی، تیزهوشالان، نمونه دولتی، تطبیقی و بین المللی اسالت که امکانات آموزشالی  

ها و فضالای بهداشالتی و ورزشالی مناسالب هسالتند و و فیزیکی بسالیار خوبی مانند معلمان نمونه، کتابخانه دیجیتال، کالس

آموزانی کاله دارای معالدل بالاال و وضالالالع  کننالد و در این مالدارس دانشوالالدین پرداخالت میهالای مالدارس را  قسالالالمتی از هزیناله

 کنند.مالی خوبی هستند، تحصیل می

پردازد و والدین مبل ی های آن را دولت میبرخوردار همانند مدارس دولتی و عادی هستند که بیشتر هزینهمدارس نیمه

س امکانات کمتری نسالبت به برخوردار دارا هسالتند و تعداد بسالیار کمی پردازند و این مداربرای تحصالیل فرزندشالان نمی

 آموزانی و با هر معدلی در این مدارس حضور دارند.معلم نمونه در این مدارس حضور دارند. در واقع دانش

ر یک آموزان پایه اول تا پنجم ابتدای دمدارس محروم که امکانات بسالالیار ضالالعیف آموزشالالی دارند. در این مدارس دانش

کننالد. مالدارس محروم مشالالالکالل کمبود فضالالالای خواننالد. معلمالان کالارآموز در این مالدارس تالدریس میکالس درس می

 باشند.های آموزشی میبهداشتی و ورزشی دارند و فاقد تجهیزات آموزشی و رسانه

تحقیقات نشالان    ترین معضالل نظام آموزشالی کشالور، مبتنی بر ایجاد نابرابری آموزشالی برمبنای تخصالیص منابع اسالت.مهم

دهد که وجود امکانات آموزشالالالی بیشالالالتر و اسالالالتفاده از کادر آموزشالالالی مجرب در مدارس غیرانتفاعی، تیزهوشالالالان،  می
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شود،  آموزان مدارس عادی و دولتی میتطبیقی و بین المللی نه تنها موجب تشدید نابرابری و افت تحصیلی میان دانش

زند. عدم اجرای عدالت آموزشالالی، شالالکا  و فاصالالله   طبقاتی دامن میبلکه به نابرابری اقتصالالادی و اجتماعی و شالالکا

 .کندمیآموزان مدارس دولتی و غیرانتفاعی، تیزهوشان، تطبیقی و بین المللی را تشدید  طبقاتی بین دانش

 در این رابطه شالرح میرسالان در ادامه یکی از اطالع
 
شالی در دهد: ا...تفاوت فاحهای پژوهش تجربه زیسالته خود را عمیقا

عنوان تجربٔه زیسالتٔه خودم دخترم که  عنوان مرال بهشالود. بهتجهیزات و امکانات در مدارس عادی و غیرانتفاعی دیده می

کنم از لحاظ هم تو مدرسالاله عادی درس خونده و هم در مدرسالاله غیرانتفاعی، همین دو تا مدرسالاله رو که من مقایسالاله می

 قابل
 
کنیم و دخترم را ، ما توی یکی از مناطق خوب تهران هم در واقع زندگی میمقایساله نیسالتندتجهیزات آموزشالی واقعا

 لنس یک پنکه بود اون مدرسالاله، یا  
 
ها  ای نداشالالت بچهکنندهیک خنک  مرال  به یکی از مدارس عادی که فرسالالتادم، واقعا

دارس غیرانتفاعی در شالالد، در حالی که در مهمه اوایل سالالال و اواخر سالالال که گرما هنوز حاکم بود، خیلی گرمشالالون می

حیاط بزر  مدرساله مدارس عادی داره که    مرال  کنید، امکانات دیگه، ندرت همچین چیزی رو مشالاهده میواقع شالما به

 مدارس غیرانتفاعی نداره، نیروی متخصالالص
 
ها و از فیلترهای شالالوند معلمها رصالالد میکه ایناینتری با توجه به طبیعتا

هالای بالاالتر در تر در مالدارس عالادی عملکرد بهتری دارنالد، در پالایالههالای پالایینپالایاله  خصالالالوی درشالالالونالد بالهمختلف رد می

 عملکرد معلمالان خیلی تفالاوت می
 
کناله بالا مالدارس عالادی، این از تجربالٔه زیسالالالتالٔه خود من کاله در واقع توی دبیرسالالالتالان واقعالا

ها تماس مدارس عادی یکی از معلمدر یکی از  مرال  مدارس غیرانتفاعی و عادی، البته چیزی که من خودم تجربه کردم، 

ها رو تشالالویق شالالون کالس خصالالوصالالی با من داشالالته باشالالین، عمال  بچهیی که برای پیشالالرفت درس بچهگرفت با اولیامی

 از  تونستند در کالستر بودند و نمیهایی که ضالعیفکرد، اون خانوادهمی
 
های خصوصی اون خانم شرکت کنند، مطمالنا

شالون، این به چشالم  خاطر وضالعیت اقتصالادیتونسالتند اسالتفاده کنند محروم بودن، بهموزشالی که میهای آیه سالری از بهره

هالایی کاله در مالدارس  خالاطر پرداخالتگیر بود ولی کم هم نبود. این مسالالالاللاله بالهتونم بگم کاله همالهخورد و متالأسالالالفالاناله نمیمی

های خصالوصالی شالرکت کنند و این السهاشالون در کشاله، والدین حاضالر نیسالتند بچهشاله، کمتر دیده میغیرانتفاعی می

 خوره که به نظر من عین تضاد با عدالت آموزشی است... .   ندرت به چشم میپیشنهاد از طر  معلم به

 ریزی آموزشیابعاد تبعیض مرتبط با برنامه  -۴

نابع آموزشالی به ریزان آموزشالی در طراحی و تدوین مسالازند: برنامهخاطرنشالان می  ۱۲و   ۸،  ۴،  ۲های شالماره رسالان اطالع

آموزان و مدارس  آموزان و مدارس مختلف توجه چندانی ندارند و آنان با معلمان که آشالنا به نیازهای دانشنیازهای دانش

دهند تا  های آموزشالالی به مدیران نمیاندیشالالی ندارند و توضالالیحاتی در خصالالوی این برنامهفکری و همخود هسالالتند، هم

 شود.ها به نحو احسن اجرا این برنامه

های  های آموزشالی با تواناییسالازند: عدم تناسالب محتوای کتاب و برنامهخاطرنشالان می  ۷و   ۵های شالماره رسالان اطالع

شود و این خود پیامدهایی مانند افزایش آمار مردودی و افزایش تعداد آموزان میآموزان باعث کاهش انگیزه دانشدانش

 کنندگان را در پی دارد. ترک تحصیل

آموزان مالدارس دولتی  هالای درسالالالی بالا نیالازهالای دانشگوینالد: محتوای کتالابمی  ۱۰و    ۷،  ۴هالای شالالالمالاره  رسالالالان اطالع

آموزان در مدارس  خواننالد که دانشهایی را میآموزان مدارس دولتی و عادی همالان کتالابهمالاهنگی ندارد در واقع دانش

 متفاوت است. ها با همخوانند چرا که نیازهای این گروهغیرانتفاعی، تیزهوشان، تطبیقی و بین المللی می
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های درسالی اسالت. توجهی به محتوای کتابریزی به آن اشالاره شالده، بیمسالالله مهمی که در بحث موانع مرتبط با برنامه

آموزان با محتوای کتاب درسی، عدم هماهنگی اهدا  آموزشی با نیازهای  عواملی مانند تناسب نداشتن نیازهای دانش

آموز تناسالب وپرورش با نیازها و مشالکالت دانششالد. اگر محتوا و فنون آموزشباآموزان از عوامل افت تحصالیلی میدانش

آموز در جهت تحصالیل بهتر کوشالش کند و از میزان ترک تحصالیل کاسالته شالود.  شالود که دانشداشالته باشالد، باعث می

های رنامهها و بترین راه رسالالالیدن به اهدا  آموزشالالالی اسالالالت. اغلب کتابها و مواّد درسالالالی و محتوای دروس مهمکتاب

آموزان همالاهنالس نیسالالالت. بین محتوای کتالاب، سالالالاعالات تالدریس و درک آموزشالالالی از نظر کیفی و کّمی بالا نیالازهالای دانش

های درسالالی اسالالت و همچنین آموزان تناسالالب وجود ندارد. یکی از مؤثرترین عوامل ترک تحصالالیل، محتوای کتابدانش

آموزان،  های قبلی دانشها با آموختهباط نداشتن محتوای درسآموزان، ارتها با نیاز دانشارتباط نداشتن محتوای درس

های درسالی با توجه به مقدار زمانی که برای یادگیری فرصالت دارند، ارتباط نداشالتن محتوای  حجیم بودن محتوای کتاب

د تفکر و فهم نبودن مطالالالب درسالالالی، عالدم ایجالادروس بالا نیالازهالای حالال و آینالده جالامعاله، روان نبودن و جالذاب نبودن و قالابالل

 باشد.آموزان از دیگر عوامل مرتبط میعدم ایجاد روابط اجتماعی مطلوب در دانش

 ابعاد تبعیض مرتبط با فرهنس و جّو سازمانی  -۵

وپرورش به دلیل گرایش مسالالولین  کنند: بسالیاری از مشالکالت آموزشبیان می  ۱۱و    ۱۰،  ۴،  ۲های شالماره رسالان اطالع

اعتنایی به نظریات عمومی و در یک کالم بستن فضای انتقاد است توجهی و بیو کمهای فردی  آن مجموعه به تشخیص

شالود که منجر به ایجاد محیطی خشالک و که باعث گسالترش روحیه دیکتاتوری و اسالتبدادی و نبود فضالای مشالارکتی می

وزشالالی را به دنبال  شالالود و نارضالالایتی معلمان نسالالبت به مسالالالولین نظام آموپرورش میناپذیر در سالالازمان آموزشانعطا 

 تواند در مسیر شکوفایی گام بردارد.خواهد داشت که در نهایت کارایی نظام آموزشی افت پیدا کرده و نمی

شالود سالازند: عدم وجود محیطی دوسالتانه در سالیسالتم آموزشالی باعث میخاطرنشالان می ۸و    ۶،  ۴های شالماره  رسالان اطالع

ها در قبال وظایفشالالان احسالالاس مسالالالولیت نکرده و انگیزه شالالده و آن  که اعتماد و روحیه مشالالارکتی در بین کارکنان کم

 کافی برای ابتکار و خالقیت در نظام آموزشی نداشته باشند. 

آمیز در بین مسالالوالن ما در انتخاب رشالته تحصالیلی گویند: وجود نگاه تبعیضمی ۹و    ۵،  ۴،  ۲های شالماره رسالان اطالع

ها اعتقاد دارند که پسالرها در درک و تحلیل مسالائل ریاضالی  گردد. آن زان میآموگیری درسالت توسالط دانشمانع از تصالمیم

توانایی بیشالتری دارند و دخترها در علوم انسالانی و ادبیات و هنر مسالتعدترند. انتخاب رشالته در دوره متوسالطه و دانشالگاه 

 
 
 شود.شود که در نهایت به عدم مؤفقیت تحصیلی منجر میبر اساس چنین باوری انجام می  معموال

رسیم که در نظام آموزشی کشورمان، یک فرهنس ناسالم و جّو سازمانی بسته با توجه به دیدگاه معلمان به این نتیجه می

ناپذیر های باال رفتاری تهدیدی، انعطا و نامطلوب حاکم اسالت که در چنین فرهنس نامطلوبی، معلمان و مسالالوالن رده

 دهند که باعث کاهش رضالایت شال لی شالده و اگیری شالرکت نمیند تصالمیمو غیرحمایتی دارد و کارکنان را در فرای
 
ل  حتما

وجود اعتمادی را بهشالالود. جّو سالالازمانی نامطلوب، محیطی سالالرشالالار از بیکه افراد کارشالالان را ترک کنند بیشالالتر میاین

کارایی سالالازمان دچار دارد و در نهایت عملکرد و آورد که هر گونه مدیریت مشالالارکتی و دوسالالتانه را به شالالکسالالت وا میمی

 شود.های جدی میآسیب

 ابعاد تبعیض مرتبط با توزیع خدمات  -۶
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آموزان  سالالازند: عدم تخصالالیص سالالرانه به صالالورت عادالنه برای دانشخاطرنشالالان می  ۱۰و    ۹،  ۷های شالالماره  رسالالان اطالع

ود شالرایط مناسالب برای  آموزان بازمانده از تحصالیل و نبمناطق مختلف، عدم بررسالی و پیگیری وضالعیت و مشالکالت دانش

 باشند.آموزان، از موانع گسترش عدالت آموزشی میادامه تحصیل دانش

های تحصالیلی بین مدارس یکی از سالازند: توزیع نامتناسالب رشالتهخاطرنشالان می  ۹و   ۶،  ۴،  ۱های شالمارهرسالان اطالع

آموزانی اسالالالت که در مدارس  های ریاضالالالی و تجربی بیشالالالتر برای دانشرشالالالته  مرال  معضالالالالت نظام آموزشالالالی اسالالالت. 

های رشتهآموزان مدارس عادی و دولتی بیشالتر سالمت خوانند و دانشغیرانتفاعی، تیزهوشالان، تطبیقی و بین المللی می

که پسالران بیشالتر های تحصالیلی بین پسالران و دختران متفاوت اسالت به خاطر اینروند. توزیع رشالتهانسالانی و کاردانش می

های انسانی عالقه دارند و کمتر به رشته ریاضی  شوند اما دختران بیشتر به رشتهبه رشته ریاضی و تجربی سوق داده می

ما بر این باورند که پسالرها در درک و تحلیل مسالائل ریاضالی توانایی زیادی دارند و و تجربی گرایش دارند البته مسالالولین  

 دخترها در علوم انسالانی و ادبیات و هنر مسالتعدترند. انتخاب رشالته تحصالیلی در دوره متوسالطه و دانشالگاه 
 
بر پایه   معموال

 چنین باوری است.

ترین مشالکالت مدارس دولتی این اسالت که  از بزر   سالازند: یکی دیگرخاطرنشالان می  ۹و   ۷،  ۳های شالماره  رسالان اطالع

سالاعت با حداقل فضالا و   ۱۳۲پایه درسالی را طی   ۵کتاب درسالی در   ۳۰معلمان بدون گذراندن دوره آموزشالی خای، باید 

کاله از حالداقالل امکالانالات آموزشالالالی برخوردارنالد، در آموزان مالدارس دولتی باله دلیالل اینامکالانالات درس بالدهنالد و اغلالب دانش

آموزان مدارس غیرانتفاعی،  های اولیه ورود به مدرسالاله دچار شالالکسالالت تحصالالیلی بیشالالتری نسالالبت به دانشهمان سالالال

 شوند.تیزهوشان، تطبیقی و بین المللی می

سالازند: سالرانه و بودجه آموزشالی در مدارس دولتی نسالبت به مدارس  خاطرنشالان می  ۸و   ۵،  ۱های شالماره رسالان اطالع

ین المللی بسالالیار پایین اسالالت که همین امر مانع برقراری عدالت در نظام آموزشالالی  غیرانتفاعی، تیزهوشالالان، تطبیقی و ب

 شود.می

وپرورش نشالان دهنده اهمیتی یکی از موانع مهم در بحث توزیع خدمات، سالرانه و بودجه آموزشالی اسالت. بودجه آموزش

ودجه بیشالالتر از درآمد ملی  دهند. در بیشالالتر کشالالورهای توسالالعه یافته این باسالالت که دولتمردان ما به بخش آموزش می

وپرورش با کسالری مواجه اسالت و در واقع سالاالنه  اسالت، اما در ایران همواره به دلیل کررت نیروی انسالانی، بودجه آموزش

دهالد کاله دولتمردان باله بخش آموزش و توزیع سالالالهم کمتری از بودجاله دولالت باله بخش آموزش تعلق دارد و این نشالالالان می

کنیم تا این هزینه را وپرورش را هزینه بدانیم، تالش میدارند. وقتی بودجه آموزشمتناسالالب خدمات آموزشالالی توجهی ن

کنیم سالرمایه خود را افزایش دهیم. کسالری بودجه در کاهش دهیم، اما اگر این بودجه را سالرمایه بدانیم، پس تالش می

هایی که  م، لذا خانوادهوپرورش باعث شالالده اسالالت که بخشالالی از اداره مدارس را به بخش خصالالوصالالی واگذار کنیآموزش

درآمالد مالالی خوبی دارنالد، فرزنالدان خود را باله این مالدارس )مالدارس غیرانتفالاعی، تیزهوشالالالان، تطبیقی و بین المللی( 

توانند در این مدارس ثبت نام کنند و در نتیجه از ای به دلیل فقر مالی و عدم حمایت مالی دولت نمیفرسالالتند و عدهمی

 مانند.  تحصیل باز می

باشالد. انتخاب رشالته  های تحصالیلی بین مدارس میمسالالله دیگری که توسالط معلمان مطرح شالد، توزیع نامتناسالب رشالته

تحصالیلی در دوره دبیرستان، به این دلیل که مقدمه انتخاب رشته در تحصیالت عالی دانشگاهی و تعیین جایگاه فرد در 
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دایت تحصالیلی در دوران متوسالطه باید با دقت و سالنجیدن  باشالد، انتخاب رشالته و هبازار کار اسالت، بسالیار پراهمیت می

گوناله زور و اجبالار صالالالورت بگیرد. توزیع آموز و بالدون هیوآموز، توسالالالط شالالالخص دانشویژه عالقاله دانشتمالامی جوانالب باله

آید، در خور توجه و وجود میهای مختلف تحصالالیلی و مشالالکالتی که از این وضالالع بهآموزان بین رشالالتهنامتناسالالب دانش

 است و این وضعیت نقش کارآمدی نظام آموزشی را زیرسؤال برده است. تعمق

 ابعاد تبعیض مرتبط با دریافت هزینه  -۷

های باال  المللی به علت دریافت هزینهنتایج از نظر معلمان نشالان داد در مدارس غیرانتفاعی، تیزهوشالان، تطبیقی و بین

دهد در صالورتی آموزان اختصالای میآموزان و خود دانشدین دانشآموزان، مدرساله اولویت اول را به رضالایت والاز دانش

شالالود. در مدارس اسالالتعداد درخشالالان و غیر  آموزان میکه در مدارس دولتی توجه بسالالیار کمی به نظرات والدین و دانش

ی  آموزان در کنکور اسالت. در مدارس اسالتعداد درخشالان به علت غربالگر انتفاعی یکی از اهدا  مدارس موفقیت دانش

آزمون دانش باله واسالالالطاله  توانالایی بیشالالالتری برخوردارنالد و خود آن هالای ورودی سالالالنگین، دانشآموزان  از  هالا و آموزان 

دهند و مدارس نیز این موضالالوع را تسالالهیل  های آموزشالالی انجام میهایشالالان تمام تالشالالشالالان را برای موفقیتخانواده

درسالالالی متفالاوت از محتوای برنالاماله در ه محتوای برنالامالهکالالمللی بالا توجاله باله اینکننالد در صالالالورتی کاله در مالدارس بینمی

سالازد: ا... ما در مدرساله کارهای  ها در این زمینه که خاطرنشالان میرسالان وپرورش اسالت و به گفته یکی از اطالعآموزش

در های مختلف هاشالون به حوزهمندیشالون از روی عالقهها جذابیت داشالته باشاله، تا همهکنیم که برای بچهمختلفی می

ها داوطلبانه، ای هم داره بچهکنندهها شالرکت داده بشالن، جشالنوارٔه خالقیتی داریم که حالت ترغیبها و آموزشفعالیت

های تخصالصالی دیگه یا  ها مرل شالیمی، ادبیات فارسالی، ادبیات انگلیسالی، رشالتهزنن، تو این غرفههای مختلف میغرفه

 شه همه به صورت تیمی اینجا کاری رو انجام میشون زده میهاهایی با معلمحتی آشپزی، رباتیک یا... غرفه
 
دن و واقعا

ورکی است که این روی توی این همایش، هیو تفاوتی بین هیو فرهنس و زبانی نیست و همه چی در اوج همکاری و تیم

 مقایسه با انواع مدارس دیگر نیست. یادگیری خیلی سازنده خواهد بود... .  که به هیو وجه قابل

وپرورش )عدالت آموزشالی( بیان کردند در مجموع به رفت از این چالش آموزشها برای برون رسالان راهکارهایی که اطالع

 شرح ذیل است: 

ی  گذارسالیاسالتسالازند: ا... بهترین راهکار برای خروج از این چالش  خاطرنشالان می  ۸و   ۶،  ۴های شالماره رسالان اطالع

موزشالیه، اول یه تعریف واحدی از این ارائه بدن و بعد از اون از این حیطه تالوری وپرورش رو مدارس برای عدالت آآموزش

ترین راهکاری که  سالالازند: ا...مهمخاطرنشالالان می ۷و    ۲های شالالماره  رسالالان بودن رد بشالالیم و وارد عمل بشالالیم.  اطالع

اولویت داده بشالالالن، خیلی از   ان که به این مهمایکنم معلمالان باکیفیالت و حرفهتونم بگم و خیلی هم روش تأکیالد میمی

خوان در واقع ش آشالنا نیسالتن، چجوری میهای ما معنی صالحین عدالت آموزشالی رو ممکنه ندونن، وقتی با معنیمعلم

سالازند: ا...یکی از راهکارهای اسالاسالی، خاطرنشالان می  ۹و   ۶،  ۲، ۱های شالمارهرسالان اون رو به اجرا بذارن...    اطالع

هاسالت و تجهیز مدارس از لحاظ اینترنت، آنالین لرنینس، هر چیزی که به هر  فراهم کردن امکانات الزم برای رفع چالش

 این  مرال  تونه به این عدالت آموزشالالالی خیلی کمک کنه  حال این بعالد آموزش رو، بعد مسالالالافت رو در واقع کاهش بده می

تونه توی این عدالت آموزشالی رهگشالا باشاله که خودش نیازمند دسالترسالی  خیلی می  1فلیپ لرنینس یا یادگیری معکوس

 
1 Flipped Learning 
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ان  گذار سالیاسالتکه به تجهیزات خای و همچنین داشالتن معلمان خبره و با کیفیت توی این زمینه اسالت...  لذا تا زمانی

انواع مدارس نکرده و سالیطره تنوع بیش از اندازه انواع سالازی وپرورش تالش جدی در زمینه همسالان و مسالالوالن آموزش

 های تبلی اتی خواهد ماند.مدارس را از جامعه نزدایند، دستیابی به عدالت آموزشی در حّد شعار و نمایش

 گیریبحث و نتیجه 

ورش اسالالت،  وپر اندرکاران آموزشاولین گام جهت برقراری عدالت آموزشالالی، رسالالیدن به تعریفی جامع و واحد بین دسالالت

انالد. بالا اسالالالتنالاد باله نقالل همچنین معلمالان در رابطاله بالا مؤفقیالت نظالام آموزشالالالی در برقراری عالدالالت آموزشالالالی موافق نبوده

ها رو اسالت. این چالشهایی روبههای معلمان به این نکته واقف شالدیم که برقراری عدالت در نظام آموزشالی با چالشقول

ریزی، امکانات، فرهنس و جّو گیری، نیروی انسالالالانی، برنامهی و تصالالالمیمگذارسالالالیاسالالالتمؤلفه شالالالامل   ۷و موانع دارای 

های این موانع شالامل توزیع نامتناسالب امکانات فیزیکی باشالد که زیرمؤلفهسالازمانی، توزیع خدمات و دریافت هزینه می

مطالعه، رسالانه  ها، فضالای سالبز، فضالای بهداشالتی، فضالای ورزشالی( و امکانات آموزشالی )معلمان، کتابخانه، سالالن )کالس

آموزشالی، سالالن نمازخانه، کارکنان، مدیر مدرساله و امور مشالاوره(، نبود انگیزه در معلمان برای خدمت در مدارس دولتی  

ها، عدم ثبات در مدیریت، عدم توجه مسالالالالولین به نیازها و مشالالالکالت مدارس  و فقر و مشالالالکالت مالی برخی از خانواده

های درسالی با  های آموزشالی، عدم تناسالب محتوای کتابیرمتخصالص در تهیه برنامهدولتی، اسالتفاده از افراد ناالیق و غ

ها، نبود روحیه انتقادپذیری در آموزان، رفتار و عملکرد مسالالولین و تناقض گفتار و افعال آن نیازها و شالرایط زندگی دانش

های شالخصالی، نبود راز ایدهمسالالولین، وجود فضالای خشالک و غیرقابل انعطا  در نظام آموزشالی، فراهم نکردن فرصالت اب

های تحصالیلی و انگیزه در معلمان به منظور تدریس با کیفیت به دلیل پایین بودن حقوق و مزایا، توزیع نامتناسالب رشالته

آموزان، نبود سالیسالتم گزینشالی مناسالب در انتخاب معلمان، مدیران و مسالالوالن، نبود عدم توجه به عالقه و اسالتعداد دانش

باشالد. بیشالتر موانع از دید معلمان نیروی ربردی به منظور شالناسالایی مشالکالت نظام آموزشالی میتحقیقات بنیادی و کا

اندیشالی و ی، برگزاری جلسالات همگذارسالیاسالتباشالد. برای رفع موانع مربوط به  ی و امکانات میگذارسالیاسالتانسالانی،  

ن، توجه بیشالالتر مسالالالولین به مدارس  اسالالتفاده از روش مشالالارکتی در تهیه و تدوین منابع آموزشالالی بین مدیران و مسالالالوال

های اسالالتاندارد در های تحصالالیلی، اسالالتفاده از آزمون آموزان در انتخاب رشالالتهدولتی، توجه به عالقه و اسالالتعداد دانش

گزینش افراد و رعایت ضالابطه، تخصالص و تجربه در این زمینه، هماهنگی میان گفتار و عمل مسالالولین به منظور افزایش  

پذیری، اسالتفاده ها، نهادینه کردن ثبات مدیریتی به منظور افزایش روحیه تعهد و مسالالولیتت به آن اعتماد کارکنان نسالب

سالاالری، تشالویق کارکنان آموزشالی در جهت انجام تحقیقات گسالترده از سالیسالتم مناسالب گزینشالی مبتنی بر اصالل شالایسالته

ی خالق در نظام آموزشالی، ایجاد طرح هاهای اصالیل و ایدهبرای رفع معضالالت و مشالکالت آموزشالی و به کاربردن طرح

ها پیشالنهاد شالده اسالت. برای رفع ابعاد  محور و تفویض اختیار بیشالتر به مقامات محلی و مدارس در شالهرسالتان مدرساله

تبعیض مربوط به نیروی انسالانی، توزیع عادالنه نیروی انسالانی تحصالیل کرده و مجرب، اسالتفاده از نیروی انسالانی کاردان 

ها، اسالتفاده از افراد متخصالص و صالاحب نظر های مرتبط با رشالته تحصالیلی آن ادن این افراد در پسالتو متخصالص و قرار د

برند، توزیع متناسالب های درسالی، افزایش تعداد معلمان در مدارسالی که از کمبود معلم رنج میدر طراحی و تدوین برنامه

کالس باله منظور بهبود وضالالالعیالت تحصالالالیلی   آموزان قوی و ضالالالعیف در یالکآموزان در مالدارس دولتی، ادغالام دانشدانش

های آموزشالی تخصالصالی و ضالمن خدمت متناسالب با تحوالت روز برای معلمان، تشالویق آموزان ضالعیف، برگزاری دورهدانش

هالا برای تالدریس بالا کیفیالت از طریق افزایش حقوق و مزایالای شالالال لی، فراهم کردن دبیران مجرب و ایجالاد انگیزه در آن 
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های جدید و ها و ایدهها و نظرات افراد در نظام آموزشالالالی و اسالالالتقبال از طرحآزادانه دیدگاه شالالالرایط مناسالالالب برای بیان 

هالا، اسالالالتفالاده از معلمالان کمکی و خالق، قالدردانی و تقالدیر و تشالالالکر از زحمالات معلمالان و رفع نیالازهالای معیشالالالتی آن 

تقای کیفیت آموزشالالی مطرح شالالده آموزان در کالس درس مدارس دولتی به منظور ار ای، کاهش تراکم دانشحرفهنیمه

 است.

برای رفع ابعاد تبعیض مربوط به امکانات، توزیع عادالنه امکانات آموزشالالی، افزایش و توسالالعه مدارس متوسالالطه و وجود 

آموزان، بهبود فضالالالای بهالداشالالالتی و آموزشالالالی مدارس مناطق محروم، افزایش تعداد مراکز آموزش از راه دور برای دانش

آموزان، دادن اعتبالارات خالای باله مالدارس دولتی برای خریالد میز، ، سالالالالن مطالالعاله برای دانشهالا، میز، نیمکالتکالس

صالندلی، وسالایل آموزشالی و کمک آموزشالی، فراهم کردن امکاناتی مانند ت ذیه، بهداشالت و سالرویس ایاب و ذهاب برای  

 ی و ورزشی مطرح شده است.آموزان، اولویت قراردادن مدارس دولتی به دلیل کمبود امکانات آموزشی، بهداشتدانش

هالای آموزشالالالی،  ریزی آموزشالالالی، اسالالالتفالاده از افراد متخصالالالص در طراحی برنالامالهبرای رفع ابعالاد تبعیض مربوط باله برنالاماله

آموز، متناسالالالب کردن ها با نیازهای دانشریزان و تطبیق آن های درسالالالی توسالالالط مؤلفان و برنامهبازبینی محتوای کتاب

 آموزان مدارس دولتی مطرح شده است.ها و میزان وقت دانشنیازها و توانایی های آموزشی بامحتوای برنامه

برای رفع ابعاد تبعیض مربوط به فرهنس و جّو سالالازمانی، پذیرش روحیه انتقادپذیری و تبدیل آن به یک فرهنس در نظام 

روحیه مشالارکتی بین کارکنان، های مشالارکتی در تهیه و تدوین منابع آموزشالی به منظور تقویت  آموزشالی، اسالتفاده از روش

پذیر در نظام آموزشالی به منظور افزایش اعتماد میان کادر آموزشالی، اسالتفاده  ایجاد فضالای دوسالتانه و صالادقانه و انعطا 

پالذیری در میالان مجریالان هالای مالذاکره و کالار گروهی در تهیاله منالابع آموزشالالالی باله منظور افزایش روحیاله مسالالالالولیالتاز روش

الولین نسالبت به اهمیت برقراری عدالت آموزشالی و رفع هرگونه تبعیضالی در نظام آموزشالی مطرح  آموزشالی، آگاه کردن مسال

 شده است.

برای رفع ابعاد تبعیض مربوط به توزیع خدمات، توزیع عادالنه سالرانه آموزشالی، فراهم کردن شالرایط مناسالب برای آموزش  

های تدریس پیشالالرفته مانند روزی، اسالالتفاده از روششالالبانهآموزان بازمانده از تحصالالیل از طریق گسالالترش مدارس  دانش

های تحصالیلی بین مناطق مختلف شالهری و روسالتایی، حاشالیه و مرکز شالهر،  های مشالارکتی، توزیع عادالنه رشالتهروش

ای در این زمیناله، وجود راهنمالا و آموزان و رفع تبعیض جنسالالالی و منطقالههالای تحصالالالیلی بین دانشتوزیع عالادالناله رشالالالتاله

 آموزی مطرح شده است.ها به علمآموزان و تشویق آن تحصیلی به منظور شناسایی مشکالت دانشمشاور  

نتایج نشان داده است که یکی از راهکارهای مطلوب برای برقراری موضوع عدالت آموزشی این است که ثروت در جامعه 

اه نسالبی برسالد. این راهکار و همچنین راهکار ای تقسالیم شالود که سالطن زندگی افراد نیازمند بهبود یابد و به یک رفبه گونه

که توزیع ثروت در جامعه باید به طریقی ( در خصوی این۱۳۸۵توجه بیشالتر به مدارس محروم با اصل اول دیدگاه راولز )

سالاالری و قرار باشالد که بیشالترین نفع را برای افراد محروم جامعه داشالته باشالد مطابقت دارد. راهکار رعایت اصالل شالایسالته

که عدالت آن ( در خصالوی این۱۳۷۵ها با دیدگاه افالطون )های تحصالیلی آن های مرتبط با رشالتهادن افراد در پسالتد

ای را در پیش گیرد که اسالالتعداد و شالالایسالالتگی آن را دارد  چه را که حّق اوسالالت به دسالالت آورد و حرفهاسالالت که هر کس آن 

وتربیالت لیبرال، هماله افراد  هالسالالالتالد در رابطاله با تعلیمدیدگاه مطالابقالت دارد. توزیع عادالنه امکالانات و خدمات آموزشالالالی با

های زندگی به دلیل ای که هیو شالهروندی در آینده از فرصالتگونه حّق دسالترسالی مسالاوی به منابع و امکانات را دارند، به
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ها  . توجه به ایده(۱۳۸۷لو،  دسالترسالی ناعادالنه به منابع محروم نشالود )هالسالتد، به نقل از میرزا محمدی، رهنما، صالّحت

آموزان و فراهم کردن زمیناله شالالالدن محتوای کتالاب درسالالالی بالا نیالازهالای منالاطق و دانشآموزان و متنالاسالالالبو نظرات دانش

منالاسالالالب برای بیالان آزاداناله نظرات کالارکنالان آموزشالالالی، تقویالت انگیزه در معلمالان برای خالدمالت در مالدارس محروم، افزایش  

ای که در نظام آموزشی  و فروش و قدردانی از معلمان در قبال خدمات ارزنده های خریدحقوق، امکان اسکان و دادن بن

که تنها راه برقراری عدالت آموزشالی القای مالکیت خصالوصالی فروم و مارکس در خصالوی اینبرعهده دارد با دیدگاه اریک

کانات نه به صالورت برابر، بلکه بر  باشالد مطابقت دارد. توزیع امکشالی از انسالان و ت ییر نگاه کاالیی به افراد میو عدم بهره

های مشالارکتی و گسالترش روحیه انتقادپذیری در بین مسالالولین، ایجاد جوی باز و اسالاس نیاز مناطق و اسالتفاده از روش

کاله مبتنی بر این اسالالالت کاله عالدالالت در جالامعاله لیبرال چیزی جز اهمیالت  1پالذیر در نظالام آموزشالالالی بالا دیالدگالار لیوتالارانعطالا 

پذیر اسالت که  های برابر برای همگان نیسالت، بلکه تحقق و بسالط عدالت زمانی امکان ای ایجاد فرصالتدادن و کوشالیدن بر 

شالود عدالت به خوبی بسالط یابد. عدم آموزان را بپذیریم و همکاری و مشالارکت سالبب میتضالادهای موجود در میان دانش

آموزان  های تحصالیلی بین دانششالتهغلبه جنسالیتی در بین مسالالولین و همچنین توزیع متناسالب امکانات آموزشالی و ر 

محوری و فراهم کردن آزادانه دیدگاه و نظرات  دختر و پسر با دیدگاه فمینیستی مطابقت دارد. تمرکززدایی و طرح مدرسه

کارکنان، قدردانی و تقدیر و تشالالکر از زحمات معلمان و رفع نیازهای معیشالالتی آنان با رویکرد وجود مطابقت دارد و همه 

کاله توزیع متنالاسالالالب گیرد. نتالایج پژوهش نشالالالان داد بالا توجاله باله اینارائاله شالالالده در رویکرد اسالالالالمی جالای میراهکالارهالای 

  2ها با تحقیق شالالاللدونباشالالالد. این یافتهمعلمالان با کیفیت در مناطق، یکی از راهکارهای مطلوب گسالالالترش عدالت می

خوان بوده اسالت. ربل در تحقیقی با عنوان  ( هم۱۹۷۸)  6بی(، مک۲۰۰۰)  5و سالندرز  4(، ریور۲۰۰۲) 3(، ربل۲۰۰۰)

های آموزشالالی اسالالت و های آموزشالالی در مدارس آمریکا به این نتیجه دسالالت یافت که نابرابری چالش نظاممهم نابرابری

کاهش آن مسالالتلزم تخصالالیص معلمان با کیفیت، تسالالهیالت مناسالالب و کافی، مواّد آموزشالالی مناسالالب، کاربرد فناوری،  

 است.افزایش زمان یادگیری 

(،  ۱۹۹۸(، ابروال )۱۳۸۱های عبالدوس )باشالالالد که با یافتالهیکی از راهکالارهای برقراری عدالت آموزشالالالی، تمرکززدایی می

افزایش سالالالراناله و بودجاله آموزشالالالی نیز یکی از راهکالارهای  ( همخوانی دارد.  ۱۹۹) 8و چالاپمن  7(، آدامز۲۰۰۳دینینگر )

محور  ( همخوانی دارد. مدرسه۲۰۰۰(، لینونن )۱۹۹۸(، ابروال )۲۰۰۰های شلدون )یافتهباشد که با  برقراری عدالت می

نالاهیرا، آمیرا و مودیبو  ۲۰۰۵(، چالاپمن و دیگران )۱۹۹۸هالای ابروال )عنوان یکی از راهکالارهالا در یالافتالهبودن نیز باله  ،)

 
1 Lyotard 

2 Sheldon 

3 Rebell 

4 River 

5 Sender 

6 Mcbay 

7 Adams 

8 Chapman 
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های  عنوان یک راهکار در یافتهنیز به  آموزان ها با نیازهای دانش( همخوانی دارد. متناسالالالب بودن محتوای کتاب۲۰۰۵)

( و پیکر  ۱۳۸۱های عبدوس )های والدین از طریق اعطای بورس، با یافته( اشالاره شالده اسالت. کاهش هزینه۲۰۰۳پیکر )

های چاپمن و ( همخوان بوده اسالت. یکی از راهکارهای برقراری عدالت آموزشالی تشالویق مالی معلمان که یافته۲۰۰۳)

های چاپمن و ( اشالاره کرده اسالت. بهبود محیط فیزیکی مدارس با یافته۲۰۰۵اهیرا، آمیرا و مودیبو )(، ن۲۰۰۵دیگران )

آموزان در دسالالتیابی به امکانات نیز در ( همخوان بوده اسالالت. دسالالتیابی برابر دانش۲۰۰۵(، یونسالالکو )۲۰۰۴هاریس )

عنوان یکی از راهکاری ها بهر تدوین برنامههای مشالارکتی دهای سالخایی به آن اشالاره کرده اسالت. اسالتفاده از روشیافته

( همخوانی داشالالالتاله اسالالالت امالا راهکالار چالاپمن و ۲۰۰۰(، لینونن )۲۰۰۴هالای چالاپمن و هالاریس )برقراری عالدالالت بالا یالافتاله

های پژوهش همخوانی ( مبتنی بر گسالترش مدارس خصالوصالی به منظور بهبود کیفیت و برابری با یافته۲۰۰۵دیگران )

 شود.های آموزشی میترش مدارس خصوصی در کشور ما سبب افزایش نابرابریندارد، چرا که گس

های های افراد، استفاده از روشپذیر در نظام آموزشی از طریق توجه کردن به نظرات و ایدهفراهم کردن جّو باز و انعطا 

 سازنده در نظام آموزشی؛مشارکتی و گروهی و هماهنگی میان گفتار و عمل مسالولین و پذیرش انتقادهای 

اولویت قرار دادن مدارس محروم توسالط مسالالولین در توزیع امکانات و خدمات به دلیل وجود مشکالت و مسائل آموزشی  

 بسیار در این گونه مدارس.

 منابع فارسی

یان.  (. بررسالی رابطه فرسالودگی تحصالیلی با سالالمت روان و هوش معنوی در دانشالجو۱۳۹۱اخوان حجازی، زهرا سالادات )

 پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه کاشان.

 (. جمهوری. ترجمه فؤاد روحانی. چا  پنجم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.۱۳۷۵افالطون )

 (. لزوم برقراری عدالت آموزشی در مدارس زنجان، خبر مرکز زنجان ۱۳۹۴تمجیدی، مرتضی )

ی مدیریت زمان بر میزان فرسالالودگی تحصالالیلی دانشالالجویان  هامهارت(. بررسالالی تأثیر آموزش  ۱۳۹۱جلیلیان، نوشالالین )

 کارشناسی ارشد. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.1مقطع  

تهران: پژوهشالکده امام (. نظریه عدالت از دیدگاه فارابی، امام خمینی و شالهید صالدر.  ۱۳۸۰جمشالیدی، محمدحسالین )

 خمینی )ره( و انقالب اسالمی.

(. مقالایسالالاله وجالدان تحصالالالیلی و فرسالالالودگی تحصالالالیلی در ۱۳۹۲رسالالالتم اوغلی، زهرا خشالالالنودنیالا، چمالاچالایی، بهنالام )

 .۱۸-۳۷(، ۶)پیاپی  ۳، شماره ۲های یادگیری، دوره آموزان بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانیدانش

گرایی، فرسالالودگی تحصالالیلی، کیفیت تجارب یادگیری و پیشالالرفت رسالالی رابطه بین کمال(. بر ۱۳۹۱سالالاویز، مرضالالیه )

 تحصیلی در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه یزد.
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دهی و فرسالالالودگی تحصالالالیلی در (. رابطاله یالادگیری خودنظم۱۳۹۰شالالالفیعی سالالالورک، سالالالینالا و بالدری گرگری، رحیم )

 دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد اشکذر.

های آموزشالالی نابرابر دختر و پسالالر، خالصالاله مقاالت مهندسالالی  (. بررسالالی عوامل مؤثر در فرصالالت۱۳۸۱عبدوس، میترا )

 وتربیتوپرورش: تهران. پژوهشکده تعلیماصالحات در آموزش

 (. انسان برای خویشن. اکبر تبریزی. تهران، انتشارات کتابخانه بهجت.۱۳۶۱فروم، اریک )

های استادان مؤفق آموزش مجازی در نظام آموزش عالی (. بازنمایی ویژگی۱۳۹۶قربانخانی، مهدی و صالحی، کیوان )

 .۳۴۷-۳۲۷(،  ۴)  ۱۱آموزش،  ای با روش پدیدارشناختی. فناوری  ایران از نظر استادان و دانشجویان: مطالعه

 (. وضعیت پست مدرن. ترجمه حسینعلی نوذری. تهران، انتشارات گام نو۱۳۸۰فرانسوا )لیوتار، ژان 

گیری هد  و حمایت اجتماعی ادراک شالالده با فرسالالودگی تحصالالیلی دانشالالجویان.  (. رابطه جهت۱۳۹۱مقدسالالی، ثریا )

 شهید مدنی آذربایجان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه

های (. بررسالی مبانی لیبرالیسالم آموزشالی با تأکید بر داللت۱۳۸۷لو، علی )میرزامحمدی، حسالن، رهنما، اکبر، صالحت

 .۱۲۲-۹۵، ی  ۴های نوین تربیتی. سال چهارم، شماره تربیتی آن. فصلنامه اندیشه

(، رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسالالودگی تحصالالیلی دانشالالجویان کارشالالناسالالی ارشالالد ۱۳۸۸نعامی، عبدالزهرا )

 .۸۸، پاییز ۳، شماره ۵دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله مطالعات روانشناختی. دوره  
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 های اجتماعیوپرورش در کاهش آسیبهای خودمراقبتی آموزشارزیابی میزان تأثیر برنامه

 1محدثه صفاریه

 چکیده:

ها روبروسالت  ای متناسالب با شالرایط، فرهنس، رشالد و انحطاط خود، با انواعی از انحرافات و مشالکالت و آسالیبهر جامعه

عنوان آیندگان جامعه ویژه بر روی نوجوانان بهها بهکه تأثیرات مخربی برروی فرآیند ترقی آن جامعه دارد. تأثیر این آسیب

در زمینٔه سالالمت نوجوانان، توجه به مقوله خودمراقبتی و اصالول آن متناسالب توجه اسالت. یکی از بهترین رویکردها قابل

ترین دسالتگاه فرهنگی کشالور اسالت که به طور مسالتقیم وپرورش گسالتردهباشالد. آموزشها میبا رشالد جسالمی و روانی آن 

های اجتماعی  جمعیتی بزر  را تحت پوشالش قرار داده اسالت. ضالمن آنکه این مجموعه ابزارهای الزم برای کنترل آسالیب

ریزی ها برنامهآموزان در مدرساله حضالور دارند اسالتفاده کرده و برای مقابله با آسالیبتواند از سالاعاتی که دانشرا دارد و می

هالای  وپرورش در کالاهش آسالالالیالبهالای خودمراقبتی آموزشکنالد. از این رو، هالد  از این پژوهش، تعیین میزان تالأثیر برنالاماله

هم بسالتگی   –ارس متوسالطه شالهرسالتان سالمنان بوده اسالت. روش تحقیق از نوع توصالیفی  آموزان در مداجتماعی دانش

و روش   ۹۴-۹۵آموزان دوره متوسالطه شالهرسالتان سالمنان در سالال تحصالیلی بوده اسالت. جامعه آماری، شالامل کلیه دانش

ای باله کور، نمونالهآموزان مالذبالاشالالالد. باله همین منظور از بین دانشای میای خوشالالالهطبقاله  گیرینمونالهگیری از نوع  نموناله

ی خودمراقبتی و هامهارت( بین  ۱ها نشالالان داد کهحجم صالالد نفر انتخاب گردید. نتایج حاصالالل از تجزیه و تحلیل داده

دارد.آسالالالیالب از ی خود مراقبتی در دانشهالامهالارت(۲هالای اجتمالاعی رابطاله معنالاداری وجود  دختر بیشالالالتر  آموزان 

های  های پردرآمد بیشالتر از خانوادهآموزان خانوادهمراقبتی در دانشی خودهامهارت(میزان  ۳آموزان پسالر اسالت. دانش

آموزان در بعالد شالالالخصالالالی کمتر از سالالالایر ابعالاد  ی خودمراقبتی در دانشهالامهالارت(میزان آگالاهی از  ۴درآمالد اسالالالت.  کم

تهالدیالد  سالالالاالن، خطرات و مخالاطرات  نفس، مقالاومالت در برابر فشالالالار همآموزان از عزت(میزان آگالاهی دانش۵بالاشالالالد.  می

ها اسالالت. با توجه به نتایج پیشالالنهادها زیر مطرح گردید: کننده و فائق آمدن بر مسالالائل و مشالالکالت کمتر از سالالایر مؤلفه

هالای فرهنگی، ارتبالاط بین آموزش و دنیالای واقعی، همکالاری گسالالالترده نهالادهالا بالا طراحی برنالاماله بالا توجاله باله تفالاوت

 وپرورش،آموزش

 های اجتماعی ورش، آسیبوپر خودمراقبتی، آموزش  کلید وانه:

 مقدمه:  

 هر بنیان .شالودتلقی می اجتماعی نظام کننده تهدید عامل ترین عمده از یکی ای جامعه هر در های اجتماعیآسالیب

 تخطی اجتماعی ازهنجارهای جامعه اعضالای اگر .اسالت متکی آن  هنجارهای ها وارزش با اعضالایش همنوایی به جامعه

 در .شالودنظمی می بی و سالازمانی بی بنابراین دچار دهد، انجام را خود کارکردهای آسالانی به تواندنمی جامعه نمایند

 با همنوایی به را ناهمنوا افراد تا شالالوندعمل می غیررسالالمی)وارد و رسالالمی(اجتماعی های کنترلمکانیسالالم حالت این

 هنجارها از تخطی عمل به همچنان  افراد و یفتدن ها مؤثرمکانیسالالم اگراین.نمایند وادار جامعه هایارزش و هنجارها

 از یکی.شالود روبرو جدی خطر با جامعه اقتصالادی و سالیاسالی فرهنگی، اجتماعی، شالیرازه نظام اسالت ممکن دهند، ادامه

 
 09199987994  ،شآموزگار آموزش و پرور شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران،کارشناسی ارشد روان 1
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 .اسالالالالت وپرورشآموزش نهالاد نمالایالد،شالالالالایالانی می کمالک هنجالارهالا بالا افراد نواییهم باله کاله نهالادهالایی ترینهعمالد

 درسالتی به نتواند نهاد این اگر.شالودمحسالوب می جامعه هر در پذیری جامعه کارگزاران  ترینمهم از یکی وپرورشآموزش

 .گرددایجاد می جامعه و مدرسالاله در ایعدیده نماید، مشالالکالت ایفا آموزان دانش پذیری جامعه فرایند در را خود نقش

 آوردن  فراهم در و شالودها قلمداد میانسالان  پرورش در مطمالن مکانی عنوان ها بهمدرساله وپرورشآموزش در بنابراین،

  جوامع،  تمالام در  .کننالدایفالا می را ایهارزنالد بسالالالیالار نقش سالالالالم، رفتالار بالا افراد تربیالت و انگیزنشالالالاط و سالالالالم زنالدگی

  سالاعات که ازجمعیت گروه ایند.  دهنتشالکیل می جوانان  و نوجوانان  مدارس محیط از کنندگان اسالتفاده
 
 طوالنی نسالبتا

 امر در وپرورشآموزش نهاد در توجهیبی کوچکترین.دارند قرار حسالالاسالالی سالالنین در کنند،سالالپری می مدرسالاله در را

 (۱۳۸۶ ارمکی، آزاد). کندمیتحمیل  جامعه بر های هنگفتیهزینه آموزان دانش پذیریجامعه

  دوره این به قدم گذاردن .  شالودمی محسالوب آدمی رشالد فرآیند در پراهمیت ادوار از جوانی و نوجوانی دوران 
 
 با معموال

 آزادی و به میل اجتماعی، و شالال لی منافع عالئق و تحکیم و تربیت غریزٔه جنسالالی، شالالکوفایی.  شالالودمی آغاز بلو 

های  خواسالالته دوران، این در شالالخصالالیتی و روانی جسالالمی، وتحول ت ییر.  اسالالت دوره این های مهمویژگی از اسالالتقالل

 پذیرفته همچنین نوجوانی، هایارزش از تبعیت به میل و نیازها غرایز، فشالالار  سالالو یک ز. اسالالازدمطرح می جدیدی را

 طر  دیگر ز... و امسالتقل زندگی ریزیپی وجود، ابراز به میل گروهی، فشالارهای های همسالال،درگروه جذب و شالدن 

 عدم و تجربگیبی نیز و جوان  نظرات و هاارزش ها،خواسالالته به توجه عدم عاطفی، نامناسالالب روابط امکانات، فقدان 

 به کفایتیبی و پوچی ثمری،بی چون  عوارضالی  و دهدقرار می روانی آشالفتگی و فکری بحران  یک در را او کافی، شالناخت

 (۱۳۸۵سروستانی‚)صدیق   .شودمی فراهم آنان  در انحرافات اجتماعی به زمینٔه گرایش نتیجه درد.  آور بار می

 که فعال نیروی نظر از جوانان . دارد ضالالرورت جامعه پیشالالرفت ها دربسالالزای آن  نقش دلیل به جوانان  مسالالائل بررسالالی

 جوانان  مچنین. هباشالدزیادی می ارزش بسالیار و ارج و اهمیت دارای هسالتند کشالور هر اقتصالادی هایچرد گرداننده

هالای  هالا الزم اسالالالت میزان اثر گالذاری برنالامالهبنالا براین گفتاله.  کننالدمی منتقالل بعالد نسالالالل باله را فرهنگی میراح  و هالاارزش

 های الزم در این زمینه ایجاد شود. های اجتماعی بررسی و در صورت لزوم بازنگریوپرورش در کاهش آسیبآموزش

ت. خود مراقبتی های اجتماعی برنامه خود مراقبتی اسالوپرورش در کاهش آسالیبهای پیشالنهادی آموزشیکی از برنامه

تا به طورمسالالالتقل از  کندمیعنوان یک منبع اسالالالتفاده عملی اسالالالت که در آن هر فردی از دانش، مهارت و توان خود به

 )روزنامه همشهری( .سالمت خود، مراقبت کند

 مبانی نظری:

 آسیب اجتماعی: 

درت سالیاسالی را در دسالت دارند ‚ مسالالله اجتماعی امری اسالت نسالبی که منشالأ اجتماعی دارد و بیشالتر توسالط کسالانی که ق

همچنین دارای دو جنبٔه ذهنی و عینی و دو رویه آشالکار و پنهان اسالت که با امکان و ضالرورت  ؛  گرددتعریف و ارزیابی می

هالای منفی اجتمالاعی حالل و اصالالالالح آن بالا پرهیز از ادراک عالاماله و بالا اتکالا بر عوامالل اجتمالاعی بیرونی و درونی مؤثر و پیالامالد

 (.۱۳۸۱شود )محبوبی منش ‚شناخته می،  گردددار ساختن وجدان جمعی جامعه میجریحهآن، که موجب  
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عنوان یک مسالالله  توان بهاما هر آسالیب اجتماعی را می،  شالودهر مسالالله اجتماعی به مرابه آسالیب اجتماعی تلقی نمی 

سالازمانی هنجاری جامعه دارد که بیاجتماعی نگریسالت که حکایت از نوعی بی سالامانی اجتماعی در عرصالٔه ارزشالی و  

   افزاید.مدیریت مناسب به پیچیدگی وگستردگی و شدت آن میاجتماعی و عدم

ای اسالالت اجتماعی چرا که زاییده جامعه و اجتماع اسالالت و ناشالالی از نوعی اختالل کارکردی و آسالالیب اجتماعی پدیده

باشالد. آسالیب اجتماعی پدیده ای نسالبی تماعی میاجتماعی و فرهنگی نظام اج  ،سالیاسالی ،نظمی در ابعاد اقتصالادیبی

هالای پالذیرد. باله دلیالل ویژگیای باله جالامعاله دیگر و از زمالانی باله زمالان دیگر در یالک جالامعاله تفالاوت میزیرا از جالامعاله؛اسالالالت

   هر جامعه و ت ییرات اجتماعی که یک جامعه در طول زمان آن شاهد است.  فردمنحصربهفرهنگی متمایز و 

  المعار  علوم اجتماعی آمده است: هر پدیده نامطلوب و مضر در سالمت جامالالعالاله )نظیر جنایت، جرم و ارتشا(ةدر دایر 

ها و سالامانیبی شالناسالی از علوم زیسالتی گرفته شالده اسالت. یعنی مطالعهٔ نامند. مفهوم آسالیبهای اجتماعی میرا آسالیب

های درمان آنان و همچنین اه با علل و عوامل و شالیوههای اجتماعی مانند فقر، بیکاری، تبهکالالالالالاری و غیره همر آسالیب

 (  ۱۳۷۰شرایط بیمارگونه و نابهنالجالار اجتماعی را آسیب شناسی اجتماعی گویند )ساروخانی، 

هایی از جامعه( که وضعیت ثابت ندارد و یک روند یک نالالالوع بالالالی نالالالظالالالمالالالی، نابسامانی و آشفتگی )حداقل در بخش

آنومی گویند، که    شناسیجامعهمشاهده است. این وضعیت را برخی از دانشمندان اقابلترش نیز در آن  ستشدیالالد و گ

آن از عدم رعایت   است؛ لذا پهنهٔ   آشفالالتالالگالالی اجتماعیاو معنی وسیع آن    قانونیبیاو     هنجاریبیامعنی ل وی آن 

 (۱۳۷۸)رفالیالع پور،    .بالاشالدقوانین تا دزدی و دیگر انحرافات می

شالالود که در چارچوب اصالالول اخالقی و قواعد عمل جمعی آسالالیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطالق می

گردد.  می روروبهجتماعی  گیرد و در نتیجه قانونی و یا قبن اخالقی و ارسالالمی و غیررسالالمی جامعه محل فعالیت قرار نمی

هالای خود را از دیالد نالاظران قالانون، اخالق عمومی و نظم سالالالعی دارنالد کجروی  deviants)باله همین دلیالل، کجروان)

 شالالالونالد.صالالالورت بالا پیگرد قالانونی، تکفیر اخالقی و طرد اجتمالاعی مواجهاله می  اجتمالاعی پنهالان نمالاینالد. زیرا در غیر این

های اجتماعی نظیر بیکاری، ها و نابسالامانیناهنجاری  اسالی اجتماعی، مطالعهٔ شالن( در واقع آسالیب۱۳۸۱)عبداللهی،  

های پیشالالالگیری و درمان  خواری، ولگردی، زورگیری، گدایی و غیره همراه با علل و شالالالیوهفقر، اعتیاد، خودکشالالالی، می

 (۱۳۸۴ ،)ستوده .ها و نیز شرایط بهینه اجتماعی استآن 

 مهارت خودمراقبتی:

گیرد و در طی آن، فرد با کسب دانش و ی است داوطلبانه که بر اساس خواست و اراده فرد صورت میخودمراقبتی رفتار

 (۱۳۹۴شود با اتکای به خود، از سالمت خویش مراقبت کند. )قربانیان،مهارت کافی قادر می

 شود:  بندی میمهارت خودمراقبتی به طور کلی به چهار دسته طبقه
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 4ی شناخت مخاطراتهامهارت، 3ی اجتماعیهامهارت،  2های مواجهه مؤثرمهار،  1ی شخصیهامهارت

 باشد.  وپرورش میبندی طبق برنامه پیشنهادی از سوی وزارت آموزشاین دسته

 ها و مصادیقمؤلفه نوع مهارت ردیف

های عادتگیری، خودکنترلی، رفتارها و مربت، تصالمیم شالناخت مسالالله، خودپندارٔه  شخصی ۱

سالالالالم، شالالالنالاخالت عواطف و احسالالالاسالالالات، تعیین اسالالالتالانالداردهالای شالالالخصالالالی،  

های درسالالت و مناسالالب، مدیریت زمان،  گذاری، رشالالد قضالالاوتخودانگیختگی، هد 

 .  عزت نفس

مدیریت اسالالالترس،مقابله با ناامیدی، شالالالناخت و یافتن منابع، مقابله با شالالالکسالالالت،   مؤثر  مواجههٔ  ۲

 پذیری، فایق آمدن بر مشکالت و موانعانعطا درخواست کمک، سازگاری و  

هالای دیگران،  ی ارتبالاطی خوب، در نظر گرفتن و توجاله باله دیالدگالاههالامهالارترشالالالد   اجتماعی ۳

همکالاری و مشالالالارکالت بالا دیگران، درک پیالامالدهالای هر رفتالار، مقالاومالت در برابر فشالالالار  

 تنهمساالن، دوست یابی و حفظ دوستان، حل تعارد و مشکالت، مهارت نه گف

های دخانیات، داروها و  شالالالنالاخت خطرات و مخالاطرات تهالدید کننالده، شالالالنالاخت زیان  شناخت خطر ۴

ها در گرایش به رفتارهای پرخطر، شالناخت تأثیر رفتارهای مواد، شالناخت نقش رسالانه

 پرخطر بر آینده و بر خانواده، خطرات مرتبط با دخانیات، داروها و مواد

  

 پژوهش:  پیشینهٔ 

آموزان پسر و دختر دوره راهنمایی تحقیقی با موضوع مقایسه و بررسی میزان ناهنجاری در دانش  ۱۳۸۹رضایی در سال 

ها در افراد جوان در حال افزایش  میزان ناهنجاری دهد که،انجام داده اسالت. شالواهد پژوهشالی او نشالان می و دبیرسالتان،

آموزان پسالر و دختر مقاطع راهنمایی و دبیرسالتان های دانشناهنجاریهد  از این تحقیق،بررسالی و مقایساله    باشالد.می

آموزان پایه دوم راهنمایی آزمودنی از بین دانش  ۲۶۷۳۳پژوهش حاضالر از نوع توصالیفی و مقطعی اسالت که تعداد   اسالت.

داوطلبانه  تصالادفی و  -ایصالورت خوشالهبه عنوان نمونه،اسالتان لرسالتان به  پسالر(۱۱۱۳۱دختر و  ۱۵۶۰۲) و اول دبیرسالتان 

  ۳۳/۶۰درصالد دختران و  ۷۱/۶۷درصالد پسالران و  ۹۹/۴۹ نتایج این تحقیق نشالان داد که  در این تحقیق شالرکت داشالتند.

در نتیجه با توجه  ها بین دختران و پسالران معنی دار بود.ها دارای ناهنجاری هسالتند. اختال  فراوانیدرصالد مجموع آن 

 
1 Personal Skills 

2 Coping skills 

3 Social Skills 

4 Knowing Risk 
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ها  های الزم برای اصالالالح ناهنجاریزان،توجه جدی به فراهم کردن زمینهآموها در میان دانشبه شالالیوع باالی ناهنجاری

   .رسدضروری به نظر می

 شالالالیوع به این نتیجاله دسالالالت یافت که میزان   های اجتمالاعیجوانان و آسالالالیالبادر پژوهشالالالی با عنوان    (۱۳۹۲کوهی)

 اجتماعی،  سالالرمایهٔ  بین دهدمینشالالان   همبسالالتگی تحلیل نتایجاسالالت.    باال به متوسالالط سالالطن در اخالقی انحرافات

 دار معنی همبسالالالتگی اخالقی ی ارتباطی باانحرافاتهامهارت و دینداری میزان  روانی، های عواملمؤلفه وضالالالعیت

  .دارد وجود

- ۱۳۸۷هالای  هالای اجتمالاعی جوانالان در طی سالالالالتحلیلی بر آسالالالیالبا( در پژوهشالالالی بالا عنوان  ۱۳۹۱فتحی و فالدوی )

 میان  در های اجتماعیآسالیب افزایش علل از یکی مطالعه های موردنشالان دادند که درسالال   و عوامل مؤثر برآن ۱۳۷۸

 بر و  هاخانواده درون  در که تأثیری و جامعهدر   ...و خانواده درون  مشالکالت و بیکاری فقر، اقتصالادی، مشالکالت مردان 

  جوانان  سالنی گروه در و باشالدمیاند خانوارها داشالته سالرپرسالت
 
 نومیدی، پوچی، احسالاس و افکار به دلیل افراد معموال

 صالدر سالعه نداشالتن و شالدید هایبیماری عاطفی، های حادبحران  شالکسالت، احسالاس اعتیاد، گناه، افسالردگی، احسالاس

  .است شده اجتماعی آسیب باعث اجتماعی عوامل کنارسایر در

انجالام    هالای اجتمالاعیتالدوین سالالالنالد ملی کالاهش و کنترل آسالالالیالبا( پژوهشالالالی بالا عنوان  ۱۳۸۸رفیعی و مالدنی )  ،وامقی

 ارزیابی و تبیین نظری، ومبانی اصالالول اهدا ، تعاریف، مقدمه، شالالامل قسالالمتدر ده   نهایی این پژوهش دادند. سالالند

 باالخره و اجرایی نامهنآیی اجرایی، اقدامات ا وهبرنامه های اجرا،مشالالی خط ها وسالالیاسالالت ها،چالش موجود، وضالالع

 کاهش جامعه، رفاه اجتماعی آحاد و زندگی کیفیت ارتقاا از عبارتند سالند اهدا د.  گردی تنظیم ملی تقسالیم کار جدول

 های ناشیزیان  ها وناتوانی کاهش و اجتماعی، ت مشکال ها وشیوع آسیب کاهش اجتماعی، مشکالت ها وآسیب بروز

  .های اجتماعیوآسیب مشکالت از

نشالان دادند    های اجتماعی ایران به آسالیب شالناختیجامعهنگرشالی ا( در پژوهش با عنوان  ۱۳۹۴صالرامی و هندیانی )

 نقشاله خلقی شالناخت عدی،بهای تکنگاه از پرهیز و مختلف ابعاد در  نگرجانبههمه و سالازمانی مند،نظام نگاه که اعمال

 ازجمله اجتماعی های سالالمتشالاخص به توجه اجتماعی، مسالائل قبال در اندیشالانههسالاد فهم از پرهیز و ایران  جامعه

   .شود واقع مؤثر امور اصالح از بخشی در تواندکه می است موضوعاتی

دبیرسالتانی با  آموزان  های فوق برنامه دانشهای اهدا  فعالیتویژگیا( در پژوهشالی با عنوان  ۱۳۹۰نادری و همکاران )

 انحرافاترٔه دربا آموزان دانش آگاهی های افزایشنشالالان دادند که مؤلفه   های اجتماعیرویکرد پیشالالگیری از آسالالیب

 آگالاهی افزایش  ،هالاآن  از هالای پیشالالالگیریو راه و....( غیراخالقی مسالالالائالل الکلی، مشالالالروبالات اجتمالاعی )موادمخالدر

 درباره آموزان دانش آگاهی افزایش  ،هاآن  به احترام و شالالهروندی و شالالهری مقررات و تکالیف و حقوق از آموزان دانش

آموزان  مجالازی باله ترتیالب دارای اهمیالت باله منظور قرار گیری در برنالاماله فوق برنالاماله دانش فضالالالای از صالالالحین اسالالالتفالاده

 باشد.  های اجتماعی میدبیرستانی به منظور پیشگیری از آسیب

های اجتماعی  بررسالی عوامل مسالتعد کننده و بازدارندٔه بروز آسالیبا( پژوهشالی با عنوان ۱۳۹۰)  طباطبایی و آتش نفس

های آسالالالیب بروز مسالالالتعدکننده علل مدارس، مشالالالاوران  دیدگاه انجام دادند. نتایج نشالالالان داد که از   آموزان در دانش

 شالکا  گسالسالته، های ازهمهخانواد های خانوادگی )نظیرویژگی:  شالامل اولویت به ترتیب آموزان،دانش در اجتماعی
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 گروه فشالالالار و ناباب دوسالالالتان ا، هدر خانواده بندوباریبی و اخالقی ضالالالعف فرزندان، و والدین بین وعاطفی فکری

 افراد، این دیالد از  همچنین، اسالالالت، بوده  ...)و زنالدگی هالایترهالأه مزمینال در آگالاهی نوجوانالان  نالداشالالالتن همسالالالاالن،

 تر بینصالالمیمانه و مناسالالب ارتباطات برقراری و ایجاد:  شالالامل به ترتیب اولویت زمینه، این در پیشالالگیری راهکارهای

آموزش   آنان(، به منطقی آزادی دادن  و آنان  عقاید و به شالخصالیت احترام فرزندان، بیشالتر درک فرزندان )نظیر و والدین

 تربیالت علمی و هالای صالالالحینروشآموزش   آموزش خالانواده، هالایوالالدین )کالس باله اجتمالاعی و زنالدگی هالایمهالارت

 مراحل در بایسالالتی، کنندهقدامات پیشالالگیری. اباشالالدباوری میدین و ایمان  افزایش و دینی تربیت به فرزندان(، توجه

 نوجوان  رفتارهای بر همسالاالن  خانواده و تأثیر بر و بوده جامع و جانبههای پیگیر، همهبرنامه شالامل و شالروع زودهنگام

   .باشد داشته وتأکید توجه

    های اجتماعی نوجوانان ی زندگی راهکار پیشالگیری از آسالیبهامهارتآموزش  ا( در پژوهشالی با عنوان  ۱۳۸۷رفاهی )

سالالابقٔه خودکشالالی   دارای نوجوانان  در رایانهگخودکشالالی افکار کاهش باعث ی زندگیهامهارت نشالالان داد که آموزش

 نظر ی موردهامهارت همچنین آموزش و باشالدمؤثر نمی تجربٔه فرار دارای نوجوانان  در فرار افکار کاهش در اما شالود،می

  بود. مؤثر موردنظر نوجوان  گروه سه خودپندارٔه منفی در کاهش بر

( در پژوهشالالی با عنوان ۱۳۸۹تحقیقات در رابطه با نقش خودمراقبتی در سالالالمت جسالالمی فراوان اسالالت. سالالعدآبادی )

نشالالالان داد کاله بین رفتالار خود    افراد مبتال باله دیالابالت نوع دو  هالای خودمراقبتی درعلیتی در رفتالارهالای  نقش گرایشا

 مراقبتی با گرایش علیتی خود مختار رابطه مربت معنادار و با گرایش غیر شخصی رابطه منفی معنادار وجود دارد.

نالده سالالالالمالت و عوامالل مرتبط بالا آن در هالای خود مراقبتی ارتقالااده( در پژوهشالالالی بالا عنوان ورفتالار۱۳۹۳آزاد بخالت )

های ارتقاا سالمت سالمندان بر افزایش خودکارآمدی  سالمندان و به این نتیجه رسید که ضروری است در طراحی برنامه

 ای شود.  و شدت درک شده و همچنین بر کاهش موانع درک شده توجه ویژه

انجام داد و نشالالان داد که دین اسالالالم    درآیات و روایات  های خودمراقبتیانگیزها( پژوهشالالی با عنوان ۱۳۹۴قربانیان )

  هالا،هالا را باله کالار گرفتاله اسالالالت. شالالالنالاخالت این انگیزهجهالت تقویالت رفتالار خودمراقبتی در افراد، انواع مختلفی از انگیزه

ازی و سالهای دینی افراد، در راسالتای فرهنسدهد تا با تقویت باوران عرصاله سالالمت را یاری میگذار سالیاسالتمسالالوالن و 

هالای مؤثری بردارنالد. امالا تالاکنون پژوهش چنالدانی در رابطاله بالا نقش برنالاماله  ارتقالای فرنالس خودمراقبتی در جالامعاله گالام

های اجتماعی انجام نشالالده اسالالت. بنابراین در این پژوهش در پی این هسالالتیم تا ضالالمن  خودمراقبتی در کاهش آسالالیب

وپرورش  های آموزشتماعی به بررسی میزان اثربخشی برنامههای اجی خودمراقبتی و آسیبهامهارتبررسی رابطٔه بین  

 در این زمینه بپردازیم.  

 ها:  فرضیه

 آموزان رابطه معناداری وجود دارد. های اجتماعی دانشی خودمراقبتی با میزان آسیبهامهارتبین 

 آموزان تأثیر معنادار دارد. های اجتماعی دانشی خودمراقبتی بر میزان آسیبهامهارت

 آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد. ی خودمراقبتی دانشهامهارتبین میزان  

  آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد.های اجتماعی دانشبین میزان آسیب
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هالای پردرآمالد تفالاوت  آموزان بالا خالانوادهدرآمالد و دانشهالای کمآموزان بالا خالانوادهقبتی دانشی خودمراهالامهالارتبین میزان  

  معناداری وجود دارد.

هالای پردرآمالد تفالاوت آموزان بالا خالانوادهدرآمالدو دانشهالای کمدهاآموزان بالا خالانوهالای اجتمالاعی دانشبین میزان آسالالالیالب

  معناداری وجود دارد.

 . آموزان دختر و پسربا میانگین معیار تفاوت معناداری وجود داردمراقبتی دانشی خودهامهارتبین میانگین  

 های گوناگون مهارت خودمراقبتی تفاوت معنادار وجود دارد. آموزان از مؤلفهبین میزان آگاهی دانش

  های گوناگون مهارت شخصی تفاوت معناداری وجود دارد.آموزان در مورد مؤلفهبین میزان آگاهی دانش

 های گوناگون مهارت مواجه مؤثرتفاوت معناداری وجود دارد.آموزان در مورد مؤلفهبین میزان آگاهی دانش

 های گوناگون مهارت اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد.آموزان در مورد مؤلفهبین میزان آگاهی دانش

 ت خطر تفاوت معناداری وجود دارد.های گوناگون مهارت شناخآموزان در مورد مؤلفهبین میزان آگاهی دانش

 اهدا :  

 های اجتماعی ی خودمراقبتی با آسیبهامهارتتعیین رابطٔه  

 های اجتماعی ی خودمراقبتی بر آسیبهامهارتتعیین تأثیر 

 آموزان دختر و پسر ی خودمراقبتی دانشهامهارتبررسی میزان تفاوت 

 آموزان دختر و پسر های اجتماعی دانشبررسی میزان تفاوت آسیب

 درآمد و پردرآمد  های کمی خودمراقبتی در خانوادههامهارتبررسی میزان تفاوت 

 های کم در آمد و پردرآمد  های اجتماعی در خانوادهبررسی میزان تفاوت آسیب

 دختر و پسر با میانگین معیار آموزان  ی خود مراقبتی دانشهامهارتتعیین تفاوت میزان  

 های گوناگون مهارت خودمراقبتیآموزان از مؤلفهبررسی میزان آگاهی دانش

 های گوناگون مهارت شخصی آموزان از مؤلفهبررسی میزان آگاهی دانش

 های گوناگون مهارت مواجه مؤثرآموزان از مؤلفهبررسی میزان آگاهی دانش

 های گوناگون مهارت اجتماعی آموزان از مؤلفهبررسی میزان آگاهی دانش

 های گوناگون مهارت شناخت خطر آموزان از مؤلفهبررسی میزان آگاهی دانش

 سؤاالت:  

 آموزان رابطه معناداری وجود دارد  های اجتماعی دانشی خودمراقبتی با میزان آسیبهامهارتآیا بین 
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 آموزان تأثیر معنادار دارد  های اجتماعی دانشاقبتی بر میزان آسیبی خودمر هامهارتآیا 

 آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد ی خود مراقبتی دانشهامهارتآیا بین میزان  

 آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد های اجتماعی دانشآیا بین میزان آسیب

هالای پردرآمالد  آموزان بالا خالانوادهدرآمالد و دانشهالای کمآموزان بالا خالانوادهدمراقبتی دانشی خوهالامهالارتآیالا بین میزان  

 تفاوت معناداری وجود دارد 

هالای پردرآمالد تفالاوت آموزان بالا خالانوادهو دانش  درآمالدهالای کمآموزان بالا خالانودههالای اجتمالاعی دانشآیالا بین میزان آسالالالیالب

 معناداری وجود دارد 

 آموزان دختر و پسربا میانگین معیار تفاوت معناداری وجود دارد ی خودمراقبتی دانشهارتمهاآیا بین میانگین 

 های گوناگون مهارت خودمراقبتی تفاوت معنادار وجود دارد  آموزان از مؤلفهآیا بین میزان آگاهی دانش

 ناداری وجود دارد  های گوناگون مهارت شخصی تفاوت معآموزان در مورد مؤلفهآیا بین میزان آگاهی دانش

 های گوناگون مهارت مواجه مؤثرتفاوت معناداری وجود دارد آموزان در مورد مؤلفهآیا بین میزان آگاهی دانش

 های گوناگون مهارت اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد آموزان در مورد مؤلفهآیا بین میزان آگاهی دانش

 های گوناگون مهارت شناخت خطر تفاوت معناداری وجود دارد مؤلفه  آموزان در موردآیا بین میزان آگاهی دانش

 شناسی:  روش

هالای اجتمالاعی مالدارس متوسالالالطاله  ی خودمراقبتی بر کالاهش آسالالالیالبهالامهالارتبالا توجاله باله این کاله پژوهش باله ارزیالابی تالأثیر 

پرداخته اسالت، روش تحقیق از نوع توصالیفی _ همبسالتگی   ۱۳۹۴-۱۳۹۵دخترانه و پسالرانه شالهرسالتان سالمنان در سالال 

(نفر بود که با  ۴۹۰۰آموزان متوسالطه شالهرسالتان سالمنان به تعداد )بوده اسالت. جامعه آماری پژوهش شالامل کلیٔه دانش

های پژوهش را در پژوهش، ابزار کننالدهشالالالرکتعنوان گروه نمونه  نفر به  ۱۰۰خوشالالاله ای تعالداد  گیرینمونهاسالالالتفالاده از 

نالاماله (و پرسالالالش۱۳۸۹هالای اجتمالاعی آقالایی )نالاماله آسالالالیالبیالل و عودت دادنالد. برای جمع آوری اطالعالات از پرسالالالشتکم

های گوناگون نامه مؤلفهاسالتفاده شالده اسالت. برای تدوین این پرسالش  (۱۳۹۴ی خودمراقبتی )هامهارتمحقق سالاخته 

کارشالالناس مسالالائل   شالالناسالالی،رسالالی و روان ریزی دهای علوم تربیتی، برنامهخودمراقبتی در اختیار متخصالالصالالان حوزه

ای براسالالاس آن تدوین گردید که پس از نامههای آن جداسالالازی شالالد و پرسالالشترین مؤلفهاجتماعی قرار داده شالالد و مهم

نامه محاسالالبه گردید. این پرسالالش  ۰.۸۷نامه روایی و پایایی آن تأیید گردید. ضالالریب آلفای این پرسالالش  اجرای آزمایش،

بندی شالده  ( درجه۵( تا بسالیار کم)۱باشالد و به صالورت طیف لیکرت پنج گزینه ای از بسالیار زیاد )گویه می  ۴۰مشالتمل بر 

 است.  

   ها:هیافت

 آموزان رابطه معناداری وجود دارد. های اجتماعی دانشی خودمراقبتی با میزان آسیبهامهارتبین 
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 های اجتماعی ی خودمراقبتی با آسیبهامهارتبستگی بین : نتایج ضریب هم۱جدول شماره 

 های اجتماعی آسیب مت یر

 ی خود مراقبتی    هامهارت

 ۰.۷۴۶ ضریب هم بستگی

 ۰.۰۰۱ سطن معناداری

 ۱۰۰ تعداد

آموزان رابطٔه معناداری های اجتماعی دانشی خودمراقبتی با میزان آسالیبهامهارتبر اسالاس نتایج به دسالت آمده بین 

 (. بنابراین فرضیه تحقیق تأیید و فرضیه صفر رد شد.  p< ۰.۰۵  ,۰.۷۴۶وجود دارد. )

 آموزان تأثیر معنادار دارد. های اجتماعی دانشی خودمراقبتی بر میزان آسیبهامهارت 

 ی خودمراقبتی  هامهارتآموزان بر اساس  های اجتماعی دانشبینی آسییب: میزان پیش۲جدول شمارٔه 

مالالالتالالال الالالیالالالر  

 مستقل

مالالالتالالال الالالیالالالر  

 وابسته
R R۲ F B   مقدارT 

سالالالالالالطالالالالن 

 معناداری

ی  هالامهالارت

خالالالالالالالالالالالالود 

 مراقبتی

های آسالالالیب

 اجتماعی
۰.۷۴۶ ۰.۵۵۶ ۱۱۷.۸۹۲ ۰.۷۴۲ ۹.۴۸۶ ۰.۰۰۱ 

آموزان را های اجتماعی دانشدرصالالالد واریانس آسالالالیب  ۶/۵۵ی خودمراقبتی هامهارتبر اسالالالاس یافته به دسالالالت آمده  

های اجتماعی  ی خود مراقبتی بر میزان آسالیبهامهارت  ۷۴۶/۰و براسالاس مقدار ضالریب رگرسالیون    کندمیبینی پیش

 آموزان تأثیر معنادار دارد. بنا براین فرضیه تحقیق تأیید و فرضیٔه صفر رد شد.  دانش

 آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد. ی خودمراقبتی دانشهامهارتبین میزان  

 آموزان دختر و پسر انشی خودمراقبتی دهامهارت:نتایج مقایسه میزان  ۳جدول شماره 

 میانگین تعداد گروه مت یر
انالالالالحالالالالرا  

 استاندارد
 tمقدار

درجالالالالالالالالاله 

 آزادی

سالالالالالالطالالالالن 

 معناداری

مهالارت خود 

 مراقبتی

 ۰.۶۱ ۳.۷۶ ۵۰ مرد
۲.۰۱۶ ۹۱ ۰.۰۴۳ 

 ۰.۶۵ ۴.۱۵ ۵۰ زن 

ی هامهارت( بیشتر از میزان :m  ۴.۱۵آموزان دختر )ی خودمراقبتی دانشهامهارتبر اساس نتایج به دست آمده میزان 

( به دست آمده تفاوت معناداری بین میزان  t:۲.۰۱۶است و براساس مقدار )  (m:۳.۷۶آموزان پسر )  خودمراقبتی دانش

 دارد. بنابراین فرضیه تحقیق تأیید و فرضیه صفر رد شد.   آموزن دختر و پسر وجودی خودمراقبتی دانشهامهارت

  آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد.های اجتماعی دانشبین میزان آسیب
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 آموزان دختر و پسر :نتایج مقایسه میزان آسیب اجتماعی دانش۴جدول شماره

 میانگین تعداد گروه مت یر
انالالالالحالالالالرا   

 استاندارد
 tمقدار

درجالالالالالالالالاله  

 یآزاد

سالالالالالالطالالالالن  

 معناداری

آسالالالالالالیالالالالب 

 اجتماعی

 ۰.۶۰ ۳.۸۴ ۵۰ مرد
۰.۹۴۴ ۹۷ ۰.۳۳۱ 

 ۰.۵۶ ۳.۷۲ ۵۰ زن 

های ( بیشالالتر از میزان آسالالیبm:  ۳.۸۴آموزان پسالالر )های اجتماعی دانشبر اسالالاس نتایج به دسالالت آمده میزان آسالالیب

( به دسالت آمده تفاوت معناداری بین میزان  t:۰.۹۵۵اسالت اما براسالاس مقدار )  (m:۳.۷۲آموزان دختر )اجتماعی دانش

 آموزان دختر و پسر وجودندارد. بنابراین فرضیه تحقیق رد و فرضیه صفر تأیید شد.  های اجتماعی دانشآسیب

هالای پردرآمالد تفالاوت  آموزان بالا خالانوادهدرآمالد و دانشهالای کمآموزان بالا خالانوادهی خودمراقبتی دانشهالامهالارتبین میزان  

 معناداری وجود دارد.

آموزان با  درآمد و دانشهای کمآموزان با خانوادهی خودمراقبتی در دانشهامهارت:نتایج مقایساله میزان  ۵جدول شالماره

 های پردرآمد  خانواده

 میانگین تعداد گروه مت یر
انالالالالحالالالالرا  

 استاندارد
 tمقدار

درجالالالالالالالالاله 

 آزادی

سالالالالالالطالالالالن 

 معناداری

ی  هالامهالارت

خالالالالالالالالالالالالود 

 مراقبتی

 ۰.۴۷ ۴.۰۱ ۴۲ پردرآمد

۰.۶۱ ۹۹ ۰.۵۳ 
 ۰.۷۶ ۳.۸۴ ۵۸ کم درآمد

( بیشالتر  :m  (۴.۰۱های پردرآمد  آموزان با خانوادهی خودمراقبتی در دانشهامهارتبراسالاس نتایج به دسالت آمده میزان  

(  (t:۰.۶۱براساس مقدار(است اما m:۳.۸۴درآمد )های کمآموزان با خانوادهی خودمراقبتی در دانشهامهارتمیزان   از

درآمد و پردرآمد وجود های کمآموزان خانوادهی خودمراقبتی دانشهامهارتبه دسالالت آمده تفاوت معناداری بین میزان  

   ندارد. بنابراین فرضیه تحقیق رد و فرضیه صفر تأیید شد.

هالای پردرآمالد تفالاوت آموزان بالا خالانوادهدانشدرآمالدو  هالای کمآموزان بالا خالانودههالای اجتمالاعی دانشبین میزان آسالالالیالب

 معناداری وجود دارد.

 درآمد و پردرآمدهای کمآموزان با خانوادههای اجتماعی در دانش:نتایج مقایسه میزان آسیب۶جدول شماره

 میانگین تعداد گروه مت یر
انالالالالحالالالالرا  

 استاندارد
 tمقدار

درجالالالالالالالالاله 

 آزادی

سالالالالالالطالالالالن  

 معناداری

 ۰.۲۵ ۹۸ ۲.۱۲ ۰.۵۶ ۳.۷۴ ۴۲ پردرآمد  



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

296 
 

مالالالالالیالالالالالزان  

های  آسالالالیالب

 اجتماعی

 ۰.۵۳ ۳.۹۲ ۵۸ کم درآمد

( بیشالالالتر از میزان  :m  (۳.۹۲درآمالد  هالای کمهالای اجتمالاعی در خالانوادهبر اسالالالاس نتالایج باله دسالالالت آمالده میزان آسالالالیالب

آمالده تفالاوت  ( باله دسالالالت  (t:۲.۱۲(اسالالالت امالا بر اسالالالاس مقالدارm:۳.۷۴هالای پردرآمالد)هالای اجتمالاعی در خالانوادهآسالالالیالب

و پردرآمد وجود ندارد. بنالابراین فرضالالالیاله    درآمدهای کمآموزان خانوادههای اجتمالاعی دانشمعنالاداری بین میزان آسالالالیالب

 تحقیق رد و فرضیه صفر تأیید شد.

 آموزان دختر و پسربا میانگین معیار تفاوت معناداری وجود دارد.ی خودمراقبتی دانشهامهارتبین میانگین  

 ی خودمراقبتی با میانگین معیار هامهارت:نتایج مقایسه میانگین  ۷شمارهجدول  

 میانگین تعداد مت یر
انالالالالحالالالالرا  

 استاندارد

مالیالالانالگالیالن  

 معیار
 tمقدار

درجالالالالالالالالاله 

 آزادی

سالالالالالالطالالالالن  

 معناداری

ی  هالامهالارت

خالالالالالالالالالالالالود 

 مراقبتی

۱۰۰ ۳.۸۸ ۰.۶۴ ۳ ۱۲.۶۷۸ ۹۳ ۰.۰۰۱ 

( باالتر از میانگین :m  (۳.۸۸آموزان دختر و پسالرخودمراقبتی دانشی  هامهارتمیانگین   ۷براسالاس نتایج جدول شالماره 

ی خودمراقبتی با  هامهارت( به دسالت آمده تفاوت معناداری بین میانگین (t:۱۲.۶۷۸باشالد و بر اسالاس مقدارمعیار می

 میانگین معیار وجود دارد. بنابراین فرضیه تحقیق تأیید و فرضیه صفر رد شد.

 های گوناگون مهارت خودمراقبتی تفاوت معنادار وجود دارد. آموزان از مؤلفهبین میزان آگاهی دانش

 های مهارت خودمراقبتی نتایج مقایسٔه میانگین مؤلفه ۸جدول شمارٔه 

 میانگین مؤلفه مت یر
انالالالحالالالرا   

 معیار
F 

سالالالالالالطالالالن 

 معناداری

ی  هالامهالارت

 خودمراقبتی

 ۰.۹۲ ۳.۸۸ شخصی

۰.۵۱ ۰.۶۱ 

مالالالواجالالاله  

 مؤثر
۳.۹۳ ۰.۵۲ 

 ۰.۶۳ ۴.۰۲ اجتماعی

شالالالنالاخالت  

 اجتماعی
۴.۱۵ ۰.۴۱ 
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ی خودمراقبتی در بعد هامهارتآموزان از ، بیشالالالترین آگاهی دانش۹براسالالالاس نتایج به دسالالالت آمده از جدول شالالالماره 

ی خودمراقبتی مربوط باله بعالد شالالالخصالالالی  هالامهالارتآموزان از  ترین آگالاهی دانش( و کمm:۴.۱۵شالالالنالاخالت اجتمالاعی )

(m:۳.۸۸می )  بالاشالالالد. امالا براسالالالاس مقالدارF    تفالاوت معنالاداری بین میزان آگالاهی  ۹۳و  ۳باله دسالالالت آمالده در درجالٔه آزادی

های گوناگون مهارت خودمراقبتی وجود ندارد. بنابراین فرضالیه تحقیق رد و فرضالیه صالفر تأیید آموزان دربارٔه مؤلفهدانش

 شود.  می

 گوناگون مهارت شخصی تفاوت معناداری وجود دارد.   هایآموزان در مورد مؤلفهبین میزان آگاهی دانش

 آموزان  : نتایج مقایسٔه میانگین مهارت شخصی دانش۱۰جدول شمارٔه 

 میانگین هامؤلفه مت یر
انالالالحالالالرا   

 معیار
F 

سالالالالالالطالالالن 

 معناداری

 شخصی

 ۰.۶۲ ۳.۷۳ عزت نفس

۰.۵۰۳ ۰.۶۲ 

 ۰.۶۳ ۳.۸۲ گذاریهد 

مالالالدیالالالریالالالت 

 زمان 
۳.۹۱ ۰.۴۰ 

 ۰.۴۱ ۳.۹۶ گیریتصمیم

، بیشالترین آگاهی در مورد مهارت شالخصالی متعلق به مؤلفٔه تصالمیم ۱۰بر اسالاس نتایج به دسالت آمده از جدول شالماره 

بالاشالالالد. امالا ( میm:۳. ۷۳ترین آگالاهی در مورد مهالارت شالالالخصالالالی متعلق باله مؤلفالٔه عزت نفس )( و کمm: ۳.۹۶گیری )

های مهارت شالخصالی  تفاوت معناداری بین میزان آگاهی از مؤلفه۹۳و  ۳به دسالت آمده در درجٔه آزادی  Fبراسالاس مقدار  

 وجود ندارد. بنابراین فرضیه تحقیق رد و فرضیه صفر تأیید شد.

 ناداری وجود دارد.تفاوت مع  مؤثر  هٔ ههای گوناگون مهارت مواجآموزان در مورد مؤلفهبین میزان آگاهی دانش

 آموزان دانش مؤثر  هٔ : نتایج مقایسٔه میانگین مهارت مواجه۱۱جدول شماره ی

 میانگین گروه مت یر
انالالالحالالالرا   

 معیار
F 

سالالالالالالطالالالن 

 معناداری

 هٔ هالالمالالواجالال

 مؤثر

مالالالدیالالالریالالالت  

 استرس
۴.۰۶ ۰.۳۱ ۰.۴۱ ۰.۷۳ 
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بالالا  مالالقالالابالاللالاله 

 ناامیدی
۴.۰۱ ۰.۶۳ 

و   سالالالالازگالالاری 

 پذیریانعطا 
۴.۰۰ ۰.۷۲ 

بر  فالایق آمالدن 

و   مشالالالالکالالالت 

 موانع

۳.۷۸ ۰.۳۶ 

مؤثر مربوط به   هٔ مواجه  هٔ آموزان در حیطه، بیشالالالترین آگاهی دانش۱۱براسالالالاس نتایج به دسالالالت آمده از جدول شالالالماره 

بر مشالالالکالت و موانع  پالایین  ( وm:۴.۰۶مالدیریالت اسالالالترس ) ترین آگالاهی در این زمیناله مربوط باله مؤلفاله فالایق آمالدن 

(m:۳.۷۸می )  باشالالد. اما براسالالاس مقدارF  تفاوت معناداری بین میزان آگاهی در ۹۳و  ۳به دسالالت آمده و درجٔه آزادی

 های گوناگون مهارت مواجه مؤثر وجود ندارد. بنابراین فرضیه تحقیق رد و فرضیٔه صفر تأیید شد.مورد مؤلفه

 تماعی تفاوت معناداری وجود دارد.های گوناگون مهارت اجآموزان در مورد مؤلفهبین میزان آگاهی دانش

 آموزان : نتایج مقایسٔه میانگین اجتماعی دانش۱۱جدول شماره ی

 میانگین هامؤلفه مت یر
انالالالحالالالرا   

 معیار
F 

سالالالالالالطالالالن 

 معناداری

 اجتماعی

حالل تعالارد 

 و مشکالت
۳.۷۸ ۰.۵۴ 

۰.۷۲ ۰.۵۵ 

نالاله  مالالهالالارت 

 گفتن
۴.۰۳ ۰۵۲ 

رشالالالالالالالالالالالد  

ی  هالامهالارت

ارتالالبالالاطالالی  

 خوب

۳.۷۶ ۰.۶۱ 

مقالاومالت در 

برابر فشالالالالار 

 همساالن 

۳.۶۵ ۰.۴۲ 

ی اجتماعی مربوط به مهارت نه هامهارت، باالترین میزان آگاهی از ۱۱براسالالاس نتایج به دسالالت آمده از جدول شالالماره  

ی اجتمالاعی مربوط باله مقالاومالت در فشالالالار همسالالالاالن هالامهالارتترین میزان آگالاهی در حیطاله  پالایین  ( وm:۴.۰۳گفتن )

(m:۳.۶۵می )  بالاشالالالد. امالا براسالالالاس مقالدارF    تفالاوت معنالاداری بین میزان آگالاهی    ۹۳و  ۳باله دسالالالت آمالده و درجالٔه آزادی
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های گوناگون مهارت اجتماعی وجود ندارد. بنابراین فرضیه تحقیق رد و فرضیٔه صفر تأیید آموزان در رابطه با مؤلفهدانش

   شد.

  وناگون مهارت شناخت خطر تفاوت معناداری وجود دارد.های گآموزان در مورد مؤلفهبین میزان آگاهی دانش

 آموزان : نتایج مقایسٔه میانگین مهارت شناخت خطر دانش۱۲جدول شماره 

 میانگین هامؤلفه مت یر
انالالحالالرا   

 معیار
F 

سالالالالالالالطالالالالن  

 معناداری

شالالالنالاخالت 

 خطر

شالالناخت خطرات 

مالالالخالالالاطالالالرات   و 

 تهدیدکننده

۳.۹۳ ۰.۶۲ 

۰.۵۱ ۰.۹۲ 

شالالالالالالنالالالالاخالالالالت 

هالالالالالالای  زیالالالالالالان 

 دخانیات

۴.۰۱ ۰.۴۵ 

شالالالنالالاخالالت نقش  

در رسالالالالالانالاله هالالا 

بالالاله  گالالالرایالالالش 

 رفتارهای پرخطر

۳.۹۸ ۰.۷۳ 

ی شالالالنالاخالت خطر مربوط باله  هالامهالارت، بالاالترین میزان آگالاهی از  ۱۲بر اسالالالاس نتالایج باله دسالالالت آمالده از جالدول شالالالمالاره 

ی اجتماعی مربوط به خطرات ومخاطرات هامهارتترین میزان آگاهی در حیطه ( وپایینm:۴.۰۱های مواد مخدر)زیان 

تفاوت معناداری بین میزان  ۹۳و  ۳به دسالت آمده و درجٔه آزادی   Fباشالد. اما بر اسالاس مقدار  ( میm:۳.۹۳تهدید کننده)

بنالابراین فرضالالالیاله تحقیق رد و   هالای گونالاگون مهالارت شالالالنالاخالت خطر وجود نالدارد.آموزان در رابطاله بالا مؤلفالهآگالاهی دانش

 فرضیٔه صفر تأیید شد.

 :گیرینتیجهبحث و 

آموزان رابطٔه معناداری های اجتماعی دانشی خودمراقبتی با میزان آسالیبهامهارتبر اسالاس نتایج به دسالت آمده بین 

ی هالامهالارتهالای خودمراقبتی در مالدارس بالا ت ییر نگرش افراد و ایجالاد وجود دارد. این بالدین معنالاسالالالت کاله اجرای برنالاماله

 .کندمیهای اجتماعی ایفا ها نقش مهمی را در پیشگیری و کاهش آسیبالزم در آن 

ی  هالامهالارت( بیشالالالتر از میزان  :m  ۴.۱۳آموزان دختر )ی خودمراقبتی دانشهالامهالارتنشالالالان داد کاله میزان   نتالایج دیگر

( m:  ۳.۸۴آموزان پسالر )های اجتماعی دانش(اسالت. همچنین میزان آسالیبm:۳.۸۶آموزان پسالر ) خودمراقبتی دانش

های هرچند تفاوت معناداری بین میزان آسیب(است  m:۳.۷۲آموزان دختر )های اجتماعی دانشبیشتر از میزان آسیب

های اجتماعی در پسالالران و مقدار کم این برای آسالالیب  mمقدار بیشالالتر    آموزان دختر و پسالالر وجودندارد.اجتماعی دانش



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

300 
 

 توانالد باله این دلیالل بالاشالالالد کاله هالای اجتمالاعی میمت یر در میزان آسالالالیالب
 
هالای تعهالد دختران باله شالالالرکالت در کالس  معموال

باشالالد. همچنین اسالالتفاده از ماهواره، ارتباط با جنس مخالف و فعال در مباحث بیشالالتر از پسالالران می  فرهنگی و شالالرکت

توانند تفاوت کم میزان آگاهی در همین دالیل می  باشالد.زا در پسالران بیشالتر از دختران میگذراندن اوقات فراغت آسالیب

 باشد.  سو می( هم۱۳۷۸(، مردان پور )۱۳۸۷ی احمدی )هاپژوهشدختران و پسران را توجیه کنند. این نتیجه با 

های پردرآمد تفالاوت آموزان با خانوادهدرآمد و دانشهای کمآموزان با خانوادهی خود مراقبتی دانشهامهالارتبین میزان   

های  های پردرآمد از آموزشتواند به دالیلی چون برخورداری بیشتر فرزندان خانوادهاین نتیجه می معناداری وجود دارد.

ی هامهارتویژه، داشالتن اوقات فراغت بیشالتر در والدین پردرآمد برای مراقبت از فرزندان خود باشالد. پایین بودن سالطن  

های اجتماعی در این خانواده هاسالالت. درآمد خود علتی بر بیشالالتر بودن میزان آسالالیبهای کمخودمراقبتی در خانواده

اگرچه فقر و مشکالت اقتصادی و تالش برای به دست آوردن منابع مالی از طرق گوناگون و مش له زیاد والدین و کاهش 

 تند.  ها تأثیرگذار هسنظارت بر فرزندان نیز در افزایش این آسیب در این دسته از خانواده

آموزان و وپرورش بر میزان آگالاهی دانشهالای خودمراقبتی آموزشهمچنین نتالایج نشالالالان داد اگرچاله میزان تالأثیر برنالاماله

های باشد اما در برخی از مؤلفههای اجتماعی مربت ارزیابی شده و این میزان باالتر از میانگین معیار میکاهش آسییب

آموزان در ها نشالان داده که دانشدر خور توجه اسالت. تجزیه و تحلیل دادهشالود که هایی دیده میخودمراقبتی کاسالتی

ی هامهارتهای عزت نفس از  ها در مؤلفهبعد مراقبت شالالخصالالی آگاهی کمتری داشالالته و هم چنین میزان اطالعات آن 

ز مهارت  مؤثر، مقاومت در برابر فشالالار همسالالاالن ا  هٔ هی مواجهامهارتشالالخصالالی، فایق آمدن بر مسالالائل و مشالالکالت از 

باشالد که این امر اجتماعی و شالناخت خطرات و مخاطرات تهدید کننده از مهارت شالناخت خطر کمتر از سالایر مؤلفه می

ترین پیشالالنهاد در این پژوهش  وپرورش اسالالت. مهمها ی خودمراقبتی در آموزشنشالالان دهنده نیاز به بازنگری در برنامه

ها امکان آگاهی  وپرورش اسالالالت چرا که بدون بازخورد و بازنگری در برنامههای اجرایی آموزشتوجه به بازخورد در برنامه

ها وجود ندارد و چه بسالالا پس از مدتی آن راهکارها اثربخشالالی خود را ازدسالالت بدهند و یا نتواند خود را با  از اثربخشالالی آن 

 شرایط پیچیده جهان کنونی تطبیق دهند. پیشنهادهای دیگر در این زمینه عبارتند از: 

 سطن کالن در 

 پردازان تربیتی در برنامٔه اصالحی  استفاده بهینه از آرا و عقاید نظریه

 ریزی آموزشی  ی تربیتی و پیوند آن با برنامههاپژوهشبازاندیشی درتوجه به 

 اعتبارات مالی تأمین   بازاندیشی در مشارکت بخش خصوصی در

 ها گرایی در طراحی برنامهتوجه به جامع

 ریزی درسیهای درسی و برنامههای تولید محتوای کتابیوهبازاندیشی در ش

 وپرورش  توجه به عدم تمرکز آموزشی و انتظام بخشی به فرایند آموزش

 ها در جهان در حال ت ییر های تربیت معلمان و نقش آن بازاندیشی در شیوه

 وپرورش در سطوح متفاوت  بازاندیشی در اهدا  و اصول آموزش
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 دنیای تحصیل با شرایط واقعی دنیای بیرون توجه به ارتباط 

 های واقعی های مجازی با مسائل و مشکالت اجتماعمرتبط ساختن اجتماع

  ایرشتهبینتوجه به گسترش مطالعات  

 های یادگیری بازاندیشی در شیوه

 در سطن مدرسه  

قاضالی و... زیر نظر و   ،مشالاور  ،شالناسجامعه  ،شالناسروان   ،شالناسالی با حضالور پلیستشالکیل جلسالٔه کارشالناسالی آسالیب

 کارشناسی به مدیران مدارس. کامال  صورت های این جلسه بهوپرورش و انتقال یافتهتوسط ادارات آموزش

 ریزی بهتر.  ها برای برنامههای فرهنگی مدارس و شهرتوجه به تفاوت

خصالالالوی نوجوانالان بالا توجاله باله این کاله   هالای تربیتی باله والالدین در مورد نحؤه ایجالاد ارتبالاط بالا کودکالان بالهآموزش روش

 های نامناسب خانواده است. بسیاری از مشکالت بزهکاران ناشی از برخورد

 ایجاد مراکز تفریحی و فرهنگی برای اوقات فراغت نوجوانان 

فراهم کردن بسالتر آموزش برای کودکان محروم از تحصالیل با عنایت به این که تحصالیل نقش مهمی در جلوگیری از وقوع  

 جرم دارد. 

 منابع:

آموزان دختر و پسالالر. مجله علوم رفتاری. های فرهنگی و اجتماعی دانش(. مقایسالاله آسالالیب۱۳۸۷احمدی، خدابخش )

۲(۳.)۲۳۰-۲۲۱. 

 . تهران: انتشارات سروش.شناختیجامعههای (. نظریه۱۳۸۶آزاد ارمکی، تقی )

های خودمراقبتی ارتقاا دهنده سالالالمت و عوامل مؤثر بر آن. مجله آموزش و سالالالمت  (. رفتار۱۳۹۳آزاد بخت، مجتبی )

 .۲۰-۲۹(.  ۲)۱جامعه.  

(. راهنمای اصالالول خودمراقبتی در ۱۳۹۶جاللی ندوشالالن، امیر حسالالین؛ خادم الرضالالا، نوشالالین؛ ناصالالربخت، مرتضالالی )

 سالمت روان.تهران: مرکز مشاوره دانشگاه تهران.

 (.بررسی ناهنجاری در نوجوانان راهنمایی و دبیرستانی. علوم تربیتی، دانشگاه گیالن.۱۳۸۹راضیه )رضایی،  

های اجتماعی نوجوانان. فصلنامه رهیافتی ی زندگی راهکار پیشالگیری از آسالیبهامهارت(. آموزش  ۱۳۸۷رفاهی، ژاله )

 .۱۳۱-۱۴۶(.  ۲)۱نو در مدیریت آموزشی.

 .۱۳۹۴روزنامه هم شهری. بهمن  
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هالای خود مراقبتی افراد مبتال باله دیالابالت نوع دو. مجلاله  هالای علیتی در رفتالار(. نقش گرایش۱۳۸۹سالالالعالد آبالادی، منیژه )

 .۲۴۵-۲۵۱(.۳)۵علوم رفتاری. 

 شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات سمت.  (. آسیب۱۳۸۸صدیق سروستانی، رحمت الله )

های اجتماعی ایران. فصاللنامه سالالمت  شالناختی به آسالیب(. نگرشالی جامعه۱۳۹۴عبدالله ) صالرامی، حمید و هندیانی،

 .۱۱۳-۱۳۴(.۶)۲اجتماعی و اعتیاد، 

های اجتماعی در (. بررسالالی عوامل مسالالتعدکننده و بازدارندٔه بروز آسالالیب۱۳۹۰نفس، الهه )طباطبایی، موسالالی و آتش 

 .۹-۱۶(.۴)۶آموزان.رشد،  دانش

و   ۱۳۷۸-۱۳۸۷های  های اجتماعی جوانان در طی سالالال(. تحلیلی بر آسالالیب۱۳۹۱جمیله )  فتحی، سالالروش و فدوی،

 .۱۲۱-۱۴۴(.۸شناخی جوانان‚)فصلنامه مطالعات روان ۳عوامل مؤثر برآن.  

 .۲۸-۴۷(.۳)۳های اجتماعی. فصلنامه دانش انتظامی، (. جوانان و آسیب۱۳۹۲کوهی، کمال)

 .۱۳۴-۱۵۹( ‚ ۱۸) ۵(. امنیت و انحرافات اجتماعی. چا  پنجم، ۱۳۸۱منش، حسین )محبوبی

 (. بحران هویت و انقطاع فرهنگی. پژوهشکده تحقیقات اسالمی.  ۱۳۷۸پور، ناصر )مردان 

هالای اهالدا   (. ویژگی۱۳۹۰رضالالالا )نژاد، غالمحسالالالین؛ تالاجیالک، عزیزاللاله و زین آبالادی، حسالالالننالادری، امیر؛ حسالالالین

شالالناسالالی  های اجتماعی. فصالاللنامه روان آموزان دبیرسالالتانی با رویکرد پیشالالگیری از آسالالیبهای فوق برنامه دانشفعالیت

 .۷۲-۹۸(.  ۲۴)۸تربیتی، 

های اجتماعی.  (. تدوین سالالالند ملی کاهش و کنترل آسالالالیب۱۳۸۸وامقی، روشالالالنک؛ رفیعی، حسالالالن و مدنی، سالالالعید)

 .۶۷-۸۹(.۳۲)۹پژوهشی رفاه اجتماعی، –فصلنامه علمی 

Guang, Y., Feng, Z., Yang, G., Yang, Y., Wang, L., Dai, Q.,... & Zhao, M. (2017). Depressive 

symptoms and negative life events: What psycho-social factors protect or harm left-behind children in 

China?. BMC psychiatry, 17(1), 402.  

London ML, Ladewig PW, Davidson MC, Ball JW, Bindler RC, Cowen KJ. Maternal & child nursing 

care. New York, NY: Pearson; 2015.  
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 های الزم در تربیت نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیانبررسی زیرساخت

 3، شیرکوه محمدی2، سکینه جعفری*1محمد صادقی

 چکیده:  

های الزم در تربیت نیروی انسالانی در دانشالگاه فرهنگیان بود. پژوهش حاضالر  یرسالاختهد  اصاللی این پژوهش بررسالی ز

ها و مقاالت  نامهای شامل کتب، پایان آوری اطالعات از روش کتابخانهتحلیلی بود و جهت جمع-از نوع پژوهش توصیفی

ر دانشالگاه فرهنگیان ابتدا الزم  های الزم دآمده برای زیرسالاختدسالتهای بهمعتبر علمی اسالتفاده شالد. بر اسالاس یافته

های الزم که شالامل دو بعد شالرطها و پیشاسالت با تکیه بر اسالتراتژی کالن در سالطن دانشالگاه فرهنگیان مرکز، زیرسالاخت

های درسالی دانشالگاه فرهنگیان و کم کردن حجم روز شالود. لذا ت ییر بنیادین در سالرفصاللمدیریتی و گزینشالی اسالت، به

عنوان اعضالای وپرورش بههای عملیاتی، اسالتفاده از دکتر معلمان شالاغل در آموزشجم برنامهمطالب نظری و افزایش ح

ها و الزامات مدیریتی اسالالت. از سالالوی دیگر ت ییر در علمی دانشالالگاه فرهنگیان از ضالالروریات ت ییر در زیرسالالاختهیالت 

جایگاه معلم با توجه به اهمیت جایگاه معلم  ترین داوطلبان برای قرار گرفتن در سالالاختار گزینشالالی در انتخاب مناسالالب

ها و الزامات به معنای انجام این فعالیت تنها در آغاز اسالالتخدام و ناپذیر اسالالت. قرار گرفتن گزینش در زیرسالالاختاجتناب

های کاری معلم بررسالالی و پایش صالالالحیت نظران باید در طول دورٔه شالالروع به کار نیسالالت؛ بلکه طبق نظر غالب صالالاحب

بودند که گزینش ورودی نیازمند تجدیدنظر و اسالالتفاده از گزینش   نظران بر این عقیدهنجیده شالالود. صالالاحبمختلف سالال

ها و الزامات برای  سالالنج اسالالت. با فراهم کردن زیرسالالاختهای اسالالتاندارد و شالالخصالالیتکیفی، کمی، اسالالتفاده از آزمون 

ها و الزامات شالرط الزم  ساللم اسالت زیرسالاختدانشالگاه فرهنگیان تنها زمینه مسالاعدی برای تربیت معلم فراهم شالده و م

 برای تربیت معلم شایسته است.

 تربیت نیروی انسانی، دانشگاه فرهنگیان، زیرساخت گزینشی و مدیریتی:  کلیدوانه

 مقدمه

شده اسالالالت. شاهد این ادعا کشورهای ترین عامل توسالالالعه جوامالالالع شناخته  عنوان اولین و مهمامروزه نیروی انسانی به

هسالتند که عالرقم داشالتن ثروت و منابع طبیعی سالرشالار و به دلیل نداشالتن نیروی انسالانی کارآمد، در فقر نسالبی به  زیادی

برند و کشالالالورهایی کالالاله بالالالا فقالالالر منابع طبیعی، اما به دلیل وجود نیروی انسانی کارآمالالالد، در بهتالالالرین وضالالالعیت  سر می

ی بالالر روی منالالابع انسالالانی خالالود از طریالالق اند کشورهای پیشرفته در سالیافتگی قرارگرفتهتوسعه
ّ
یان گذشته با عزمی مل

ها به ثمر نشالسالته اسالت های آن ریزیاند و اکنون برنامهگذاری کردههای بهسالازی سالرمایهوپرورش و سالایر جنبهآموزش

اهمیالت   هالای دیگر ازوپرورش بالا توجاله باله تربیالت نیروهالای سالالالازمالان آموزش  .(۱۳۹۲)هوشالالالمنالد، حسالالالن نژاد و قزلبالاش،  

ها مورد تأکید قرار ای برخوردار اسالالت و اسالالتخدام معلمان و انتصالالاب مدیران شالالایسالالته در آن بیش از دیگر سالالازمان ویژه

اجتماعی اقتصالادی تبدیل   وپرورش را به یک عامل کلیدی در فرآیند رشالد و توسالعهٔ گذاری در آموزشگیرد و سالرمایهمی

 
 mohamad1009@yahoo.comکارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان،  1

 sjafari.105@semnan.ac.ir)نویسنده مسالول( استادیار دانشگاه سمنان،  2

 sh.mohammadi@semnan.ac.ir استادیار دانشگاه سمنان، 3
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هایی اسالت که در وپرورش ازجمله سالازمان (. آموزش۱۳۹۵ی و نیکنامی،  ؛ پیریای۱۳۹۲نماید )هوشالمند و همکاران،  می

ها و عملیالالالات آن در هالالالر جامعالالاله دارای حساسالالالیت خاصالالالی است. این حساسیت بیشتر به این دلیل است که فعالیت

تمالالالاعی  جانبه اجهای همهت ییر و تحوالت و پیشرفت  معالالالرد دیالالالد و مورد قضاوت همگالالالان است. از سوی دیگر، الزمهٔ 

وپرورش و نقش مؤثر آن در توسعه انسانی، پذیر است. با توجه به اهمیت آموزشوپرورش اثربخش امکان نیالالالاز به آموزش

روشالنی نقالالالالش فرهنگیالالالالان دارای تخصالص و تحصالیالت عالی را در توان بهاقتصالادی، سالیاسالی و اجتماعی جامعه می

نسالالالانی که توانایی همگام شدن با سرعت روزافزون ت ییرات و پرورش نیروی انسانی ماهر و متخصص دریافت. نیالالالروی ا

تواند نیروهای ماهر پرورش دهد انفجار دانش را داشته باشد. آنچه مسالاللم اسالالت تنهالالا نیالالروی متخصص و فرهیخته می

 (.  ۱۳۹۲)احمدی، رضازاده و صادقی، 

، شالالناخت و رفتارهای معلمان  در نگرش  هد  اصالاللی در دانشالالگاه فرهنگیان انتخابی درسالالت و ایجاد ت ییراتی مطلوب

یشالان اسالت تا این معلمان نیز  هاشالایسالتگیای شالدن و توسالعه نسالبت به حرفٔه معلمی و قرار دادن آنان در مسالیر حرفه

شالالالود جز  سالالالوی توسالالالعه باشالالالند و این میسالالالر نمیآموزان و حرکت بهبتوانند متضالالالمن ایجاد ت ییراتی مطلوب در دانش

رو برای ت ییرات  (. از این ۱۳۹۵خوبی برآید )محمدی و میکائیلو،  هنگیان از عهده رسالالتش بهکه دانشالگاه فر درصالورتی

سالالازی، حفظ، ارتقا و ارزشالالیابی متکی بر نظام های آن شالالامل جذب، آمادهمعلم و هریک از مؤلفهسالالاختاری باید تربیت

و بومی کشالور باشالد و با نگاهی نو و متناظر  های فرهنگی، اجتماعی نظری و ارزشالی اسالالم و هماهنس و سالازگار با ویژگی

های ملی و (. با توجه به ت ییرات مداوم اسالالتاندارد۱۳۹۶با اسالالناد باالدسالالتی مرتبط طراحی شالالود )کشالالاورز و مقدسالالی،  

ای نیازمند به اتخاذ تدابیر جدی و اثربخش اسالت و ی حرفههاشالایسالتگیجهانی آماده سالاختن معلمان برای دسالتیابی به 

 (. ۱۳۹۶تر شده است )مهدوی هزاوه، ملکی، مهرمحمدی و عباس پور،  های اخیر متفاوتتلقی از نقش معلمان در سال

پردازد دانشالالگاه  وپرورش میهایی که به تربیت معلمان و توانمندسالالازی نیروی انسالالانی آموزشترین نهادیکی از بنیادی 

توجهی به سالاختار مدیریت و گزینش در دانشالگاه فرهنگیان باعث خواهد شالد در سالطوح مختلف فرهنگیان اسالت که بی

تبع آن مالی و انسالانی شالده و به های بالقؤه به اتال  سالرمایه  وپرورش )مدیریتی و آموزشالی( تأثیر گذاشالته و منجرآموزش

کاهش کارآیی در تربیت نیروی انسالانی متخصالص و متعهد را به دنبال داشالته باشالد. مسالالله اصاللی پژوهش حاضالر این 

رش به وپروعنوان مرکز تربیت نیروی انسالانی آموزشاسالت که آیا جذب و تربیت نیروی انسالانی در دانشالگاه فرهنگیان به

پذیرد  در راسالتای داشالتن دانشالگاه فرهنگیان موفق رویکرد گزینشالی و مدیریتی دانشالگاه فرهنگیان درسالتی انجام می

 نیازمند چه ت ییراتی است 

 مبانی نظری

آموزان نیسالالالت؛ بلکاله  هالای دانشوپرورش تنهالا انتقالال میراح گالذشالالالتگالان باله نسالالالل جالدیالد و پرورش توانالاییهالد  آموزش

شناختی  گانه اعتقادی و اخالقی، سیاسی و اجتماعی، زیستی و بدنی، زیباییهای ششان در ساحتآموز پرورش دانش

باشالد. ازاین رو تربیت  وپرورش میای و درنهایت علمی و فناورانه از اهدا  فعلی نظام آموزشو هنری، اقتصالادی و حرفه

تا    کنالدمیت، زیرا سالالالکویی را برای معلمالان فراهم  وتربیالت دانسالالالترین وجاله تعلیمترین و حسالالالاستوان از مهممعلم را می
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ها را در خود توسالعه دهند )کشالاورز و را کسالب کرده و گرایشالات مربت، باورها و ارزش  هامهارتبتوانند دانش موردنیاز و 

 (.۲۰۱۳، 1؛ پاتانکار و جادهاو۱۳۹۶مقدسی،  

تر شالده و ایجاد ت ییر و بازنگری  تر و حسالاسگینبا توجه به اهدا  فوق، رسالالت دانشالگاه فرهنگیان در تربیت معلم سالن

آبادی، تواند گامی اسالالاسالالی در تحول نظام آموزشالالی بردارد )فیضهای دانشالالگاه فرهنگیان میدر سالالاختار و سالالیاسالالت

رود و (. معلم در مقالام سالالالرمالایاله نظالام آموزشالالالی، یکی از عوامالل اثرگالذار جالدی باله شالالالمالار می۱۳۹۶نژاد و شالالالفیعی،  علی

که طوریتواند با تأثیر بر روی سایر شرایط، مسیر تحول و موفقیت را هموارتر کند بهرسد میکه به نظر میای است گزینه

منالدی و تسالالاللط وپرورش درگرو میزان کالارآمالدی، صالالالالحیالت، عالقالهاین بالاور وجود دارد کاله تحقق هر آرمالانی در آموزش

 (.  ۱۳۹۶است )صدری، زاهدی و شفیعی،  یادگیری  –کننده بازده فرآیند یاددهی ای معلم و تعیینحرفه

جو دانشالالگاه فرهنگیان باید به صالالورتی باشالالد که فضالالای ایجاد تجربه را برای دانشالالجو معلمان فراهم کند که نیازمند به 

بایسالت موانع را از سالر راه بردارد و عواملی را که آنان را از تجربه و پیوند بین نظر و عمل اسالت. لذا دانشالگاه فرهنگیان می

(. دانشالگاه فرهنگیان با سالایر مراکز آموزشی تفاوت چشمگیری ۵۴:  ۱۳۸۶دارد را از بین ببرد )رئو ،  رین دور نگه میتم

شوند. بنابراین از ی دیگر مستقیما وارد محیط کاری میهادانشگاهرقم دارد؛ چرا که فار  التحصالیالن این دانشگاه علی

های گوناگون حرفه معلمی غوطه ور شالده و فنون  همان ابتدا بایسالتی دانشالجو معلمان را چنان پرورش داد که در فعالیت

باشد  و حرفٔه معلمی را به صورت عملی و اجرایی تجربه نماید. معلم باید سالمت کامل جسمانی و ظاهری آراسته داشته

(. داشالتن سالالمت روانی و فکری، ۲۱۶:  ۱۳۸۴نژاد، زارع زاده نجفی، اکبریان، انزایی، شالمس و همتی،  )نجفی، شالعاری

های خانوادگی، منش و شالالخصالالیت، طرز تلقی نسالالبت به شالال ل معلمی، اعتقادات و نظام ارزشالالی فرد داوطلب از ویژگی

عنوان معلمالان و مالدیران مالدارس باله ایفالای نقش  ه بالههالای گزینش دانشالالالجو معلمالانی هسالالالتنالد کاله در آینالدجملاله مالک

خواهند پرداخت. اعتقادات و نظام ارزشی دانشجو معلم به داوری درباره میزان وجدان کاری، تعهد و مسالولیت دانشجو 

طرز (. از سالوی دیگر  ۱۱۴:  ۱۳۸۱گیرد )جوادین،  ها قرار میها و انگیزهها، تالشپردازد و پایه و اسالاس درکمعلمان می

های وابسالالته به نگرش، تأثیر مسالالتقیم و پویا  تلقی فرد نسالالبت به شالال ل خویش بر واکنش فرد نسالالبت به تمامی موقعیت

عنوان یک سالالالازمان یاددهنده بطور مدام  (؛ لذا دانشالالالگاه فرهنگیان به۴۱۳:  ۱۳۸۱گذارد )پاشالالالا شالالالریفی،  برجای می

وتربیت رشد دهد.  د را در جهت شناخت و فهم مسائل تعلیمهای خوبایست در حال یادگیری و اصالح باشد و تواناییمی

بایسالت همگام با  های جدید میروز شالدن تکنولوژی و فناوریدانشالگاه فرهنگیان نیز با توجه ت ییر و تحوالت امروزی و به

 (.۱۳۹۵علوم روز حرکت نماید )محمدی و میکائیلو،  

 پیشینه پژوهشی

تحلیلی با بررسالی اسالناد و کتب و مقاالت مرتبط، در خصالوی رسالالت -وصالیفی( در پژوهشالی ت۱۳۹۵محمدی و میکائیلو )

وپرورش به های آموزشکنند که موفقیت و یا شالالالکسالالالت برنامهدانشالالالگاه فرهنگیان و تربیت نیروی شالالالایسالالالته بیان می

اید بسالالتری توانمندی و کارآیی معلمان بسالالتگی دارد. به عبارت دیگر برای پرورش دانشالالجو معلمانی باانگیزه و خالق ب

آموزان و محیط مدرسالاله در دانشالالجو معلمان ایجاد کند. و مربت را درباره دانش مناسالالب فراهم شالالود، و ذهنیتی سالالازنده

های آموزشالی خویش، انعطا  محیط آزادی عمل و اظهار نظر آزادانه و ورود دانشالجو معلمان به تصالمیم گیری در برنامه

 
1Patankar & Jadhav 
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مان در محیط آموزشالالالی، دقت کافی در گزینش دانشالالالجویان ورودی،  تربیالت معلم، تضالالالمین آزادی عمالل دانشالالالجو معل

ی کاربردی معلمی با برنامه کارورزی  هامهارتمدیران و اسالاتید شالایسالته، بازنگری و بازسالازی در محتوای دروس، افزایش  

 رهنگیان است.روز و کارآمد زمینه ساز تربیت معلم شایسته در دانشگاه فو توجه جدی به وسایل و ابزارهای آموزشی به

( در پژوهشالی با عنوان بررسالی شالرایط انتخاب و ارزیابی الگوی پذیرش دانشالجو در ۱۳۹۵خانی و طاهرخوانی )رسالتم 

پردازد و شالالرایط جذب و اسالالتخدام صالالورت کتاب خانه ای و تحلیل و بررسالالی اسالالناد و مقاالت مرتبط میتربیت معلم، به

دهد که  و جذب معلمان بررسالی شالده اسالت که نتایج پژوهش نشالان می  های اسالتخداممعلمان، نحوه گزینش معلم، شالیوه

  - در بحث توجه به اهمیت و ضرورت توجه به شرایط جذب و استخدام معلمان، توجه به خطوط راهنمای الگوی اسالمی

ایران و توسالالالعه در ابعاد مختلف، تحقق عدالت، ایجاد فضالالالای مناسالالالب باعث تحقق جهش بلند اقتصالالالادی و اجتماعی  

 .شودمی

دانشالجو در مراکز تربیت معلم کشالورهای ژاپن، اسالترالیا   سالازیآماده( در پژوهشالی روش جذب و  ۱۳۹۶سالنگری و آخش )

دهد کشالورهای نامبرده در بعد پذیرش و جذب در اند که نتایج پژوهش نشالان میو ایران را به شالکل تطبیقی بررسالی کرده

رهای مواردی مانند اتمام تحصیالت متوسطه و دارا بودن دیپلم، موفقیت در آزمون ورودی به هم شباهت دارند ولی کشو

تر های مختلف در مقایساله با کشالور اسالترالیا در زمینه جذب، حسالاسژاپن و ایران نسالبت به شال ل معلمی و انجام مصالاحبه

های  های اخالقی، اجتماعی، جسالمانی، نداشالتن سالوا پیشالینه، انگیزش و تواناییکنند؛ بطوری که صالالحیتعمل می

ر ایران به مواردی همچون سالالالن، معالدل، تعهالد گرفتن از سالالالنجنالد. همچنین در نظالام جذب کشالالالوعمومی را به دقت می

 شود.متقاضیان دوره نیز اهمیت داده می

( نقش مدیریت فراگیر را در تربیت معلم بررسالالالی نموده و کیفیت در تربیت معلم را در چهار  ۲۰۱۵) 1چائوهان و شالالالارما

وا و برتری در نتایج. ایشالالالان معتقد هسالالالتند که  حیطه معرفی کرده اند: برتری در اعتبار، برتری در منابع، برتری در محت

دهالد. برتری در متالابع، پشالالالتیبالان هسالالالتاله فنی یعنی فعالالیالت  برتری در اعتبالار توان جالذب داوطلبالان نخباله را افزایش می

 سالازیآمادهیادگیری اسالت. منظور از برتری در محتوا روزآمدی، شالمولیت و تنوع اسالت که از ارکان اصاللی فرایند -یاددهی

 آید و برتری در نتایج نیز اشاره به اثربخشی معلم دارد.ت معلم بشمار میو تربی

نیجریه معرفی و اجزای   3ای اسالتنادی، تضالمین کیفیت تربیت معلم را در ایالت کوارا( در مقاله۲۰۱۵)  2ایومی و فاتوکی

رهبری و مدیریت تربیت معلم،  شالمارند. این اجزا عبارتند از اسالتاندارد پیشالرفت تحصالیلی دانشالجو، کیفیت آن را بر می

نفعالان،  درسالالالی، کیفیالت مراقبالت، هالدایالت و حمالایالت دانشالالالجو، ارتبالاط بالا ذییالادگیری، کیفیالت برنالاماله-کیفیالت یالاددهی

 دانشجویان و جوامع.

 
1 Chauhan & Sharma 

2.Oyewumi & fatoki 

3  Kwara 
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( در مقالالاله ای بالا عنوان کیفیالت در تربیالت معلم، پالارامترهالای مختلف و مالدیریالت کیفیالت اثربخش  ۲۰۱۴)  1مالاخوپالادیالا

درسالی در دو بعد تالوری و عمل، تبادل  برشالمرده اسالت. طراحی برنامه سالازیآمادهر گذار بر کیفیت تربیت و  پارامترهای اث

های اصاللی برنامه تربیت  درسالی، ارزیابی دانشالجویان، تحقیق در تربیت معلم، پذیرش معلم و برنامه کارورزی هسالتهبرنامه

 اند.ترین پارامترها معرفی شدهمعلم و مهم

 وهششناسی پژ روش

های پژوهش در علوم تربیتی از روش اسالتنتاجی  تحلیلی اسالت که از بین روش-پژوهش حاضالر از نوع پژوهش توصالیفی

ها و مقاالت معتبر علمی نامهای شالالامل کتب، پایان اسالالتفاده شالالده اسالالت. جهت جمع آوری اطالعات از روش کتابخانه

ی  هاپژوهشوپرورش با اسالالتفاده از در آموزش اسالالتفاده شالالده اسالالت. به این صالالورت که نسالالبت به تربیت نیروی انسالالانی

های پژوهش پاسالب ها به سالؤالهای مدیریتی و گزینشالی مورد نیاز با بررسالی و ترکیب و مقایساله آن انجام شالده زیرسالاخت

 داده شده است.

   هایافته

رود که انتظار میچنان ن های دانشالگاه فرهنگیان در تربیت معلم شالایسالته آبسالیاری از پژوهشالگران بر این باورند که برنامه

باشالد. بخشالی از های الزم برای تربیت معلم شالایسالته میترین دلیل آن نبود الزامات و زیرسالاختاثربخش نبوده که مهم

توانند نقش  های فرادسالالالت میی فرهنگیان هسالالالتند که نهادهادانشالالالگاهها مربوط به بسالالالترهای خارج  این زیرسالالالاخت

م نمودن بسالترها داشالته باشالند. دو سالاختار اسالاسالی دانشالگاه فرهنگیان سالاختار گزینش  کننده و اثرگذاری در فراهتعیین

ریزی صالحین در آموزش و بهسالازی دانشالجو معلمان تأکید دارد. و سالاختار مدیریتی اسالت که سالاختار مدیریتی بر برنامه

ید توسالالط مدیریت های مدیریتی مجموعه عوامل اثرگذاری اسالالت که در بخش سالالیاسالالت کالن باالزامات و زیرسالالاخت

تواند از دکتر معلمان  دانشالگاه فرهنگیان طرح ریزی و اجرا گردد. دانشالگاه فرهنگیان در تدریس به دانشالجو معلمان می

اند و این افراد بهترین حلقه ها طعم و لذت معلمی را چشالیدهعلمی اسالتفاده نماید چراکه سالالهیالت عنوان اعضالای  به

تواند از طریق افزایش  سالالتند. از سالالوی دیگر توانمندی در دانشالالجو معلمان میوصالالل دانشالالجو معلمان و کالس درس ه

های عملی انجام گیرد توجه ویژه به کارورزی مناسب که توانمندی الزم را در دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان سرفصل

های طابق سالالرفصالاللی صالالورت گرفته بخش مهم نارضالالایتی دانشالالجو معلمان مربوط به عدم تهاپژوهشایجاد نماید. در 

های آموزشالالی  های واقعی یک معلم برای اداره کالس درس اسالالت. معلم شالالایسالالته نیازمند سالالرفصالاللنظری با نیازمندی

آموزد با  ی معلمی آشالنا سالازد. هر چه هماهنگی آنچه که در دانشالگاه میهامهارتمناسالب اسالت که بیش از پیش او را با 

تر خواهد بود. در نهایت برگزاری ود مطابقت بیشالالتری داشالالته باشالالد، موفقشالالآنچه که در کالس درس با آن در روبرو می

ای اسالالت که  های حرفهآزمون جامع و تایید صالالالحیت علمی دانشالالجو معلمان نیز از الزامات تربیت معلم با صالالالحیت

ظری و های درسالالی دانشالالگاه فرهنگیان و کم کردن حجم مطالب نم فول مانده اسالالت. لذا ت ییر بنیادین در سالالرفصالالل

علمی هیالت عنوان اعضالالای وپرورش بههای عملیاتی، اسالالتفاده از دکتر معلمان شالالاغل در آموزشافزایش حجم برنامه

 
1  Mukhopadhyay 
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ها و الزامات دانشالالگاه فرهنگیان و برگزاری آزمون جامع جهت تایید صالالالحیت علمی از ضالالروریات ت ییر در زیرسالالاخت

 مدیریتی است.

ترین دانشالجو معلمان برای قرار گرفتن در جایگاه معلم با  ر انتخاب شالایسالتهاز سالوی دیگر ت ییر در سالاختار گزینشالی د

وپرورش دانسالالالالت. توان دروازه ورود باله آموزشنالاپالذیر اسالالالالت. گزینش را میتوجاله باله اهمیالت جالایگالاه معلم اجتنالاب

ز تائید ای خطیر و حسالاس، بررسالی و پس اهای اخالقی، اعتقادی و سالیاسالی دانشالجویان جهت ورود به حرفهصالالحیت

های تحصالالیل و شالالود؛ اما آنچه مسالاللم اسالالت این اسالالت که در طول سالالالتحصالالیل به دانشالالجو معلمان داده می  اجازٔه 

های معلمی،  های دانشالالی و دیگر صالالالحیتهای کاری یک معلم نیز باید گزینش ادامه داشالالته باشالالد و صالالالحیتسالالال

آنچاله کاله بالایالد مالدنظر قرارداد این اسالالالت کاله در نظر گرفتن   بالایسالالالت همواره مورد نظالارت قرار گیرد.عالقاله و انگیزه نیز می

ها و الزامات به معنای انجام این فعالیت تنها در آغاز اسالالتخدام و شالالروع به کار نیسالالت؛ بلکه طبق گزینش در زیرسالالاخت

ی مختلف اعمال شالالود. اهمیت هاشالالایسالالتگینظران باید در طول دوره کاری معلم بررسالالی و پایش  نظر غالب صالالاحب

ای معلم را کمتر کسالی اسالت که انکار نماید، چراکه معلم اهمیت کارش این اسالت که با تعداد بسالیار زیادی نش حرفهگزی

انالد کاله  ای خود سالالالروکالار دارد. صالالالاحبنظران بر این عقیالدههالا و همکالاران در طول دوران حرفالهآموزان، خالانوادهاز دانش

شالود و گزینش  اولیه هیچگاه سالنجش شالخصالیت انجام نمی گزینش ورودی نیازمند تجدید نظر اسالت چرا که در گزینش

های مناسالب اسالتفاده از گزینش کیفی و کمی و اسالتفاده از صالرفا به صالورت کیفی اسالت. الزمه اسالتخدام معلم با ویژگی

ها و الزامات برای دانشالگاه فرهنگیان تنها زمینه سالنج اسالت. با فراهم کردن زیرسالاختآزمونهای اسالتاندارد و شالخصالیت

ریزی و آموزش الزم و مناسالب به توان امیدوار بود که با برنامهعدی برای تربیت معلم شالایسالته فراهم شالده اسالت و میمسالا

ها و الزامات شالرط الزم برای تربیت معلم توانمند و اثربخش معلم شالایسالته دسالت یافت. آنچه که مساللم اسالت زیرسالاخت

 است ولی شرط کافی نیست.

 گیریبحث و نتیجه

پردازد دانشالالگاه  وپرورش میهایی که به تربیت معلمان و توانمندسالالازی نیروی انسالالانی آموزشترین نهادیادییکی از بن

توجهی به سالاختار مدیریت و گزینش در دانشالگاه فرهنگیان باعث خواهد شالد در سالطوح مختلف فرهنگیان اسالت که بی

تبع آن های بالقوه مالی و انسالانی شالده و بهسالرمایهوپرورش )مدیریتی و آموزشالی( تأثیر گذاشالته و منجر به اتال   آموزش

کاهش کارآیی در تربیت نیروی انسالانی متخصالص و متعهد را به دنبال داشالته باشالد. هد  اصاللی در دانشالگاه فرهنگیان 

، شناخت و رفتارهای معلمان نسبت به حرفٔه معلمی و قرار دادن آنان انتخابی درست و ایجاد ت ییراتی مطلوب در نگرش

سوی آموزان و حرکت بهای شدن است تا این معلمان نیز بتوانند متضمن ایجاد ت ییراتی مطلوب در دانشدر مسیر حرفه

که دانشالگاه فرهنگیان سالاختارهای مدیریتی و گزینشالی خود را به روز شالود جز درصالورتیتوسالعه باشالند و این میسالر نمی

سالالالازی، حفظ، های آن شالالالامل جذب، آمادهمعلم و هریک از مؤلفهیترو برای ت ییرات سالالالاختاری باید تربنماید. از این 

های فرهنگی، اجتماعی و بومی  ارتقا و ارزشالالیابی متکی بر نظام نظری و ارزشالالی اسالالالم و هماهنس و سالالازگار با ویژگی

های ملی تانداردکشور باشد و با نگاهی نو و متناظر با اسناد باالدستی مرتبط طراحی شود. با توجه به ت ییرات مداوم اس

ای نیازمند به اتخاذ تدابیر جدی و اثربخش اسالت ی حرفههاشالایسالتگیو جهانی آماده سالاختن معلمان برای دسالتیابی به 

ی انجالام شالالالده در حوزه هالاپژوهشتر شالالالده اسالالالت. فزونی  هالای اخیر متفالاوتچراکاله تلقی از نقش معلمالان در سالالالال

های گذشالته به عامل اصاللی توسالعه و پیشالرفت جامعه یعنی معلم  زا در سالالتوجهی آسالیبکم  دهندٔه وتربیت نشالان تعلیم
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وپرورش اقرار ننماید. بیشالتر  جانبه کشالور با آموزشاسالت و کمتر کسالی اسالت به ارتباط مسالتقیم توسالعه و پیشالرفت همه

اند و به الزامات و ختهای معلم پردای حرفههاشالالالایسالالالتگیو   هامهارتی انجام شالالالده به شالالالناسالالالایی و تبیین هاپژوهش

های مورد نیاز کمتر توجه شالده اسالت؛ چنانکه گویا زمینه، سالاختار و الزامات برای تربیت معلم فراهم اسالت و زیرسالاخت

اکنون باید بر روی این زیربنای فراهم و آماده اقدام به تربیت معلم نمود. دانشگاه فرهنگیان جهت تربیت مؤثر داوطلبان 

هالای  بالایسالالالالت از طریق گزینش کمی و کیفی و اجرای آزمون بالا عالقاله و بالا انگیزه نیالاز دارد کاله میدر ابتالدا باله معلم  

های ها برای ورود به دانشگاه فرهنگیان دست یافت و از سوی دگر تجدیدنظر در سرفصلسنج به بهترین گزینهشخصیت

علمی و هیالت عنوان اعضالای با تجربه بهدرسالی و اسالتفاده از معلمان  های عملی در برنامهآموزشالی و گنجاندن سالرفصالل

تواند بخشالی از زیرسالاخت مورد نیاز دانشالگاه فرهنگیان را در نهایت برگزاری آزمون جامع علمی از دانشالجو معلمان، می

  وپرورش فراهم نماید.جهت جذب صحین و تربیت معلم توانمند را متناسب با نیاز روز آموزش

 منابع  

(. عوامالل مؤثر در تمالایالل باله ترک خالدمالت  ۱۳۹۲راز، فالاطماله بیگم و صالالالادقی، فرشالالالتاله )احمالدی، پروین؛ رضالالالازاده شالالالی

 .۷۳-۹۵(،  ۱)۱۰های نوین تربیتی، فرهنگیان دارای تحصیالت عالی )کارشناسی ارشد و باالتر(. اندیشه

 (. اصول روانسنجی و روان آزمایی، تهران: نشر رشد.۱۳۸۱پاشا شریفی، حسین )

وپرورش.  (. ارائه مدلی برای بهبود نظام انتصالاب و ارتقای مدیران آموزش۱۳۹۶، مصالطفی )پیریایی، حسالین و نیکنامی

 .۹-۲۸(،۱)۱۰ریزی در نظام آموزشی،  مدیریت و برنامه

 (. مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تهران: نشر نگاه دانش.۱۳۸۱جوادین، سیدرضا )

بررسالی شالرایط انتخاب و ارزیابی الگوهای پذیرش دانشالجو در تربیت  (.  ۱۳۹۵رسالتم خانی، رسالول و طاهرخانی، علی )

 .وپرورش، دومین همایش ملی تربیت معلم، اصفهان ها در ساختار آموزشمعلم و جایگاه آن 

 (. تربیت معلم و کارورزی، تهران: نشر روان.۱۳۸۶رئو ، علی )

دانشالالجو در مراکز تربیت معلم   سالالازیادهآم(. بررسالالی تطبیقی نحوه جذب و  ۱۳۹۱سالالنگری، محمود و آخش، سالاللمان )

 .  ۳۲-۷(،  ۳۷)۱۳کشورهای ژاپن، استرالیا و ایران. فصلنامه آموزش عالی،  

(. حلقاله مفقوده نظالام تربیالت معلم برای تحقق ۱۳۹۶صالالالدری، عبالاس؛ زاهالدی، انسالالالیاله و شالالالفیعی، فالاطماله صالالال ری)

شالاگردی نوین. دو فصاللنامه پژوهش در  -اسالتاد ای دانشالجو معلمان: کارورزی و کارآموزی با رویکردی حرفههاشالایسالتگی

 (۱)۱تربیت معلم،  

ای دانشالالجو  های حرفه(. سالالنجش صالالالحیت۱۳۹۶نژاد، معصالالومه و شالالفیعی، عبدالسالالعید )آبادی، مهدی؛ علیفیض

معلمان مرد رشالته علوم تربیتی سالال آخر دانشالگاه فرهنگیان سالبزوار. کارشالناسالی ارشالد، دانشالکده علوم تربیتی، دانشالگاه 

 رهنگیان.ف

معلم بالا توجاله باله اسالالالنالاد تحولی نظالام هالای نظالام تربیالت(. تبیین مؤلفاله۱۳۹۶کشالالالاورز، سالالالوسالالالن و مقالدسالالالی، زهره )

 .۷-۱۰،۲۹وتربیت رسمی و عمومی، فصلنامه پژوهش،  تعلیم
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همایش دومین   معلمان شایسته،(. رسالت دانشگاه فرهنگیان در تربیت۱۳۹۵محمدی، منیژه و میکائیلو، غالمحسین )

 معلم، دانشگاه اصفهان.ملی تربیت

معلم دوره درسی تربیت(. برنامه۱۳۹۶پور عباس )مهدوی هزاوه، منصوره؛ ملکی، حسن؛ مهرمحمدی، محمود و عباس

- ۷۴(،  ۱)۱معلم،  وپرورش. فصاللنامه پژوهش در تربیتابتدایی: ارائه الگویی همسالو با سالند تحول بنیادین نظام آموزش

۴۷. 

ی نژاد، زارع زاده نجفی، اکبریالان، انزابی، شالالالمس، قرآنی، کالارگر، کوشالالالافر، مرادی، همالت زاده، همتی نجفی، شالالالعالار

 وتربیت در مراکز تربیت معلم. مجموعه مقاالت برگزار شده در مرکز تربیت معلم عالمه امینی، تبریز.( تعلیم۱۳۸۴)

وپرورش و تأثیر آن بر رشالد ذاری در آموزشگ(. سالرمایه۱۳۹۲هوشالمند، محمود؛ حسالن نژاد، حسالین و قزلباش، اعظم )

 (.۱)۶اقتصادی کشورهای درحال توسعه برگزیده. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران. 

Chauhan, A. & Sharma, p. (2015). Teacher education and Total Quality Management (TQM). The 

International Journal of Indian Psycology. 2(2), 80-85.  

Mukhopadhyay, R. (2014). Quality in Teacher Education–Various Parameters and Effective Quality 

Management. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 19(2), 6671.  

Oyewumi, C. F., & Fatoki, O. R. (2015). Quality assurance in teachers’ education in Kwara State: 

Challenges and the way forward. Merit Research Journal of Education and Review, 3(2), 121.  

Patankar, D. P. & Jadhav, M. (2013). Role of teachers in curriculum development for teacher education. 

In for National Conference on Challenges in Teacher Education, Physical Education (Vol. 1).  
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 کاربرد رویکردهای نوین آموزش و بهسازی معلمان به منظور گامی در اصالح ساختار آموزشی

  1مریم نادری

 چکیده:  

و محور اصالالاللی و   بالاشالالالدایجالاد هرگوناله تحول بنیالادین در جالامعاله نیالازمنالد ایجالاد تحول در نظالام آموزشالالالی در آن جالامعاله می

بالدیلی در وتربیالت نقش بیترین رکن فراینالد تعلیمعنوان مهماسالالالاسالالالی در این تحول معلم اسالالالت و نحوه عملکرد او باله

هالای آموز دارد. معلمالان بالایالد دانش و توانالاییپیشالالالرفالت و تحول در ابعالاد مختلف اعتقالادی، اخالقی، اجتمالاعی و... دانش

سالالاز تکوین و تعالی آینده همگام سالالازند. بهسالالازی معلمان فرایند تعاملی، زمینهای خود را با تحوالت  تخصالالصالالی و حرفه

ای، دانش تخصالالصالالی، دانش، مهارت و نگرش تربیتی معلمان اسالالت. هد  مقاله پیوسالالته هویت اخالقی و تعهد حرفه

اصالالح سالاختار عنوان راهکاری در جهت ها و رویکردهای نوین آموزش و بهسالازی معلمان بهگیری از روشحاضالر، بهره

پذیرد. این روش به مطلوب بودن یا مؤثر بودن فرایند تحلیلی انجام می-آموزشالالی اسالالت. این پژوهش به روش توصالالیفی

های خود توجه دارد. بهسازی معلمان دارای پیامدهای زیادی برای معلمان،  پردازد و به کاربرد یافتهبهسازی معلمان می

نفس فرد،  شالالالد: ازجملاله منالافع فردی آن عبالارتنالداز: بالاال رفتن روحیاله و اعتمالادبالهبالاوپرورش و جالامعاله میسالالالازمالان آموزش

 هالا، انجالام ی فردی و کالاری، افزایش احسالالالاس امنیالت شالالال لی باله لحالاظ تقویالت توانمنالدیهالامهالارتهالا و  افزایش قالابلیالت

وری  زایش کارایی و بهرهشالال لی قوی و پایدار، افزایش حقوق و مزایا؛ در بعد سالالازمانی: افنحو مطلوب، رضالالایتوظیفه به

بیشالتر، ترک خدمت و غیبت کمتر، دسالتیابی به اهدا  سالازمان، جابجایی و انتقال کمتر، تقویت احسالاس تعلق و تعهد  

هالای  سالالالازمالانی مضالالالاعف؛ در بعالد اجتمالاعی دفالاع از حیرالت و اعتبالار سالالالازمالان، کمالک باله جلوگیری از بروز نالاهنجالاری

خانواده، حفظ اعتبار سالالالازمان و غیره خواهد بود در این نوع تحقیق اغلب  اجتماعی، کمک به دوام و اسالالالتحکام کانون 

گیرد. بهسالازی معلمان دارای پیامدهای زیادی برای معلمان، سالازمان  هایی در جهت اقدامات سالازنده، انجام میتوصالیه

ژوهنده، سالالرمایه  ، معلم پپژوهیدرسباشالالد. رویکردهای نوین آموزش و بهسالالازی معلمان؛  وپرورش و جامعه میآموزش

 باشند.  بهسازی می-شناختی، رویکرد تجربی و خودروان 

 بهسازی معلمان، اصالح ساختار آموزشی، رویکرد نوین:  هاکلیدوانه

 مقدمه:  

ها تأثیر مسالالتقیمی بر  وپرورش هسالالتند که افت کمی و کیفی آن معلمان یکی از ارکان مهم و اصالاللی در سالالاختار آموزش

های نظام آموزشالی هر کشالور بسالته به وجود معلمانی وپرورش دارد. از سالوی دیگر توفیق برنامهاهدا  و عملکرد آموزش

های تدریس و یادگیری  ی الزم برخوردار باشالالند، از روشای شالال لی و حرفههامهارتهای علمی و اسالالت که از صالالالحیت

آگالاهی داشالالالتاله بالاشالالالنالد، دانش محتوایی را بالداننالد و باله دانش چگونگی مالدیریالت کالس، اسالالالتفالاده از منالابع آموزشالالالی و 

 (.۲۰۱۳،  2های ارزشیابی، مجهز باشند)وایتروش

 
  email: m.naderi@cfu.ac.irمدرس دانشگاه فرهنگیان،  1

2-White  

mailto:m.naderi@cfu.ac.ir
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های دانشالالی و روشالالی خود را ارتقاا  معلمان باید بتوانند همسالالو با تحوالت علمی و متناسالالب با نیازهای جامعه، توانایی

یالادگیری متنوعی برای کسالالالالب عالادات و  داده و از موقعیالت یالادگیری مالادامهالامهالارتهالای  ببرنالد ی  العمر خود بهره 

وپرورش است. بهسازی  معلمان، شالرط اصاللی پیشالرفت و موفقیت آموزشدر واقع بهسالازی   .1(۱۳۹۱درسالی ملی،  )برنامه

ها را نسالبت به یادگیری، سالازد و آن ای، افراد را در برابر ت ییرات علمی، تکنولوژیکی و محیطی مجهز میو بالندگی حرفه

چنین ماده (.هم۵:  ۱۳۹۳سالازد )فتحی واجارگاه و همکاران،هایشالان متعهد میآموزش، بهبود عملکرد و ارتقای توانایی

ای معلمان از های اعتقادی، تربیتی، علمی و حرفهو توانایی  هاشالالایسالالتگیسالالند تحول بنیادین نیز توسالالعه مسالالتمر    ۱۳

رو وپرورش و رسالالالیدن به حیات طبیه، ذکر کرده اسالالالت؛ ازاینطریق سالالالازوکارهای اثربخش را جزا اهدا  کالن آموزش

درسالرلوحه کار شالورای توسالعه مدیریت و سالرمایه انسالانی کشالور قرارگرفته اسالت   وپرورش نیزبهسالازی معلمان وزارت آموزش

 (.۱۳۹۰وپرورش،  )سند تحول بنیادین نظام آموزش

بینی عنوان یالک فعالالیالت مسالالالتمر بالا تمهیالد شالالالرایط و پیشنظران، بهسالالالازی معلمالان بالهاز دیالدگالاه محققالان و صالالالاحالب

ی معلمی  هاشالایسالتگیکه فرایند مداوم رشالد و اسالتانداردسالازی  افتد. موفقیت این فعالیتسالازوکارهای خاصالی اتفاق می

گیرد، بیش از هر چیز وابسالته به حضالور فعال و خودانگیخته معلم اسالت. در چنین موقعیتی اسالت که یادگیری  را در برمی

یالک  عنوان گیرد. بهسالالالازی بالههالا مورد حمالایالت قرار میشالالالود و در هماله فعالالیالتعنوان یالک ارزش کلیالدی شالالالنالاختاله میباله

نیاز عنوان یک پیشپذیرد بههای گوناگون صالورت میفعالیت اسالاسالی که با بازاندیشالی مداوم عمل تربیتی و در پرتو روند

های گیری از روشگردد. بهسالالازی در واقع رویکردی منعطف به یادگیری با بهرهای معلم محسالالوب میبرای رشالالد حرفه

گیرنالد )سالالالاکی،  هالای خود قرار می، بالاورهالا و توانالاییهالامهالارتای  مختلف اسالالالت کاله درنتیجاله آن معلمالان در مسالالالیر ارتقال

۱۳۹۴.) 

های علمی، وپرورش ضالالروری سالالاخته عبارتند از: ت ییرات سالالریع در زمینهالزاماتی که بهسالالازی معلمان را برای آموزش

وجه بیشالالالتر به کیفیت ها و نیازهای افراد و گروههای گوناگون جامعه، تفناوری و ارتباطی، دگرگونی و افزایش خواسالالالته

سالالالازی معلمالان برای  وپرورش، جهالت دادن باله اسالالالتخالدام معلمالان جالدیالد، افزایش و حفظ مهالارت معلمالان، آمالادهآموزش

سازی معلمان برای احراز مشاغل باالتر،  ها، آمادههای رشد برای آن وسیله خلق فرصتآینده، ایجاد انگیزه در معلمان به

وری معلمالان و بهبود شالالال لی کاله درنهالایالت موجالب افرایش کالارایی و بهرهی، رضالالالایالتجلوگیری از ترک خالدمالت یالا جالابجالای

 (.۲۰۱۱، 2گردد )اوکرک و نیناآموزان مییادگیری دانش

وپرورش کشالور کمتر مورد توجه قرارگرفته و بیشالتر صالرفا و رغم اهمیت باالی بهسالازی معلمان، این مسالالله در آموزشعلی

شالده اسالت. در حقیقت بهسالازی معلمان به منزله یک پیوسالتاری اسالت که پیش از ه  خدمت پرداختبه بحث آموزش ضالمن

بابد. این در حالی اسالالت که در کشالالور  خدمت شالالروع و با آموزش، نظارت و حمایت مسالالالولین در حین خدمت تداوم می

، معطو  اسالالالت و هالای پیش از خالدمالت معلموتربیالت بیشالالالتر باله آموزشانالدرکالاران تعلیمریزان و دسالالالتکالانون توجاله برنالاماله

 
های درسالالی و تربیتی باید نقش مرجعیت معلم در هدایت تربیتی برای تقدم تزکیه بر تعلیم، غنی سالالازی محیط تربیتی و یادگیری،  )برنامه  3-4اصالالل - 13

های ازی دانش آموزان در فرآیند یادگیری و تربیت پذیری و ترغیب آنان نسالالالبت به یادگیری مسالالالتمر توجه نماید. همچنین زمینه ارتقاا صالالالالحیتسالالالفعال

م برای های الز ها و مهارتهای درسالی و تربیتی باید زمینه کسالب شالایسالتگی)برنامه 3-9ای و تخصالصالی معلم را فراهم سالازد( و اصالل اعتقادی، اخالقی، حرفه

 (.1391استمرار و معنادار شدن یادگیری و پیوستگی تجارب یادگیری در زندگی را برای دانش آموزان تأمین کنند )برنامه درسی ملی، 

2- Okereke  & Nnenna 
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ای معلمان در خدمت، کمتر مورد توجه واقع شالالده اسالالت؛ زیرا رویکرد تربیت حرفهموضالالوع بهسالالازی معلمان در حین 

وپرورش اسالت. لذا یک ای معلمان، آموزشهای تربیت حرفهکشالور یک رویکرد متمرکز سالنتی اسالت و مسالالول تمام برنامه

هالای اجرایی  هالای پیش از خالدمالت معلم وجود دارد در سالالالیالاسالالالتورهخواهالاناله کاله در الگوهالای اجرایی دمالدل تمالامیالت

(. آنچه که عمال و تحت این تمرکزگرایی، اتفاق افتاده اسالت اجرای  ۱۳۹۲خدمت نیز مشالهود اسالت)مهرمحمدی،  ضالمن

مدت، گسالسالته و خارج از بافت مدرساله و بدون مشالارکت معلمان اسالت که شالاید های ضالمن خدمت به شالکلی کوتاهآموزش

 (.۱۳۹۵ای معلم ایجاد کرده است )گندمی، گفت کمترین ت ییر را در باورها و عملکرد حرفه  بتوان 

امروزه با گسالالترش باورنکردنی ابزارها و فناورهای مجازی و ورود به واقعیت دهکده جهانی، بهسالالازی معلمان به یکی از 

های آموزشالی به دنبال  چیسالت  و نظام  وپرورش تبدیل شالده اسالت. اینکه هد  یادگیریها برای آموزشبزرگترین چالش

ای هسالالتند و معلمان باید دارای چه نوع شالالایسالالتگی باشالالند، سالالبب شالالده تا نظام دهندهپرورش چه نوع یادگیرنده و یاد

ای مواجهه گردد. سالالالابقههای بیی مورد نیاز برای بهسالالالازی معلمان با چالشهاشالالالایسالالالتگیوپرورش در زمینه  آموزش

های آکادمیک با  نش و مهارت مورد نیاز معلمان توسالالط نظام آموزش رسالالمی و فاصالالله بین آموختههمچنین عدم ارائٔه دا

 سازد.از پیش آشکار میخدمت را بیش  ای معلمان در حینکالس درس، ضرورت پرداختن به بهسازی و توسعه حرفه

 وپرورشبهسازی معلمان در سند تحول بنیادین آموزش

تحول بنیادین به مبحث آموزش، بهسالازی و نگهداشالت معلم تأکید ویژه شالده اسالت که برخی از در بحث راهکارهای سالند  

 این اهدا  و راهکارها عبارتند از:

هالای اجتمالاعی برای اعتالی فرهنالس عمومی در تکریم و ریزی و باله کالار گیری امکالانالات و فرصالالالتبرنالاماله-۱/۱۰راهکالار  

 پاسداشت مقام معلم.

 ار الزم برای تقویت جایگاه و منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان.ایجاد ساز وک  -۲/۸راهکار 

ای و ایجاد نظام ارزیابی صالالحیت معلمان شالامل شالایسالتگی های، اخالقی، اعتقادی، انقالبی، حرفه  -  ۱۱  /۴راهکار 

 تخصصی و ارزشیابی متناسب با مبانی و اهدا  سند تحول راهبردی.

ریزی درسالالی در های معلمان برای مشالالارکت مؤثر آنان در برنامهتقای توانمندیاسالالتقرار سالالازوکارهای ار   -  ۱۱  /۶راهکار 

 انجامد.ای آنان میهایی که به تقویت هویت حرفهویژه ساز وکارسطن مدرسه، به

ای به شالالالکل فردی و گروهی میان معلمان و های حرفهتوسالالالعه زمینه پژوهشالالالگری و افزایش توانمندی  -  ۱۱  /۷راهکار 

های باز آموزی مسالتمر علمی و تحقیقاتی و مطالعاتی و و دسالتاوردها در سالطن محلی وملی و ایجاد فرصالتتبادل تجارب 

 های پژوهشی معلمان.های الگوی تدریس برتر و اختصای اعتبارات خای برای فعالیتبرگزاری جشنواره

 وتربیت.های تعلیمو روشهای نظریه پردازی در علوم تربیتی های مادی و معنوی از کرسیحمایت-۴/۱۲راهکار 

دانش افزایی مسالالالتمرمعلمالان در حین خالدمالت و ارتقالأ شالالالان و مزلالت اجتمالاعی آنالان بالا تالأکیالد برنقش الگویی    -۱۰هالد   

 معلم.

 وتربیت رسمی عمومی یا رویکرد تعالی بخش و پویا و بالنده.ت ییر و نوآوری در نظام تعلیم  -۱۸هد   
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های ضالالمن خدمت معلمان و وایجاد سالالازوکارهای کارا و اثربخش در آموزش تسالالهیالت و امکاناتتأمین    -۲/۱۸راهکار 

 ای برای یادگیری مداومتقویت انگیزه ومهارت حرفه

 ارتقا و بهبود مستمر کیفیت نظام کارشناسی، مدیریت و راهبری آموزشی-۲۲هد   

 انسانیای برای منابع حرفه –طراحی و اجرای الگوی بالندگی ش لی   -۳/۲۲راهکار 

 بهسازی معلمان در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان 

وپرورش اسالالت که باید زمینه های اصالاللی دانشالالگاه، آموزش و بهسالالازی نیروهای انسالالانی فعلی آموزشیکی از مأموریت

 مدت و بلندمدت حین خدمت فراهم نماید.های کوتاهها را در قالب برنامهای آن آموزش حرفه

 :اهدا   -۲ماده 

ای منابع انسالالانی با تأکید بر پرورش  ی عمومی، تخصالالصالالی و حرفههاشالالایسالالتگی، توانمندسالالازی و ارتقای تربیت -۲

هالای هالای متقی، کالارآفرین، خودبالاور، خالق و توانالا در تولیالد علم، فنالاوری و نوآوری، متنالاسالالالب بالا مبالانی و ارزشانسالالالان 

 اسالمی و نیازهای جامعه.

ی منابع انسالانی و رصالد کردن هامهارتپژوهشالی و گسالترش دانش، بینش و  توسالعه زمینه پژوهندگی و تقویت روحیه -۵

 .وپرورشهای تربیت معلم و تحوالت علمی در حوزه علوم تربیتی و آموزشتحوالت نظام

براساس اهدا  کالن و راهکارهای بیان شده در اسناد باالدستی، معلمان برای ایفای نقش صحین خود در عصر حاضر  

 ی مشارکتی و معلمی دارند.هامهارتهای فعال تدریس، پژوهش و  و ارتقای توانمندی در روش  نیاز به بهسازی

 رویکردهای متداول در بهسازی معلمان 

 ایمحور برای رشد و بهسازی حرفه. رویکرد مدرسه۱

شالالکا  بین نظریه و های یادگیری سالالازنده گرایانه و مبتنی بر موقعیت و در راسالالتای کاهش  این رویکرد براسالالاس نظریه

عمل تربیتی شالکل گرفته اسالت. در رویکردهای سالنتی آموزش ضالمن خدمت معلمان، معلم در آن نقش دریافت کننده  

(؛  ۲۰۱۴،  1شالود )کندیدانش از یک فرد متخصالص را دارد و آموزش ها، منفک از بافت مدرساله و کالس درس ارائه می

د بهسالازی اسالت که هد  آن توانمند سالاختن معلمان در زمینه تساللط بر  اما در این رویکرد، اسالتفاده از راهبردهای متعد

باشالد. در آموزان در بافت مدرساله و کالس میهای یاددهی یادگیری و فهم فرایند یادگیری دانشموضالوع درسالی، روش

محور، پژوهش محور یالا رویکرد جالدیالد آنچاله مورد تالأکیالد اسالالالت، فراهم سالالالاختن یالک سالالالاختالار بلنالدمالدت، مالدرسالالاله

ای مورد  معلمان دیگر در پی سالالاختن دانش حرفه 2عنوان کسالالانی که با همیاریاسالالت که معلمان را به  محورگیرندهیاد 

. تالأکیالد بر همیالاری و همکالاری، مسالالالتلزم درگیر شالالالدن معلمالان در اجتمالاعالات یالادگیری  کنالدمینیالاز خود هسالالالتنالد، یالاری 

(،وگسالالترش و عمق بخشالالیدن به دانش محتوایی و پداگوژیکی، در اختیار  ۲۰۰۷اسالالت. به زعم روسالالمری و همکاران )

 
1 -Kennedy 

2 -Collaboration 



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

315 
 

ای، برانگیختن معلمان به کاربرد دانش های رشالالالد حرفهداشالالالتن زمان فراوان به منظور حل مسالالالالله همکارانه در محیط

هالای  امالههالای برنالو، از ویژگی  کنالدمیجالدیالد در عملکرد خود و ایجالاد ارتبالاطالاتی کاله یالک اجتمالاع یالادگیری را حمالایالت  

آفرین معلم، مسالالالتلزم یالادگیری معنالادار و تحول  کنالدمیشالالالود. این رویکرد، بیالان  ای بالاکیفیالت قلمالداد مییالادگیری حرفاله

هالای متمرکزی کاله در آن کننالد؛ بنالابراین بالایالد از برنالامالهتوجاله باله تجرباله و بالافالت ویژه ای اسالالالت کاله معلمالان در آن کالار می

هایی که  شالود، به سالمت برنامههای معلمان ارائه میر از نیازها، عالیق و انگیزهآموزش ها، خارج از بافت مدرساله و به دو

 (.۲۰۱۴، 1منطبق با شرایط، منابع و بافت محلی است، حرکت کرد )کولنر و جاکوبز

های آموزش و بهسالالالازی معلمان در بافت مدرسالالاله اتفاق بیافتد، متناسالالالب با معتقد اسالالالت درصالالالورتی که دوره 2برادلی

هالا در برابر ت ییر خواهالد شالالالد و در این صالالالورت مالدرسالالاله  معلمالان خواهالد بود و این امر بالاعالث کالاهش مقالاومالت آن نیالازهالای  

 در حال تالش برای توسالالعه تواناییتبدیل به یک سالالازمان یادگیرنده می
 
های خود، به شالالود که در آن همه اعضالالا دائما

و    3شالالود )صالالاباردگیری، یک اقدام جمعی تلقی میباشالالند؛ و فرایند یامنظور ایجاد پیامدهای مطلوب در سالالازمان می

توانند  شالالوند که می(. بدین ترتیب معلمان مجهز به خزانه وسالالیعی از راهبردهای یاددهی یادگیری می۲۰۰۶همکاران،  

 در کالس درس خود مورد استفاده قرار دهند.

الف: تدریس مسالالتقیم )کنفرانسالالها،    ای معلمان درون سالاله بافت رد میدهد:(، یادگیری حرفه۱۹۹۶)  4به زعم لیبرمن

، اقدام پژوهشالالی و...(، ج:  5های آموزشالالی و کارگاه ها(، ب: یادگیری در مدرسالاله )از دوسالالتان منتقد، هم مربیگریدوره

(، بافت چهارمی را تحت عنوان ۱۹۹۹یادگیری خارج از مدرساله )از طریق مشالارکت دانشالگاه و مدرساله و...(. البته دی )

 .کندمیآموز( معرفی  رس )از طریق واکنش دانشیادگیری در کالس د

تالا معلمالان تصالالالور مجری صالالالر  بودن را در مورد خود ت ییر دهنالد و   کنالدمیرویکرد مالدرسالالاله بنیالان، این امکالان را فراهم 

 هامهارت( که این موضالوع منجر به افزایش دانش و  ۱۳۹۵فرصالت تصالمیم گیری و اندیشاله ورزی داشالته باشالند )گندمی،

آموزان  شالود و از این طریق دانشها میدر آنان و در نتیجه بهبود فعالیت تدریس و رشالد شالخصالی، اجتماعی و عاطفی آن 

 کنند.نیز آموزش با کیفیت تری را دریافت می

 6. رویکرد شناختی۲

یکرد شالناختی اسالت. ازآنجاکه منظور از بهسالازی معلمان رشالد و توسعه  های نظری در بهسالازی معلمان، رویکی از رویکرد 

افتد. رویکرد شالناختی  نیز از طریق یادگیری اتفاق می هامهارتی مختلف معلمان اسالت و این رشالد و بهسالازی  هامهارت

و نیز در سطوح رشد  های یادگیری متفاوتی برخوردار هستندعنوان یادگیرندگان از سبکآموزد که معلمان بهبه افراد می

 
1 - Koellner & Jacobs 

2 -Beradlee 

3 -Sabar 

4 -Lieberman 

5 -Peer-Coaching 

6 - Cognitive Approach 
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ای هسالالالتنالد و هالای ویژهعنوان یالادگیرنالدگالان بزرگسالالالال دارای نیالازعالوه، معلمالان بالهو بهسالالالازی متفالاوتی قرار دارنالد. باله

   کندمیبندی شالالناختی بلوم یادآوری ها پاسالالب دهد. همچنین طبقههای بهسالالازی معلمان باید به این نیازبرنامه
 
که اوال

های بهسالازی تا حد امکان در سالطوح باالی شالناختی  مختلف متفاوت اسالت و باید برنامه  هایسالطوح شالناختی فعالیت

 عالوه بر بعد دانشالالی باید بر ابعاد نگرشالالی و مهارتی معلمان در طراحی دوره
 
ها توجه های بهسالالازی آن ارائه گردد، ثانیا

 معلمان در هر سالطحی که هسالتند نباید آن 
 
ها کمک کرد تا سالطن رشالد  نیم بلکه باید به آن ها را باهم مقایساله کشالود و ثالرا

های خودشالان را برای یادگیری و رشالد و بهسالازی شالناسالایی کنند )لوکین، کالرک، گامت، ویت خود را بشالناسالند و توانایی

ای  ای متنوع باشالد که طیف گسالتردهگونههای بهسالازی معلمان باید به(. برنامه۲۰۱۰،  1ورت، آکاس، کوک و رابرتسالون 

این اسالالت که    کندمیمند شالالوند. نکته مهم دیگری که رویکرد شالالناختی به افراد یادآوری ها بهرهمعلمان بتوانند از آن از 

مهارت و نگرش اسالالت. امروزه بر اسالالاس رویکرد   شالالد که اولویت یادگیری به ترتیب عبارت از دانش،درگذشالالته تصالالور می

به ترتیب نگرش، مهارت و دانش باشالد. نگرش و بینش انسالان در شالناختی اعتقاد بر این اسالت که اولویت یادگیری باید  

و دانش خود به نحو  هامهارتتواند از  داند در پی چه دانشی باید باشد و نمیاولویت است. اگر نگرش نباشد انسان نمی

شالند و (. معلمان اگر نگرش مربتی نسالبت به حرفه معلمی نداشالته با۱۳۹۳صالحین اسالتفاده نماید )خرازی و حجازی، 

 معتقد به حرفه گرایی در شال ل خود نباشالند، برنامه
 
ها قرار شالده موردپذیرش و اسالتقبال آن های بهسالازی طراحیاصالوال

 (.۱۳۸۹نخواهد گرفت. )میرکمالی،

 2پژوهیدرس. رویکرد ۳

رهنس  ای معلمان در مدرسالاله اسالالت و در عمل به گسالالترش ف  رویکردی نو برای بهسالالازی و پرورش حرفهپژوهیدرسا 

ای خود را سالالالازد تالا معلمالان از یکالدیگر بیالازمونالد، دانش حرفالهو محیطی را فراهم می  کنالدمییالادگیری در مالدرسالالاله کمالک  

آموزان  ارتقالاا دهنالد، به بازبینی و بازاندیشالالالی در رفتالار آموزشالالالی و تربیتی خود بپردازند و به نیالازها و نحوه تعالامل با دانش

، بر چرخاله یالادگیری گروهی، کیفی، مشالالالارکتی و مالداوم کالارگزاران پژوهیدرس(.  ۳۶:  ۱۳۹۴توجاله کننالد )سالالالرکالارآرانی،  

عنوان سالودمندترین،  آموزشالی اسالتوار اسالت. در واقع روش پژوهشالی مشالارکتی معلمان در کالس درس اسالت که از آن به

معلمان فرصالت    3مرل اقدام پژوهی  پژوهیدرساند. در  ای معلمان یادکردهترین و مؤثرترین برنامه پرورش حرفهکاربردی

یابند تا در طراحی، اجرا و ارزیابی با یکدیگر همکاری، همیاری و مشالالارکت کنند و مسالالائل درون مدرسالاله و کالس را می

بکالاونالد، جوابی بیالابنالد و آن را در عمالل بکالار بنالدنالد و در پالایالان یالک ارزیالابی گروهی از کالارآموزشالالالی یکالدیگر داشالالالتاله بالاشالالالنالد 

صالالورت گروهی در تدوین طرح درس، اجرا و مشالالاهده نتایج آن معلمان به  پژوهیدرس(. در  ۳۳:  ۱۳۹۴)سالالرکارآرانی،  

هالای تالدریس خود تالش کننالد برای اصالالالالح روشهالای خود را تبالادل و تعالامالل میکننالد، دیالدگالاهمشالالالارکالت و همکالاری می

نظری آموزش و یالادگیری را بیالاموزنالد،    کاله معلمالان مبالانیبیش از این  پژوهیدرسآموزنالد. در  کننالد؛ و از یکالدیگر میمی

هالای  هالای تالدریس، خودارزیالابی و فعالالیالتیالادگیری، ارزیالابی روش-ی علمی و کالاربردی مربوط باله فراینالد یالاددهیهالامهالارت

: گسالترش فرهنس یادگیری در مدارس، فراهم کردن محیط یادگیری معلمان  پژوهیدرسآموزند. اهدا   آموزشالی را می

 
1-Luckin, Clark, Garnett, Whitworth, Akass, Cook & Robertson 

2- Lesson study 

3 - Action research 
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ای معلمان، بازاندیشالی در رفتار خود، مشالارکت در تحول مسالتمر آموزش، رسالیدن به تولید دانش حرفه  از یکدیگر، ارتقا و

 های بهتر برای یاد دادن و یاد گرفتن.راه

سالالالازد و باله افزایش ظرفیالت مالدارس برای ترویج ای شالالالان توانمنالدتر می، معلمالان را در انجالام وظالایف حرفالهپژوهیدرس

هالای فردی و گروهی و  هالا و تجربالهای در مالدرسالالاله، تبالادل ایالدهباله کالار گیری دانش حرفاله  ، تولیالد و1یالادگیری سالالالازمالانی

را افزایش داده و درنتیجه زمینه ایجاد اجتماع یادگیرنده ای که به طور مسالالالتمردر   2گسالالالترش ظرفیت ت ییر خود پایدار

تلفیق   پژوهیدرسابراین در بن (.۳۹-۳۸:  ۱۳۹۴شالالود )سالالرکارآرانی،  تولید ادانش بهسالالازی  فعال اسالالت را موجب می

باشالالد و با انگیزٔه بهسالالازی کالس  ای معلم و بازسالالازی و نوسالالازی تجارب مینظریه و عمل اسالالت و هد  آن پرورش حرفه

 اجراست.گیرد و به شکل تیمی تنها در کالس درس و مدرسه قابلدرس انجام می

 یا اقدام پژوهی  4یا کارگزار فکور  3. رویکرد معلم پژوهنده۴

خواهالد بالا بالازتعریف نقش و معلم اسالالالت کاله میرویکرد معلم پژوهنالده مبتنی بر جنبش جهالانی برای بهسالالالازی تربیالت

توانمنالدیویژگی تصالالالویر پویالاتری از معلم و  از معلم پژوهنالده در ادبیالات  هالای حرفاله معلمی،  ارائاله سالالالالازد.  هالای وی 

ژوهش تعالاملی و پژوهش مبتنی بر عمالل نیز یالاد  وتربیالت بالا اصالالالطالحالاتی مالاننالد کالارگزار فکور، پژوهش عملی، پتعلیم

کلیالدی اسالالالتوار اسالالالالت کاله رویالدادهالای درون کالس موقعیالتمی بر این مفهوم  رویکرد معلم پژوهنالده  هالایی  شالالالود. 

تبیین نیسالتند. معلم در اینجا  ی کالسالیک و دانشالگاهی قابلهاپژوهششالوند که با تکیه صالر  بر فرد تلقی میمنحصالربه

. باله عبالارتی معلم در نقش پژوهشالالالگر برای تالدارک تالدریس مؤثر،  کنالدمیر از یالک بالازیگر منفعالل اجرا مراتالب فراتنقشالالالی باله

شالالود که خود باید فعاالنه  عنوان عنصالالری فکور در نظر گرفته می(. معلم پژوهنده به۱۳۹۱)سالالاکی،   کندمیایفای نقش  

بر  آموزان قالدم بردارد. بالا تکیالهکالس درس و دانشکالارگیری دانش بومی نالاظر بر نیالازهالای مسالالالتقیم  در مسالالالیر تولیالد و باله

یادگیری به کار بسالته و از این مسالیر موجبات توسالعه  -ظرفیت پژوهش، معلمان رویکرد حل مسالالله را در فرآیند یاددهی

سالالالازنالد. عالوه بر تالأثیر مربالت این اقالدام بر آموزش، شالالال الل معلمی از این طریق بالامعنی تر شالالالده و آموزش را فراهم می

 بهرهتیجه، روحیه معلمان بهبود میدرن
 
ای معلمان جریان  گیری از این رویکرد در مسالیر توانمندسالازی حرفهیابد و اصالوال

وتربیالت از حالافظاله (. لالذا، معلم پژوهنالده کلیالد ت ییر رویکرد در نظالام تعلیم۱۳۹۱، باله نقالل از سالالالاکی  ۲۰۱۰یالابالد )مرتلرمی

و بالا قلمالداد نمودن پژوهش باله منزلاله یالک فعالالیالت اصالالاللی برای    محوری باله خالقیالت محوری و پژوهش محوری هسالالالتنالد

معلمالان، بر ایجالاد فرهنالس پژوهش در مالدارس، از طریق گنجالانالدن تحقیق و کالاوشالالالگری در کالار روزاناله معلمالان تالأکیالد 

 شود.می

 
1 -Organizational Learning 

2 -Self-sustainable change 

3 - Teacher Researcher 

4 - Reflective practitioner 
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س کند   اسالالت. آنچه در رویکرد اقدام پژوهی اهمیت دارد آن اسالالت که فرد احسالالا 1روش معلم پژوهنده، ااقدام پژوهی

 گیرند  تواند منشالأ ت ییر مؤثری در موقعیت کاری خود باشالد. مسالائلی که موضوع اقدام پژوهی معلمان قرار میمی
 
  معموال

های بین آنچه قصالد ها و تفاوتگیرند؛ از اختال یابند، منشالأ میها را دشالوار و نامعین میهایی که آن ها و حوزهاز زمینه

 اتفاق ممی
 
 (؛  ۱۳۸۹زاده،  افتد )گلچین، بازرگان و حسنیشود و آنچه واقعا

 :2شناختی. رویکرد سرمایه روان ۵

این رویکرد مفهومی جدیدی اسالت که توسالط لوتانز معرفی شالده و ریشاله در رفتار سالازمانی مربت گرا و روانشالناسالی مربت 

های کارکنان اسالالت. درواقع، در رویکرد ظرفیتها و شالالناختی توجه به پتانسالالیلگرا دارد. فلسالالفه زیر بنایی سالالرمایه روان 

گونه موارد از طریق تقویت نقاط قوت کارکنان  شود تا اینها، اشکاالت و مشکالت تالش میجای توجه به ضعفجدید به

توان از آن برای خلق ای برخوردار اسالت که میهای ویژه(. این رویکرد نوین از قابلیت۲۰۱۱،  3وفصالل شالود )لوئیسحل

شالالناختی با  ای مربت روان شالالناختی یک حالت توسالالعهها اسالالتفاده کرد. سالالرمایه روان ت رقابتی پایدار در سالالازمان مزی

نفس/  برانگیز )اعتمادبههای زیر اسالت: متعهد شالدن و انجام تالش الزم برای موفقیت در کارها و وظایف چالشمشالخصاله

بینی(؛ پایداری درراه هد  و در صالالورت آینده )خوش  های حال وخودکارآمدی(؛ داشالالتن اسالالتناد مربت درباره موفقیت

ها و مشالکالت  لزوم ت ییر مسالیر رسالیدن به هد  برای دسالتیابی به موفقیت )امیدواری( و پایداری هنگام مواجه با سالختی

سالرمایه شالناختی فراتر از (. سالرمایه روان ۲۰۱۰،  4یابی به موفقیت )تاب آوری( )لوتانز، اوی، آویلیو و پیترسالون برای دسالت

دانید   و سالرمایه اجتماعی بر اچه کسالی که سالرمایه انسالانی بر اچه چیز میاجتماعی و سالرمایه انسالانی اسالت. درحالی

توانید بشالوید  تأکید دارد. )لوتانز  شالناختی برچه کسالی هسالتید  و چه کسالی میسالرمایه روان تأکید دارد،  شالناسالید را می

شناختی در کنار تأثیر مربت آن بر مت یرهای ظرفیت باالی سرمایه روان   (. نکته مهمی که در خصوی۲۰۱۰و همکاران،  

شالناختی به یک باشالد که باعث شالده اسالت سالرمایه روان مختلف فردی و سالازمانی وجود دارد قابلیت تقلید اندک آن می

 (.۲۰۱۰های معاصر تبدیل شود )لوتانز و همکاران،  مزیت رقابتی پایدار برای سازمان 

های فردی و ش لی،  زای درونی و بیرونی زیادی ازجمله مسالولیتلذا با توجه به اینکه حرفه معلمی دارای منابع استرس 

وآمد، اسالت، سالرمایه روانشالناختی به معلمان کمک  ناسالازگاری در مدرساله، سالطن انتظار باال از معلمان و مشالکالت رفت

هالای اسالالالترس زا، کمتر دچالار تنش شالالالده و در برابر مشالالالکالت تحمالل تتالا عالوه بر مقالابلاله بهتر در برابر موقعیال  کنالدمی

بیشالتری از خود نشالان دهند و خود را با شالرایط محیطی و کاری تطبیق دهند. این رویکرد همچنین تأثیر بسالیار زیادی بر  

 عملکرد معلمان و مت یرهای سازمانی مانند رضایت ش لی و تعلق سازمانی دارد.

 ایدر توسعه حرفه  5بهسازی -. رویکرد تجربی و خود۶

 
1 -Action Research 

2 -Psychological capital aproach 

3 -Louis 

4- Luthans, Avey, Avolio & Peterson 

5 -Self-development 
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گیرد. از این رو، های تصالالادفی و تجربی شالالکل میالف( یادگیری تجربی: بخش عمده یادگیری انسالالان توسالالط یادگیری

باشالد و باشالد. یادگیری تجربی بر اسالاس یک چرخه کار و تکلیف مینقش تجربه در یادگیری انسالان بسالیار با اهمیت می

بالاشالالالد. بر این ریزی برای دفعاله بعالد میدیالدن نتالایج، فکر کردن در مورد نتالایج، برنالامالهشالالالامالل چهالار عنصالالالر اقالدام کردن،  

افتد.  ای معلمان نیز توسالط یادگیری تجربی اتفاق میهای حرفهتوان عنوان کرد که بخش زیادی از یادگیریاسالاس می

ریزی مناسالب توسالط رار داد و برنامهای معلمی را مورد شالناسالایی قی حرفههامهارتاگر بتوان این فرایند توسالعه و رشالد  

هالای معلمالان سالالالریعتر رشالالالد کرده و باله بالالنالدگی  و توانالایی  هالامهالارتمعلم جهالت اسالالالتفالاده از تجالاربش صالالالورت بگیرد،  

 .رسندمی

،  هامهارتبهسالازی را فرایند اخودآغازی و توسالعه آکاهانه  -( خود۲۰۱۰)  1بهسالازی: بویس، زاکارو و ویسالکارور-ب( خود

تواند رسمی یا غیررسمی، دانند. این فرایند میری توسط خود معلمان را به صورت مستمر و درازمدت  میهدایت و رهب

در حین کار یا خارج از سالاعات کار باشالد. مفروضاله اصاللی این رویکرد آن اسالت که افراد مسالالولیت شالناسالایی و هدایت 

معلمان باید با شناسایی نقاط  کندمیرویکرد بیان   پذیرند. اینمحتوا، مکان، زمان و چگونگی رشد و بهسازی خود را می

 ریزی و اجرای بهسازی فردی خود را بر عهده گیرند.ضعف و قوت خود، مسالولیت اصلی برنامه

 های بهسازی معلمان روش

دیگر  ی هادانشالگاههای بلندمدت که در دانشالگاه فرهنگیان و  های بهسالازی معلمان در دو قسالمت دورهدر کشالورما دوره

 شالود و )برگزار می
 
مدت که به دالیل مختلف  کوتاه  2های ضالمن خدمتشالود( و دورهو منجر به مدرک تحصالیلی می  معموال

وپرورش در سالطن های درسالی و... همه سالاله توسالط وزارت آموزشهای درسالی، اصالالح محتوی کتابمانند ت ییر برنامه

 (.۱۸، ی  ۱۳۹۰گردد )سمیعی زفرقندی،مدارس، مناطق آموزشی، استان و یا به صورت ملی برای معلمان، برگزار می

دو طبقه اآموزش رسمی و غیررسمی  تقسیم نموده که آموزش رسمی یک نظام آموزشی  روشهای بهسازی معلمان را به  

ترتیب توالی زمانی که در بازه بین آموزش ابتدایی در سطن پایین و دانشگاه در بندی شده بهمدون سلسله مراتبی و رتبه

ر فعالیت آموزشالی خارج از نظام عنوان هگویند.آموزش غیر رسالمی بهسالطن باال سالاختار یافته اسالت را آموزش رسالمی می

باشالالد و بنا بر تعریف، عبارت اسالالت از: و هر نوع فعالیت آموزشالالی سالالیسالالتماتیک و سالالازمان یافته و رسالالمی آموزش می

های سالنی گوناگون از یافته که در خارج از چارچوب نظام رسالمی، جهت یادگیری موضالوعات مختلف در ردهغیرسالازمان 

گیرد؛ شالالامل تجارب رسالالمی )مانند شالالرکت در سالالازمان و یا بیرون سالالازمان صالالورت میکودکان تا بزرگسالالاالن در درون 

ای، ارشالالادگری و غیره( و تجارب غیررسالالمی )مانند مطالعات های رسالالمی، دانشالالگاهی، کارگاه ها، جلسالالات حرفهدوره

درمدرسالاله و  های غیررسالالمیهای تحصالالیلی، نشالالسالالتهای تلویزیونی مرتبط با زمینهای، تماشالالای برنامهنشالالریات حرفه

 به نقل از گندمی(.  ۲۰۰۹غیره(. )دمیرل، 

 
1- Boyce, Zaccaro & Wisecarver 

2-In-service 
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سالازمانی رسالمی مانند ضالمن خدمت در محل های درون های بهسالازی معلمان را به دو دسالته سالنتی )شالامل آموزشروش 

گری و آموزش ضالمن خدمت خارج از محل کار را شالامل شالرکت  ، مربی1کار شالامل کارآموزی، کارورزی، چرخش شال لی

هالای سالالالخنرانی، شالالالرکالت در سالالالازی شالالالده، شالالالرکالت در برنالامالههالای شالالالبیالهی علمی، آموزش در محیطهالادر کنفرانس

  -۲)اینترنت، اینترانت و اکسالالترانت(،  2بر شالالبکهآموزش مبتنی-۱داند( و نوین )شالالامل: سالالمینارهای شالال لی و... می

وکنفرانس، اودیوکنفرانس و ای یا تلویزیونی، ویدئدی، پخش ماهوارهدی، سالالیویخودراهبری کامپیوتری، شالالامل: دی

  3سالالالازمانی( تقسالالالیم کرده اسالالالت. )رابرت وونهای برون مربیگری و منتورینس، ارشالالالادگری وآموزش  -۳کنفرانس، تله

 (.۱۳۹۵به نقل از گندمی،   ۲۰۱۵

بندی ای غیررسالالمی  طبقهای رسالالمی و توسالالعه حرفه( بهسالالازی معلمان را در دو قالب اتوسالالعه حرفه۲۰۰۹دسالالیمون )

 نمود.

درسالی های یادگیری سالاختارمند با برنامههای یادگیری رسالمی عبارتند از: محیطای رسالمی: فرصالتالف( توسالعه حرفه

ها بیانگر اجزای اصالالاللی مدل آموزش  های تحصالالالیالت دانشالالالگاهی یا توسالالالعه معلمان. این دورهمخصالالالوی، مانند دوره

شوند. فرد براین است که معلمان دانش و  اخته میای نیز شنعنوان رویکرد سنتی بهسازی و توسعه حرفههسالتند که به

کنند. در بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکایی الزم های درسی به روز میها و دورهی خود را از طریق کارگاههامهارت

ای حرفهها شالالرکت کنند. این مدل هنوز کاربردی ترین نوع بهسالالازی و توسالالعه  اسالالت معلمان به طور منظم در این دوره

 شود.محسوب می

درسالالالی خاصالالالی یا محدود به محیط های یادگیری غیررسالالالمی، دارای برنامهای غیررسالالالمی: فرصالالالتب( توسالالالعه حرفه

های مشالارکتی، های فردی از قبیل مطالعه کتاب، مشالاهده کالس، فعالیتها شالامل کلیه فعالیتمشالخصالی نیسالت. آن 

شالالالوند که شالالالرکت در این های مطالعه میری، شالالالبکه معلمان و گروههای ارشالالالادگگفتگو با همکاران و والدین، فعالیت

 (.۱۶، ی  ۱۳۹۱ها اجباری نیست )طاهری،فعالیت

های بهسالازی معلمان، سالاختن اجتماعات یادگیری معلمان اسالت. منظور از اجتماعات یادگیری معلمان،  یکی از روش

سالالتند و در نتیجه به منظور بهبود عملکرد خود، گروهی از معلمان هسالالتند که دائما ومشالال ول کاوش در عملکرد خود ه

 (.۲۷۷، ی  ۱۳۹۵کنند )گندمی،معانی جدیدی را کشف و با دیگران مبادله می

مفهوم اجتماعات یادگیری بر دو مفروضالاله بنیادین اسالالتوار اسالالت: یکی آن که تجربیات زیسالالته روزمره معلمان، مبنای 

ای، منجر به افزایش دانش فعاالنه در اجتماعات یادگیری حرفهگیرد و دوم، مشالالالارکت جسالالالتجوی فهم و دانش قرار می

 (.۵۷، ی  ۲۰۱۴،  4آموز را در پی خواهد داشت )لیمای شده و نهایتا و افزایش یادگیری دانشحرفه

 
1 -Job Rotation 

2 -Web-based Trainin 

3 -Robert Vaughn 

4 -Lim  
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ها  عنوان یادگیرندگان بزرگسالال، در اجتماعات یادگیری مشالارکت فعال دارند و از طریق رسالانهدر حال حاضالر، معلمان به

های آموزشالالالی  های اجتماعی، دورهاندیشالالالی آنالین، شالالالبکهها، تلگرام، جلسالالالات همها، بال بزارهایی مانند ایمیلو ا

گسالالالترده آنالین که در تشالالالکیل اجتماعات یادگیری مؤثرند، امکان برقراری تعامل و تبادل گسالالالترده اطالعات را فراهم 

 (.۲۰۱۴،  1آورند )پولینمی

های علمی، تخصالصالی و اجتماعی با اهدا   رسالان، گروههای اجتماعی پیام، در شالبکههای اخیربه همین جهت در سالال

ها افراد فرصالت پیدا هایی هسالتند که در آن های اجتماعی مجازی، مکان متفاوت در بین معلمان تشالکیل شالد. این گروه

های آموزشالالی در ز طریق، وب سالالایتکنند تا خود را معرفی نموده و با سالالایرین ارتباط برقرار کنند و این ارتباطات را امی

سالازمانی و غیره حفظ نمایند؛ و با به کار  های درون های دیجیتالی، ایمیلهای مسالتقیم، خبرنامهدرون سالازمان، ایمیل

ها به طور بهینه در جهت اهدا  آموزشالالی اسالالتفاده کرد. امروزه ها در فرایند آموزش و بهسالالازی معلمان، از آن گیری آن 

ها از و آن  های آموزشالی آنالین را برای معلمان در همه جای دنیا فراهم سالاختهرنتی، امکان شالرکت در دورهابزارهای اینت

 های اجتماعی قادر به تبادل منابع و اطالعات با یکدیگر هستند.طریق شبکه

یادگیرندگان بزرگسالالال های کسالالب و انتقال دانش و ارائه مطالب آموزشالالی به های بهسالالازی معلمان، روشمنظور از روش

های گقنگوی زنده( یا غیرهمزمان، به شالالکل رسالالمی و تواند به صالالورت آموزش فعال همزمان )مانند اتاقاسالالت که می

های  ، آموزش2های خودآموزیریزی شالده بوسالیله سالازمان و یا خودراهبر صالورت گیرد؛ مانند شالیوهغیررسالمی، برنامه

غیره؛ امالا نکتاله مهم عالدم باله رسالالالمیالت شالالالنالاختن توسالالالعاله فردی و یالادگیری  گری و  کالسالالالی، اجتمالاعالات یالادگیری، مربی

 شود معلمان رغبت و تمایل کمتری به آن نشان دهند.وپرورش است که سبب میغیررسمی توسط آموزش

  گیرینتیجه

ترین راهکارهای ارتقای کیفیت آموزش و مدارس است، همچنین، امروزه توجه به آموزش و بهسازی معلمان یکی از مهم

وپرورش اسالت و سالازوکارهای حل این مشالکل به عواملی مانند ها برای آموزشترین چالشبهسالازی معلمان یکی از بزر 

وری، سالالمت محیط کار، و دانش معلمان، بهره هامهارتزی  اسالتفاده بهینه از معلمان، ایجاد روحیه پژوهشالگری، بهسالا

های  جانبه معلمان بسالتگی دارد. بر اثر بهسالازی، معلم به یکی از سالرمایهشال لی، روحیه کارگروهی و مشالارکت همهامنیت

منجر وپرورش  شالالالود که این امر به توسالالالعه پایدار، مزیت رقابتی و موفقیت آموزشفکری، عاطفی و اجتماعی تبدیل می

های بهسازی معلمان، خود بهسازی و خودبالندگی معلمان است، خودبهسازی به این نکته مهم  یکی از هد  گردد.می

های مختلف به دنبال پر کردن توجه دارد که تمام معلمان باید نیازهای یادگیری خود را شالناسالایی کنند و از طریق روش

العمر ها باید یادگیرندگانی مادامسالولیت یادگیری خود را بپذیرند. آن ای خود باشند و همچنین مهای توسعه حرفهخالا

های بهسالالازی نتوانند این احسالالاس را در العمر را فراهم نمایند. چنانچه برنامهباشالالند تا زمینه تربیت یاگیرندگانی مادام

هالای ر مورد چگونگی برنالامالهوپرورش، همواره دمعلمالان باله وجود آورنالد شالالالرایطی باله وجود خواهالد آمالد کاله در آن، آموزش

های که هد  اصالاللی این اسالالت که حرکت برنامهگیرنده باشالالد. در صالالورتیآموزشالالی و بهسالالازی معلمان خود، تصالالمیم

و مهیا کننده امکانات مورد نیاز را ایفا    کنندهتسالالهیلوپرورش تنها نقش  بهسالالازی در دسالالت خود معلمان باشالالد و آموزش

 
1 -Poulin 

2 - Self-based or Self-Study 
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سالازی از حالت اجباری و الزامی خارج شالده و مشالارکت فعال و تحقق اهدا  یادگیری  های بهکند. در این حالت، برنامه

تضالالالمین خواهالد شالالالد. تحقق این هالد  در مرحلاله اول مسالالالتلزم ت ییر فرهنالس و در مرحلاله بعالد ت ییر در سالالالاختالار  

ها، باور نگرشها و  وپرورش اسالالالت. تا زمانی که معلمان نسالالالبت به اهمیت یادگیری مدام العمر در بهبود فعالیتآموزش

پذیر نیسالت. در نقطه مقابل چنانچه این باور به وجود آید در نداشالته باشالند، ت ییر فرهنس در جهت خودبهسالازی امکان 

مرحله بعد باید ت ییراتی در سالاختار متمرکز و بورکراسالی اداری حاکم برآن در جهت تفویض اختیار به اسالتان ها، مناطق 

های دارای سالالاختار آموزشالالی کارآمد مانند فنالند یا سالالنگاپور، بخشالالی از برنامه  و مدارس صالالورت بگیرد، در کشالالورهای

آموزشالی مانند انتخاب کتاب، انتخاب معلم، هزینه کردن بودجه و غیره، بر عهده مدرساله و دسالت اندرکاران آموزشالی آن 

های کالن  اسالالالتای هد های کلی در ر ها صالالالرفا و بودجه و سالالالیاسالالالتامنا و...اسالالالت؛ و دولتهیالت مانند مدیر، معلم،  

و معلمی کارآمد و مقتدر باشالالد باید به   وپرورش به دنبال مدرسالالهآموزشالالی، کشالالور را به عهده دارند؛ بنابراین اگر آموزش

اندرکاران  دنبال ت ییر سالالاختار وتمرکززدایی باشالالد و با اسالالتفاده از سالالبک مدیریت مشالالارکتی زمینه مشالالارکت همه دسالالت

وپرورش برای رسالیدن به لذا با توجه به بررسالی ادبیات پژوهش آموزش ها را فراهم نماید.وادهوتربیت، معلمان و خانتعلیم

 بایست به سه اصل اساسی، همواره توجه داشته باشد:وضعیت مطلوب بهسازی معلمان، می

های کاری وهتواند دسالت یابد. مگر این که ابتدا در شالیوپرورش به هیو تحولی علمی یا نوآوری مطلوب نمیدر آموزش-

وتربیت را باید های تعلیمعنوان کارگزاران اصاللی، ت ییرات متناسالب به وجود آورد. رمز سالالمت و بالندگی نظاممعلمان، به

 در سالمت رشد و بالندگی معلم یافت.

دن معلمان اعم از شالاغل یا در حال تحصالیل، باید شالایسالتگی و صالالحیت پذیرش این حرفه را داشالته باشالند. معلمی کر -

ای سالنگین و پرمسالالولیت اسالت که شالاغالن و متقاضالیان ورود به آن باید کشالش ذهنی و به رغم تصالور برخی افراد، حرفه

 عاطفی الزم را داشته باشند.

ای معلمالان شالالالاغالل و تالازه  گالذاری مالادی و معنوی در حوزه تربیالت و بهسالالالازی معلمالان برای افزایش توان حرفالهسالالالرمالایاله-

گذاری را در جهت توسالالعه پایدار تا محلی باید با عزم و اراده، صالالورت گیرد و این سالالرمایه  اسالالتخدام شالالده، از سالالطن ملی

 کشور، تلقی کنند.

 منابع

 (. معاونت آموزشی دانشگاه.۱۳۹۱اساسنامه دانشگاه فرهنگیان)

 ریزی آموزشی.(. سازمان پژوهش و برنامه۱۳۹۱درسی ملی)برنامه

 نشناسی شناختی. تهران: انتشارات سمت(. روا۱۳۹۳خرازی کمال و حجازی، الهه. )

های بر آموزش و بهسالالازی کارکنان. ترجمه محمد قهرمانی و مرجان آریان فر. تهران: (. مقدم۲۰۱۳رایت، راجر کارت. )

 تحقیقات و آموزش مدیریت.  مؤسسهانتشارات 

 (. معلم پژوهنده، تهران: تربیت.۱۳۹۱ساکی، رضا. )

 درسی.، تهران: دانشنامه ایرانی برنامهپژوهیدرس(.  ۱۳۹۴ساکی، رضا. )
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ای جهانی برای بهسازی آموزش  ایده  -پژوهیدرس  -افزاییهای دانش(، مجموعه کتاب۱۳۹۴سرکار آرانی، محمدرضا )

 سازی یادگیری، تهران: مرآت.و غنی

های  صالالاللنامه نوآوریهای تکمیل و بهبود نظام ضالالالمن خدمت معلمان، ف(. روش۱۳۹۰سالالالمیعی زفرقندی، مرتضالالالی. )

 (.۱۰)۳۹آموزشی.  

وپرورش تدوین شالالالده با همکاری ( سالالالند تحول بنیادین نظام آموزش۱۳۹۰وپرورش )سالالالند تحول بنیادین نظام آموزش

 وپرورش.شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی وزارت آموزش

نامه دوره دکتری، دانشالالکده علوم پایان معلم،  ای معلمان در مراکز تربیت(، مدل توسالالعه حرفه۱۳۹۱طاهری، مرتضالالی )

 شناسی دانشگاه شهید بهشتی.تربیتی و روان 

سالالپرد )روندها و سالالناریوهای در حال  (، آموزش و بهسالالازی منابع انسالالانی به کجا ره می۱۳۹۳فتحی واجارگاه، کورش )

 شده در کارگاه آموزشی بهسازی منابع انسانی، تهران.ظهور(، اسالید ارائه

(. اقالدام پژوهی راهبردی برای بهبود آموزش و ۱۳۸۹زاده، رمضالالالان. )درضالالالا، بالازرگالان، عبالاس و حسالالالنگلچین، محمال

 تدریس. تهران: انتشارات سمت.

ای معلمان: تعیین عناصالالالر  (. به سالالالوی رویکردی مدرسالالاله بنیان در حوزه رشالالالد و بالندگی حرفه۱۳۹۵گندمی، فهیمه )

 .۱۲۱-۱۴۲(،  ۲)۱اساسی یک رویکرد اثربخش. فصلنامه علمی تربیت معلم فکور،  

 گرا و توانمندبخش با اسالتفاده از رهبری مربتگرا در کار: خلق سالازمان الهام(. روانشالناسالی مربت۲۰۱۱لوئیس، سالارا. )

 (. تهران: انتشارات پتروشیمی.۱۳۹۳کاوی. ترجمه محمد فروهر، عبدالرسول جمشیدیان و مریم قانع نیا )

درسالالی تربیت معلم و الگوی اجرایی مشالالارکتی آن، راهبرد تحولی برای تربیت معلم  (. برنامه۱۳۹مهرمحمدی، محمود)

 .۱-۲۶، صص ۵درسی، سال اول، شماره در ایران. نظریه و عمل در برنامه

 پردازان علم سازمان. تهران: یسطرون (. نظریه۱۳۸۹میرکمالی، سید محمد. )
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 های اصالحات آموزشی از دیدگاه نومعلمان در استان کرمانهای روانشناختی زمینهبررسی چالش

  2، محمدحسین سیستانی زاده1حسن زرگری

 چکیده:  

های روانشناختی اصالحات نظام آموزشی از دیدگاه نومعلمان استان کرمان انجام پژوهش حاضر با هد  بررسی چالش

آموختالٔه دانشالالالگالاه یفی از نوع پالدیالدارشالالالنالاسالالالی بود. حوزه پژوهش معلمالانع جوان دانشگرفتاله اسالالالت. روش تحقیق، ک

کننده با اسالالتفاده از روش نفر مشالالارکت  ۲۰فرهنگیان در اسالالتان کرمان بود. با توجه به رویکرد پدیدارشالالناسالالی تعداد 

ساختاریافته  نیمه گردید. ابزار پژوهش مصاحبهٔ   عنوان نمونه انتخابگیری هدفمند تا رسیدن به اشباع اطالعات بهنمونه

ای کالیزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت اعتباریابی  مرحلهآمده با استفاده از روش هفتدستهبود. اطالعات ب

ها اسالالالتفاده به عمل آمد. از تجزیه و کنندگان و تأیید صالالالحت آن ها به مشالالالارکتاهیم بدسالالالت آمده از طرح مجدد آن مف

عنوانع عوامل فرعی اسالالالتخراج گردید که در هفت شالالالاخه اصالالاللی تحت کد  ۴۶آوری شالالالده تعداد تحلیل اطالعات جمع

فرهنگی، منابع -ختاری، عوامل اجتماعیسالا-معیشالتی، امکانات زیرسالاخت، عوامل آموزشالی، عوامل اداری-اقتصالادی

های هفت گانه با  های پژوهش نشالان داد که این محورانسالانی و عوامل مربوط به فراگیران مورد بررسالی قرار گرفت. یافته

ینی، فرسالالودگی شالال لی، مسالالائل بشالال لی، امنیت روانی، حس بد نظیرخودکارآمدی، انگیزٔه  شالالناختیروان های  چالش

 یری، مداخله و... مواجه است.عاطفی، تعارد و درگ

 شناختی، نومعلمان استان کرمان های روان اصالحات آموزشی، چالش  وانگان کلیدی:

 مقدمه

های سالالم، بالنده، متعادل و رشالدیافته های مسالتعد به انسالان وپرورش از یک سالو تبدیل کردن انسالان ثمربخشالی آموزش

های متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصالادی نیازهای نیروی انسالانی جامعه در بخش کنندٔه اسالت و از سالوی دیگر تأمین

های جهانی از کوچک و بزر ، قدرتمند و ناتوان و دولت به چنین اهمیتی اسالالالت که در عصالالالر کنونی، همهٔ اسالالالت. نظر 

انند و برای همگانی، دوپرورش مردم خود را در شالمار وظایف اسالاسالی میصالنعتی تا در حال توسالعه، پرداختن به آموزش

گنجانند و درصالالالد های اسالالالاسالالالی و بنیادی خود میسالالالراسالالالری و حتی اجباری کردن آن، تعهدات سالالالنگینی در قانون 

 دهند.ای از تولید ناخالص ملی و بودجه عمومی کشور را به این امر مهم اختصای میتوجهقابل

وپرورش یکی از بزرگترین و گسالترده ترین  ام آموزشترین ارکان توسالعه هر کشالوری اسالت. نظوپرورش یکی از مهمآموزش

(. روند تحوالت موجود  ۲۰۰۰)بالدرسالتون،    کندمینظامات درون جوامع اسالت که سالرنوشالت جامعه را در دراز مدت تعین 

(. در کشالور ما نیز  ۱۳۸۶ناپذیر و جهانی سالاخته اسالت )سالرکارآرانی،  در دنیای امروز، اصالالحات آموزشالی را امری اجتناب

اسالت. اما نظام آموزشالی ما به دلیل سالنتی بودن  گرفته های مداومی برای اصالالح نظام آموزشالی صالورتگذشالته تالش از
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(. این باز ماندن از قطار تحوالت جهانی اهمیت ۱۳۸۳زاده، مناسالبت چندانی با ت ییر و تحول پیش آمده ندارد )ابراهیم

 .کندمییش از هر زمان دیگری دارای اولویت  و ضرورت بازاندیشی جدی در حوزه اصالحات آموزشی را ب

عنوان یک نظام های جامعه باشالد. بنابراین بهتواند بر اسالاس نقش سالنتی خود پاسالخوی نیازوپرورش دیگر نمیآموزش

(. در چنین وضالالالعیالت و شالالالرایطی ت ییر و نوآوری در ۲۰۱۱سالالالاختالارمنالد برای بهبود خود نیالاز باله ت ییر دارد )چنالس،  

تر و به موقع  وپرورش هوشالیارانهوالن و مدیران ارشالد وزارت آموزشالطلبد که مسالک ضالرورت اسالت و میوپرورش یآموزش

 در جهت ت ییر عمل نمایند.

ترین عنصالر مؤثر عنوان مهم(. از سالویی دیگر معلم به۱۹۷۴شالود )تافلر،  این سالیسالتم همیشاله در بطن جامعه ایجاد می

( معتقد اسالت که  ۲۰۰۴رود. به همین سالبب )سالرسالون  ن تحوالت به شالمار میعنوان کنشالگر میدانی در نقطه کانونی ایبه

 هرگونه ت ییر در مدرسه؛ باید از معلم آغاز شود.

ها و راهکارهای ایجاد اصالالحات در سالیسالتم آموزشالی و پرورشالی از وظایف  توان چنین برداشالت کرد که بررسالی زمینهمی

ای کالامالل و جالامع برای ایجالاد ت ییر و ، باله برنالامالههالاپژوهشهالا و  نهالادهالای پژوهشالالالی اسالالالت و بالایالد بالا اهتمالام باله بررسالالالی

 اصالحات رسید.

 با چالش
 
شالود که در این رو میهشالناختی، فلسالفی و... روبهای مختلف اجتماعی، روان رسالیدن به چنین آرمانی مساللما

از دیدگاه معلمان بررسالی   شالناختی برای ایجاد اصالالحات در نظام آموزشالیهای روان پژوهش سالعی بر آن داریم تا چالش

 کنیم.

با مخاطبان سالالالیسالالالتم آموزشالالالی    گیرد زیرا معلمان از نزدیکدر این پژوهش نظر و دیدگاه معلمان مورد بررسالالالی قرار می

ها( ارتباط دارند و مشکالت و موانعی که در راه رسیدن به وضعیت مطلوب وجود دارد را به خوبی آموزان و خانواده)دانش

وتربیت های تعلیم( معتقد اسالالالت معلمان نقش مهمی در به ثمر نشالالالسالالالتن افکار و ایده۲۰۰۵نیز )  کنند. آیزنرمیدرک  

ترین این دارند. عملکرد مطلوب یک معلم به مت یرهای متعددی وابسالته اسالت. خصالوصالیات روانشالناختی نیز یکی از مهم

ایانه معلمان در اصالالالحگر ای ههای روانشالالناختی با انگیزهشالالود که رابطه مت یرها اسالالت. در این مقاله تالش میمت یر

بیانگر آن اسالت که نشالاط و امید معلمان باعث افزایش سالطن توانمندی   هاپژوهشاسالتان کرمان مورد بررسالی قرار گیرد. 

شالالالود و ایجالاد روابط اجتمالاعی پربالار تری را در پی دارد )اسالالالتنس بری و ولف هوی.  و کفالایالت و کالارآمالدی داش آموزان می

۲۰۰۹.) 

 سلاالت پژوهش

 باشند های اصلی اصالح نظام آموزشی در این استان چه مواردی میدیدگاه نومعلمان استان کرمان، چالش از

 دارند   شناختیروان ها چه جنبه این چالش

 روش پژوهش

( توصالالالیفی اسالالالت؛ زیرا باله دلیالل مالاهیالت نالاپیوسالالالتاله و Phenomenologyاین پژوهش کیفی و از نوع پالدیالدارشالالالنالاسالالالی )

های متداولع کّمی اسالالتفاده کرد. برخال  تحقیقات کمی که  توان از روشهای روانشالالناختی نمیچالش  فردمنحصالالربه
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اسالت؛ در پدیدارشالناسالی هد   ای اسالت که نمونه از آن انتخاب شالدهها به جامعهعمده هد  عمومیت بخشالیدن یافته

(. پدیدارشالالناسالالی از انتزاعات نظری به واقعیت تجارب زیسالالته ۲۰۰۷های مورد نظر اسالالت )برنز گراپا، اصالاللی فهم دیده

 (.۱۹۸۲من،  )وون   کندمینزدیک 

سالاختاریافته اسالتفاده شالد اسالت. اندرمش  ها از پرسالشالنامٔه محقق سالاخته با سالؤاالت بازپاسالب نیمهآوری دادهبرای جمع

)برنز گراوا    شالودمی  سالاختاریافته حاصاللهای نیمهطریق اسالتفاده از مصالاحبهمعتقد اسالت دسالترسالی به تجارب زیسالته از 

۲۰۰۷.)   

های  ( اسالتفاده شالد که شالامل خواندن یافته۱۹۷۸ای کالیزی )مرحلهها از روش هفتسالپس برای تجزیه و تحلیل داده

ر رابطه با پدیده مورد کننده به منظور درک افراد و اسالالالتخراج جمالت مهم دمهم و هم احسالالالاس شالالالدن با افراد شالالالرکت

های بدسالت آمده، رجوع به مطالب  بندی مفاهیم و خوشالهمطالعه، دادن مفاهیم خای به جمالت اسالتخراج شالده، دسالته

کنندگان جهت ها به شالرکتها، توصالیف پدیده مورد مطالعه و در نهایت بازگردانی توصالیف پدیدهای دادهاصاللی و مقایساله

های اصاللی و زیر  آمده بود. سالپس کدگذاری به شالیوه کالیزی و اسالتخراج مضالمون بررسالی اعتمادپذیری نتایج بدسالت  

های اصاللی و فرعی اسالتخراج شالده ها نیز از طریق نمایشالان گذاشالتن مضالمون ها انجام گرفت. اعتبار نهایی دادهمضالمون 

  .با نومعلمان مورد بررسی قرار گرفت

وپرورش اسالتان کرمان بودند که  آموخته دانشالگاه فرهنگیان شالاغل در آموزشآماری این مطالعه نومعلمان دانش جامعهٔ 

  نفر از اعضالای این جامعه انجام شالد. به منظور   ۲۰ها ادامه یافت. در نهایت مصالاحبه با  گیری تا اشالباعع یافتهبه روش نمونه

لتالأمین   ارزیالابی  از روش  پالایالایی اطالعالات  گوبالا )روایی و  و  انتقالال۱۹۸۵ینکول  مرحلاله شالالالالامالل  در چهالار  پالذیری  ( 

Transferability)( موثق بودن ،)(Credibility  وابسالالالته بودن ،Dependability)  و تأییدپذیر بودن )Confirmability)  )

   (.۱۹۸۵استفاده شد )لینکول و گوبا، 

ی پدیدارشالالناسالالی سالالنجش روایی شالالد. به اهپژوهشاالت با مشالالورت یکی از اسالالاتید متخصالالص و با تجربه در زمینه  ؤ سالال

بنالدی باله تعالدادی از اعضالالالای  هالا ثبالت و ضالالالبط شالالالد و برای بالاورپالذیری پس از جمعمنظور تالأییالدپالذیری کلیاله مصالالالاحباله

 عودت داده شد تا صحت آن سنجیده شود. کنندهشرکت

 هایافته

مؤلفالٔه فرعی   ۴۶لفالٔه اصالالاللی و  هالای نومعلمالان در هفالت مؤهالا و دغالدغالهشالالالده، چالالشآوریپس از بررسالالالی اطالعالات جمع

 باشند.بندی گردید که به شرح زیر میدسته

 های اصالح آموزشی از نگاه نومعلمان چالش – ۱جدول شماره 

 مقوله فرعی مقوله اصلی

 معیشتی   –عوامل اقتصادی  
 دغدغه ش ل دوم

 حقوق ناکافی
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 امکانات زیرساخت

 عدم وجود وسایل کمک آموزشی به روز

 محدودیت منابع مالی

 توزیع نامناسب امکانات در مناطق

 در تربیت رسمی و عمومی هادستگاهعدم حمایت و مشارکت سایر 

 عوامل آموزشی

 های چندپایهمحدودیت زمانی در کالس

 های نوین تدریسروزرسانی شیوهعدم به

 اجرای نامناسب ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی

 توجه به رشد خالقیت و نوآوریعدم  

 حافظه محوری

 عدم تناسب محتوای کتب درسی با فرهنس بومی محلی

 عدم استفاده از تجربیات آموزشی سایر کشورها

 های جامعهناکارآمدی محتوای آموزشی بر اساس نیاز

 ساختاری -عوامل اداری

 گرایانههدفمندی نامعین و کلی

 مدیران دخالت نابجای 

 عدم توازن ساختار اداری

 در ارتقاا سازمانی هاشایستگیعدم توجه به 

 هاافزایش نامتعار  کمی بخشنامه

 ریزیعدم استفاده از دیدگاه معلمان در سطوح کالن برنامه

 فرهنگی   -عوامل اجتماعی

 عدم همکاری اولیاا

 هاحمایت ضعیف رسانه

 زدگیسیاست
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 منزلت ش لی

 ها با ت ییرات ارزشیابی کیفیعدم آشنایی خانواده

 کاهش اعتماد عمومی به معلمان 

 های تربیتی هدفمندخأل برنامه

 کنکور محوری

 های فرهنگیتفاوت

 ی زندگیهامهارتعدم توجه کافی به آموزش  

 نگاه سطحی حاکمیت

 منابع انسانی

 فرسودگی ش لی

 ای معلمان ی حرفههامهارتعدم آموزشی  

 استرس ش لی

 توزیع نامتوازن منابع انسانی

 افت کرامت انسانی

 تردید در خودکارامدی معلمان 

 عدم بینش واحد بین معلمان 

 استفاده از معلمان غیر بومی

 اختالل در امنیت روانی معلمان 

 در تدریسهای آنان عدم تناسب محتوای آموزشی معلمان با نیاز

 غیر هم تراز بودن اساتید دانشگاه فرهنگیان 

 تعارد بین نسلی معلمان 

 های نوینعدم توجیه معلمان سنتی با شیوه

 فراگیران 
 های فردیتفاوت

 اختالالت یادگیری
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ها،  از این مقولهشالوند. همچنین الزم به ذکر اسالت که ممکن اسالت برخی  ها در زیر به اختصالار توضالین داده میاین مقوله

 مسالله یا جنبه مشترکی داشته باشند.

 معیشتی –الف( عوامل اقتصادی 

اینگونه   ۳در ارتباط با این مقوله، افراد نمونه به دو مؤلفٔه حقوق ناکافی و داشالالتن شالال ل دوم اشالالاره کردند. برای مرال کد

 :  کندمیبیان 

باشالالد و این مسالالالله باعث افت کیفیت کم بودن حقوق می  امعلمان در مورد شالال ل دوم اسالالترس دارند که تنها دلیل آن 

 گردد. آموزش می

 .کندمیاقتصادی  استفاده  –های انجام اصالحات، از عبارت امحیط سیاسی در مورد اولویت  ۷یا کد 

( با هد  بررسالالی عوامل مؤثر بر فرسالالودگی شالال لی معلمان، ارتباط معنادار بین ۱۳۸۴غباری بناب، نبوی و شالالیرکول )

؛ به نقل از رضالالایی( نیز  ۱۳۷۹کنند. سالاللیمی و قضالالاوی ) ل دوم و بروز فرسالالودگی شالال لی در معلمان را مشالالخص میشالال

 داند.ترین منبع فشارزا در معلمان ایرانی میعنوان مهممسائل و مشکالت مالی و میزان حقوق معلمان را به

گردد، به مان منجر به اصالالح نظام آموزشالی میفیرسالتون در پژوهشالی با این هذ  که چگونه ت ییر در سالیسالتم حقوق معل

های گروهی اشاره کرد و این موضوع را ی پایه توسعه ش لی و انگیزشهامهارتمساللٔه پرداخت حقوق بر اساس دانش و 

وپرورش نیز حمایت  شالود و از سالایز اصالالحات در آموزشهایی که منجر افزایش انگیزش شال لی معلمان میجزا ظرفیت

 (.۱۳۸۴)کجبا  و پورکاظم،    کندمیمداد  ، قلکندمی

، به نقل از پنینگتون(، بر نیازهای فردی برای ایجاد رضالایت شال لی، انگیزه و تعهد در معلمان  ۱۳۸۴کجبا  و پورکاظم )

تأکید ای را مورد  العاده ش ل و آموزش حرفهعنوان زبان دوم، تأکید کرد و ضرورت توجه به پرداخت فوقزبان انگلیسی به

 دهد.قرار می

کننالد،  کننالد و درمورد آن ابراز نگرانی میهالای فکری کاله اکرر معلمالان بالا آن دسالالالت و پنجاله نرم میدر واقع یکی از دغالدغاله

تواند با فکر آزاد مسالائل اقتصالادی اسالت. معلمی یا به طور کلی فردی که درگیری ذهنی در مورد مسالائل مالی دارد نمی

 آن را برطر  نماید.  هایبه سیستم بنگرد و نقص

 ب( امکانات زیرساخت

یادگیری از مواد و وسایل -گیرد دارای دو ُبعد عینی و ذهنی است و هنگامی که در فرایند یاددهیانسان هر چه را یاد می

گردد. از این جهت این مواد همواره مورد شالود، هر دو ُبعد ذهنی و عینی یادگیری فعال میکمک آموزشالی اسالتفاده می

 (.۱۳۷۹است )یارمحمدیان و سمیعی،  پردازان علوم تربیتی بودهه نظریهتوج

های ها یا نهادهایی که از روشاسالت؛ افراد، سالازمان های متعدد، کارایی خود را نشالان دادهتکنولوژی آموزشالی در عرصاله

اند )فردانش و خود افزودهوری و اثربخشالی توجهی به بهرهاند، مقدار قابلپیشالنهادی علم تکنولوژی آموزشالی بهره گرفته
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باشالد (. وسالایل کمک آموزشالی عامل افزایش بازدهی آموزشالی چه از لحاظ کّمی و چه از لحاظ کیفی می۱۳۷۸شالاهین، 

 (.۱۳۷۹باشد )یارمحمدیان و سمیعی،  و اینگونه وسایل عامل مهمی در عینیت بخشیدن به محتوای دروس می

: اجدا از اینکه آیا مدارس چندپایه خوب اسالت یا بد و جدا از اینکه آیا  کندمیبه صالورت زیر به این مسالالله اشالاره    ۱۴کد 

اجرا هسالالت یا خیر، هایی در مدارس روسالالتایی با شالالرایط بد کالس و عدم امکانات و فضالالای مناسالالب قابلچنین کالس

ها اشالالرا  مام پایهشالالود تا معلمی که چندپایه را باید همرمان تدریس کند و بر فعالیت تسالالمت مدیرآموزگاری باعث می

اش در جایی غیر از کالس درس تلف ای را ارساالل کند و بدین ترتیب بخشی از انرژیداشته باشد، باید جواب بخشنامه

 شود. می

شالود فرایند آموزش با مشالکالتی  در واقع عدم مهیا بودن وسالایل و مواد کمک آموزشالی مناسالب در برخی مناطق باعث می

 روبرو شود.

: ا... همچنین با توجه به کمبود وسالایل مناسالب آموزشالی مرل لبتاب، کندمینیز در مورد محدودیت منابع بیان   ۱۷کد 

پرژکتور و تخته هوشالالمند یا حداقل وسالالایل آموزشالالی در مناطق روسالالتایی و مدارس کمتر پیشالالرفته باعث عدم انگیزه 

 موزشی توجه کافی و در حد مطلوب شود. شود و اگر به امور مالی و معلمان و همچنین وسایل و ابزار آمی

که از عبارت ارفع تبعیضالالات مالی  اسالالتفاده کردند که نشالالان از نارضالالایتی در مورد توزیع   ۱۹برخی از معلمان نظیر کد 

 نامناسب امکانات در مناطق دارد.

 اند.اشاره کرده  در تربیت رسمی و عمومی از مواردی است که معلمان به آن  هادستگاههمچنین عدم مشارکت سایر 

 ج( عوامل آموزشی

یافته و محروم از متناسالب نبودن محتوای کتب درسالی با فرهنس بومی مناطق مختلف به خصالوی مناطق کمتر توسالعه

پذیری اندک و یا حتی عدم انعطا  شالوند. خشالک بودن و قابلیت انعطا رو میههایی اسالت که معلمان با آن روبدغدغه

شالود. این موضالوع باعث عدم پیشالرفت  یادگیری می-رسالی باعث بروز مشالکالتی در روند یاددهیهای دها و برنامهکتاب

شالالود که هم احسالالاس خودکارآمدی و هم انگیزه عنوان بازخوردی منفی برای معلم تلقی میشالالود و بهآموزان میدانش

 دهد.معلم را کاهش می

اسالالت و عقیده دارد که باید در به آن اشالالاره مسالالتقیم کرده  ۹هایی اسالالت که کد امحتوای آموزشالالی و درسالالی  از اولویت

 های آموزشی قرار گیرد.دستور کار اصالح در برنامه

همچنین برخی از محتواهای آموزشالالیع کنونی از نظر نومعلمان نارکارآمد هسالالتند و یا کارایی کافی را در برآورده سالالاختن 

دادند، محتوایی که آموزش داده  م نمونٔه مورد پژوهش را تشالکیل مینیازهای جامعه را ندارند. به عقیدٔه معلمانی که حج

در این مورد   ۱۱شالالالود تنالاسالالالب انالدک و یالا حتی در برخی موارد هیو تنالاسالالالبی بالا نیالازهالا و انتظالارات جالامعاله نالدارد. کالد  می

ی مهارتع جدای از آموزان داراهایی که همیشالاله دارم، ایجاد مدارس کارآفرین و دانشگوید: ایکی از درگیریاینگونه می

 .کندمیای و مشاغل با مدارس  اشاره وحرفهانتگرال و مشتق است . وی در ادامه به اپیوند بین مراکز فنی
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وپرورش سالایر کشالورهاسالت؛ در اسالتفاده از تجربیات آموزشاند، عدمهایی که نومعلمان به آن شالاره کردهاز دیگر چالش

تطبیقی در سالالالیسالالالتم آموزشالالالی کنونی. ی ضالالالعیف آموزشهالاواقع این موضالالالوع نقالدی اسالالالالت باله فعالالیالت وپرورش 

هالای وتربیالت یالا همالان علوم تربیتی اسالالالت کاله باله مطالالعالٔه نظالامهالای دانش تعلیموپرورش تطبیقی، یکی از شالالالاخالهآموزش

، های آموزشی وجود دارندهایی را که میان عوامل این نظامها و تفاوتوپرورش کشورها پرداخته، شبهاتمختلف آموزش

 مسالالائل آموزشمورد تطبیق و مقایسالاله قرار می
ّ

ی  دهند. این رشالالتٔه علوم تربیتی، از طریق جسالالتجوی راه حل
ّ
وپرورش مل

 اند، تکرار ننمایند.خود را بهبود بخشیده، و همان اشتباهاتی را که دیگران داشته

وپرورش  به این پیشالرو در آموزش ( با عنوان کردن عبارتع ا همکاری و کمک گرفتن از کشالورهای۸یکی از معلمان )کد 

 نماید.موضوع اشاره می

ای اندیشالالید. حفظ کردن و به های آموزشالالی معضالاللی اسالالت که از نظر معلمان باید برای چارهمحوری در برنامهحافظه

آموزان اسالت تا حدی که آن را معیاری برای سالنجش  ی دانشهامهارتها یکی از خاطر سالپردن و یادآوری مجدد آموخته

ها یا بهتر بگوییم محفوظات دانند؛ به طوری که به هر میزان حجم آموختهآموز میمیزان معلومات و بهره هوشالالالی دانش

آموز از معلومات بیشالالتر و بهره هوشالالی باالتری برخوردار اسالالت.اما، آیا  ها کمتر باشالالد، دانشباالتر و سالالرعت یادآوری آن 

فوظات طوطی واری اسالت که پس از مصالر  به سالرعت از ذهن گریخته و پذیریم که بسالیاری از این معلومات تنها محمی

ها و در ها اسالالت؛ چرا که بی تردید اصالالول صالالحیحی برای آموزش آن ها نیاز به مطالعه مجدد آن برای یادآوری مجدد آن 

 ها وجود نداشته است.نتیجه به ذهن سپردن آن 

آموزان، و صالالالالحالات در زمیناله محتوای دروس باله دانشهالای اصالالالالحالات آموزشالالالی، اادر بیالان اولویالت  ۶برای مرالال کالد  

: ا... و آموزش فقط حالافظاله کنالدمیو همچنین در اداماله بیالان    کنالدمیکالاربردی کردن این محتوا  را اولیتی مهم تلقی  

محور را بیان اسالت، نه علمی و کاربردی. ؛ وی به این صالورت، معضالل آموزش حافظهمحور و صالرفا برای نمره گرفتن شالده

 دارد.و فاصلٔه محتوای آموزشی با مسائل کاربردی را بیان می  کندمی

های  شالالالود، کمبود وقت، یابهتر اسالالالت بگوییم محالدودیت زمانی در کالسهایی که بیالان میاز دیگر مشالالالکالت و چالش

برای  شالده  تعیین های آموزشالی از پیشهای چندپایه اسالت. متناسالب نبودن زمان با برنامهآموزشالی به خصالوی در کالس

شالالود. از طرفی کم بودن زمان برای آموزش مطالبی که باید آموزش  معلمان، باعث ایجاد دغدغه فکری برای معلمان می

. برای مرال بعضالی مطالب به کندمیشالود که این نیز به نوبه خود مشالکالتی را ایجاد  داده شالود باعث آموزش سالطحی می

  ۱۴دی منفی برای تدریس معلم باشالد. همانطور که قبال  گفته شالد، کد تواند بازخور شالوند و این میخوبی یادگرفته نمی

هالا اشالالالرا  پالایاله را بالایالد همرمالان تالدریس کنالد و بر فعالالیالت تمالام پالایاله  هالایش عنوان کردنع امعلمی کاله چنالددر بین صالالالحبالت

 نماید.ها را بیان میهای فشرده و کمبود وقت برای اجرای مناسب آن داشته باشد...  نارضایتی از برنامه

های تاریخی و اسالالت، این مقوله را به دو نوع روشهای تدریس ارائه شالالدههایی که برای انواع روشبندییکی از تقسالالیم

هایی که در هاسالت. شالیوهها و شالیوهروز رسالانی این روشای که ضالرورت دارد، به. مسالاللهکندمیهای نوین تقسالیم  روش

روزرسالالانی و با فرهنس منطقه و شالالرایط و امکانات موجود  گیرند، باید بهمی یادگیری مورد اسالالتفاده قرار-فرایند یاددهی

در این زمیناله   ۱۴خورد؛ برای مرالال کالد  هالای معلمالان باله چشالالالم میشالالالونالد. این مسالالالاللاله در بین صالالالحبالت  مطالابقالت داده
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کالار، از ههالای جالدیالد آموزشالالالی و انتقالال تجربیالات جالدیالد باله معلمالان کهنالگویالد: ابیشالالالتر در زمیناله آموزشالالالی و تکنیالکمی

 باشد. های ایجاد اصالح میاولویت

های روزرسالانی مسالتلزم تالش و پشالتکار معلمان اسالت که نیازمند داشالتن انگیزه اسالت. البته فراهم آوردن زیرسالاختبه

های معلمی )در دورٔه تربیت معلم( از های قبل از شالالالروع فعالیتهای ضالالالمن خدمت و آموزشآموزشالالالی و برگزاری دوره

 ت که سیستم باید نسبت به اجرا کردن و به عبارت دیگر بهتر اجرا شدن این موارد اهتمام بورزد.مواردی اس

ابتدایی اسالت، باعث ایجاد نگرش منفی   توصالیفی، که شالیؤه رایجع ارزشالیابی برای دورٔه -اجرای نامناسالب ارزشالیابی کیفی

نسالبت به این نوع سالیسالتم ارزشالیابی هم در بین معلمان و هم در بین والدین فراگیران شالود. اجرای ناقص و راهی برای  

توصالالالیفی را شالالالدت  -فرار از مسالالالالولیت، برای برخی از معلمان اسالالالت که این دیدگاه منفی نسالالالبت به ارزشالالالیابی کیفی

 بخشد.می

ها تقویت شالود و های پرورشالی و غیره باشالد و روح هنری و ذوق هنری بچهاصاللی کالس  حثو موسالیقی ب : افیلم۱۲کد 

نیز معتقد اسالالت که: افقط حفظیات مّدنظر   ۱۵افراد هنرمند همین اول راه به مدارس هنری فرسالالتاده بشالالوند.  و کد 

آموزان اسالالالت. الزم باله ذکر  خالقیالت دانشهالای هالدفمنالد برای تقویالت  هالا حالاکی از عالدم وجود برنالامالهاسالالالت . کاله این گفتاله

محور  محور را، که پیشالتر به آن اشالاره شالد، نقطه مقابل آموزش خالقیتوتربیت آموزش حافظهاسالت که متخصالصالان تعلیم

 دانند.می

 ساختاری-د( عوامل اداری

سالالبب بروز وقتی هد  و نقطٔه نهایی مد نظر سالالیسالالتم مشالالخص نباشالالد، یا برای افراد آن سالالیسالالتم مشالالخص نباشالالند،  

توان به اند میشالود. از مسالائلی که معلمان به آن اشالاره کردههای نامنظم در آن سالیسالتم میسالردرگمی و در نتیجه فعالیت

گزینی هالد  اسالالالت. برای یالک ارگالانیزم هالدفمنالدی از اهمیالت بالاالیی برخوردار اسالالالت؛ عالدم هالدفمنالدی یالا عالدم جهالت

کننده نداشالته باشالد، در فرایند ار دارد هد  معین، منطقی و قانعهایی که فرد در آن قر هنگامی که سالیسالتم یا سالیسالتم

های  شود؛ چرا که ارگانیزم در انتخاب هد  برای خود باید هد هد  گزینی فرد یا همان ارگانیزم نیز اختالل ایجاد می

مورد هدفمندی سالیسالتم   اسالت را مّدنظر قرار دهد. از جمله مواردی که درهایی را که در آن قرار گرفتهسالیسالتم یا سالیسالتم

باشالد: اوقتی در مسالیر درسالت قرار ندارد باید براش مسالیر درسالت تعیین کنیم و در می ۱ها از کد ، این گفتهکندمیبیان 

 مسیر درست حرکتش بدیم و تمام عواملی که منجر به منحر  شدن از مسیر درست میشه را شناسانی و برطر  کنیم .

های کالسالی که هم احسالاس خودکارآمدی معلم و هم اقتدار وی را در چشم فراگیران لیتجای مدیران در فعادخالت نابه

 شود.های فکری معلمان میدهد و از جهتی نیز سبب درگیریکاهش می

شالالود تا بار عالوه بر این، حجیم بودن و اسالالتفاده از نیروهای انسالالانی در کادر اداری و غیرآموزشالالی ادارات، موجب می

 شوند.وش معلمان مش ول به تدریس باشد و چرا که مجبور به تدریس به تعداد بیشتری از فراگیران میتری بر دسنگین

گردد. عادالنه بودن یا  های فردی یا جمعی درمورد عدالت یا مسالالائل اخالقی برمیمفهوم عدالت سالالازمانی به قضالالاوت

 بالارت دیگر، تحقیق دربالارٔه عالدالالت  ای باله بالاورهالای افراد بسالالالتگی دارد. باله عنبودن یالک رویالداد، تالا انالدازه
 
بالا توجاله باله   معموال

دهالد( و عواقالب آن رویالدادهالا در هنگالام ارزیالابی انجالام  تالأثیر قرار میهالای افراد را تحالترویالدادهالای پیشالالالین )کاله قضالالالاوت
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ادالنه  شالالالود. این رویکرد توصالالالیفی بیشالالالتر روی باورها و درک افراد از عدالت تأکید دارد و به اینکه چه چیزی واقعا عمی

هالای معلمالان همین مفهوم عالدالالت هالای انگیزههالا یالا باله عبالارت دیگر از کالاهنالدهاسالالالت کالاری نالدارد. در واقع از نگرانی

 اند، بیانگر این مسالله است:سازمانی است که بیانات زیر از معلمانی که در این پژوهش شرکت داده

سالالالاالری در ، امالک قرار دادن شالالالایسالالالته( ۹احضالالالور افراد بر اسالالالاس روابط سالالالیاسالالالتی نه مهارت و تخصالالالص )کد 

 (  و...۱۳گزینی مدیران خرد و کالن)کد  ها)مهدی( ، اشایستهانتصاب

های زیادی را ها پاسالب داده شالود، از طرفی دیگر برنامهطلبد تا به آن ها که از طرفی مقدار زیادی وقت میتعدد بخشالنامه

شالالود. این مسالالالله سالالبب ها میاعث کاهش فرصالالت برای سالالایر برنامهکه معلم بایداجرا نماید که باز هم ب  کندمیتکلیف 

 گردد.درگیری فکری و دغدغٔه روانی معلمان می

شالالالود، در صالالالورتی که  های معلمان نمیهای کالن آموزشالالالی توجه چندانی به دیدگاهاز جهتی دیگر در در تدوین برنامه

تواند نقشالالی می  کندمیدی که بیشالالترین بازخورد را دریافت  عنوان فر ها و بهعنوان مجریان اصالاللی این برنامهمعلمان به

تر و ها را کاربردیها، هم برنامهحائز اهمیت، در این امر داشالالته باشالالد. اسالالتفاده از نظر معلمان در تدوین و ایجاد برنامه

دهالد، چرا کاله از هش میهالا را کالاهالا و برنالامالهدهالد و هم مقالاومالت در برابر اجرای این طرحقالابلیالت اجرایی آن را افزایش می

 است.ریزی استفاده شدهنظر خودع معلمان در برنامه

 فرهنگی-هال( عوامل اجتماعی

طلبالد.  آموزان را مییالابی باله نتیجالٔه بهتر، همکالاری والالدین و اولیالاا دانشیالادگیری برای دسالالالت-هالای یالاددهیدر فعالالیالت

روز را گردد، فقط مقدار کمی از شالبانهها اجرا میبر روی آن شالده  های تدوینها و طرحکودکان و فراگیران که همٔه برنامه

 برند و  در مدرساله به سالر می
 
برند. در اینجاسالت که خانواده  روز را در خانه و خانواده به سالر میبیشالتر سالاعات شالبانه معموال

از اعدم   ۷نوان مرال، کد عها همکاری کند و زمینه را برای رسالالیده به اهدا  فراهم کند. بهباید در اجرای درسالالت برنامه

 .کندمیهای خارج از مدرسه، مرل مراجعه به مراکز درمان اختالالت یادگیری  گالیه ها در برنامههمکاری خانواده

های ارثی نیسالت، بلکه در آشالنایی کودک با زندگی جمعی و فرهنس جامعه نفوذ والدین در کودکان تنها محدود به جنبه

موقعیت اجتماعی خانواده، وضالالالع اقتصالالالادی آن، افکار وعقاید، آداب و رسالالالوم،    کندمینیز خانواده نقش مهمی را ایفا  

 تار کودکان نفوذ فراوان دارد.ها، آرزوهای والدین و سطن تربیت آنان در رفآلایده

ها و به واقع به طور معمول، رسالالالانه های اجتماعی حمایت چندانی از معلمان ندارند. درها به خصالالالوی شالالالبکهرسالالالانه

کنند. این امر موجب کاهش های اجتماعی بیشالتر بر بروندادهای منفی سالیسالتم آموزشالی را منعکس میخصالوی شالبکه

کاله موجالب کالاهش تمرکز معلم بر    کنالدمیشالالالود. از طرفی بالار روانی منفی ایجالاد  احسالالالاس خودکالارآمالدی در معلمالان می

 شود.های آموزشی و پرورشی میفعالیت

های آموزشالی اسالت. موارد از ای که اکرر معلمان به آن اشالاره کردند مسالاللٔه دخالت و تأثیر دولت و سالیاسالت بر نظاممسالالله

توان  هاست میها و طرحهایی است که بیانگر نارضایتی معلمان از دخالت سیاست در مسائل آموزشی و برنامهبین گفته

سالازی  وپرورش از دولت و تبدیل آن به نهادی حیاتی که تصالمیمتقالل کامل آموزشبه این موارد اشالاره کرد: انیاز به اسال
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های سالیاسالی ، اوجود ها و حزبکالن در آن به صالورت شالورایی از نخبگان علمی باشالد ، ابه خطر افتادن منافع گروه

 وپرورش  و...جو سیاسی در آموزش

کنند و نیاز اسالت در مورد آن فکری اسالاسالی  ت و پنجه نرم میهایی که معلمان با آن دسالمنزلت شال لی معلم نیز از دغدغه

ای برای ایجاد ت ییرات مربت در الواقع معلمی که منزلتی در بین افراد جامعه نداشالالته باشالالد، روحیهبرداشالالته شالالود. فی

نیاز به شال ل سالیسالتم آموزشالی را ندارد. از طر  دیگر، همانطور که قبال  گفته شالد معلمان مسالائل مالی و در نتیجٔه آن،  

کنند که پیشالتر در این باره توضالیحاتی داده شالد. همچنین الزم به ذکر اسالت که  عنوان درگیری فکری بیان میدوم را به

 گردد.شوند باعث کاهش منزلت اجتماعی معلم در جامعه میعنوان ش ل دوم برگزیده میبرخی مشاغل که به

شالالوند. اینجاسالالت رد که به دلیل عدم آگاهی والدین با موانعی روبرو میوپرورش وجود داهایی نیز در نظام آموزشبرنامه

ها تبیین شالود. یکی از این فهم باشالد برای خانوادهها به صالورتی که قابلیابد مبانی فکری و دالیل طرحکه ضالرورت می

د که در مورد روشالالنگری تر در مورد آن مطالبی گفته شالالموارد ت ییر در شالالیؤه ارزشالالیابی در دورٔه ابتدایی اسالالت که پیش

ها نیز بیان شالالود تا آشالالنایی اهدا  و مبانی نظری و تجربی پیشالالنیه آن برای معلمان بود. این مطالب باید برای خانواده

 های هدفمند سیستم آموزشی ایجاد شود.الزم به این برنامه و سایر برنامه

شالالود. از طرفی دخالت نسالالبت به معلمان میهای سالالیسالالتم باعث کاهش اعتماد عمومی  نداشالالتن بازدهی برخی برنامه

 است.برخی معلمان در مسائل سیاسی نیز باعث بروز چنین معضلی شده

هایی به صالورت نامناسالب صالورت بگیرد. به شالود که فعالیتتربیتی نیز موجب می-های فرهنگیناکارآمدی برخی برنامه

شالالود. برای  وپرورش میهای آموزشد نسالالبت به برنامهموجب کاهش اعتما  های تربیتی هدفمندعبارت دیگر خأل برنامه

ای که کاربردی و در راسالتای فرهنس  که: ا... از نظر پرورشالی هم ما هیو برنامه  کندمیمرال یکی از معلمان اینطور بیان 

 
 
 جهت عکس و امتیاز گرفتن . و دین ما باشه نداریم، و کارهای فرهنگی و پرورشی ما شده صرفا

باشالد.  آموزان اسالت که یکی از تبعات روانی آن ایجاد اسالترس میهای فکری معلمان و دانشاز دغدغه  کنکورمحوری نیز

(، احالذ  مالافیالای کنکور و مؤسالالالسالالالات آموزش  ۵کننالده در پژوهش حالاضالالالر )کالد  کاله برای مرالال یکی از معلمالان شالالالرکالت

 داند.های فکری یک معلم میخصوصی  را یکی از دغدغه

در این باره این اعتقاد    ۱۳شالود. کد سالری مشالکالتی اسالت که از سالوی معلمان احسالاس مینگاه سالطحی حاکمیت نیز از  

 وپرورش و نظام آموزشی است .را دارد که: ابیشترین نیاز به اصالح در بخش امکانات آموزشی و نوع نگاه به آموزش

نیز کاله در این پژوهش دیالدگالاه  هالای مختلفی وجود دارد. در اسالالالتالان کرمالان  هالا و قومیالتدر کشالالالور پهنالاور ایران، فرهنالس

های متفاوتی وجود دارد. یک برنامه جامع و کامل باید تمامی ها و فرهنسمعلمان که در حال بررسالی شدن است قومیت

تر نیز خواهد شد. در اینجا نیاز است که با  ها مشکلها را مدنظر قرار دهد؛ این مسالله با وجود خرده فرهنساین فرهنس

 ها توجه بیشتری شود.های آن ها و خرده فرهنسمتمرکز به این فرهنسنظام نیمهت ییر سیستم به 

- ( در پژوهشالی بیان داشالتند که با توجه به عواملی از قبیل اختال  سالطن فرهنگی۱۳۹۲آتابای )پیری، محمدیان و آق

بین سالالطن شالالهر و  های آموزشالالی و درسالالیهای برنامهویتی و اقلیتی در سالالطن یک کشالالور، برای کاهش دادن اختال ه

تر سالالعی در پیشالالرفت و توسالالعه و ای نمود و با مطالعه عمیقریزی منطقهروسالالتا با یکدیگر، باید توجه بیشالالتری به برنامه
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توان نتیجه توجه دگرگونی برای بهتر شالدن اوضالاع نظام آموزشالی نمود و هچنین اثرات مفیدی از قبیل تمرکززدایی را می

 ت.ای دانسریزی منطقهبه برنامه

ی شالالخصالالی و اجتماعی اسالالت که کودکان و نوجوانان باید آنان را یاد بگیرند تا بتوانند در هامهارتی زندگی، هامهارت

وتربیت های دیگر و کل اجتماع به طور مؤثر و شالالالایسالالالته و مطمالن عمل نمایند. انتقاد مهم به تعلیممورد خود و انسالالالان 

ای و ابزاری و تنها بر بعد شالالناختی )سالالواد( تمرکز کرده اسالالت و به دیگر  حرفهی هامهارترسالالمی این اسالالت که به برخی 

 ابعاد فکری و روانی و اجتماعی توجهی ندارد.

: انحؤه برخورد بالا بقیاله، نحؤه رفتالار، نحؤه مطالالبالٔه خواسالالالتشالالالون، نحؤه زنالدگی  کنالدمیاینگوناله بیالان    ۲۰برای مرالال کالد  

 گیرند در این نظام آموزشی . ها را یاد نمی... باید یاد بگیرند که حتی یه درصد آن کردن، نحؤه به دست آوردن پول، کار و

 و( منابع انسانی 

های مختلف اسالت. فرسالودگی شال لی حالتی از خسالتگی جسالمی،  فرسالودگی شال لی، یکی از نتایج مواجهه با اسالترس

های  رش تمسالخرآمیز نسالبت به چیشالرفتروانی و هیجانی اسالت که روحیٔه پایین، نگرش منفی نسالبت به ارباب رجوع، نگ

سالالازمانی و یا  -اسالالت علل فردی، اقتصالالادیشالالود. فرسالالودگی شالال لی ممکنشالال لی و کاهش کارآمدی فرد را موجب می

 (.۱۳۸۷سازمانی داشته باشد )اعتمادی و فقیه، 

د نیاز معلمان  ای مور ی حرفههامهارتاند، عدم آموزش  موضالالالوع دیگری که معلمالان دفعات متعددی به آن اشالالالاره کرده

ی الزم و هامهارتی معلم باید اسالالاتید مجرب در دانشالالگاه هامهارتکه: ادر باب    کندمیدر این باره بیان   ۱اسالالت. کد 

 مهم را آموزش بدهند تا معلمان بتوانند با سطن سواد باالیی در مدرسه حضور داشته باشند .

؛ آموزش پیش شالروع خدمت و آموزش ضالمن خدمت. هر  توان به دو دسالته تقسالیم کردی شال لی را میهامهارتآموزش  

ی  ها دانشالالالگاهها از اهمیت باالیی برخوردار هسالالالتند. آموزش پیش از خدمت که به صالالالورت عمده در  دوی این آموزش

گیرد و مسالالالتلزم توجه به دو مؤلفٔه مهم )از دید نومعلمان( یعنی تناسالالالب محتوای آموزشالالالی برای  فرهنگیان صالالالورت می

باشالالد. این دو مؤلفه در تراز بودن اسالالاتید دانشالالگاه فرهنگیان میها در تدریس و غیرهما نیازهای آن دانشالالجومعلمان ب

 آموزش ضمن خدمت نیز اهمیت دارند و باید مورد توجه قرار گیرند.

آموزان و محیط شالالناختی معلمان، بر روی دانشاسالالترس شالال لی، عالوه بر تهدید سالالالمت جسالالمی، بهزیسالالتی و روان 

 (.۱۳۹۳ثر منفی دارد )بیانی و سمیعی،  یادگیری ا

آموزان اندک و برخی  شالود. برخی مناطق نسالبت معلم به دانشتوزیع نامتوازن منابع انسالانی نیز باعث بروز مشالکالتی می

خصالالوی مناطق باشالالد. همچنین اسالالتفاده از معلمان غیربومی در برخی مناطق بهمناطق نیز این نسالالبت بیشالالتر می

آموزان، بالار روانی و عالاطفی منفی باله هالای فرهنگی بین معلم و دانشیالافتاله، عالوه بر وجود تفالاوتمحروم و کمتر توسالالالعاله

 دهد.دلیل فاصله داشن از کانون خانواده بر دوش معلم قرار می

اسالالت که به دغدغٔه بسالالیاری از معلمان مبّدل گشالالته اسالالت. افت کرامت انسالالانی معلمان  کرامت انسالالانی نیز موضالالوعی

تواند باعث درگیری فکری و مانعی برای تمرکز معلمان برای تدریس مناسالالب و یا حتی ارائٔه راهکارهای مناسالالب برای  می

تری  ای روانی معلمان نیز وجود دارند که باید به صالورت دقیقهروز ماندن باشالد. دغدغهایجاد اصالالحات آموزشالی و یا به
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اسالت و خواهد ها اشالاره شالدهمورد بررسالی قرار گیرند. تا به اینجای این نگارش و همچنین در ادامه، به برخی از دغدغه

 شد.

اشالالتن مشالالارکتی باشالالد. معلمان باید با انسالالجام و دعدم بینش واحد در بین معلمان، از مسالالائل بسالالیار حائز اهمیت می

ها قبال  عیب و نقص در جهت پیشبرد اهدافی متعالی گام بردارند؛ متأسفانه بنا به برخی دالیل که برخی از آن کامل و بی

اسالت و در شالرایط کنونی نیاز به توجه و تمرکز بسالیار زیادی  اند، این اتحاد و آرمان مشالترک به شالّدت آسالیب دیدهذکر شالده

 دارد.

ها نظیر مسالائل اقتصالادی، توانند باعث بروز اختالل در امنیت روانی معلم شالوند. به برخی از آن میعوامل متعددی نیز  

هالا کاله باله نوبالٔه خود هالا و برنالامالهکرامالت و منزل معلمی، بالار عالاطفی دوری از خالانواده در معلمالان غیربومی، تعالدد بخشالالالنالاماله

 است.ها و... اشاره شدهموزشی به اینگونه برنامههای آموجب درگیری فکری معلمان و تخصیص مقدار زیادی از فرصت

اسالت، مسالاللٔه خودکارآمدی اسالت. بندورا، خودکارآمدی را شالامل باورهای فرد درمورد  مسالالله دیگری که به آن اشالاره شالده

داند.  شالالود، میهای خاصالالی منجر میدهی و اجرای مؤثر تکالیف در حیطٔه مشالالخصالالی اسالالت که به هد توان سالالازمان 

های عنوان قضاوت وی دربارٔه قابلیتتوان بهدی از عوامل مؤثر بر رضایت ش لی معلمان است. این مؤلفه را میخودکارآم

به عبارتع ا عکس  ۹آموزان، تعریف نمود. کد  خود در راسالالتای ایجاد نتایج و پیامدهای مربت برای یادگیری مربت دانش

تأثیر  وع عالوه بر اتال  وقت، احساس خودکارآمدی معلم را تحتکه این موض کندمیهای الکی  اشاره  بازی بودن و فرم

 دهد.قرار می

تعالارد بین نسالالاللی معلمالان، یعنی تعالارضالالالات و اختال  نظرات بین معلمالان بالاسالالالابقاله و نومعلمالان کاله باله تالازگی وارد این 

 برای یک یا هر دو گروه مشالکلسالیسالتم شالده
 
هتی نیاز به توجیه معلمان  شالود. از جآفرین میاند، از مسالائلی اسالت که گاها

 گردد.های نوین، احساس میسنتی در مورد شیوه

 ز( عوامل مرتبط با فراگیران 

های  های چندپایه و کالسخورد؛ به خصالالوی در کالسمیهای فردی بسالالیار زیادی به چشالالم  در برخی مدارس تفاوت

 س ششم خیلی بد است .گوید: امدارس مختلط هستند و این برای کالمی  ۷مختلط. برای مرال کد 

آموزان، از نظر هوش، شخصیت، استعداد، پیشرفت تحصیلی، وضعیت اقتصادی های فردی در میان دانشوجود تفاوت

هالا روبرو هالای خود بالا آن قالدرت یالادگیری مطالالالب و... یکی از مسالالالائالل مهمی اسالالالت کاله معلمالان در کالس  و اجتمالاعی،

اند که شالالیؤه برخورد و دنبال کردن یک روش تدریس خای، برای  کردهشالالوند؛ چراکه معلمان این موضالالوع را تجربهمی

وپرورش و به خصالوی  های مهم آموزشتواند به طور یکسالان مفید باشالد. همچنین یکی از رسالالتآموزان نمیهمٔه دانش

بد و برای  ای اسالالت که هر فرد به کمال مطلوب دسالالت یاگونهآموزان بههای دانشمعلمان، کشالالف اسالالتعدادها و قابلیت

 (.۲۰۱۷جامعه مفید باشد )معجز، قربانی و رحیمی، 

کنند. این مسالالله عالوه بر  اختالالت یادگیری فراگیران نیز از جمله مسالائلی اسالت که معلمان با آن دسالت و پنجه نرم می

های ن برنامهگردد. از جهتی تدوی، سالبب درگیری ذهنی معلم نیز میکندمیاینکه فرایند آموزش در کالس درس را کند 
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آوری توان گفت که این امر با تابدرمانی و آموزشالالی نیازمند صالالبر و اسالالتقامت بسالالیار زیادی اسالالت. به سالالخن دیگر می

 معلمان در ارتباط است.

 گیریبحث و نتیجه

این پژوهش را معلمان تشکیل  که نظر و دیدگاه نومعلمان، موردبررسی قرار گیرد. جامعهٔ   در این پژوهش سعی بر این شد

ها( ارتباط دارند و مشالکالت و موانعی  آموزان و خانوادهبا مخاطبان سالیسالتم آموزشالی )دانش  دادند زیرا معلمان از نزدیک

 کنند.که در راه رسیدن به وضعیت مطلوب وجود دارد را به خوبی درک می

کالد فرعی اسالالالتخراج گردیالد کاله در هفالت   ۴۶اطالعالات، تعالداد  هالای مورد نیالاز و تجزیاله و تحلیالل این  آوری دادهپس از جمع

سالاختاری،  -معیشالتی، امکانات زیرسالاخت، عوامل آموزشالی، عوامل اداری-شالاخه اصاللی تحت عنوانع عوامل اقتصالادی

 فرهنگی، منابع انسانی و عوامل مربوط به فراگیران مورد بررسی قرار گرفتند.-عوامل اجتماعی

های مختلفی از مسالائل روانشالناختی را شالامل شالوند.  توانند جنبهان مسالائل مالی، میمعیشالتی یا هم-عوامل اقتصالادی

تر، به هرم سالاللسالالله نیازهای مازلو به این ترین این مسالالائل انگیزه فرد اسالالت. با نگاهی به نظریٔه مازلو یا به طور دقیقمهم

ارند؛ یعنی اینکه فرد در اولین مرحله باید ترین سالالالطن هرم قرار دبریم که نیازهای فیزیولوژیکی در پایینمسالالالالله پی می

هالا بپردازد. در جالامعاله نیالازهالای فیزیولوژیالک خود را برطر  سالالالازد تالا بعالد از آن باله برطر  نمودن سالالالایر نیالازهالا و ضالالالرورت

کننالده ثالانوی یالا همالان پول بسالالالیالار حالائز اهمیالت اسالالالت.  کنونی برای برطر  نمودن نیالازهالای فیزیولوژیالک، نیالاز باله تقویالت

ترین نیازها  کنند اما ارضالای ابتداییگرایانه به این مسالالله نگاه مینباید چنین برداشالت کرد که معلمان با دید مادیالبته 

 به درآمد کافی و مناسب نیاز دارد.

شال ل دوم و دغدغٔه داشالتن شال ل دوم در بین معلمان، نیز به این موضالوع اشالاره دارد که به نوبٔه خود باعث کاهش   مسالاللهٔ 

 منجر به افت کیفیت تدریس میهای فکری معلم میزمانی فرد و همچنین درگیری هایفرصالت
 
شالود. از شالود که مساللما

معیشالتی منجر به کاهش کرامت و منزلت اجتماعی معلم، اسالترس و سالایر مشالکالت روانی و -طرفی مسالائل اقتصالادی

 شود.اجتماعی ممکن برای معلم می

عدالتی  عدالتی آموزشالالی را در فراگیران و بیا نبود این امکانات، احسالالاس بیهای الزم ناکافی و یامکانات و زیرسالالاخت

کاله این امر نیز بروز موجالب مشالالالکالتی در کیفیالت تالدریس معلمالان و یالادگیری    کنالدمیسالالالازمالانی را در معلمالان تقویالت  

 گردد. از طرفی نیز ممکن است احساس بدبینی را ایجاد و یا تقویت نماید.آموزان میدانش

تر با مسالالائل مرتبط با روانشالالناسالالی یادگیری در ارتباط یادگیری یا به طور کلی-های یاددهیآموزشالالی نیز با روش  عوامل

روزرسالانی شالوند.  به های آموزشالی نیزهسالتند. نیازسالنجی از جامعه باید به صالورت پیوسالته از جامعه صالورت گیرد و برنامه

این مقوله در ارتباط دانسالالت که ضالالرورت دارد نسالالبت به تقویت توان با وپرورش تطبیقی را میمسالالائل مرتبط با آموزش

 های مربوط به آن اقدامات الزم صورت گیرد.برنامه

وپرورش نیز  سالالالازمالانی مشالالالاهالده نمود. آموزش-توان در عوامالل اداریگزینی هالد  را میعبالارتی جهالتهالدفمنالدی یالا باله

ته باشالد و این اهدا  به صالورت واضالن و صالرین برای  مشالخصالی داشال  کامال  مانند هر سالیسالتم دیگری نیاز دارد که اهدا   

ها باید متناسب با محدودیت زمانی تدوین و اجرا  آموزان بیان شوند. برنامهها، یعنی همان معلمان و دانشمجریان برنامه
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یسالالت باعث  ها برای معلم و فراگیران مشالالخص نها که یا کارایی کافی ندارند و یا اهدا  آن ها و طرحشالالوند. تعدد برنامه

 گردد.وعات و اهدا  اصلی میضشوند و از جهتی دیگر مانع از تمرکز معلم بر مودرگیری ذهنی معلم می

 ای است که ممکن است باعث استرس ش لی و فرسودگی ش لی شود.عدالت سازمانی نیز مسالله

شالود. در خودکارآمدی معلم میهای در سالطن کالن، باعث احسالاس عدم  ریزیعدم اسالتفاده از دیدگاه معلمان در برنامه

هالا، لحالاظ گردد احسالالالالاس خودازرشالالالمنالدی و عنوان مجریالان این برنالامالههالا و نظرات معلمالان، بالهمقالابالل اگر دیالدگالاه

 یابد.ها کاهش میها و برنامهها در برابر اجرای اینگونه طرحیابد و مقاومت آن خودکارآمدی وی افزایش می

. مشالالالارکالت بین نهالادهالا و کنالدمیفرهنگی نمود پیالدا -لمالان، در حیطالٔه اجتمالاعیکرامالت معلمی و احسالالالاس اعتمالاد باله مع

تواند سالالرعت رسالالیدن به اهدا  را افزایش دهد. همچنین در این زمینه خصالالوی نهادهای فرهنگی میها، بهسالالازمان 

 یابد.های فرهنگی ضرورت میتوجه به تفاوت

خورد که  های روانی معلم به چشالم میفرسالودگی شال لی، امنیت روانی و دغدغهدر زمینٔه مسالائل مربوط به منابع انسالانی،  

این موارد در تعیین میزان بهزیسالتی روانی معلم تأثیر بسالزایی دارند. همچنین مسالائل عاطفی مرتبط با مسالائل معلمان  

ید برطر  گردد؛ چرا که  غیربومی باید مورد توجه قرار گیرد. تعارضالالات و اختال  نظرهای معلمان سالالنتی با نومعلمان با

یابی کامل یا به موقع به اهدا   کشالاند یا دسالت کم مانع از دسالتتعارد و درگیری هر سالازمانی را به عرصالٔه نابودی می

 شود.سیستم می

های آموزشالی مورد توجه هسالتند اما با توجه به آنچه پیش از این گفته شالد، ضالرورت دارد که  های فردی در برنامهتفاوت

هالای مختلط هالای چنالدپالایاله و کالسهالای بیشالالالتری صالالالورت گیرد؛ باله خصالالالوی در مورد کالسورد بررسالالالیدر این م

 های باالتر تحصیلی(.الخصوی پایه)علی

تواند فشالالار های آموزشالالی برای درمان و مداخله در اختالالت یادگیری فراگیران، میهمچنین تخصالالیص زمان در برنامه

تواند  رار دارد را کاهش دهد. استخدام و جذب نیروهای متخصص و دلسوز نیز میروانی که بر دوش بسیاری از معلمان ق

 راهبرد مفیدی باشد.

 منابع

(، بررسالی علل فرسالودگی شال لی معلمان مقطع ابتدایی اصالفهان، مشالاوره شال لی و ۱۳۸۷اعتمادی، عذرا و فقیه، منیژه )

 .۸۸-۷۳، صفحه ۲سازمانی، شماره 

وتربیت، تهران: پژوهشالالکده مطالعات های پژوهش در فلسالالفٔه تعلیمها و روشویکرد(، ر ۱۳۸۹باقری، خسالالرو و دیگران)

 فرهنگی و اجتماعی.

(، نقش اسالترس شال لی و فرسالودگی شال لی بر سالالمت روانی معلمان، ابتدایی: ۱۳۹۳اصال ر و سالمیعی، رضالا )بیانی، علی

 .۲۲۱-۲۱۳فحه ، ص۴، شماره ۲آزمون یک مدل فرضی، آموزش بهداشت و ارتقاا سالمت، دوره 

برنالاماله۱۳۹۲آتالابالای؛ آمناله )پیری، موسالالالی؛ محمالدیالان، کویسالالالتالان و آق ریزی منطقاله ای و ارتبالاط آن بالا ت ییر در (، 

 .۱۱۸-۱۱۶، صفحه  ۱۲درسی ایران، دوره  درسی متمرکز، همایش انجمن مطالعات برنامهبرنامه
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 .۹۹-۸۸، صفحه ۸(، تکنولوژی آموزشی، روانشناسی و علوم تربیتی، شماره ۱۳۵۲رشیدپور، ابراهیم )

 .۱۹-۶،  ۲۷۰وپرورش، پیوند، شماره (، اصالحات در آموزش۱۳۸۱زرهانی؛ سید احمد، )

(، بررسالالی عوامل مؤثر بر اسالالترس شالال لی از دیدگاه مدیران و دبیران ۱۳۷۹سالاللیمی؛ قربانعلی و قضالالاوی؛ منصالالوره )

 .۸۰-۵۹، صفحه ۵شهر اصفهان، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، شماره   های دولتیدبیرستان 

آموزان  (، عوامل مؤثر بر بروز فرسالودگی شال لی معلمان دانش۱۳۸۴غباری بناب؛ باقر، نبوی؛ محمد و شالیرکول؛ ماندانا )

- ۱۰۹، صالفحه ۲، شالماره  ۳۵نابینا، ناشالنوا و عادی در مقطع راهنمایی شالهر تهران، روانشالناسالی و علوم تربیتی، سالال  

۱۳۵. 

(، بررسالالی دیدگاه مدیران نسالالبت به تکنولوژی آموزشالالی و ارتباط آن با شالالیؤه ۱۳۷۸فردانش، هاشالالم و شالالاهین، پروانه )

وپرورش شالهر اصالفهان، دانش و پژوهش در روانشالناسالی کاربردی )دانشالگاه آزاد اسالالمی  ها در آموزشگیری آن تصالمیم

 .۷۰-۵۷، صفحه ۱ه واحد خوراسگان )اصفهان((، شمار 

های کارکنان و سالرپرسالتان شالرکت ملی نفت ایران: تعیین (، بررسالی دیدگاه۱۳۸۴کجبا ، محمدباقر و پورکاظم، باقر )

 .۷۳-۶۷، صفحه ۱، شماره ۷های علوم شناختی، سال عوامل انگیزشی و رابطه آن با رضایت ش لی، تازه

تفالاوت۲۰۱۷معجز، نسالالالیم؛ قربالانی، النالاز و رحیمی، عظیماله ) اولین کنفرانس (،  هالای فردی در یالادگیری و آموزش، 

 ایران.-المللی علوم اجتماعی، تربیتی، علوم انسانی و روانشناسی، تهران بین

 .۶۲-۵۳، صفحه  ۲(، نظام آموزشی، رشد علوم اجتماعی، دوره دوازدهم، شماره ۱۳۸۷قلی زاده صیامی، اص ر )

دوره مدرن سالالالازی تا امروز.   آغاز از ایران  وپرورشآموزش نظام ماهیت تبیین بر ای مقدمه .(۱۳۹۳شالالالهین) ایروانی،

 ۱۱۰-۸۳.  ۱(  ۴وتربیت )تعلیم مبانی پژوهشنامه

معلمان، فصالالاللنامه مطالعات  مقاومت میزان  و آموزشالالالی اصالالالالحات شالالالکسالالالت دالیل (،تبیین۱۳۹۴میرعرب، رضالالالا )

   ۱۷۸-۱۵۹.  ۱۳۹۴پاییز ،۸۳ شماره دهم، سال درسیبرنامه

ی تربیتی دانشالگاه هاپژوهش(، بررسالی ضالرورت ت ییر نظام آموزشالی جهت نیل به توسالعه پایدار، ۱۳۸۴دانایی، شالیرین )

 .۵۹-۷۴، صفحه ۲آزاد واحد بجنورد، شماره 

در اشالتیاق شال ل معلمی   شالناختیروان (، نقش رهبری معنوی و سالرمایه ۱۳۹۳ملکی فراهانی، بهاره و جعفری، پریوش )

 .۱۲۱-۱۳۶، صفحه ۳۷های مدیریت آموزشی، شماره ترانه منطقه چهار تهران، نوآوریمدارس متوسطه دخ
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 تالشگری در عرصه اصالحات آموزشی رسمی و غیررسمی   م: پنل دو 
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وتربیت یا  وپرورش ایران: فیلسگو  تعلیموتربیت در اصگالحات آموزشنقدی بر نقش متخصگصگان فلسگفه تعلیم

 ؟فکرروشن

 1اله مظفری پورروح

 چکیده  

پرورش ایران بر اسالالاس مفهوم  وتربیت در اصالالالحات آموزشوتعلیم  هد  این مقاله بررسالالی نقش متخصالالصالالان فلسالالفهٔ 

تربیت بهتر اسالت در نقش فیلسالو  باشالند یا  ودنبال آن اسالت که مشالخص کند، متخصالصالان تعلیمی اسالت، و بهفکرروشالن

ده و ی از روش تحلیل مفهومی اسالتفاده شالفکرروشالن. برای چنین منظوری ابتدا برای تبیین مفهوم  فکرروشالندر نقش  

ان مورد نقد و بررسالالی قرار گیرد. تحلیل فکر روشالالنگری فلسالالفی اسالالتفاده شالالده اسالالت، تا نقش  در ادامه از روش کاوش

هالایی همچون تفکر انتقالادی، شالالالجالاعالتع ذهنی، ، دارای ویژگیفکرروشالالالنی حالاکی از آن اسالالالت کاله  فکرروشالالالنمفهوم  

ل سیاسی و اجتماعی، ارتباط با عموم مردم و عدم بودن و حساسیت به مسائپذیری، استقالل عقیده، سیاسیمسالولیت

ر  اسالت. در نتیجه چنین پژوهشالی با بررسالی و مقایساله ویژگیتخصالص و فیلسالو  بر این نکته   فکرروشالنهای گرایی صالع

تأکید دارد که برای تحول در وضالع تربیتی جامعه کنونی، فیلسالو  بودن کافی نیسالت، بلکه الزم اسالت فیلسالوفان تربیتی  

وپرورش درگیر  تربیت بیش از پیش با مسالائل آموزشوی نیز داشالته باشالند. ضالرورت دارد فیلسالوفان تعلیمفکرنروشالنقش  

ویژه شالالالوند و ارتباط بیشالالالتری با عمل تربیتی و واقعیتهای موجود داشالالالته باشالالالند. با توجه به شالالالرایطی که جامعه ما به

های وپرورش، زمینهضالمن نقد جدی شالرایط حال آموزش باید فکرروشالنوتربیت دارد، فیلسالوفان تربیتی در نقش  تعلیم

سالالازی جامعه و ارتباط با مردم و برجسالالته الزم برای حرکت در جهت ت ییر وضالالع موجود را از طرق مختلف؛ مانند آگاهی

اجتماعی   -های سالیاسالیها باید در کنار مطالعات تخصالصالی به جنبهنمودن مشالکالت تربیتی در جامعه، فراهم کنند. آن 

 وپرورش نیز توجه کنند. زشآمو

 ، فیلسو فکرروشنتربیت، ومتخصصان، تعلیم  کلمات کلیدی:

 مقدمه و بیان مسئله

 برای همگان مشالهود اسالت. از جمله این وپرورش ایران با مشالکالت عدیدهآموزش
 
ای روبروسالت، که این مشالکالت تقریبا

تمرکزگرایی، کالسالالالهای پرجمعیت، محتوای نامناسالالالب کتابهای  توان به بودجه، نبود عدالت آموزشالالالی،  مشالالالکالت می

وتربیت الزم اسالت متخصالصالان وضالعیت نامناسالب کتابهای درسالی و شالرایط  غیره اشالاره کرد. در عرصاله تعلیم درسالی و

کنند، ویژه سیاستها را نقد و مشکالت را تحلیل  وپرورش را نقد و بررسی کرده و به ارائه راه حل بپردازند. بهموجود آموزش

هالای توان باله واکنش تشالالالکاللافتالد. در یالک مرالال عینی میکاله متالاسالالالفالاناله این امر در مورد مسالالالائالل جالاری کمتر اتفالاق می

( که  ۱۳۹۷وپروش اشالالاره کرد )پایگاه خبری رب،سالالازی آموزشدانشالالجویی به سالالخن رئیس جمهور در مورد خصالالوصالالی

وپرورش بنگاه اقتصالادی نیسالت، ولی از انجمن آموزش  تشالکل دانشالجویی آن را نقد کرده و بیان داشالتند که  ۶۰۰بیش از 

ها را رسالالت خود وتربیت و فیلسالوفان آن صالدایی برنخواسالت. ممکن اسالت متخصالصالان، این نوع واکنشفلسالفه تعلیم
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وتربیت، هر طور تصالالور شالالود، سالالیاسالالی اسالالت و به همین علت بر عمل عمل فلسالالفه تعلیم 1ندانند، ولی به قول هریس

هالای اجتمالاعی  وتربیالت هرگز نسالالالبالت باله رویالهفلسالالالفاله تعلیم  .گالذارد، چاله فیلسالالالو  آن را بخواهالد یالا نالهمیاجتمالاعی تالأثیر  

معتقد اسالت دولت در قبال خوشالبختی و   2چنین دی رویتر(. هم۳۳،  ۱۹۸۰ها نیسالت )هریس، طر  و یا جدا از آن بی

بی محتوای )یا قصالد( سالیاسالتهای دولت نقش  توانند در ارزیاوتربیت میآینده کودکان مسالالولیت دارد. فیلسالوفان تعلیم

وتربیت جامعه و توانند در سالرنوشالت تعلیمتربیت میو(. بنابراین فیلسالوفان تعلیم۹۳۸،  ۲۰۱۸رویتر، داشالته باشالند )دی

وپرورش و جامعه نداشالته آفرینی کنند و حالت انفعالی نسالبت به تحوالت آموزشبه تبع آن در سالرنوشالت کل جامعه نقش

 باشند.

رود نسالبت به تحوالت جامعه حسالاسالیت داشالته باشالند. ان جامعه انتظار میفکر روشالناز طرفی به اعتقاد بسالیاری، از  

امروز بیشالتر به یک  فکرروشالنان امروزی حالت انفعالی دارند. ادوراد سالعید معتقد اسالت فکر روشالنبرخی نیز معتقدند  

ای به درگیری با دنیای خارج از کالس درس ندارد اسالالتاد ادبیات منزوی با درآمدی مطمالن شالالبیه اسالالت که هیو عالقه

بندی نشالالریه دانشالالگاهی، به (. به باور برخی دیگر، برای نسالالل جوان دانشالالگاهی، معیارهای رتبه۱۶۲،  ۱۳۸۰)سالالعید،  

های  تر، مانند انتشالالار در رسالالانهوضالالوح امکان تعامالت فکری گسالالترده سالالرمایه دانشالالگاهی تبدیل شالالده اسالالت که به

(. منظور اینکه برای اسالالاتید جوان، انتشالالار ۹،  5،۲۰۱۵و سالالدرسالالتروم 4، مارینتو3)دالین  کندمیجایگزین را محدود  

ومی و تعامل شالود و جایی برای انتشالار عممقاالت علمی پژوهشالی در نشالریات دانشالگاهی، تنها معیار پیشالرفت تلقی می

وگوها و القای های مختلف در راه اندازی گفتان در حوزهفکر روشنگذارد. فوردی نیز با اشاره به نقش  با مردم باقی نمی

 ضعیف است  )فوردی،  
 
(.  ۲۴،  ۲۰۰۶کنجکاوی و اشالتیاق مردم نسبت به مسائل، معتقد است امروز این مشارکت، ظاهرا

توانند به مسالائل جاری جامعه و مشالکالتی که مردم دارند، توجه کرده و به ارائه یدانشالگاه جایی اسالت که دانشالگاهیان م

راه حل بپردازند. واقعیت این اسالت که امروزه متخصالصالان دانشالگاهی، کمتر با مسالائل عموم مردم سالروکار دارند، که این 

وبیش و جود دارد. دنیا کم وتربیت هم صالالادق باشالالد. این مشالالکلی اسالالت که در همهتواند در مورد فیلسالالوفان تعلیممی

، در نیمه دوم قرن بیسالتم بین سالالهای  6آمریکا شالناسالیجامعهعنوان مرال نگاهی به موضالوعات تحت پوشالش مجله  به

سالال، نادیده گرفته شالده اسالت،   ۴۶دهد که رویدادهای کلیدی اجتماعی و سالیاسالی در طول  نشالان می  ۱۹۸۲و   ۱۹۳۶

٪( به جنس سالرد اشالاره کردند ۱فقط اندکی از مقاالت )حدود    ۱۹۵۰اواسالط دهه تا    ۱۹۴۰عنوان مرال، در طول دهه به

نظران مشالاغل و مدیریت نسالبت به (. این وضالعیت کلی اسالت که واکنش صالاحب۳،  ۲۰۱۵)دالین، مارینتو و سالدرسالتروم،  

سالازد. اعتقاد بر این اسالت که این جریان، طوری که فضالیلتی از جهل میدهد، بهموضالوعات مختلف سالیاسالی را نشالان می
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رتبه مناسالب های دارای ای، فقط یک چیز مهم اسالت: انتشالار فصاللنامهای شالدن اسالت، در دانشالگاه حرفهخاطر حرفهبه

 )همان(.  

عنوان  هایی برای خدمت بهها و مسالالولیتنامیم، فرصالتنویسالد: امن معتقدم همه ما که خود را دانشالگاهی میمی  1رون 

عنوان معلم، پژوهشالالالگر و مدیر انجالام توانیم کارهایی که ما بهطور خای، هر یک از ما میانع متعهالد داریم. بهفکر روشالالالن

بالایالد ارتبالاط   فکرروشالالالنعبالارتی دانشالالالگالاهیالان در نقش  (. باله۱۶۶،  ۲۰۱۵راک بگالذاریم  )رون،  دهیم بالا مردم باله اشالالالتمی

وتربیت برای  ها داشته باشند. از این رو، این پژوهش بر آن است که متخصصان فلسفه تعلیمبیشتری با مردم و مسائل آن 

هایی که در این ر شالالوند. حال پرسالالشفعال، ظاه  فکرروشالالنوپرورش باید در نقش  تأثیرگذاری بیشالالتر در حوزه آموزش

هایی دارد  و اینکه متخصالصالان فلسالفه  بودن به چه معناسالت و چه ویژگی فکرروشالنخصالوی مطرح اسالت این اسالت که 

 چه لزومی وجود دارد که متخصالصالان فلسالفه تعلیمفکرروشالنوتربیت نقش  تعلیم
 
وتربیت نقش  ی دارند یا ندارند  و اصالوال

های گذشالته تا به امروز مورد توجه و بحث و نقش و مسالالولیت او از سالده  فکرروشالنموضالوع   ی داشالته باشالند فکرروشالن

ژان پالل سالالالالارتر)۱۹۹۹متفکران بوده اسالالالالت؛ از جملاله آنتونیو گرامشالالالی) ادوارد  ۱۳۹۰(، علی شالالالریعتی)۱۹۷۶(،   ،)

وتربیت در عرصاله لیموتربیت و نقشالی که فیلسالوفان تع(. در عرصاله تعلیم۲۰۰۷)2( و سالندو۲۰۰۶(، فوردی )۱۳۸۰سالعید)

یی مرل پژوهش  هاپژوهشتوان به یی صالالالورت گرفته اسالالالت. از جمله میهاپژوهشتواننالد داشالالالته باشالالالند نیز عمالل می

هالد  این  .( اشالالالاره کرد۱۳۹۲( و برخورداری )۱۳۸۹(، ایروانی )۲۰۱۱)4(، مالارتین۱۹۹۷)3(، گریفس۱۹۸۰هریس )

ان تربیتی بپردازد. روشالالنگری فکر روشالالنی و چرایی و چگونگی عمل فکرروشالالنپژوهش آن اسالالت که به بررسالالی مفهوم  

تواند  ان تربیتی میفکر روشالالنهای او در گذشالالته و حال و بررسالالی جایگاه و عمل ، و برشالالمردن ویژگیفکرروشالالنمفهوم  

 د.ی پیشین باشهاپژوهشنقطه تمایز این پژوهش نسبت به 

 روش پژوهش:  

ی اسالالتفاده شالالده اسالالت. تحلیل مفهومی  فکرروشالالندر این پژوهش ابتدا از روش اتحلیل مفهومی  برای تبیین مفهوم  

(. کار  ۴۷،  ۱۳۸۸کنیم )کومبز و دنیلز،تحلیلی اسالالت که به واسالالطه آن به فهم معتبر از معنای یک مفهوم دسالالت پیدا می

  ۱۳۸۹هایی دارند )باقری،توان توصالیفی ارائه داد که مفاهیم چه ویژگیمنظور میتواند توصالیفی باشالد بدین  تحلیل می

، مشالخص شالود.  فکرروشالنی و انسالان  فکرروشالنهای مفهوم  (. از این رو ابتدا در پژوهش حاضالر سالعی شالده ویژگی۱۳۴،

گیرند،  دانه قرار میشالود. در این روش موضالوعات در بوته کاوشالگری نقادر ادامه از روش کاوشالگری فلسالفی اسالتفاده می

شالالود. اهدا  آن مواردی  اسالالاس این روش در نقد و روشالالنگری اسالالت، که از آن به کاوشالالگری فلسالالفی انتقادی یاد می
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(. بنابراین نقش  ۱۹۹۱1باشد )هاگرسون،های جایگزین میسازی، باالبردن درک و فهم و پیشنهاد گزینههمچون شفا 

 ی قرار خواهد گرفت.وتربیت مورد نقد و بررسمتخصصان تعلیم

 های اوو ویژگی  فکرروشنمفهوم  

کسالالی اسالالت که کار   فکرروشالالنمعنای تعقل، خردورزی یا درک کلیات اسالالت. در معنای اصالالطالحی  به  2فکرروشالالنواژه 

(  ۱۹۹۹(. گرامشالالالی)۱۳۷۹(، )فوالدونالد،  ۱۳۹۰دهالد در مقالابالل کالار یالدی یالا دسالالالتی )شالالالریعتیفکری یالا م زی انجالام می

ان  فکر روشالن: در حالی که  کندمیبندی  ان ارگانیک تقسالیمفکر روشالنان کالسالیک و  فکر روشالنان را به دو گروه فکر روشالن

ان ارگانیک را فکر روشالالنکالسالالیک یا سالالنتی، همان فیلسالالوفان و نویسالالندگان و شالالاعران و غیره هسالالتند گرامشالالی نقش  

ها در ارتباط هسالتند.  ی خودشالان هسالتند و بیشالتر با تودهان ارگانیک مربوط به طبقه خافکر روشالنداند،  تر میبرجسالته

ارتباط مسالالتقیم با جامعه خود و   -فکرروشالالنآگاهی و تعهد  -هایی دارد: چنین ویژگی فکرروشالالناز دیدگاه شالالریعتی، 

هدایت و رهبری  –داشالالتن بینش انتقادی   -وتحلیل منطقیقدرت تجزیه -شالالناختیجامعههای  شالالناخت مکاتب و نظریه

شالود که جامعه و زبان مردم خویش را از دیدگاه شالریعتی به انسالان خودآگاه و متعصالبی اطالق می فکرروشالنرانه. پیامب

( به چگونگی تربیت ۲۰۰۲)3(. ریچارت۴۶-۳۱،  ۱۳۸۲خوب بشالالناسالالد و بینشالالی انتقادی داشالالته باشالالد )خسالالروپناه،

ز منظرفلسالفی، روانشالناسالی و تربیتی مورد توجه را ا  فکرروشالنهای ذهن پردازد و ویژگییا شالخصالیت متفکر می فکرروشالن

بخشالالی و دقت،  هایی مرل تفکر انتقادی، شالالجاعت ذهنی، داشالالتن شالالور و شالالوق برای وضالالوحدهد. او ویژگیقرار می

 پذیری و غیره را برمی شمرد.حساسیت به احساسات و سطن دانش دیگران، مسالولیت

در برابر مسالائل را یادآور شالده اسالت؛ به اعتقاد او، دانشالمندانی که بر   فکرروشالنگیری  سالارتر مسالالولیت اجتماعی و موضالع

نامید، اما اگر همین دانشالمندان،    فکرروشالنرا نباید   کندمیکنند که به سالاخت بمب اتم کمک روی شالکافتن اتم کار می

(.  ۲۳۰،  ۱۹۷۶ر، نامیده خواهند شالالد )سالالارت  فکرروشالالنخطر بمب اتم را به عموم مردم گوشالالزد کرده و موضالالع بگیرند 

ای و صالالالحیت کسالالی اسالالت که از تضالالادهای مربوط به خود و درون جامعه آگاه اسالالت. شالالاتله مهارت حرفه فکرروشالالن

گیرد. مهالارت  ای خود نمیی حرفالههالامهالارتصالالالالحیالت خود را از    فکرروشالالالنی را یکی نمی دانالد؛ از نظر او فکرروشالالالن

(. به ۲۰،  ۱۳۸۵حتیاج دارد برای اینکه سالخنانش را بشالنوند )سالارتر ،ای فقط یک پایگاه اجتماعی اسالت که به آن احرفه

 بهکندمیای قیام گفته او وقتی آلبرت اینشالالتین قاطعانه بر ضالالد اسالالتفاده اسالالتراتژیک از نیروی هسالالته
 
عنوان ، مطمالنا

اطالعات جدی گوید از حد  متخصالص و کسالی که از نتایج چنیین کاربردی اطالع دارد، دخالت کرده اسالت، اما آنچه می

یا به دفاع از آزادی مطبوعات بر    کندمیها را در جنس ویتنام تحلیل . یا وقتی سالارتر مسالالولیتکندمیای تجاوز نروزنامه

 بر پالایاله آنچاله در کتالاب هسالالالتی و نیسالالالتی مطرح سالالالاختاله عمالل نمی
 
توان گفالت )همالان(. در واقع می کنالدمیخیزد دقیقالا

گوید و مخاطب او عموم مردم  زبان عموم و در سالالطن درک و فهم عموم سالالخن میهایی، به در چنین واکنش  فکرروشالالن

 هستند.
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.  کندمیای اسالالت که در آن زندگی  پذیری اسالالت و این مسالالالولیت، در قبال جامعهی مسالالالولیتفکرروشالالنهای  از ویژگی 

شالالالمالارد،  مسالالالالول میخود را    فکرروشالالالندهالد؛ او معتقالد اسالالالت: اقالبی ارائاله می  فکرروشالالالنسالالالارتر تعبیر جالالبی از  

 فکرروشالالنقالبی مرل    فکرروشالالننامم،  قالبی می  فکرروشالالنکسالالی اسالالت که من او را  فکرروشالالنترین دشالالمن  مسالالتقیم

عبالارتی عالذر و (. باله۲۸،   ۱۳۸۵دهالد یالا ومی دانم امالا...و را  )سالالالارتر،واقعی، ونالهو نمی گویالد بلکاله وناله ولی...و را رواج می

 بهانه در اینجا مورد قبول نیسالت.  
 
کنند. در همین رابطه، شالریعتی، افراد به بهانه مصاللحت و غیره خود را مبرا می  معموال

(. شالریعتی ۱۲۷،  ۱۳۷۹اند )شالریعتی،اعتقاد دارد که مصاللحت تی ی اسالت که زرنگها همواره با آن حقیقت را ذبن کرده

کنند را که در مقابل این نقصالالها سالالکوت میو کسالالانی  کندمیوع نقص در جامعه گوشالالزد مسالالالولیت همگان را در هر ن

ای از زمین ریخته داند. او با اشالاره به سالخنان سالارتر و داسالتایوفسالکی که معتقد بودند هرگاه خونی در گوشالهمسالالول می

باشالد  رهنس اسالالم یک اصالل مینویسالد این نوع اندیشاله در فهایشالان به آن آلوده اسالت، میشالود همه مردم جهان دسالت

(. در واقع اگر در جامعه مشالکلی باشالد، همه ۱۴۲و۱۴۱وقتی یک نفر گرسالنه اسالت همه مردم جامعه مسالالولند )همان،

ورای  -ان آن گروه از فرهیختگان جامعه هسالالتند، که بی آنکه تکلیفی سالالیاسالالیفکر روشالالنمسالالالولند. از دیدگاه فرانس 

ها واکنش نشالان  کنند و نسالبت به آن واگذار شالده باشالد در اموری نیز دخالت می هابه آن -ایشالان فعالیت محدوده حرفه

(. هراری نویسالنده معاصالر ۱۵، مقدمه مترجم،۱۳۸۲دهند که به منافع و مصالالن عمومی جامعه بسالتگی دارد )سالعیدمی

گالذارد شالالالود، بلکاله بر وضالالالعیالت حالاکم صالالالحاله میطرفی محسالالالوب نمینیز معتقالد اسالالالت سالالالکوت اختیالار کردن بی

 (.  ۲۶۶،  ۱۳۹۸)هراری

نداشالتن وابسالتگی حزبی و گروهی و داشالتن اسالتقالل است. فوردی معتقد است یکی   فکرروشالنهای یکی دیگر از ویژگی

ان، توانایی زندگی  فکر روشالنان، داشالتن اسالتقالل اسالت. به اعتقاد او، یکی از ارزشالهای فکر روشالناز ارزشالهای برجسالته  

ی اسالالالت. به همین دلیل اسالالالت که  فکرروشالالالنعقیده و نظر خود، نوعی رفتار  مسالالالتقل اسالالالت؛ عمل آزادانه و مطابق با

هایی که توسالط مؤسالسالات غالب در زندگی روزمره اعمال  ان اغلب در حالت تنش خالق با قوانین و محدودیتفکر روشالن

روندها و   را از ترین فاصالالاللالهی مسالالالتلزم این اسالالالت که کمفکرروشالالالن(. رفتالار  ۳۳،  ۲۰۰۶شالالالوند، قرار دارند )فوردی،می

اسالتخدام شالوند، اما اگر فکر و کارشالان با این   مؤسالسالاتتوانند توسالط ان میفکر روشالنفشالارهای روزمره داشالته باشالد. 

ها به سادگی تبدیل به کارشناسان و تکنوکراتها خواهند شد )همان(. بنابراین عدم وابستگی،  محدود شود، آن   مؤسسات

بحث این اسالت که به هر حال    فکرروشالنخواهد بود. البته دربارٔه میزان اسالتقالل و وابسالتگی    فکرروشالنیکی از ویژگیهای 

خود هسالت، ناچار ممکن اسالت وابسالته آنجا باشالد.  مؤسالسالهدیون  گیرد، مکه برای امرار معاش خود حقوق میاو به جایی

خوار و وابسالالالتاله ناله یالک فرد کالاماللع رهالا از مالادیالات اسالالالت و ناله فردی کاله بالایالد او را جیره  فکرروشالالالنهرحالال باله نظر سالالالعیالد باله

ز بحث و جدل نه باید آنقدر ا فکرروشالنسالازمانی تلقی کرد، بلکه باید راهی میانه را در نظر گرفت. حقیقت این اسالت که 

ای مانند یک کارشالناس فنی داشالته باشالد و نه نقش یک کاسالاندرای تمام وقت را بازی کند، که نه دور، و چهره دوسالتانه

طور قطع نه خاموشالالالی کامل و نه تنها با نیتی پاک ناخوشالالالایند جلوه کند بلکه سالالالخنش نیز گوش شالالالنوایی ندارد... به

 (.  ۱۶۰و  ۱۵۹،  ۱۳۸۰عید، توان جایگزین کرد)سنافرمانی کامل را می

معنای کار سالیاسالی و عضالویت در احزاب ی، سالیاسالی بودن آن اسالت، البته سالیاسالی بودن نه بهفکرروشالنویژگی دیگر  

و مسالالولیت او در قبال سالرنوشالت جامعه، او خواه ناخواه با سالیاسالت ارتباط  فکرروشالنسالیاسالی. بلکه با توجه ماهیت کار 

گیری  که او را وادار به طفره رفتن یا کناره  فکرروشالنچیز بیشالتر از آن عادات ذهنی  خواهد داشالت. از دیدگاه سالعید هیو
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الحصولی که بنیادش بر اصول اخالقی بوده و شما ، قابل سرزنش نیست؛ آن خصلتی که شما را از جایگاه صعبکندمی

خواهید که بیش از مایید، شما نمیگیرید که آن راه را نپیدانید که راه درسالتی اسالت، منحر  کرده و شما تصمیم میمی

عنوان آدم خواهید شالالهرت خود را بهترسالالید که جنجالی در نظر آیید، میگر شالالوید از آن میحد اهل سالالیاسالالت جلوه

نگر حفظ کنیالد، امیالدواریالد کاله برای مشالالالاوره دعوت شالالالویالد...روزی این امیالد را داریالد کاله درجاله رو و متعالادل و عینیمیالاناله

این عادات ذهنی به تمام معنا،  فکرروشالالنبزر  و حتی یک مقام سالالفارت به شالالما عطا شالالود. برای ای  افتخاری، جایزه

  کند میسالوی حوزه سیاست چرخش بنا بر ماهیتش در روند زمان به  فکرروشالن(.  ۲۱۰و  ۲۰۹،  ۱۳۸۰فسالادآورند )سالعید،  

نویسالد  خاطر علم مجرد میفقط بهی که مدعی اسالت که فقط برای خود یا آموزش محض یا  فکرروشالن(. به ۲۲۳)همان،

ای ای که مقاله یا رسالالهشالود و نه باید باور داشالت. به قول ژان ژنه یکی از نویسالندگان بزر  قرن بیسالتم همان لحظهنه می

خواهید موجود سالیاسالی باشالید نه اید بنابراین اگر نمیدر جامعه منتشالر کردید به حیات سالیاسالی آن جامعه وارد شالده

اجتماعی   1ی مسالتلزم تعهد یا مشال ولیتفکرروشالن(. فوردی نیز معتقد اسالت  ۲۲۴سالخنرانی کنید )همان، بنویسالید و نه

ها زندگی کنید و تالش نکنید تا بر جامعه تأثیر بگذارید. این نه تنها مشالالمول فعالیت اسالالت. سالالخت اسالالت که برای ایده

عنوان یک گروه، سالیاسالی نیز هسالت. بهخالقانه ذهنی اسالت، بلکه درک پذیرش مسالالولیت اجتماعی و داشالتن موضالع  

 (.  ۳۵،  ۲۰۰۶شوند )فوردی،  ان نسبت به زندگی سیاسی کشیده میفکر روشن

باید به حوزه عمومی توجه نشان دهد، با مردم ارتباط   فکرروشنگراییع صالر  است؛  عدم تخصالص فکرروشالنویژگی دیگر 

باید در قلب گفتمان عمومی، یادگیری   هادانشالالالگاهاسالالالت که   عبارتی تک ُبعدی نباشالالالد. ژیرو بر این باوربرقرار کند و به

طرفی  ی اسالت که از بیفکرروشالنپرشالور و دخالت شالهروندان در مسالائل زمان قرار گیرند، این مفهوم عمل و مسالالولیت  

ان  عنوان اندیشالمند. او معتقد اسالت؛ تالش چندانی برای اینکه اسالاتید بهکندمیای و انزوای آکادمیک خودداری  حرفه

ای طور فزایندهعلمی بههیالت گیرد. درعود، اعضالالالای ان مسالالالتقل و دارای قدرت، درآیند، صالالالورت نمیفکر روشالالالنو  

عنوان الگوی فیلسالالو  به  3(. از دیدگاه برت۱۹۹،  2،۲۰۱۵شالالوند )ژیروها تبدیل میان به تکنسالالینفکر روشالالنجای به

کردنالد و بر  توان یالافالت کاله بالا جمعیالت عظیمی صالالالحبالت میعمومی را، در ژان پالل سالالالارتر و برترانالد راسالالالل می  فکرروشالالالن

ان عمومی، مظاهر فکر روشنگذاشتند. او مدعی است که این نوع از  سیاست در کشورهای مربوطه و فراتر از آن تأثیر می

معنای این نیسالت بیسالتم بود، قابل دوام نیسالت، اما به  آن دو شالخصالیت نمادین، امروز دیگر به اندازه آنچه در میانه قرن 

نیز باور  4(. واترمیر۲،  ۲۰۱۶ان عمومی، فضایی وجود نداشته باشد )برت، فکر روشالنعنوان که امروزه برای فیلسالوفان به

نشالگاهیان در دارد که اکرر دانشالگاهیان ملزم به تدریس، پژوهش و نیز ارتباط با مردم و تأثیرگذاری هسالتند اما بیشالتر دا

تر شالدن مسالیرهای شال لی خای زمان این دو وظیفه دچار سالردرگمی هسالتند، این سالردرگمی بیشالتر با برجسالتهانجام هم

شالود، که نشالانگر اتمیزه کردن هویت دانشالگاهی اسالت. تعداد )تحقیق و تدریس یا تدریس و بورس تحصالیلی( تشالدید می

گرایی معتقد  (. شالالریعتی در خصالالوی تخصالالص۲،  ۲۰۱۵)واترمیر،بسالالیار کمی قادر به موفقیت و ترکیب هر دو هسالالتند 

عنوان یک اسالالالت هر کس که در چارچوب بسالالالیار کوچک، مجرد از کل جامعه چنان فرو رود که نتواند تقدیر جامعه را به
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نباید فقط در الک  فکرروشالن(.  ۱۳۸۸رود )شالریعتی، اش از بین میپیکره کلی حس کند بنابراین خودآگاهی اجتماعی

انجام دهد و بگوید وظیفه او چیز دیگری اسالالت بلکه  خصالالص خود فرو رود و چنین فکر کند که فقط کار خود را درسالالتت

( در آنچه حتی به او مربوط نیسالالت دخالت ۴۳،  ۱۳۸۵گذرد حسالالاس باشالالد و به قول سالالارتر )باید به آنچه در جامعه می

 به او مربوط هست، دخالت تربیتی حداقل در مورد م فکرروشنکند. بنابراین طبیعی است 
 
سائل تربیتی جامعه که اتفاقا

ها را الزم و مشالاهده و آشالکارسالازی فاصالله موجود بین ارزشالهایی که وکل جامعهو یعنی نظام حاکم آن   فکرروشالنکند. کار  

تار و ها در امور قضالایی، اداری و اجتماعی اسالت، یعنی نقد واقعیت موجود از طریق گفشالناخته اسالت و تحقق آن  قطعی

تواند حداقل دو نقش داشته باشد، یعنی نخست  عمومی می  فکرروشن(.  ۲۰،  ۱۳۸۵نوشتار و به نام آزادی است )سارتر،

شالود و دوم یک مشالاور یا مشالاوره  دانشالمند متخصالص علوم اجتماعی که به موضالوعات مربوط به تخصالص خود نزدیک می

ان عمومی رایج اسالالت فکر روشالالنسالالت. در بحری که در مورد  طور عام به موضالالوعات عمومی پرداخته اتر که بهگسالالترده

 .کندمی(. یعنی مدافع عموم مردم که از حق مردم دفاع ۱۱۱،  1،۲۰۰۹بیشتر مربوط به نقش مدافع است )استرن 

اسالت. دلوز    فکرروشالنبخشالی به مردم از دیگر ویژگیهای بدین ترتیب در دسالترس عموم بودن و ارتباط با جامعه و آگاهی

آن چیزی اسالالت که در مدارس،   فکرروشالالنبا متن جامعه اشالالاره دارد و معتقد اسالالت واقعیت برای  فکرروشالالنبر ارتباط 

گویند  های رسالالالمی میها و خبرگزاریافتد نه آن چیزی که روزنامهمیها و غیره اتفاق ها و سالالالربارخانهزندانها یا کارخانه

فردی اسالت که علت وجودیش، ایفای نقشع نمایندگی همه مردم و  فکرروشالن(. از نظر ادوارد سالعید  ۲۱۲،  ۱۹۷۷)دلوز،  

اسالت که    (. او معتقد۷۱،  ۱۳۸۰اند )سالعید، موضالوعاتی اسالت که در جریان عادی یا فراموش یا مخفی نگه داشالته شالده

این اسالت که تعهد    فکرروشالن(. یکی از خصالایص بارز  ۸۹نماینده اسالت )همان،متعلق به طر  ضالعیف و بی فکرروشالن

گروهی وی در طول وابسالتگی گروهی او نیسالت؛ بدین معنی که وی از نظر نژادی و ملی و طبقاتی به هر گروهی وابسالته 

ار شالده و انسالانیت متعهد اسالت چرا که عامل تعهد وی ارزش اسالت،  باشالد، تنها در برابر ملت اسالتعمار زده و طبقه اسالترم

متفکری اسالت که به آگاهی رسالیده اسالت   فکرروشالن(. آنچه مساللم اسالت ۳۵،  ۱۳۸۲نه سالود و منافع مشالترک)خسالروپناه،  

در آن ای است که بینی باز و متحول و قدرت درک و تحلیل منطقی اوضاع و احوال زمان و جامعهو در نتیجه دارای جهان 

ان  فکر روشالندر مطالعه خود از  2و خودآگاهی و جهان آگاهی و جامعه آگاهی دارد )همان(. رجیز دربی  کندمیزیسالت 

، بلکه میزان تأثیر برعموم، آن کندمیی را مشالخص  فکرروشالنکه این سالطن تحصالیالت نیسالت که   کندمیفرانسالوی بیان 

 سالیاسالی اسالت. چنین . از نظر دربی مشالخصاله این گرایش بهکندمیرا مشالخص  
 
عنوان یک پروژه اخالقی اسالت که اسالاسالا

 یک حزب سالیاسالی نیسالت، بلکه کسالی اسالت که آماده اسالت برای مبارزه برای قلب و ذهن مردم )فوردی،  
 
پروژه ای لزوما

۲۰۰۶  ،۳۵.) 

 ان تربیتی یا فیلسوفان تربیتی  فکر روشن

وتربیت صالاحب نظر هسالتند و ان تربیتی نام برد، افرادی که در حوزه تعلیمفکر روشالنتوان از  شالد می با توجه به آنچه بیان 

های تربیتی، عدالت تربیتی، حقوق تربیتی افراد جامعه و همچنین ارتقا سواد ویژه سیاستتوانند در این خصوی بهمی

وتربیت نیسالالتند، بلکه نسالالبت به گر تعلیمتربیتی شالالهروندان تالش کنند. روشالالن اسالالت که چنین افرادی فقط پژوهشالال
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گذرد حسالالاسالالیت خواهند داشالالت. الزم اسالالت که چنین سالالرنوشالالت تربیتی جامعه و آنچه در مدارس و آموزشالالگاهها می

دیالدگالان در این ویژه مالدارس عالادی دولتی )ناله فقط مالدارس خالای( کاله اکرریالت تعلیمانی هم بالا مالدارس بالهفکر روشالالالن

داشالالالته باشالالالند و هم با عموم مردم در ارتباط باشالالالند، تا بتوانند در نقد جریان تربیتی  مدارس هسالالالتند، ارتباط نزدیکی 

وتربیت، اجتماعی تعلیم -های تربیتی جامعه تالش کنند. با توجه به جنبه سالالیاسالالیجامعه و باال بردن سالالواد و آگاهی

تربیت وبت به مسالالالله تعلیمان تربیتی را افزایش حسالالاسالالیت جامعه نسالالفکر روشالالنهای مهم  توان یکی از مسالالالولیتمی

وتربیت در گفتار مسالالوالن کشالور، این مسالالله در اولویت  عنوان کرد. واقعیت این اسالت که با وجود اذعان به اهمیت تعلیم

 آفرینی کنند.توانند در این خصوی نقشان تربیتی میفکر روشندولتها نبوده است.  

سالازد که کسالانی مرل دیویی، کمینیوس و ژیرو و غیره تی روشالن میهای فیلسالوفان و مربیان بزر  تربینگاهی به اندیشاله

گذشالالته شالالکل گرفته اسالالت. امروزه نیز در غرب چنین اسالالت شالالان میها در واکنش به آنچه در جامعهغالب نظریات آن 

ت جامعه خود وتربیوتربیت، امرال فریره و ژیرو به دقت مسائل روز تربیتی و مشکالت تعلیمعنوان مرال در عرصه تعلیمبه

لحاظ سیاسی در آمیختن به چپ و زند که خود را به( رورتی را مرال می۳،  ۲۰۱۶کنند. در این خصوی )برت،  را نقد می

چپ فرهنگی آمریکایی قرار داد، یا سالارتر و کامو که از انتشالار مجله اسالتفاده کردند، تا خود را در تعامل با موضالوعات مهم  

ها از پیش شالالماره نخسالالتین مقاله اسالالتفاده کردند تا خود را در تقابل با نویسالالندگانی در ن معاصالالر قرار دهند. در واقع آ

اند ها به مسالائل روز جامعه حسالاسالیت خاصالی داشالتهگذشالته قرار دهند که درگیر با زمان حاضالر، نشالده بودند. در واقع آن 

داند و مترقی و آگاهی که می  فکرروشالنگوید  شالریعتی می اند.و مطالعات خود را در جهت حل مسالائل حاضالر انجام داده

داند که عمل کند مسالاوی اسالت. کسالی که تمام مسالائل اجتماعی را آلودی که نمیبا منحط جاهل خواب کندمیعمل ن

زند، با کسالالی که اصالالال  نمی داند جامعه اما از تعهد هر مسالالالولیت اجتماعی سالالر باز می  کندمیدقیق و عالمانه تحلیل 

(. شالالریعتی همچنین ضالالمن برشالالمردن دشالالمنان انسالالان ۲۲۴الف،  ۱۳۸۱برابر دارد )شالالریعتی، چیسالالت ارزش وجودی  

زدگی و.. به بحث شالالمارد؛ مانند ماتریالیسالالم، مصالالر عنوان دشالالمنان انسالالان امروزی میمعاصالالر در کنار عواملی که به

قعیت تماسالالالی ندارند.  ؛ کسالالالانی که بسالالالیار اهل مطالعه و کتاب و پژوهش هسالالالتند ولی با واکندمیزدگی اشالالالاره کتاب

شالالان را با مسالالائل جاری اجتماع حفظ شالالریعتی معتقد اسالالت کسالالانی که اهل مطالعه و تفکر هسالالتند باید همواره رابطه

زمان با دریافت جایزه نوبل فرانسالالالوی هم فکرروشالالالن(. در این خصالالالوی آلبر کامو ۲۱۶-۲۱۳،  ۱۳۷۹کنند )شالالالریعتی،

 گوید:می

عنوان انسالان چرا...از زمان  عنوان هنرمند ضالرورتی نداشالته باشالد در امور جاری زمانمان دخالت کنیم اما بهاما شالاید به 

ام نوشالالته اند بسالالیاراند هر که بودهنوشالالتن نخسالالتین مقاله تا واپسالالین کتابم به طرفداری از آنانکه تحقیر و لگدمال شالالده

ره، شالالالایالد هم بیش از حالد، امالا علالت این اسالالالت کاله من نمی توانم خودم را از مسالالالائالل روزمره جالدا کنم  )کالامو، نقالل از بع

۱۳۸۳  ،۱۰.) 

؛ چون معتقد اسالت او نسالبت به مسالائل کندمی( حتی از امرال ابن سالینا انتقاد  ۲۳ب،  ۱۳۸۱از این روسالت که )شالریعتی  

اسالت و در کتابهایش نشالانی از مردم نیسالت، او به سالادگی در اختیار هر صالاحب  جامعه خود حسالاسالیت کافی نداشالته 

توان گفت حتی اگر بهترین متفکران و اندیشمندان تربیتی را داشته  آید. بنابراین در مورد جامعه ما نیز میقدرتی در می

راهکار ارائه دهند بدیهی اسالالت که  وپرورش را ببینند و  های جاری آموزشها نتوانند و یا نخواهند دغدغهباشالالد، ولی آن 

وپرورش نخواهد داشالت. بحری که همیشاله مطرح بوده، فاصالله ها چندان فرقی به حال جامعه آموزشبودن یا نبودن آن 
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که امکان دارد این میان عمل و نظر هسالالت که شالالاید در جوامع پیشالالرفته هم وجود دارد، ولی باید توجه داشالالت تا جایی

تر به اصالالح دارد. کاهش تر و ضالروریوپرورش کشالور ما، که نیاز اسالاسالیویژه در خصالوی آموزشفاصالله باید کم شالود، به

ان تربیتی باید به آن فکر روشالنروزافزون عدالت آموزشالی در کشالور یکی از مسالائل بسالیار اسالاسالی اسالت که فیلسالوفان و 

 تا  بپردازند. مسالائل بسالیار مهمی مرل تراکم بسالیار باالی کالسالها در مدارس عاد
 
رسالد، یا  نفر هم می  ۵۰ی دولتی که گاها

اینکه سالالهم همین مدارس امسالالال از نفرات برتر کنکور صالالفر بوده اسالالت، و اینکه دولت به همین مدارس هم بودجه و 

کنند. در حالیکه طبق قانون اسالالاسالالی  ها را از اولیا دریافت میناچار هزینهدهد و مدارس بهسالالرانه کافی اختصالالای نمی

وپرورش  اسالت آموزش رایگان را برای همگان فراهم کند. اینها بخشالی از مسالائل و معضالالت جاری آموزشدولت موظف  

 ماست.

تربیتی باید به کار جامعه و دولت کار داشالالته باشالالد و   فکرروشالالنو از جمله   فکرروشالالنپذیری،  با نظر به ویژگی مسالالالولیت

. همالان طور کاله اشالالالاره شالالالد کنالدمیکفالایالت ن  فکرروشالالالنی تنهالا انجالام وظالایف فردی و پرداختن باله مطالالعاله و پژوهش برا

ان اسالالالت. در این خصالالالوی و در راسالالالتای فکر روشالالالنبخشالالالی به جامعه یکی از کارهای  احسالالالاس مسالالالالولیت و آگاهی

ان باشالد. اینکه چه فکر روشالنتواند یکی از کارهای مهم  های جامعه میبخشالی به جامعه، تعیین اولویتها و دغدغهآگاهی

ها هم مجبور به پرداختن ها تمرکز شالود و رسالانهتوده مردم اسالت و دغدغه توده مردم چیسالت  بر روی آن   مسالائلی مسالالله

تربیتی اسالت که توجه جامعه را به   فکرروشالنهای آموزشالی مطرح هسالت. وظیفه ها شالوند. البته اینجا بیشالتر دغدغهبه آن 

ای مطرح و تشالالرین کند تا در اولویت جامعه قرار نهگومسالالائل و معضالالالت تربیتی جامعه معطو  کند و آن مسالالائل را به

هالا و حتی هالای رسالالالانالههالا یکی از دغالدغالههالای گالذشالالالتاله ورود بالانوان باله ورزشالالالگالاهعنوان مرالال در مالاههالا یالا سالالالالگیرد. باله

 
 
  مسالالولین شالده بود و اکنون هم این مسالالله مورد بحث اسالت. با احترام به این خواسالته بانوان، سالؤال این اسالت که اسالاسالا

 چند شالهر هسالت در کل کشالور چند درصالد بانوان مسالالله
 
شالان رفتن به ورزشالگاه و تماشالای مسالابقات مهم اسالت  یا اصالوال

های محبوب، تیم دارند  ضالالمن اینکه خیلی از شالالهرهای کوچک و کل روسالالتاها ورزشالالگاهی های برتر رشالالتهکه در لیس

لیلی از بانوان مسالالالله بوده، در حالی که همین عده ای برای عده خای و قندارند. واقعیت این اسالالت که چنین مسالالالله

 ا
 
 دارای نفوذ هسالتند، مسالالله خود را بهحتما

 
هزار   ۱۴۲کنند؛ در حالیکه عنوان یکی از مسالائل اصاللی مملکت تبدیل میال

اسالالالالمالی، جالمالهالوری  )خالبالرگالزاری  تالحصالالالیالالل  از  بالالازمالالانالالده  و  ۱۳۹۷کالودک  )سالالالالایالالت   ۴۷(  اول  کالالس  مالردودی  هالزار 

شالالود. البته منظور این ( دغدغه و اولویت جامعه محسالالوب نمی  ۱۳۹۴(، )باشالالگاه خبرنگاران جوان،۱۳۹۴نیوز،مشالالرق

 فکرروشالنهاسالت. روشالن اسالت برای اینکه نیسالت که به تقاضالای حضالور بانوان در ورزشالگاه توجه نشالود، بلکه بحث اولویت

، ارتباط کندمیای که در آن زندگی  شود، باید پا را از حوزه آکادمیک فراتر گذاشته و با جامعهتربیتی با این مسائل درگیر  

بیشالتری داشالته باشالد. فقط در مرکز نباشالد، فقط مرکز را نبیند چه مرکز کشالور باشالد، یا مرکز اسالتان یا مرکز شالهر، بلکه از 

نویسالد: واگر در پی حقیقت ر این خصالوی هراری میگوشاله و کنار شالهر و جامعه و حواشالی آن هم اطالع داشالته باشالد. د

هسالتید، الزم اسالت خود را چاله قدرت برهانید و به خود اجازه دهید تا زمان زیادی را اینجا و آنجا در حواشالی تلف کنید، 

ه  ک (. کسالانی۲۴۱،  ۱۳۹۸جایگاه دانش انقالبی در مرکز نیسالت. زیرا مرکز بر پایه دانش موجود بنا شالده اسالتو )هراری،

دانند و چنین بیندیشالالند که  در نقش متخصالالص و انسالالانهای آکادمیک، تدریس و پژوهش و مطالعه را تنها کار خود می

 در نقش  خوبی انجام میای خود را بهوظایف شالال لی و حرفه
 
 فکرروشالالندهند و کاری به کار دولت و جامعه ندارند، طبعا

طور خای در ان و بهفکر روشالنویژه نخواهند داشالت. متخصالصالان بهنیسالتند و چه بسالا توانایی ایجاد تحول در جامعه را 
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وتربیالت فقط باله این بهالاناله کاله کسالالالی باله حر  مالا گوش ان تربیتی نبالایالد نسالالالبالت باله آنچاله در جالامعاله تعلیمفکر روشالالالناینجالا 

 دهد، سکوت کنند. نمی

هم سیاسی بودنع اوست.   فکروشنر های  وتربیت امری سیاسی است و یکی از ویژگیطور که اشاره شد، خودع تعلیمهمان 

سالیاسالی، حقوقی، مذهبی، اقتصالادی، آموزشالی نگران باشالند و این  -شالود فالسالفه باید نسالبت به اعمال روزمره  گفته می

(. شالریعتی معتقد اسالت  ۱،  1،۲۰۱۶نگرانی را در اولویت، فراگیر و ماندگار در حرفه خود قرار دهند )ماهون، نقل از یرین

خواهی  خواهی باش و اگر در آنجا که باید باشالی و اما حاضالر نیسالتی هر کجا که میاگر در صالحنه نیسالتی، هر کجا می

(  ۱۳۷۹(. فوالدوند)۴۴،  ۱۳۸۸باش چه به شالراب نشالسالته باشالی و چه به نماز ایسالتاده باشالی هر دو یکی اسالت )شالریعتی 

کنند به گنجینه معرفت بشالر اضالافه کنند، تقد اسالت در حالی که هر دو سالعی میو فیلسالو  مع  فکرروشالندربارٔه تفاوت 

و همیشالاله به   کندمیضالالمن اینکه نسالالبت به وضالالع موجود منتقد اسالالت به عزم ت ییر وضالالع موجود نیز حرکت  فکرروشالالن

 ترین موضوعات نظر دارد.جنبه سیاسی و اجتماعی تخصصی

وپرورش، از جمله مسالائلی اسالت که باید مورد توجه فیلسالوفان  های سالیاسالی و اجتماعی آموزشاز این رو توجه به جنبه 

قرار گیرد. برای متخصالصالان و فیلسالو  فیلسالوفان تربیتی در کشالور ما برای اینکه بتوانند در  فکرروشالنتربیتی در نقش  

توانند از ان تربیتی میفکر روشالالنتربیتی ظاهر شالالوند.    فکرشالالنروجامعه تحول تربیتی ایجاد کنند الزم اسالالت در نقش 

های اطالعاتی و شالالبکه اجتماعی امکان  های مختلف با عموم مردم در ارتباط باشالالند. امروزه با گسالالترش فناوریروش

رت ظهور  ان فراهم کند.  فکر روشالنتواند فرصالت خوبی برای ارتباط با مردم برای ارتباط بین افراد بیشالتر شالده و این می بع

نالامالد. او معتقالد اسالالالت می  2وگوییعمومیع گفالت  فکرروشالالالنهالا را  کاله آن   کنالدمیان را عنوان  فکر روشالالالننوع جالدیالدی از  

عنوان برابر با عموم ها خود را بهوگویی موضالالع برتر نسالالبت به عموم خود ندارند. در عود، آن ان عمومی گفتفکر روشالالن

تر با  ان با روشالالی تعاملیفکر روشالالنای،  طور فزایندهگیرند. امروزه، بهها یاد میکنند، و بالعکس نیز از آن خود معرفی می

سالازند وگو را اکنون امکان پذیر میهایی که این قالب گفتدلیل فناوریکنند، بخشالی از آن بهمردم خود ارتباط پیدا می

(. ژیرو معتقالد اسالالالت ۱۰،  ۲۰۱۶برت،کننالد )هالا را محو میان عمومی و حوزه عموم آن فکر روشالالالنو تالا حالدی تمالایز بین  

های عمومی را گسالالترش  توانند برای مخاطبان متعدد بنویسالالند، حوزهان عمومی میفکر روشالالنعنوان دانشالالگاهیان به

،  ۲۰۱۵های آنالین، برای حل طیف وسیعی از موضوعات مهم اجتماعی است )ژیرو،خصوی بسیاری از سایتدهند، به

ر  که بیان شالالد، فیلسالالوفان    رسالالدنظر می(. از این رو به۱۹۹ با این توضالالیحات و با توجه ویژگی عدم تخصالالص گرایی صالالع

ها نباید خودشان را فقط در نوشتن مقاالت تخصصی برای مخاطبان خاصی محدود کنند، آن  فکرروشنتربیتی در نقش 

مومی مطرح کنند و بدین های عهای خود را برای عموم و در نشالالریات و رسالالانهها و دیدگاهتوانند بخشالالی از نوشالالتهمی

 ترتیب امکان ارتباط بیشتر با متن جامعه و مشکالت جاری تربیتی را داشته باشند.

و   هالاپژوهشتوان اشالالالاره کرد توجاله باله ج رافیالا و تالاریب  ان تربیتی میفکر روشالالالننکتاله دیگری کاله در خصالالالوی کالارهالای  

و اعتقالاد دارد توجاله باله زمالان و مکالان مسالالالائالل و   کنالدمی( اشالالالاره ۱۳۹۰مطالالعالات تربیتی اسالالالت. نکتاله ای کاله شالالالریعتی )

 توجه به آنچه مباحث روز تربیتی که در جهان مطرح است فکرروشنمشکالت برای 
 
ی ضروری است. بدین معنا که صرفا

 
1 Breen 

2 dialogical 
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مورد توجه  کندمیوتریبت در آن زندگی ای که متخصالالالص تعلیمکافی نیسالالالت، بلکه باید شالالالرایط زمانی و مکانی جامعه

ی مرتبط،  هاپژوهشوتربیت و  تربیتی ایرانی ضالمن توجه به مسائل و مباحث روز جهانی تعلیم فکرروشالنبارتی  عباشالد. به

ی خود قرار دهد. اینکاله آنچاله اولویت مطالالعاله و هاپژوهشها و  های روز جامعاله خود را نیز جز دغدغهباید اولویتهالا و دغدغه

 پژوهش در جامعه خود دارد کدام است 

های او مشالخص شالود. با توجه به مباحری که گذشالت.  و ویژگی  فکرروشالنر این نوشالتار سالعی شالد مفهوم  گیری: دنتیجه

وتربیت باید ارتباط بیشالتری با مشالکالت تربیتی و متن جامعه داشالته باشالند. ارتقاا سالواد تربیتی مردم  متخصالصالان تعلیم

ت مختلف تربیتی در جامعه باید دغدغه این ها و مشالکالعدالتیویژه مردمان طبقات پایین و حسالاسالیت نسالبت به بیبه

 فکرروشنرسد برای تحول در وضع تربیتی جامعه امروز ما، فیلسو  بودن کافی نباشد بلکه نظر میمتخصصان باشد. به

وپرورش درگیر شالوند و وتربیت در کشالور ما، بیش از پیش با مشالکالت آموزشالزم اسالت. ضالرورت دارد فیلسالوفان تعلیم

وتربیت داشته باشند. با توجه به شرایطی که جامعه های موجود در عرصه تعلیمشالتری با عمل تربیتی و واقعیتارتباط بی

وپرورش،  باید ضالالمن نقد جدی شالالرایط حال آموزش  فکرروشالالنوتربیت دارد، فیلسالالوفان تربیتی در نقش  ویژه تعلیمما به

سالازی جامعه و ارتباط با مردم و طرق مختلف مانند آگاهیهای الزم برای حرکت در جهت ت ییر وضالع موجود را از  زمینه

اجتماعی   -های سالیاسالیبرجسالته نمودن مشالکالت تربیتی در جامعه، فراهم کنند. در کنار مطالعات تخصالصالی به جنبه

وتربیت نه فقط در نقش متخصالص و کارشالناس تربیتی، بلکه در وپرورش نیز توجه کنند. متخصالصالان فلسالفه تعلیمآموزش

پذیر وپرورش امکان های سالیاسالی اجتماعی آموزشتربیتی باید حاضالر شالوند و این فقط با توجه به جنبه فکروشالنر نقش  

 نیست.

 منابع

وپرورش در اصالالحات آموزشالی. چکیده مقاالت اولین همایش انجمن (. سالهم فیلسالوفان آموزش۱۳۸۹ایروانی، شالهین )

 درس.وتربیت ایران. تهران، دانشگاه تربیت مفلسفه تعلیم

ابهالام در مردودی  ۱۳۹۴بالاشالالالگالاه خبرنگالاران جوان )   ۹۸/ ۲۹/۱۰هزار کالس اولی. دسالالالترسالالالی در تالاریب در    ۴۷(. 

https://www.yjc.ir/fa/news/5322512/ 

های پژوهش در تعلیم وتربیت. با همکاری نرگس سالالالجادیه و طیبه توسالالاللی.  (. رویکردها و روش۱۳۸۹باقری، خسالالالرو )

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی.تهران: پژوهشکده  

وتربیت انه فیلسالو  تعلیمفکر روشالنپسالت مدرن: ضالرورت کنش -(. کشالاکش اندیشاله مدرن ۱۳۹۲برخورداری، رمضالان )

 .۱۱۱-۱۳۰(.۲)  ۳وتربیت،نامه مبانی تعلیموپروش. پژوهشبرای تحول در نظام آموزش

ره، ژرمن )  شر ماهی.(. آلبرکامو. ترجمه خشایار دیهیمی. تهران: ن۱۳۸۳بع

 http://rabnews.ir/5010در:    ۳۱/۳/۹۸(. مدرسه بنگاه اقتصادی نیست. دسترسی در تاریب ۷۱۳۹پایگاه خبری )

 در:  ۳۰/۱۰/۹۸(. قصالاله تلب کودکان بازمانده از تحصالالیل. دسالالترسالالی در تاریب  ۱۳۹۷خبرگزاری جمهوری اسالالالمی )

https://www.irna.ir/news/83067433/ 

http://rabnews.ir/5010
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 ان تربیتی در اصالحات آموزشی؛ نقد ایدمولونی و شکستن حدود فرهنگی جامعهفکر روشننقش 

   2، الهام زارع1بابک شمشیری

 چکیده:

های موجود اسالت. بدون  وپرورش، رسالیدن به فهمی صالحین و عمیق از آسالیبمقدمه و الزمه هر نوع اصالالحات در آموزش

ها، هر نوع اقدام آموزشی منجر به نتایج ناکارآمد و هدررفت وقت، سرمایه و انرژی خواهد شد. این شناخت اصیل آسیب

تواند در هر شالکل و قالبی ارائه شالود و مانع فهم اصالیل  که میهای کاذب مقاله ضالمن معرفی ایدئولوژی در معنای آگاهی

ان تربیتی )معلمالان( در اصالالالالحالات آموزشالالالی از طریق آشالالالکالار کردن چهره حقیقی فکر روشالالالنگردد، باله وظیفاله و نقش  

پردازد.  هالای اجتمالاع نسالالالبالت باله مالاهیالت ت ییر و ذات حقیقی آن میهالای کالاذب و بسالالالط حالدود فرهنگی و نگرشآگالاهی

اکتشالالافی  -باشالالد و در داده کاوی، به روش تحلیلییابی از نوع پژوهش کیفی اسالالنادی میهش حاضالالر در دادهروش پژو

توان به مواردی همچون تولید دانش انتقادی پیرامون هر متن و های این پژوهش میانجام شالالالده اسالالالت. از جمله یافته

آموزان برای توسالعه زبان ای روزمره در دانشهزمینه، توسالط معلمان در کالس درس، ایجاد حسالاسالیت نسالبت به تجربه

های آموزان برای درک القائات نادرسالالت، فنون روانی و واقعیتانتقادی نسالالبت به مسالالائل تجربه شالالده، کمک به دانش

نفعان کاذب پشالت تبلی ات؛ چه در مدرساله، چه در خانواده، چه در رسالانه و غیره.، کمک به ظهور و به عرصاله آمدن ذی

گو  وهای سالیاسالی، گفتها و جریان های اسالاسالی آن فار  از موجوتربیت برای حل بحران کران اصالیل تعلیمواقعی و متف

های حاکم بر انسالان و در خصالوی طبقات اجتماعی و اقتصالادی، عدالت، حقیقت، جنسالیت، تبعیض، خشالونت، ارزش

ها در خصالوی هر  ضالات غلط آن آموزان و به چالش کشالیدن مفروجهان، فرهنس اصالیل به تناسالب سالن و موقعیت دانش

 یک از این موارد اشاره کرد.

 ان تربیتی، اصالحات آموزشی، معرفی ایدئولوژی، شکستن حدود فرهنگی  فکر روشن  ها:کلیدوانه

 بیان مسئله:  

شالالناسالالی طور کلی، آسالالیبیابی، فهم عمیق و صالالحین و بهوپرورش، ریشالالهاولین گام برای هرگونه اصالالالحات در آموزش

وپرورش و ها دسالت به گریبان اسالت. تجارب گوناگون اقدامات اصالالحی در آموزشسالت که نظام آموزشالی با آن مسالائلی ا

درسالتی صالورت نگیرد، تنها به اقدامات زودگذر،  طور کلی، هرگونه اصالالحاتی، نشالان از این دارد که اگر فهم مسالالله بهبه

 واقعی مشکالت ندارد.شود که تأثیری در حل ناکافی، نادرست و غیر اصیل بسنده می

های گوناگونی را در برابر اصالالحات آموزشالی و های مختلفی وجود دارند که هر کدام، پرسالشامروزه در کشالور ما دیدگاه

دهند،  ها انجام میها و اقداماتی که هر کدام از این گروهکنند. شالدت پرسالشطور کلی، هرگونه اصالالحاتی مطرح میبه

ها و اقدامات رسد علت این کشمکشنظر میشود. بهگیری از انجام ت ییرات و اصالحات میدر موارد بسیاری باعث جلو 

وپرورش  شالالالود و مانع رشالالالد و تحول در آموزشسالالاللبی و ایجالابی که گاه باعث اتال  وقت، سالالالرمایه و انرژی فراوانی می

ای  ر درجه دوم، ناشالی از تشکیل شبکهها و دها و مبانی فکری متفاوت این دیدگاهشالود، در درجه اول، ناشالی از ریشالهمی

 
   bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir وتربیت دانشگاه شیراز،عضو هیالت علمی بخش مبانی تعلیم 1

   elham.zareh70@gmail.comوتربیت دانشگاه شیراز، دانشجوی دکتری تاریب و فلسفه تعلیم 2

mailto:bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir
mailto:elham.zareh70@gmail.com
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های رقیب را به هر  از مفاهیم و اطالعات و القای آن به مخاطبان اسالالت تا مانع اقدامات طر  مقابل شالالوند. این گفتمان 

نامی که بخوانیم، آنچاله آشالالالکالار اسالالالت، کنالدی روند ت ییر و تحول و به ثمر ننشالالالسالالالتن بسالالالیالاری از اقداماتی اسالالالت که  

 وبی داشته باشد.توانست نتیجه خمی

پذیری در اندیشالالیدن به بینی، تعمق و انعطا عنوان کسالالانی که قدرت باهمبه  -ان تربیتی  فکر روشالالناین مقاله به نقش  

های  ، در اصالالالحات آموزشالالی، از دریچه شالالناسالالایی و معرفی ایدئولوژی )در معنای آگاهی-ها را دارندمسالالائل و حل آن 

هالا سالالالیطره یالافتاله  هن، زبالان و عمالل آن کالاذب( و ت ییر زاویاله نگالاه مردم و عالامالن نسالالالبالت باله بالاورهالای غلط فرهنگی کاله بر ذ

ها به امکان و آزادی اسالت، اشالاره دارد. هد  از این ت ییر زاویه دید، گسالترش حدود فرهنس مردم و متوجه سالاختن آن 

بخشالی، انجام های معدودی برای رهاییها اسالت که گزینههای بیشالتر برای رهایی از گسالتره محدود فرهنگی آن انتخاب

 ها گرفته است. ها قرار داده و در نتیجه امکان خالقیت را از آن تحول در اختیار آن اصالحات و ایجاد 

کالاوی، باله روش بالاشالالالد و در دادهیالابی از نوع پژوهش کیفی اسالالالنالادی میروش پژوهش: روش پژوهش حالاضالالالر در داده

ها و منابع موجود در خصوی  اکتشالافی انجام شالده اسالت. بدین معنا که از طریق مطالعه کتاب، مقاالت، سایت  -تحلیلی

وتربیالت، حدود فرهنگی جامعاله و سالالالایر  ا تعلیمموضالالالوع پژوهش، به تحلیالل و بررسالالالی مفالاهیم ایدئولوژی و نسالالالبالت آن بال

ان تربیتی در فکر روشالالالنپردازد و سالالالپس بالا توجاله باله اطالعالات باله دسالالالت آمالده، وظیفاله  مفالاهیم اسالالالاسالالالی مورد نظر می

 .کندمیاصالحات آموزشی را معرفی  

 های زیر است:های پژوهش: هد  از این پژوهش، پاسب دادن به پرسشپرسش

 تواند مولد مسائل و مشکالت آموزشی شود چیست و چگونه می  منظور از ایدئولوژی  -۱

 ان آموزشی چیست فکر روشنعنوان وظیفه منظور از وشکستن حدود فرهنگیو در چارچوب نظریه گفتمان، به-۲

با توجه به نظریٔه ایدئولوژی و گفتمان، چه تحلیلی از وضالالالعیت کنونی کشالالالور ما و مناقشالالالات موجود در آنکه موجب    -۳

ان آموزشالالی برای برون رفت از این فکر روشالالنشالالود، و وظیفٔه و به بن بسالالت رسالالیدن اصالالالحات آموزشالالی می شالالکسالالت

 توانیم ارائه دهیم .وضعیت، می

ایالدئولوژی در چالارچوب نظری: چالارچوب نظری پژوهش را می توان در قالالالب سالالالاله عنوان وایالدئولوژیو، ومطالالعالات 

 ی جامعهو پی گرفت.  وتربیتو و و ایدئولوژی و دامنٔه فرهنگتعلیم

 ایدئولوژی:

انگیز و فّرار اسالت که نیز همانند بسالیاری از واژگان مطرح در علوم انسالانی و اجتماعی، مفهومی بسالیار بحث  1ایدئولوژی

 تعاریف بسیاری از آن ارائه شده است.

 
1 Ideology 
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دو معنی متضالاد داشالته اسالت: شالویم که این واژه از همان بدو تولد  گیری واژه ایدئولوژی، متوجه میبا بررسالی روند شالکل

معنای علم شالناخت عقاید یا علم اسالت که به 2شالناخت و  1اندیشاله تعریف اول آن، متشالکل از معنای ل وی دو واژه یونانی

ای از عقاید دروغین به عنوان مجموعهابداع شالالد. در معنای دوم، ایدئولوژی به 3عقاید اسالالت و توسالالط آنتونی دوتراسالالی

، معنای 5و فردریک انگلس  4فهم و برخال  معنای اول آن اسالالالت. ایدئولوژی در تفکر کارل مارکسرود که مخل  کار می

منظور مردم قرن بیسالالالتم از کالاربرد این واژه، تالأثیر گالذاشالالالت )مکنزی، یالان و تری یالافالت و تالا حالد زیالادی بالهقالدرتمنالدتر و تالازه

 (. این تعریف در ادامه خواهد آمد.۱۴،  ۱۳۸۵دیگران،  

نظران، مفهوم ایدئولوژی بر خال  واژه مورد نظر دوتراسالی بوده اسالت، پیشالگامان بسالیار زیادی اعتقاد برخی صالاحببه 

اسالالالت )همالان،  ۱۵۶۱-۱۶۲۶)  6ترین آنهالا، فرانسالالالیس بیکنترین و معرو دارد کاله یکی از مهم ( بیکن در کتالاب ۱۳( 

ای تصالورات خطا و  روزگار باسالتان تاکنون، اسالیر پاره( ضالمن طرح این مسالالله که ذهن انسالان از ۱۶۲۰و )7وارغنون جدید

ها را همان  و پرداخت که آن 8بندی چهار نوع وبتصورتاند، بهبه دور از خردمندی بوده است که مانع فهم اصیل او شده

ز نظر . ا12و بالت نمالایش  11، بالت بالازار10، بالت غالار9دانسالالالت. این چهالار بالت، عبالارتنالد از؛ بالت قبیلالهموانع فهم انسالالالان می

ها و صالالاحبان قدرت  بیکن، این چهار بت، دارای مبنای خرافی و متعصالالبانه هسالالتند و همواره ابزاری در دسالالت فالودال

، Baconهالا را در برابر اقالدامالات خود رام کننالد )انالد تالا از این طریق، باله انجالام سالالاللطاله بر مردم عالادی بپردازنالد و آن بوده

دهد.  و، تعاریف مختلفی از این واژه به دسالت می14ودرآمدی بر ایدئولوژیدر کتابش با عنوان   13(. تری ایگلتون ۱۹۵۵

های معنایی )همچون دین، لیبرالیسالم، فاشالیسالم، راسالیسالیم که نقش تولید معنا در در وی ایدئولوژی را در قالب بسالته

 
1 Idea 

2 Logos 

3 Antoine Destutt de Tracy 

4 Karl Marx 

5 Friedrich Engels 

6 Francis Bacon 

7 Novum Organum 

8 Idol 

اسالت و از این رو  ها در تبار و نژاد آدمی ها و خطاهایی هسالتند که از طبیعت آدمی سالرچشالمه می گیرند. خطاهای که سالرچشالمه آنهای قبیله، عیببت  9

 میان همگان مشترک است.

 خیزند.های آدمی برمیهایی است که از دلبستگیهای غار، مانعبت  10

 برند.ای است که آدمی را نادانسته به بیراهه میهای نادقیق و یا فریبندهبتهای بازار واژه  11

ها گردیدند، دیگر  بسالیار و با حالتی تبلی ی بر صالحنه آورده شالوند و تماشالاگران شالیفته آنهای نمایش، نظریه و عقایدی هسالتند که چون با آب و تاب بت  12

 وپرورش((. نگاهی به فلسفه آموزش1397گذارند. )ر.ک نقیب زاده، میرعبدالحسین )جایی برای شک کردن، سنجیدن و اندیشیدن باقی نمی

13 Terry Eagleton 

14 Ideology: an introduction 
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مرالاباله  عی، بالهای از دیالدگالاههالای شالالالاخص برای یالک گروه یالا طبقاله اجتمالازنالدگی اجتمالاعی را باله عهالده دارنالد(، مجموعاله

. )ر.ک کندمیبندی مرابه توهم فراگیر اجتماعی و... دسالالتههایی برای مشالالروعیت بخشالالیدن به نظام حاکم، بهدیدگاه

 (.  ۳۶-۴۶،  ۱۳۹مهاجر،  

معنالای طور کاله گفتیم، بالا آثالار مالارکس، پرتو جالدیالدی باله مبالاحراله در بالاب ایالدئولوژی افکنالده شالالالد. وی ایالدئولوژی را بالههمالان 

 ، ودو(. ۱۳۹۰های طبقه حاکم نشات گرفته شده است )رحیمی،  دانست که از افکار و ایدهو می1وآگاهی کاذب

مارکس و انگلس، ضالالمن تأکید بر اینکه واقعیت اصالالیل، همان مبارزه طبقاتی اسالالت، معتقد بودند که ایدئولوژی، نوعی 

آگاهی کاذب و محصالالالول طبقات اجتماعی اسالالالت، برای اینکه با تحریف واقعیت اصالالالیل )مبارزه طبقاتی(، آن را به نفع 

سالاللطه شالالود. به اعتقاد مارکس، ایدئولوژی نوعی توهم و   گر تعبیر کند و مانع از آگاهی طبقه تحتطبقه حاکم و سالاللطه

گم کردن واقعیت اسالالت که کارایی عملی ندارد. وی این اصالالطالح را در تقابل با تفاسالالیر هگلیان از جهان و برای تحقیر  

ولوژی یک برد. بنالابراین، در اندیشالالاله مارکس، ایدئکار میکردند، بهجای ت ییر دادن جهالان، آن را تفسالالالیر میها که بهآن 

معنالای علم شالالالد کاله بالا کالاربرد آن در نزد دوتراسالالالی )بالهوتوهمو در مقالابالل وواقعیالتو و تحریفی در مقالابالل علم، تلقی می

(.  ۱۵-۱۸،  ۱۳۷۸، انالدرو، ترجماله ثالاقالب فر،  ۲۰۲،  ۱۳۷۷متفالاوت بود )راش، ترجماله صالالالبوری،    کالامال  شالالالنالاخالت عقالایالد(  

منفی و تحقیرآمیز ایالدئولوژی را همچنالان حفظ کرد، امالا بالا وسالالالعالت    و، این کالاربرد2مالارکس در کتالاب وایالدئولوژی آلمالانی

ای برای آن در نظر گرفت که تمامی عناصالر روبنا را شالامل شالد و تقریبا معادل با وفرهنسو  معنای آن، گسالترهبخشالیدن به

نالا و اصالالالل آن (. در واقع از آن رو کاله مالارکس، فرهنالس جالامعاله را روبنالا و اقتصالالالاد را زیرب۷۶۴،  ۱۳۸۵گردیالد )خلیلی،  

دانسالالت، بر این باور بود که همه چیز در نهایت به اقتصالالاد و سالالرمایه برمی گردد و نبرد طبقاتی که واقعیت اصالالیل و می

تحت ساللطه خاتمه   3نهایی جامعه اسالت، بر سالر به دسالت آوردن سالکان اقتصالاد و سالرمایه اسالت که به نفع طبقه کارگر

دار، برای به دسالت دیت نااصالیل اسالت که بازیچٔه دسالت طبقٔه حاکم و سالرمایهیابد. بنابراین، فرهنس جامعه، یک موجومی

آوردن منابع اقتصالالادی اسالالت. از این رو اسالالت که گسالالترش معنای واژٔه ایدئولوژی در اندیشالالٔه مارکس، آن را با معنای 

 .کندمیفرهنس، یکی  

پرداخته اسالت. او در تعریف ایدئولوژی، از  از جمله کسالانی اسالت که به بررسالی نسالبت فرهنس و ایدئولوژی   4لویی آلتوسالر

های مفهومی تشالرین ای از تصالاویر، نمادها و چارچوبهای فکری مارکس فراتر رفته و آن را همچون مجموعهچهارچوب

که مردم برای درک تجارب و جهانشالان انتخاب    کندمیها و راهی توصالیف ای از گفتمان . او ایدئولوژی را مجموعهکندمی

ها بر سراسر وجود ما تسلط دارند و مفهوم سوژه، همچون وجودی مقید، تسلیم شده کنند. بر این اساس، ایدئولوژیمی

(. ایدئولوژی  ۱۶۹،  ۱۳۸۶به قدرتی برتر، و محروم شالالالده از هر نوع آزادی جز آزادی برای تأیید انقیاد خود اسالالالت )فرتر، 

اصالطالحاتی را هم که برای اندیشالیدن به خود الزم اسالت، در اختیار سالوژه قرار داده و برای او توصالیف کرده اسالت.   حتی

پردازد. ایدئولوژی از طریق  از این رو، ایدئولوژی به تعیین و معنادهی به هویت، شالخصالیت و حتی روح و جان سالوژه می

 
1 False consciousness 

2 The German Ideology 

3 proletarius 

4 Louis Althusser 
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. در کنالدمیهالا را گزینش و یالارگیری  ، آن کنالدمیرا باله سالالالوژه تبالدیالل  توان آن را وفراخوانالدنو نالامیالد، افراد  عمیالاتی کاله می

 (.  ۱۶۳-۱۶۲زند: وهی تو!و )همان،  خواند و او را صدا میواقع شبیه کسی که فرد دیگری را فرا می

 عنوان یکی از تعاریف سالالاده و نتوان بهالمعار  فلسالالفی راتلج را میاز ایدئولوژی در دائرة  1تعریف مایکل فریدمن
 
سالالبتا

هالا ای آگالاهالاناله یالا نالاآگالاهالاناله از افکالار، بالاورهالا و نگرشعنوان مجموعالهجالامع از ایالدئولوژی در نظر گرفالت. وی ایالدئولوژی را باله

دهد. همچنین بر  های ما از جهان سالیاسالی و اجتماعی را شالکل میها و حتی سالوا برداشالتکه برداشالت  کندمیتعریف  

گالذارد )مقالالاله ایالدئولوژی چیسالالالت ، برگرفتاله از سالالالایالت: ای مالا تالأثیر میهالهالا و توصالالالیالههالا، رفتالارهالا، تصالالالمیمقضالالالاوت

http://bestanswer.info.) 

ها و  ها، گروهی از مفاهیم، ارزشهای مدرن سالیاسالیو، معتقد اسالت که ایدئولوژیدر کتاب وایدئولوژی  2اندرو وینسالنت

دسالالتیابی به امور ممکن و ناممکن مرتبط  حتی نهادها هسالالتند که به سالالرشالالت انسالالان و حدود توانایی و ناتوانی وی در

هالا، باله دو طریق توصالالالیف و تجویز، هم مالاهیالت کنش متقالابالل انسالالالانی و گردهم آمالدن و هسالالالتنالد. از دیالد وی، ایالدئولوژی

ها را تأیید یا رد کند، هم آرزوهای او را و هم هر آنچه هایی که انسالان باید آن کنند، هم ارزشانسالجام انسالانها را تعیین می

ی زندگی اجتماعی، اقتصالالادی و سالالیاسالالی که به نیازها، عالیق و منافع موجودات انسالالانی بسالالتگی دارد )وینسالالنت،  برا

 (.۳۲،  ۱۳۷۸ترجمٔه ثاقب فر، 

هالای بشالالالری،  هالا و ایالدهعنوان یالک مت یر وابسالالالتاله قلمالداد کرد کاله تالابعی از اسالالالطورهتوان ایالدئولوژی را بالهدر مجموع می

تواند برای موافقت یا مخالفت با وضالع موجود مورد قرائت قرار گیرد و بر بسالتر فراخی یهاسالت و محقیقت یا تحریف ایده

ها و.... واقع شالود )رحیمی، همان، ورو(. آنچه در تعریف ایدئولوژی در این مقاله مورد نظر از زبان، زندگی روزمره، نشالانه

 است،  
 
 وآگاهی کاذبو است که باید زدوده شود.و آن، یا همان مفهوم  3جنبٔه منفی و وضدآگاهی غالبا

توان داشالالتن سالالاخت منطقی و منسالالجم، هویت سالالازی، پیوند با عمل سالالیاسالالی و های ایدئولوژی را میبرخی از ویژگی

ارتباط میان هسالت و باید، برشالمرد. ارتباط میان هسالت و باید به این معناسالت که ایدئولوژی به واسالطٔه داشالتن انسالجام و 

گیرد و در هر مفهوم و کارکردی، همواره تبیین وضالالع موجود و ترسالالیم وضالالعیت مطلوب، بهره می سالالاخت منطقی، برای

ای واقعی وجود دارد و . بنابراین، در هر ایدئولوژی، هم رابطهکندمیمیان آن چه هسالالت و آنچه باید باشالالد، ارتباط برقرار  

گرایالانالٔه  واقع گرایالاناله یالا آرمالان  گیریجهالترابطاله،    ای خیالالی و آرمالانی کاله بر اسالالالاس چگونگی ترکیالب این دو نوعهم رابطاله

 هالا،  (. هر چنالد کاله باله گفتالٔه آلتوسالالالر، در اغلالب ایالدئولوژی۷۶۹  -۷۶۸گیرد. )خلیلی، همالان،  ایالدئولوژی شالالالکالل می
 
 غالالبالا

 AlthusserT, ۱۹۶۹: p۲۳۴).شود؛ یعنی این خیال یا توهم است که غلبه دارد )رابطٔه واقعی، قربانی رابطٔه خیالی می

 ها در جدول زیر خالصه کرد.های ایدئولوژیتوان ویژگیطور خالصه میبه
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3 Anti awareness 

 ها:جدول خالصٔه ویژگی ایدئولوژی
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 وتربیت:مطالعات ایدئولوژی در تعلیم

رود که در معنایی های کلیدی برای فهم بسالالتر سالالیاسالالی برنامٔه درسالالی به کار میعنوان یکی از واژهایدئولوژی بهامروزه  

 گرفت، گسترش یافته است.تر از آنچه افرادی همچون مارکس در تحلیل روابط موجود در جامعه به کار میبسیار وسیع

ی و چاله ایجالابی، در هر سالالالیسالالالتم و نظالام اجتمالاعی، کاله  صالالالورت سالالاللبهالا، چاله بالهای از هنجالارهالا و ارزشوجود مجموعاله

نسلی آن را بر عهده دارند، امری طبیعی است. ساختارهای فرهنگی از جمله ساختار آموزشی وظیفٔه حفظ و انتقال بین

  ای از دگماها و عقاید نادرسالت در یک نظام آموزشالی وجود داشالته باشالند کهشالود که مجموعهاما مسالالله از آنجا شالروع می

دهنالد، ارائاله شالالالونالد. در این صالالالورت،  هالا و اموری کاله باله زنالدگی فراگیران معنالا میای از هنجالارهالا و ارزشدر قالالالب مجموعاله

هالای فکری فرد، متنالاسالالالب بالا آن هالای انسالالالان، تالا حالد بسالالالیالار زیالادی، متالاثر از ایالدئولوژی خواهالد بود و چالارچوبویژگی

توانالد  وپرورش می، آموزشکنالدمیرفالت. چنالانکاله گوتالک ابراز  هالای و هنجالارهالای ایالدئولوژی غالالالب شالالالکالل خواهنالد گارزش

شالالدت به ها در دو مرحلٔه بازآفرینی و طراحی انسالالان مطلوب، بهابزار قدرتمندی در دسالالت ایدئولوژی باشالالد و ایدئولوژی

 (.۱۳۹۵اند )گوتک،  وپرورش وابستهآموزش

 دارای ساخت منطقی و منسجم

 های معنایی و جهت دهنده به زندگی افراد تحت سلطهارائٔه بسته

 گیر است.همهها و... که ها، نهادها، نشانهای از مفاهیم، ارزشگستره

 سازی برای مخاطبان هویت

 سازی و یکدست کردن جامعهتالش در جهت یکسان 

 پیوند با خواست و عمل سیاسی )قدرت(

 تبیین خای از ارتباط میان هست و باید

 نشر و تبلیغ آگاهی کاذب

 ای مخدوش از واقعیتغلبٔه توهم و خیال بر واقعیت و ارائٔه چهره

 های افرادها و نگرشمات، قضاوتشکل دهنده به تصمی

 کشی  ابزاری برای هژمونی و بهره

 های اووهای انسان و وامکان تالش در جهت تبیین حدود توانایی

 فراخوانی سوژه برای عضویت در آن 

 حذ  آگاهی حقیقی از طریق استفاده از تلقین و تبلیغ
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های بازتولید انجامد، ریشالاله در نظریهمخاطبان میاین نگرش که ایدئولوژیک بودن یک نظام، به تکوین ذهنیت و هویت 

آلتوسالر و بوردیو در مکتب فرانکفورت دارد. بر اسالاس نظریٔه بازتولید، از آن جا که در نهادهای ایدئولوژیک نظیر مدرساله،  

یالد  هالا سالالالعی دارنالد از طریق این نهالادهالا، هژمونی خود را بالازتولشالالالود، حکومالتهالای دلخواه تولیالد میباله راحتی ذهنیالت

هالا تحمیالل  هالای مسالالاللط بر آن هالا نسالالالبالت باله رهبری و نظالارت اجتمالاعی کاله از طریق گروهکننالد. در فراینالد هژمونی، توده

شالالالود، رضالالالایتی خودجوش دارند. بدین ترتیب، مفهوم هژمونی که در حوزٔه فرهنس کاربرد دارد، جانشالالالین سالالاللطه  می

 شالالود که  می
 
 از طریق سالاللطه به وجود نمی غالبا

 
آید، بلکه در قلمرو اقتصالالاد کاربرد دارد. بنابراین، برتری اجتماعی لزوما

ای به مدد کنترل  یابد. در نتیجٔه هژمونی، طبقهگاه از طریق رهبری فکری و اخالقی که نمود هژمونی اسالت، تحقق می

خشالونت، یعنی از طریق کنترل فرهنس و سالاختن فلسالفه ای ها و بدون توسالل به اجبار یا بینی آن باورهای عامه و جهان 

کنند. این رهبری از طریق نهادهای در باب زندگی که برای عموم پذیرفته باشد، اقتدار خود را بر سایر طبقات اعمال می

،  ۱۳۹۱گیرد )حالاجی آخونالدی،  معنالای عالام، صالالالورت میوپرورش بالهمعنالای خالای و آموزشاجتمالاعی نظیر مالدرسالالاله باله

۱۷۵). 

وتربیالت و نقش چنین فعالالیتی در درک ابعالاد سالالالیالاسالالالی ، در لزوم توجاله باله ایالدئولوژی در تعلیم۲۰۰۶اپالل در سالالالال  

های فرهنگی، اجتماعی و سال اخیر، بیشترین توجه خود را به مطالعٔه نهضت  ۱۵که در    کندمیوپرورش، اذعان آموزش

دانالد، زیرا بالدون آگالاهی از آنچاله در قالالالب بسالالالیالار مهم میایالدئولوژیالک معطو  کرده اسالالالت. وی چنین تالأکیالد و تمرکزی را  

طور عمیق و جدی توانیم بهپردازد، نمیهای اجتماعی، به تشالکیل و ایجاد هویت و یا تعارضالات دانش رسالمی میحرکت

 (.  ۱۳۸۶وتربیت مواجه شویم )باقری، با گسترٔه اعمال سیاسی خود در تعلیم

توان با استفاده از دو اصطالح وتلقینو و وحذ  آگاهیو و همچنین با استفاده از نظریٔه  از نظر اپل، نظریٔه بازتولید را می

های هگل و  اجتماعی از نظریٔه تعارد که منبعث از دیدگاه -های سالیاسالی، تفسالیر کرد. وی با اسالتناد به نظریه1تعارد

(. طبق نظریه تعارد، ۷۸،  ۱۳۸۹ادری،  جوید. )قمارکس اسالالت، برای بیان نظریٔه باز تولید مورد نظر خویش، سالالود می

گر که در پی حفظ وضالعیت موجود یا تولید دوبارٔه وضالعیت اسالت و جامعه متشالکل از دو گروه معارد اسالت؛ یکی ساللطه

 دیگری، طبقٔه زیر ساللطه اسالت که در پی ت ییر وضالعیت موجود اسالت. طبقٔه ساللطه
 
گر، با حذ  آگاهی از مدرساله، صالرفا

 کار است )همان(.سازشدر پی افرادی مطیع و  

به اعتقاد آلتوسالر، تحقق فرایند تکوین ذهنیت و بازتولید، نیازمند طی ساله مرحله اسالت که ذیل آن، فرد باید ابتدا درون 

سالاز به دنیا آمده باشالد و از قبل، سالوژه ای در ایدئولوژی بوده که آن را درونی کرده باشالد. سالپس الزم  نظامی ایدئولوژی

از طریق فرایند وفراخوانده شالالدنو، توسالالط کسالالان دیگری که در این ایدئولوژی قرار دارند، جایگاه   اسالالت که این افراد،

 (.  ۱۸۱خود را در ایدئولوژی پیدا کرده و از این طریق، هویت یابند )حاجی آخوندی، همان،  

ساللطه قرار دادن طبقٔه   هسالتند که برای تحت  2ی دولتی ایدئولوژیکهادسالتگاه، امؤسالسالاتبه نظر آلتوسالر، نهادها و   

کاله   کنالدمیدر خصالالالوی دیالدگالاه آلتوسالالالر دربالارٔهٔا مفهوم ایالدئولوژی، چنین اظهالار    3کننالد. هنری ژیروکالارگر فعالالیالت می
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ها، اعمال و فرایندهای وپرورش دارای دو ماهیت عینی و ناخودآگاه اسالت. حالت اول، شالامل آیینایدئولوژی در آموزش

شالالوند. ماهیت دوم ایدئولوژی نیز انتقال آن در قالب نظامی از ره در مدارس دیده میصالالورت روزماجتماعی اسالالت که به

صالورت ناخودآگاه، در ذهن فراگیران  صالورت آگاهانه و از سالر میل و رغبت، بلکه بههاسالت که نه بهنمادها، معانی و ایده

 (.۸۱،  ۱۹۸۳)ژیرو،    کندمیگیرد و عمل شکل می

 از نظر اپالل و ژیرو، برنالامالٔه درسالالالی هم از نظر محتوا و هم شالالالکالل، باله لحالاظ مالاهیالت، ایالدئولوژیالک اسالالالت و  
 
عقالایالد و   معموال

؛  ۱۹۹۰شالوند )اپل، عنوان عقاید و محتوای مدرساله، توجیه میفرهنگی که در اختیار طبقٔه مساللط اجتماعی اسالت، به

گیرد و  هالا را نالادیالده میکاله تفالاوت  کنالدمیای عمالل  گوناله درسالالالی، باله، ایالدئولوژی در برنالامالهٔ 1(. از نظر آدورنو۱۹۸۱ژیرو،  

 (.۸۵مشوق این همانی است )قادری، همان،  

صالورت آشالکار در ها بههاسالت که توسالط تمامیت خواهبه عقیدٔه هایک نیز برنامٔه درسالی عرصالٔه تقابل و رویارویی ایدئولوژی

کنند )نیک های اقناعی، آن را ترویج میصالالورت پنهان و در قالب برنامهها بیشالالتر بهشالالود و لیبرالبرنامٔه درسالالی وارد می

 (.  ۷،  ۱۳۹۱نشان و همکاران،  

داری، از و یا اسالتیالی طبقٔه حاکم در جامعٔه سالرمایه3، مارکسالیسالت ایتالیایی، وهژمونی2طبق رویکرد آنتونیو گرامشالی

حالاکم، ناله فقط مالالکیالت ابزارهالای تولیالد، بلکاله ایالدئولوژی آن یالابالد و دلیالل قالدرتمنالدی طبقالٔه  طریق ایالدئولوژی تالداوم می

اسالالت. این ایدئولوژی به نظر گرامشالالی در عرصالالٔه فرهنس، به مبارزه با آگاهی اجتماعی طبقٔه کارگر، که ناشالالی از تجربٔه  

 پردازد. از این رو مطالعٔه این عرصه بسیار پراهمیت است..هاست، میزندگی روزمرٔه آن 

و والتر    6، تالودور آدورنو، هربرت مالارکوزه5هالا، مالاکس هورکهالایمرترین آن یالا فرانکفورت، کاله مهم 4نتقالادیمتفکران مکتالب ا

داری در فرهنس آن است که توانسته  بودند، همچون گرامشی عقیده داشتند که قدرت اساسی جامعٔه سرمایه 7بنیامین

گرا )پوزیتیویسالالالت( حالاکم کنالد. باله عقیالدٔه راتیالک( و اثبالاتسالالالاالراناله )تکنوکخود را از طریق اسالالالتیالی یالک ایالدئولوژی فن

اند و در نتیجه نقش انقالبی خود در مبارزٔه طبقاتی را داری نیز بورژوا زده شالدهمارکوزه، حتی کارگران کشالورهای سالرمایه

بی طبقٔه کارگر را ویژه دانشالالجویان هسالالتند که باید رسالالالت انقالاند. بنابراین از این پس، این جوانان و بهاز دسالالت داده

 (.Certeau ۱۹۹۹  ،Vergez ۱۹۷۰ادامه دهند )

(، تقسالیم کار اجباری و تلقین نیازهای اقتصالادی کاذب، باعث انزوای انسالان و فراموشالی نیازهای  ۱۹۶۰از نظر مارکوزه )

رت بیرونی پر  شالود تا خالا نیازهای درونی انسالان با خواسالت قدداری، تالش میاصالیل او شالده اسالت. در جامعٔه سالرمایه
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جای همدلی و مشالارکت شالود. نیروهای افراد بهکه به ابزاری در خدمت سالرمایه، صالنعت و تکنولوژی تبدیل شالود تا جایی

شالود و احسالاس معنا، زیبایی، دوسالتی و شالگفتی، در های فراخودی و بیرونی قدرت میبا دیگران، صالر  اطاعت از اهرم

هالای مالدارس نیز مالاننالد شالالالود. در چنین شالالالرایطی، برنالامالهمالدرن، گم میاحسالالالاس  ای زنالدگی بیتکرار وظالایف کلیشالالاله

آموز، در مالدارس باله مقلالدین فکری و هالای بیرونی اسالالالت. کودکالان همچون موجودات دسالالالتهالای کالار، وقف اهرممحیط

معلمان  شالوند. یعنی سالراسالر مدرساله پر از مفاهیم ایدئولوژیک بازار کار و سالرمایه اسالت و کنندٔه فرهنگی تبدیل میمصالر 

و مربیالان، خود را موجوداتی بی اثر در جریالان تربیالت و همچون شالالالاگردانشالالالان در ورطالٔه پو  بالاوری و خالا احسالالالاس  

 .  Marcuse,۱۹۶۰)کنند )می

( در ۱۳۸۵توان با اسالالالتفاده از دیدگاه گوتک )وتربیت را میهای متاثر از ایدئولوژی در تعلیمتأثیرات ایدئولوژی و عرصالالاله

 نام برد: قالب موارد زیر

 ها، انتظارات، نتایج و اهدا ، مداخله دارند.ها در تعیین سیاستایدئولوژی-

 پردازند.ها میها و ارزشاز طریق برنامٔه درسی پنهان؛ به واسطٔه جو یا فضای فرهنگی به انتقال و تحکیم نگرش-

ی گزیده و مصالوب را هامهارتها و از طریق برنامٔه درسالی آشالکار؛ که شالامل برنامٔه درسالی مصالوب و عیان اسالت، دانش-

 دهند.مورد تأکید قرار می

؛ ترجین  نوع خاصالی از دانش به انواع دیگر آن، بر اسالاس سالیسالتم گزینشالگری خود )نیک 1از طریق برنامٔه درسالی پو -

 (.۴،  ۱۳۹۱نشان،  

های آن اسالت، اسالت، تر که همان سالطن اجتماع و زیر مجموعهفته پیداسالت که ایدئولوژی ابتدا در سالطحی کالن البته ناگ

دهد و بر  تر و ریزتر تسالری میهای کوچکو سالپس به واسالطٔه رسالود در سالطن کالن، خود را به عرصاله کندمیرسالود پیدا  

 شود.آموزان و غیره جاری میها، دانشان، خانوادهوتربیت، مدیران، معلمریزان و اصحاب تعلیمذهن و زبان برنامه

هالای ترین اهرمدر مجموع و بالا توجاله باله مبالاحالث اجمالالی مطرح شالالالده بالایالد باله این نکتاله اذعالان داشالالالت کاله یکی از مهم

های گوناگون، به های مختلف هسالالتند که به شالالیوهها در نظامدهی به نظام آموزشالالی، ایدئولوژیکنترلگر و حتی شالالکل

های صالورت گرفته و بدبینی نسالبت به مقولٔه آموزش و فرهنس  پردازند. دلیل عمدٔه مخالفتی نظام آموزشالی میدهجهت

ای کنترلی و تسالهیل روند آموزان به شالیوهدادن به شالخصالیت و خودآگاهی دانشاز جانب حامیان تفکر رادیکال، شالکل

ه ناشالی از تظاهرات ایدئولوژی اسالت )باری، ترجمٔه نابرابری از طریق مدارس اسالت ک 2طبقاتی شالدن جامعه و بازتولید

 (.  ۳۳۸،  ۱۳۹۴حاتمی، 

 ایدئولوژی و دامنٔه فرهنگی جامعه:

هالا و معنالایی کاله از خوب، بینی و نوع نگرش مردم باله زنالدگی و انتظالارات آن توان دامنالٔه جهالان حالدود فرهنگی جوامع را می

عنوان مرال، دگی انسالان جاری و سالاری اسالت، تعریف کرد. بهبد، ارزش و ضالد ارزش، موفقیت و شالکسالت و هر آنچه در زن
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 تواند فاصلٔه زیادی با تصور مردم ایران از موفقیت داشته باشد، به این صورت که اتصور مردم ژاپن از موفقیت، می
 
  حتما

 
ال

آمیخته با تقدیرگرایی و دانند و تصالور مردم ایران از موفقیت، تا حدی بیشالتری مردم ژاپن، کار فراوان را عامل موفقیت می

ویژه آمریکا(، نقش زیادی برای علم در ت ییر و گذر از وضالالعیتهای کنونی نقش اقبال در موفقیت اسالالت. یا مردم اروپا )به

به وضالالعیتهای بسالالیار فراتر از تصالالورات گذشالالته و اکنون اعتقاد دارند، در حالی که ممکن اسالالت مردم برخی کشالالورهای 

علم داشالالته باشالالند و هرچند در ظاهر علم را تکریم کنند، اما در باطن آن را عامل فسالالاد و آسالالیایی، دید بدی نسالالبت به 

توان همٔه این باورها و انحطاط جوامع بدانند و در پی تربیت وضالع کنونی باشالند. به هر حال، بدون قضالاوت ارزشالی، می

یت جوامع در خصالوی زندگی و انسالان  کنندٔه حدود فرهنگی جوامع دانسالت که بسالتگی زیادی به ذهنرفتارها را تعیین

 دارد.

و در دیدگاه میشالالل  1توان از طریق مفهوم وگفتمان بحث در خصالالوی نسالالبت ایدئولوژی و دامنٔه فرهنگی جوامع را می

های فوکو بر مفهوم وگفتمانو اسالالتوار اسالالت. گفتمان نظامی منظم و  توان گفت که بنیان اندیشالالهپی گرفت. می  2فوکو

دهد. هر های اندیشیدن را غیرمعقول جلوه میو از این طریق، سایر روش  کندمیاز طریق زبان تولید  معقول از دانش را

های ایجابی و ساللبی اسالت، که مشالخص  ای از قواعد و قانون رشالتٔه خاصالی از دانش در هر دوره تاریخی، دارای مجموعه

هالا کاله در عین توان. این قواعالد و قالانون ، نمیتوان بحالث کرد و دربالارٔه چاله چیزهالاییدربالارٔه چاله چیزهالایی می  کنالدمی

نانوشالالته بودن، حاکم بر هر گفتار و نوشالالتاری هسالالتند، اگفتمان  آن رشالالتٔه خای در آن دورٔه خای تاریخی هسالالتند 

ها در هر عصالالری، وابسالالتگی زیادی به رابطه میان قدرت و دانش گیری گفتمان (. از این رو، شالالکل۱۳۸۸)سالاللیمی نوه،  

 دارد.

هالای پنهالانی وجود دارنالد کاله حالاصالالالل غلبالٔه یالک یالا چنالد گفتمالان خالای و باله ای الیالهاه فوکو، همواره در هر جالامعالهاز دیالدگال

های پنهان از دیدگاه فوکو،  دهنده الیهترین عناصالالر تشالالکیلها هسالالتند. یکی از مهمشالالدن سالالایر گفتمان حاشالالیه رانده

ن باور اسالالالت که تمامی عناصالالالر فرهنگی یک دوران  معنای روش عمل برخی بر برخی دیگر( اسالالالت. وی بر ایقدرت )به

گیرند، از این رو هیو نوع معرفت و سالخن ناب که به دور از منازعات قدرت باشالد، تاریخی در فضالایی از قدرت شالکل می

آید )نوابخش  وجود ندارد و هر مولف و هر نویسالنده، در بسالتری از یک پیشالینه که خود در قدرت شالناور اسالت، به دنیا می

 (.  ۵۹،  ۱۳۸۸یمی، و کر

هالا در حقیقالت سالالالازنالدٔه فرهنالس خالای هر دورٔه تالاریخی و حالدود و ث ور آن فرهنالس هسالالالتنالد. ذهنیالت مخالاطبالان  گفتمالان 

های گفتمانی و شالالالوند، تا حد بسالالالیالار زیادی متاثر از چارچوب)مردم( که همواره در بسالالالتر گفتمالان خاصالالالی متولد می

ای از کنند در هر دورهها هسالالتند که مشالالخص میهای آن اسالالت، زیرا چنانکه گفتیم، این گفتمان ها و ضالالد ارزشارزش

 توان.  توان بحث کرد و در مورد چه چیزهایی نمیتاریب در مورد چه چیزهایی می

های نوینی اسالالالت های جدیدی در درون بازی قدرت و حقیقت و آشالالالکارکردن جنبهاز همین رو، فوکو به دنبال یافتن راه

گیری خواهد موضالوع انسالان را بررسالی کند؛ یعنی، چگونگی شالکلطور خای میکه تاکنون م فول بوده اسالت. وی به

(. وی ۱۳۶،  ۱۳۹۳دهد )فرهنگی و اردشالیرزاده،  قرار می زمان خود را تحت انقیادشالناسالد و همکه میعنوان کسالیفرد به
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داند  گیری گفتمان حاضالر اسالت، بلکه این میهد  اصاللی خود را نه شالناسالایی و معرفی قدرتی که مسالبب اصاللی شالکل

 کننالد، وجود دارد.کننالد و در بسالالالتر آن زنالدگی میهالایی فراتر از آنچاله فکر میکاله انسالالالانهالا را متوجاله کنالد کاله همواره آزادی

 (.۱۳۹۷های دیگر باشند )ر.ک زارع و کریمی، وجوی امکان بنابراین، باید حدود فرهنگی خود را بشکنند و در جست

توان  گیری حدود فرهنگی ذکر شالالد، میبا توجه به آنچه در خصالالوی حدود فرهنگی جامعه و نقش ایدئولوژی در شالالکل

نتیجه، ذهنیت مردم در خصالوی فرهنس و حدود آن، ذکر   ها و درگیری گفتمان سالاز شالکلایدئولوژی را از عوامل زمینه

ای در گسالالالترش حالدود کرد. بنالابراین، نقالد ایالدئولوژی و باله چالالش کشالالالیالدن مفروضالالالات و چهرٔه پنهالان آن، نقش عمالده

 .کندمیفرهنگی جامعه و کنار زدن حجاب فرهنس نااصیل، ایفا 

 ها در اصالحات آموزشی:ان تربیتی و نقش آن فکر روشن

ان فکر روشالنان تربیتی در اصالالحات آموزشالی، باید به این پرسالش پاسالب دهیم که فکر روشالنپرداختن به نقش    پیش از

 تربیتی چه کسانی هستند . 

.  کندمیان خایو تقسالیم  فکر روشالنان عامو و وفکر روشالنها را به دو گروه وان، ابتدا آن فکر روشالنمیشالل فوکو در توصالیف 

 ملهم از دیدگاه  2تا سالالارتر 1شالالمول، از زمان ولترعام و جهان   فکرروشالالن  وی معتقد اسالالت که اکنون دیگر نقش
 
، که اکررا

کردند و بیش از هر دورانی در سالدٔه نوزدهم و اوایل قرن بیسالتم مطرح  گرایانه فعالیت میهای چپمارکسالیسالتی و اندیشاله

کنند.  یک رشالالتٔه خای، عمل میانی داده اسالالت که در چارچوب فکر روشالالنگردیدند، فرسالالوده شالالده و جای خود را به 

 (.۱۰۸،  ۱۳۸۶)رضادوست و همکاران،  

وتربیت را که دارای سه شرط نگرش توام توان همه اندیشمندان و کنشگران عرصٔه تعلیمتر، در اینجا میدر نگاهی جزئی

عنوان افرادی  ان عام تربیتی و معلمان را بهفکر روشالنپذیری در اندیشاله و تعمق در مسالائل هسالتند،  با جامعیت، انعطا 

ان خای فکر روشالالنیر هسالالتند، به شالالرط داشالالتن سالاله شالالرط ذکر شالالده،  طور مسالالتقیم، در عرصالالٔه عمل تربیتی درگکه به

معنای برخورداری از ذهن باز و توانایی درک صالحین واقعیت و آنچه غیر واقعی و غیر  بودن به فکرروشالنتربیتی دانسالت.  

و آگاه کردن های فکری فلسالفی )جامعیت، انعطا  پذیری و تعمق(، برای ارائٔه راهکار اصالیل اسالت و اسالتفاده از توانایی

توان به نوعی ی را میفکرروشالنها در حال رد دادن اسالت. در این معنا، دیگران در خصالوی آنچه در زندگی و اطرا  آن 

 وتربیت دانست.توان فالسفٔه تعلیمان تربیتی را میفکر روشنبا فیلسو  بودن یکی دانست. در نتیجه 

عنوان (، در صالالالدد نوعی تربیالت انتقالادی اسالالالت کاله مربیالان را باله۱۹۸۸و )3ان فکر روشالالالنمرالابالٔه ژیرو در کتالاب ومعلمالان باله

های خای سالالالیالاسالالالی و اجتمالاعی، در نظر بگیرد. تربیالت انتقالادی کارگزاران فرهنگی و متفکران تحول آفرین واجد نقش

گی عنوان اندیشالمند و کارگزار فرهنسالازی نقش وی بهجای تعریف نقش معلم، بر حسالب زبان تخصالصالی فنی، به روشالنبه

 (.  ۴۲۲،  ۱۳۸۶، تأکید دارد )بهشتی،  کندمیها و عملکردهای اجتماعی مناسب تری را تولید  که ایدئولوژی
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نحوی صالالورت  داند که باید اصالالالحات آموزشالالی بهی برای معلمان، این میفکرروشالالنژیرو هد  خود را از طرح صالالفت  

سالازی فعال و متأمل، اسالتفاده شالود؛ یعنی باید به زمینه  مرابٔه پژوهشالگران و عامالن گیرد که از پتانسالیل کامل معلمان، به

هالا بپردازیم. چنالانکاله خود وی این کالار را از طریق  ای آن برای بروز کالارکردهالای اجتمالاعی معلمالان در کنالار کالارکردهالای حرفاله

ام داد. باله عقیالدٔه و، انجال1ان دگرگون کننالدهفکر روشالالالنمرالابالٔه انو و ومعلمالان بالهفکر روشالالالنمرالابالٔه مفهوم پردازی ومعلمالان باله

آموزان از طریق آگاهی از به دگماتیسالالم بدون انعطا ، شالالرایطی را فراهم کنند تا دانش  وی، معلمان باید بدون تسالاللیم

تاریب، اعمال خودشالالان و سالالازوکارهای کالن اجتماعی، بتوانند به ارتباط جدانشالالدنی میان شالالرایط انسالالان و بنیادهای  

آموزان نیسالالالت، بلکاله  معنالای دگم بودن و دادن اطالعالات در یالک قالالالب خالای باله دانشهاخالقی وجود او پی ببرنالد. این بال

مرابٔه عاملین حدی مسالتقل شالوند که بهآموزان اسالت که بهمعنای تشالویق اختیار انسالان و تمهید شالرایطی برای دانشبه

ای خودمختار و دموکراتیک و با  هکنندگان از دیالو  صالالرین و انتقادی، بتوانند برای رسالالیدن به جامعانتقادی و اسالالتفاده

ان دگرگون کننالده بالایالد از طریق حسالالالاسالالالیالت نسالالالبالت باله تجربیالات زنالدگی روزمرٔه فکر روشالالالنکیفیتی بهتر مبالارزه کننالد. 

آموزان، به توسالعٔه یک زبان بومی انتقادی نسالبت به مسالائل تجربه شالده بپردازند و نقطٔه شالروع آموزش خود را افراد  دانش

ها قرار دهند و زبان نقد فرهنگی، طبقاتی، نژادی و تاریخی، با همٔه مشالکالت، امیدها و آرزوهای آن   های متفاوتو گروه

هالای  هالای دیگر، آرزوهالای دیگر، دغالدغالهرا بالا زبالان امکالان، متحالد کننالد؛ یعنی از طریق عمالل انتقالاد، افراد را متوجاله امکالان 

 دیگر، طبقات دیگر و... کنند )ژیرو(.

نامد. به عقیدٔه وی،  و می2وتربیت مرزیپردازد و آن را وتعلیموتربیت مطلوب خود میه ارائٔه تعلیمبر همین اسالالاس ژیرو ب

ای درگیر شالالالونالد کاله تالا بالا منالابع و مراجع چنالدگالاناله  کنالدمیآموزان فراهم  وتربیتی، فرصالالالت الزم را برای دانشچنین تعلیم

ها انتقادی  آموزان این ُکدها را بشالالناسالالند، با آن تا دانشدهند،  کدهای مختلف فرهنگی، تجارب و زبانها را تشالالکیل می

 (.۱۲۸،  ۱۳۸۳ها آگاه شوند )فرمهینی فراهانی، های آن برخورد کنند و از محدودیت

ی معلمان، باید گفت که اگرچه معلمان نمایندگان فرهنس اصالیل  فکرروشالندر تشالرین وضالعیت کنونی غالب در فضالای 

عنوان مفسالالالر و منتقالد اطالعالات علمی و دهنالدٔه فرهنالس، بلکاله بالهعنوان انتقالالهسالالالتنالد و بالایالد در جوامع حالاضالالالر، ناله باله

 فرهنگی، انجام وظیفه کنند، اما متاسالالفانه امروزه،  
 
هسالالتند.    جای منتقد فرهنگی، گماشالالتگان انتقال فرهنگیبه غالبا

عنوان منتقد فرهنگی نیز بیشالتر کاری در جامعه بیشالتر مورد تصالدیق و تکریم قرار بگیرد، نقش معلمان بههرچه محافظه

های حاکم بر فرهنس خود ها و ایدئولوژییافتٔه گفتمان شالود. از طرفی، معلمان، خود نیز پرورشبه فراموشالی سالپرده می

دئولوژی حاکم بر جامعه بیشالتر شالود، به همان نسالبت، به گماشالتگان و حتی هسالتند و هرچه تعهد معلمان نسالبت به ای

 شوند.های دستگاه قدرت و ایدئولوژی تبدیل میگاهی ایدئولو 

اش در بسالالتر یک ایدئولوژی خای و توسالالط فرهنس  حال، پرسالالش مهم این اسالالت که وقتی خود معلم، در جریان زندگی

 تواند تبدیل به منتقد فرهنگی شود یسلطه، ساخته و پرداخته شده است، چگونه م
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( معتقد اسالالت از آنجا که هیو فرهنگی همیشالاله در خود مانده و دچار سالالکون  ۱۹۵۰در پاسالالب به این پرسالالش، آدورنو )

های جهان قرار دارد، لذا همیشه در معرد نفی و نهی است. نومینیست و همواره در معرد تضادهای گوناگون و آنتی

و ذهن معلم، هر چنالد محالدود و   کنالدمیهنالس اسالالالت کاله فرصالالالت آزادی و انتقالاد را در خود ایجالاد  بنالابراین، این خود فر 

توان گفت این (. می۶۴و    ۶۳)قادری، همان،    کندمیپاره، اما در مقابل وضالالع موجود، مقاومت  صالالورت پراکنده و پارهبه

میزان، امکالان و مجالال اندیشالالالیالدن و دیدن   ها دارد کهها و تلقین و تبلیغ فراگیر آن بسالالالتگی به قدرت رسالالالود ایدئولوژی

توان نتیجاله گرفالت کاله وظیفالٔه . بر این اسالالالاس، میکنالدمیهالای آزادی و انتقالاد مردم را تالا حالد زیالادی تعیین  فرصالالالت

های مخرب اسالالت، پیش از هر چیز، آگاه کردن مردم  ان در فضالالایی که آکنده از ایدئولوژی و سالاللطٔه گفتمان فکر روشالالن

 های پشت آن است.و عریان ایدئولوژی و حقیقتنسبت به ذات حقیقی 

ها در خصالالوی اعتقاداتشالالان ان را ت ییر ذهنیت مردم و آگاه کردن آن فکر روشالالنبه همین دلیل اسالالت که فوکو، وظیفٔه 

پندارند، در واقع اموری  های غیرقابل تردید میبودن اعتقاداتشالان شالوند و بدانند آنچه حقیقتداند تا متوجه نسالبیمی

- ۳۰۶شده است )ر.ک باقری، همان،  بازنگری، تفسالیر و ت ییر اسالت که در سالیری تاریخی و زمانی مشخص ساخته قابل

هایی برای مسالائل و معضالالت کالن اجتماعی ارائه کند و باید وقت  حلتواند راهدیگر نمی  فکرروشالن(. به نظر فوکو،  ۳۲۰

گرایانه و ذات روزه کند. او باید بکوشد تا منش سرکوب های مشخص، خای )غیر کلی( و هرو همت خود را صالر  مبارزه

های آموزشالالالی، پزشالالالکی، کیفری، پلیسالالالی، حقوقی و زندان را های مسالالالتقر اجتماعی چون نظامپلید و ناحقیقی نظام

تواند تأییالدی بر دیدگاه  (. این سالالالخنالان می۱۱۶،  ۱۳۸۴ها بپردازد )احمالدی،  نمالایان کنالد و از این طریق، به دگرگونی آن 

شالالالود کاله فراگیران باله این درک برسالالالنالد کاله راهی کاله انتخالاب  وتربیالت از آنجالا آغالاز میفریره بالاشالالالد. باله نظر فریره، تعلیم

های زندگی  ها و رویههایی بر خال  اندیشالالهاند، بهترین و تنها راه ممکن در زندگی نیسالالت، بلکه ممکن اسالالت راهکرده

 ای در جامعه که شالالود که طبقهز آنجا شالالروع میها نیز وجود داشالالته باشالالد. پیشالالداوری و تعصالالب اآن 
 
طبقٔه غالب  معموال

 (.  ۷۴پندارد )قادری، همان،  است، به دلیل برخورداری از قدرت، خود را از طبقٔه زیر سلطه برتر می

واسالالطٔه یکپارچگی و انسالالجامی که دارند، تالش خود را برای در هم های پیدا و پنهان، بهناگفته پیداسالالت که ایدئولوژی

واسالالطٔه تلقین و تبلیغ، دهند. طبیعی اسالالت که وقتی ایدئولوژی بهان انجام میفکر روشالالنشالالکسالالتن مقاومت معلمان و  

شالالود. در چنین شالالرایطی، حتی در بین معلمان نیز فراگیر میدارای حضالالوری مدام و فراگیر باشالالد، تسالاللط آن بر همه،  

های درسالی چشالم امید توان به مفسالران برنامهشالاید نتوان بر حضالور آن در برنامٔه درسالی نظارت خاصالی انجام داد، اما می

شالند که با دادن ریزانی نباهای درسالی را آشالکار کنند و وسالیلٔه دسالت برنامهداشالت تا با ارادٔه خود، وجود ناحقیقی برنامه

های  خواهند در سالالاخت و طراحی برنامٔه درسالالی وارد و به پیکرٔه کالسرنس و لعاب وضالالرورت و نیازو، هر چیزی را که می

کنندٔه صالالر  دانش موجود باشالالد، عنوان منتقد فرهنگی، نباید یک مصالالر (. معلم به۶۴کنند )همان،  درس تزریق می

تواند مجاری تلقین بخش باشالد. از این طریق، میبخش و رهاییی انتقادی، آزادیبلکه باید فعاالنه مشال ول تولید محتوا

آموزان، مسالالالدود کند. معلم  ها را برای ورود به ذهن و ضالالالمیر و رفتار دانشهای کاذب را در هم بشالالالکند و راه آن و آگاهی

هالا، کوتالاه و بلنالد کردن ی پالاراگرا جالایوگو در کالس درس، و ناله تنهالا از طریق جالابالهتوانالد از طریق ایجالاد فضالالالای گفالتمی

های انتقادی فراهم کند و گیری اندیشالههای درسالی، زمینه را برای شالکلجمالت و پر رنس و کم رنس کردن تصالاویر کتاب

 (.۶۲  -۶۵نقش برجستٔه خود را در ایجاد آزادی، دموکراسی و عدالت، ایفا کند )همان،  
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اند.  کشالف و شالناسالایی صالداهایی اسالت که به سالکوت، فروکاسالته شالده هد  معلمان، اسالتخراج معانی از متون درسالی و

سالروصالدای متون درسالی نیسالت، بلکه باید برای بازگرداندن صالداهای ضالعیف شالده به زندگی و روح و کار معلم، تکرار بی

ته، کار تواند دارای معنالای خاصالالالی باشالالالد بپردازد و البجسالالالم فراگیران تالش کنالد. معلمالان باید به نقالد هر متنی که می

های خود را مطلق نپندارند و بدانند که خود فعالیت تفسالیر  تفسالیر و تعبیر را نیز به دیدٔه تردید نگاه کنند؛ یعنی برداشالت

توانند معانی زیادی داشته باشند، معلم باید تواند بسالته به شالرایط و زاویٔه دید فرد، متفاوت باشالد. متون درسالی مینیز می

گاه باشالد، مرابٔه سالوژهدیده گرفته و کمرنس شالده را بیابد. نگاه معلم به شالاگردان، باید بهتالش کند که معناهای نا های آ

 (.  ۶۱ها را ترویج دهد )قادری، همان،  بخشی و دیدن تفاوتتواند رهاییتنها از این طریق است که می

ای به مان همچون فعاالن فرهنگی: نامه، مربی شالهیر برزیلی، در یکی از آخرین آثار خود تحت عنوان ومعل1پائولو فریره

ها احترام بگذاریم  نویسالد: هنگام ارتباط با فراگیران، باید به آن آنهایی که جسالارت تدریس دارندو، خطاب به معلمان می

ها گیری شالخصالیت آن کنند و نیز شالرایطی که باعث شالکلو از آنان بخواهیم از شالرایط واقعی جهانی که در آن زندگی می

ها، محرومیت شالالخص از صالالحبت کردن را تأیید نمی کنند؛ هیو ت، آگاه باشالالند. هیو یک از شالالواهد و ارزششالالده اسالال

مکانی وجود ندارد که در آن، فرد مجبور باشالد سالکوت اختیار کند. ما حق داریم دربارٔهٔا همه چیز صالحبت کنیم و مدرک  

 (.۵۸،  ۱۹۹۸بخواهیم و اظهارنظر کنیم )فریره، 

هالا و توانالد دارای داللالتدانالد. مفهوم احترام میهالا میراری ارتبالاط بالا فراگیران را احترام باله آن فریره شالالالرط شالالالروع برق

عنوان موجودی فاقد بینش، شالناختی عمیقی باشالد؛ به این معنی که نوع نگاه ما به انسالان، باید نه بهاسالتلزامات انسالان 

آگاهی و برخوردار از ذهنی باز و پویا به سالمت ت ییر بی  عنوان موجودی اندیشالنده و طالباختیار و انتخاب، بلکه باید به

ها از آن هراس دارند: انسالانی که  نهایت هر آنچه او را اسالیر خود کرده اسالت، باشالد؛ این همان چیزی اسالت که ایدئولوژی

 داندو وضعیت کنونی او آن چیزی نیست که باید باشد.ومی

ربیتی )معلمان(، مارکوزه معتقد اسالالت که رسالالالت برنامه درسالالی، ان خای تفکر روشالالنهای در سالالطحی فراتر از فعالیت

کمالک باله فرد برای تشالالالخیص نیالازهالای کالاذب و نیالازهالای حقیقی خود اسالالالت، ناله اینکاله خود، مرکز تلقین نیالازهالای کالاذب  

باشالد. تشالخیص اینکه چه چیزی واقعی و چه چیزی کاذب اسالت، هم مسالالولیتی فردی و هم رسالالتی اجتماعی اسالت. 

های کاذب در مدرساله و وتربیت، باید به شالناسالایی تلقینریزان، مدیران و اصالحاب تعلیمخود فراگیر و هم برنامهیعنی هم 

گران، به مبارزه با تلقین و تقلید ریزی علمی سالالاللطهوپرورش آگاه باشالالالند و در برابر فنون روانی، تبلی ات و برنامهآموزش

 (.  ۳۳بپردازند )قادری، همان،  

ای نظیر دیدگاه فریره شالناسالانهتوان رویکرد انسالان ان عام تربیتی، از دیدگاه مارکوزه نیز میفکر روشالنف  در راسالتای وظای

های خودشو را تعریف کند و برنامٔه درسالالی باید فرصالالتی برای درک تواند وامکان برداشالالت کرد. به نظر وی، انسالالان می

تربیت ونسالالالانی باشالالالد. از این طریق اسالالالت که تعلیمهای فردی و اچگونگی تحقق خود و جهان پیرامون، بر طبق غایت

 (.  ۳۲و   ۳۱تواند به ظهور سوژٔه سازنده و نه منفعل، کمک کند )قادری، همان،  می

 
1 Paulo Freire 
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توان چنین گفت که  های تناقض و ناسالازواری آن میعنوان یک مرال روشالنگرانه در نقد ایدئولوژی و آشالکار کردن جنبهبه

هاسالالت که از مفاهیم لیبرال دموکراسالالی الهام گرفته اسالالت. در  ترین آموزشاز مهم، یکی 1وپرورش برای صالاللنآموزش

نتیجه تا حد بسالالیار زیادی با غایات مفهوم صالاللن در ایدئولوژی لیبرال، در جهت احیای حقوق فردی، آزادی، تسالالاهل، 

ود نداشالالته باشالالد. اما صالالورت ذاتی و... همخوانی دارد. تا اینجا شالالاید مسالالاللٔه خاصالالی وجگرایی، منع خشالالونت بهکررت

که خود یکی از    2که کارل پوپرهایی اسالالالت؛ تا جاییواقعیت این اسالالالت که این نوع نگاه، در درون خود نیز دچار تعارد

ها که هر دو از ایدئولوژی  حامیان تفکر لیبرال دموکراسالی اسالت، معتقد اسالت که دو آموزٔه پرهیز از خشالونت و آزادی رسالانه

های جمعی که از این آزادی برخوردارند، وضالعیتی را اند، دچار تعارد با یکدیگر هسالتند و رسالانهلیبرالیسالم منتج شالده

 (.۱۳۸۷اند. )ر.ک کازنوو،  ان با خشونت انطباق یافتهاند که کودکوجود آوردهبه

 ، بحث و پیشنهادات:گیرینتیجه

اگرچاله در خصالالالوی پالذیرش مفهوم وایالدئولوژیو یالا وگفتمالانو، نظرات مختلفی وجود دارد و افرادی همچون فوکو، باله 

جای ایدئولوژی عالقٔه بیشالتری دارند، اما اگر به نظریٔه افرادی همچون آلتوسالر رجوع کنیم، متوجه پذیرش وگفتمانو به

تی شالبیه به هم اسالت و هر دو به نوعی در فضالایی متخاصالم و و گفتمان، حال  گیری ایدئولوژیشالویم که شالرایط شالکلمی

(. هم چنین، الکالو و موفاله، در خوانشالالالی متفالاوت از ۳۳و۳۲گیرنالد )همالان،  هالای رقیالب، شالالالکالل میرقالابتی بین دیالدگالاه

هالای  وهواسالالالطالٔه آن، گر عنوان ابزاری کاله بالهپردازنالد. از نظر آنهالا، ایالدئولوژی بالهگفتمالان، باله بالازتعریف ایالدئولوژی نیز می

کنند، در نظر گرفته بندی میسالالازند و یا مفصالاللسالالیاسالالی، عناصالالر خای خود را درون یک گفتمان خای هژمونیک می

ای که این دو های فکریتوان به سالالالنت(. اختال  در پذیرش ایدئولوژی یا گفتمان را می۳۴،  ۱۳۸۳شالالالود )تاجیک می

 انالد نسالالالبالت داد. ایالدئولوژی  هالا برخالاسالالالتالهواژه از آن 
 
برآمالده از دیالدگالاه مالارکس و تعریف او از روبنالا )فرهنالس( و زیربنالا   غالالبالا

 )اقتصالالالاد( اسالالالت و آگالاهی کالاذب در دیالدگالاه طرفالداران مالارکس،  
 
شالالالود، امالا در باله روابط تولیالد در جالامعاله مربوط می غالالبالا

به زمیناله  دیدگاه متفکرانی همچون فوکو، گفتمالان کلیالت کمتری نسالالالبالت به ایدئولوژی دارد و همچنین بیشالالالتر وابسالالالتاله

 است.

مالدعی هسالالالتنالد کاله هیو موضالالالع غیرایالدئولوژیکی وجود نالدارد؛ زیرا هر زمالان کاله باله یالک ایالدئولوژی حملاله   3الکالو و موفاله

شالوید )ربانی خوارسالگانی و برید، خود شالیفتٔه یک ایدئولوژی دیگر هسالتید و از طریق آن، ت ذیٔه فکری و سالیاسالی میمی

بار اجتناب کرد که تمامی عقاید گیری اسفتوان از این نتیجهسختی میامروزه به(. در واقع ۳۴،  ۱۳۹۳محمد میرزایی، 

توان این اظهالارات را چنین تفسالالالیر کرد که (. می۷۶۲دربارٔهٔا ایدئولوژی نیز نوعی ایدئولوژی هسالالالتنالد )خلیلی، همالان،

ٔه ایدئولوژی جایگزین. اما چنان گیرد و هم با هد  ارائنقد هر ایدئولوژی، هم بر مبنای یک ایدئولوژی دیگر صالالورت می

بینی سازد، ایدئولوژی نه در معنای جهان چه پیش از این ذکر شد، آنچه موضع این مقاله را در قبال ایدئولوژی روشن می

بینی کاذب و ارائٔه عینکی که جهان را به طریقی غیر واقعی و ای برای نگریسالتن به جهان، بلکه در معنای جهان و دریچه

تواند باشالد، دید. فار  از خاسالتگاه مفهوم ایدئولوژی، بسالط دهندگان اولیٔه آن و آنچه آن چیزی که هسالت و میبرخال   

 
1 Education for Peace 

2 Karl Popper 

3 Laclau and Mouffe 
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توان  داری(، میداری و نقد فرهنس رایج جوامع سالرمایهمورد نقد آن بوده اسالت )نقد روابط اقتصالادی در جوامع سالرمایه

ای باله شالالالکلی وجود دارد. طبیعی اسالالالت کاله در جوامع  عالههالای کالاذب، در هر جالامگفالت کاله ایالدئولوژی در معنالای آگالاهی

ی از چنین برداربهرههالایی برای  داری کاله بعالد تولیالدی و اقتصالالالادی دارای اهمیالت و اولویالت اسالالالت، ایالدئولوژیسالالالرمالایاله

شالرایطی به نفع عدٔه خاصالی شالکل بگیرد. همین طور در جوامعی که دین، اجتماع، سالیاسالت و هر امر دیگری مورد توجه 

کنند. بنابراین،  ها اسالالالتفاده میها برای توجیه و مشالالالروعیت بخشالالالی به خود، از این عرصالالالهاسالالالت، ایدئولوژیبیشالالالتر 

رسالالد عرصالالٔه نظر میگیرد، هرچند که بهای شالالکل خاصالالی به خود میایدئولوژی در معنای آگاهی کاذب، در هر جامعه

داری در همٔه جهان، عرصالٔه قتصالاد سالرمایهاقتصالاد، به دلیل اهمیت فراوان بعد اقتصالادی و گسالترش جهانی شالدن و ا

داری برای  اسالالتفاده از فرهنس جوامع سالالرمایهها فراهم کرده اسالالت و در مقابل سالالوابیشالالتری برای جوالنگاه ایدئولوژی

رسالالیدن به قدرت و منابع اقتصالالادی، در جوامع جهان سالالوم، سالالوااسالالتفاده از دین و امور مقدس تا حد زیادی با هد   

 گیرد.ها انجام میاقتصادی آن  دستبرد به منابع

درسالالالت اسالالالت کاله هیو موضالالالع غیرایالدئولوژیالک وجود نالدارد، امالا آنچاله مهم اسالالالت و وظیفالٔه اصالالاللی   کالامال  این عقیالده  

هایی اسالت که برای انسالان مخرب اسالت و موجب درجا زدن، اختفا و پسالرفت  ان اسالت، آشالکار کردن آگاهیفکر روشالن

 باری برای بشر دارد. شود و نتایج منفی و زیان آگاهی اصیل و فرهنس فاخر می

و لالذا   وپرورش، طی تالاریب خود همواره دارای بالار ایالدئولوژیالک بوده اسالالالت(، اگرچاله آموزش۱۳۹۱نشالالالان )باله عقیالدٔه نیالک

از آموزش توان  امالا بالا تالأکیالد بر مؤلفاله  کالامال  وپرورش  نمی  بر  خنری سالالالخن گفالت،  وتالأکیالد  هالای وعالدالالت محوریو، 

وتربیالت، توان بالا بالازگردانالدن خودگردانی نسالالالبی باله تعلیموتربیالت انتقالادیو و وتوجاله باله تمالام ابعالاد هویالت فردیو، میتعلیم

 داد )نیک نشان، همان(.   ها را تا حد زیادی کاهشآثار منفی ایدئولوژی

جا وجود دارد، درسالت اسالت، اما اینکه این ایدئولوژی در دسالتان (، اینکه ایدئولوژی در همه۱۳۹۶به عقیدٔه فراسالتخواه )

شالود و آیا در دسالت کسالانی که محق هسالتند قرار دارد یا نه، وسالیلٔه چه کسالانی سالاخته و ترویج میچه کسالی قرار دارد و به

اسالالت. ادرسالالت اسالالت که در همه جا ایدئولوژی هسالالت، بله ایدئولوژی بازار هسالالت، ایدئولوژی  یک مسالالاللٔه اسالالاسالالی 

های مختلف در جامعه، یا یک ایدئولوژی  این اسالت که ایدئولوژیکنیم ولی مسالاللهلیبرالیسالم هسالت و ما هم نقدشالان می

بسالالالیالار پرمخالاطره اسالالالت    رویم کالهوپرورش( راه دوم را میانحصالالالاری در دسالالالتالان پرقالدرت دولالت  مالا )نظالام آموزش

وپرورش، متعلق به جامعه، متخصالصالان و متفکران، نهادهای مدنی، مربیان (. به عقیدٔه وی، آموزش۱۳۹۶)فراسالتخواه، 

وپرورش را تنهالا باله دسالالالت دولالت وپرورش ایالدئولوژیالک، آموزشهالا و معلمالان اسالالالت و یالک نظالام آموزشو مالدارس و خالانواده

عنوان گفتمان رسالالمی جهان یابند و دولت بههای کاذب مجال رشالالد میه آگاهیسالالپارد. در چنین شالالرایطی اسالالت کمی

؛  کندمیگذاری و ایجاد و طرح برخی تابوها های آشالکار و پنهان کنارهوتربیت، شالروع به رویهاجتماعی، با تصالاحب تعلیم

گونه که باید مورد بررسالالی آن  مسالالاللٔه جنسالالیت مرال  .  کندمیها را ممنوع برخی چیزها را ممنوع و حر  زدن در مورد آن 

 شود )همان(.گیرد، در درس تاریب، برخی مسائل حذ  یا اضافه میقرار نمی

توان رسالیدن به های کاذب، کمک به رشالد فرهنس واال یا فاخر اسالت. میچنانکه گفتیم، یکی از نتایج شالناسالایی آگاهی

دانسالالت. زیرا تالش برای بهبود وضالالعیت انسالالان، در   های آگاهی بخشها و تالشفرهنس فاخر را نقطٔه اوج همٔه جنبش



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

371 
 

هالا از میالان همالٔه  وجوی بهترین، جسالالالت1انجالامالد. فرهنالس فالاخر از دیالدگالاه متیو آرنولالدنهالایالت باله پالاالیش فرهنالس وی می

های تازه به عادات انسالان شالود و وارد کردن جریانی از اندیشالهچیزهایی اسالت که در جهان موجود اسالت و اندیشالیده می

تر از فرهنس فاخر اسالت. فرهنس مساللط رایج، ت. از دیدگاه متفکران مکتب فرانکفورت، فرهنس مساللط رایج، نازلهاسال

سالازی فرهنس جامعٔه مدرن ایجاد شالده و اسالت که تولید انبوه تفکر سالطحی اسالت و در راسالتای صالنعتی2وفرهنس توده

بندی شالالده اسالالت. صالالنعت ، پردازش و دسالالتهاسالالت. از نظر آنها، فرهنس طی قرن بیسالالتم، با هد  سالالودآوری، تولید

  کندمیو آزادی عمل افراد را در انتخاب فرهنس مناسالب خودشالان محدود    کندمیکاری ، خواسالت ما را دسالت3فرهنس

 (.۱۲۰،  ۱۳۹۵)خبیری، 

های آموزشالالی،  البته باید در خصالالوی نقد ایدئولوژی این نکته را مورد توجه قرار داد که صالالر  وجود ایدئولوژی در نظام

معنای وجود تأثیرات یکسالالان و تمام و کمال بر مخاطبان نیسالالت، بلکه چه افرادی همچون آلتوسالالر عقیده دارند، بهچنان 

تواند دالیل ها و چون و چراهایی همراه اسالالت. این عدم تحقق میها در عمل، همیشالاله با چالشتحقق کامل ایدئولوژی

؛  کندمیگوناگونی داشالته باشالد؛ از جمله فاصاللٔه زیاد ایدئولوژی با واقعیت، که اجرای آن را در عمل دشالوار یا غیرممکن 

تر  موزان، و مهمآو در دانش4گیری ومقاومتگسالتردگی ایدئولوژی و عدم توانایی آن در تربیت در ذهن مخاطبان؛ شالکل

گردد؛ هر چنالد کاله نالدانالد این از هماله، وجود ذات حقیقالت طلالب در انسالالالان کاله گویی همواره باله دنبالال گمشالالالده ای می

هالا و افراد گونالاگون برای  گمشالالالده چیسالالالت یالا کیسالالالت. وجود همین ویژگی در انسالالالان، بالاعالث روی آوردن باله ایالدئولوژی

، اما پس از مدتی متوجه کندمیه یک وضالالعیت، احسالالاس آرامش  شالالود. گاهی با رسالالیدن بمعنابخشالالی به زندگی او می

ها پس از شالالود که ایدئولوژیهای جایگزین اسالالت. همین امر باعث میشالالود و به دنبال راههای آن وضالالعیت میکاسالالتی

 هایی در دست مخاطبان یا همان مصر  کنندگان آن مواجه شوند.بندی و ارائه )تولید(، با چالشصورت

وپرورش در ایران، باله این معنالا نیسالالالت کاله بتوانالد (، صالالالر  ایالدئولوژیالک بودن نظالام آموزش۱۳۸۶ضالالالایی )از دیالدگالاه ر 

رغم اینکه  گونه که مطلوب آن است، به ذهنیت مخاطبان خود شکل دهد. به اعتقاد وی، علیصورت تمام و کمال و آن به

 ها  ایدئولوژی
 
د، اما در مرحلٔه مصالر  و در دسالت مخاطبان خود، در مرحلٔه تولید، دارای انسالجام و یکدسالتی هسالتن غالبا

های ناهمگون هسالتند. از این رو، جبرگرایی افرادی همچون آلتوسالر در اعتقاد  صالورت یکدسالت نیسالتند و همچون پارهبه

هالایی مواجاله اسالالالت. چاله در جوامع  وپرورش، در عمالل بالا چالالشهالا از طریق آموزشآمیز ایالدئولوژیباله بالازتولیالد موفقیالت

هالای ایالدئولوژیالک دارنالد، بالازتولیالد یکالدسالالالت و همواره بالدون مالانع و داری و چاله در جوامع غیرپیشالالالرفتاله کاله دولالتسالالالرمالایاله

 (.  ۲۲،  ۱۳۸۶ها ممکن نیست )رضایی،  چالش ایدئولوژی

 
1 Matthew Arnold 

2 Mass Culture 

3 Kultur industrie 

کشالد اسالت )ژیرو،  آموز در مقابل هنجارهای مدرساله، که مشالروعیت، اهمیت و قدرت مدرساله را به چالش میمعنای رفتار توام با مخالفت دانشمقاومت به  4

اناله همچون کنالد: مقالاومالت فعالال و مقالاومالت منفعالل. وی مقالاومالت فعالال را عملی آگالاهالالرن دو نوع مقالاومالت را از هم تفکیالک می(. پیتر مالک1979، اپالل،  1983

های هنجاری مسالاللط مانند زیر پا گذاشالالتن دسالالتورالعمل شالالکل خاصالالی از رفتار فیزیکی مخالفت آمیز در کالس درس و مقاومت منفعل را عملی ناآگاهانه

 (.87،  1985الرن کند )مکصورت ضمنی در میان روابط کالس درس و مدرسه گنجانده شده است، تعریف میمدرسه که غالبا به
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توجهی باله آن و معنالای بیهالا یالا اسالالالترنالاهالا در تحقق کالامالل ایالدئولوژی، بالهبالا این حالال، بالایالد توجاله داشالالالت کاله وجود چالالش

 ویژه در کشورهایی که دارای بار ایدئولوژیک بیشتری هستند، نیست.گرفتن تأثیرات آن، بهنادیده 

های یکی از دالیل عمدٔه تأکید بر اهمیت شالالناسالالایی و نقد ایدئولوژی در نظام تربیتی ایران، آمیختگی سالالیاسالالت با نظام

خواهالاناله و خزنالدٔه قالدرت مالاهیالت تمالامیالت  وپرورش آن اسالالالت. این در هم آمیختگی باله دلیاللویژه نظالام آموزشگونالاگون، باله

تواند چیزی در قالب وآگاهی  تواند در هر جایی رسالود کند، هشالداری اسالت برای اینکه همواره و در هر جایی میکه می

رسالالالد توجه به های گوناگون نظام آموزشالالالی شالالالود. بنابراین، به نظر میها و الیهحقیقیو و با وذاتی کاذبو، وارد هسالالالته

نگری باشالد. از این رو، برای فهم  های سالیاسالی و ایدئولوژیک، نوعی سالطحیتربیتی، فار  از تحلیل جریان های جریان 

مالانالد.  وتربیالت، بالاقی نمیهالای اجتمالاعی و سالالالیالاسالالالی اثرگالذار در تعلیمای غیر از مطالالعالٔه جریالان هالای تربیتی، چالارهجریالان 

وپرورش، به ما های حضالور ایدئولوژی در آموزشی عرصالهفهم این مسالالله از دو بعد دارای اهمیت اسالت، از یک سالو، واکاو

های تا از الیه  کندمیرسالاند و از سالوی دیگر، کمک های آموزشالی، یاری میدر فهم چرایی و چگونگی بسالیاری از جریان 

 ان وگذار سالیاسالتگذرد، پرده برداریم. تنها در سالایٔه چنین فهمی اسالت که های تربیتی میزیرین آنچه در پس سالیاسالت

ها مبتال گشالالالتاله وتربیالت، به آن وتربیالت، قادر خواهنالد بود به علالل پنهالان بسالالالیالاری از مسالالالائلی که تعلیمریزان تعلیمبرنامه

 (.۶و۵های سطحی و بی اساس در این زمینه بپرهیزند )نیک نشان، همان،  زنیاست پی ببرند و از گمانه

نکاتی وجود دارد که توجه به آشکار کردن ماهیت ایدئولوژی  در تجربٔه اصالحات آموزشی و روند زیست تربیتی کشور ما، 

طور کلی، هرگونه طور خای و به. تجربٔه اصالالالحات آموزشالالی بهکندمیو برداشالالتن نقاب از چهرٔه آن را به خوبی آشالالکار 

ها ن آن اقدام اصالالحی در کشالور ما، نشالان از وجود دو نیروی عمدٔه قدرتمند دارد که گاهی با کشالمکش و چالشالی که بی

های اصالالحگرانه در مرحلٔه طرح و شالوند که طرحماند و چه بسالا باعث میحاصالل میشالود، هرگونه اقدامی بیایجاد می

های سالال، محل نزاع و مناقشاله باشالند. در چنین شالرایطی، حتی اگر طرحی هم اجرا شالود، هر  نظر باقی بمانند و تا سالال

هالای فراوانی از آینالد. مرالالانالدازنالد و در پی تخطالالٔه دیگری بر مین دیگری میکالدام از دو گروه، نتالایج منفی آن را باله گرد

وپرورش، سالند مهندسالی فرهنگی کشالور، سالند برنامٔه درسالی ها وجود دارد؛ سالند تحول بنیادین آموزشاین گونه چالش

از ابتالدای انتشالالالار آن، همعنوان مرالال، مفالاد سالالالنالد تحول بنیالادین آموزشملی و.... باله واره مورد پرسالالالش و وپرورش، 

های اجرایی  اند که طرفدار سالالرسالالخت آن و به دنبال راههایی بوده اسالالت که در یک طر  آن، افرادی قرار داشالالتهچالش

اند و های بسالالیاری از آن، به چالش برخاسالالتهکردن آن هسالالتند و در طر  مقابل، افرادی وجود دارند که همواره با جنبه

(. تا  ۱۳۹۴و قالائالدی،    ۱۳۹۶انالد )ر.ک فراسالالالتخواه،  ی در جهالت منالافع دولالت دانسالالالتالهآن را دارای بالار ایالدئولوژیالک خالاصالالال

گذاری و جایی که برخی معتقدند که ما شالاهد یک لشالگرکشالی ایدئولوژیک در مدارس هسالتیم. در اینجا صالحبت از ارزش

موضوعات تخصصی   دفاع از یکی از طرفین مناقشاله نیست. باید گفت که وجود تفکرات مختلف و بحث و استدالل بر سر

پسالندیده و مطلوب و نشالانٔه رشالد فکری افراد و صالاحب نظر بودن   کامال  وتربیت، امری ویژه در رشالتٔه تعلیمو دانشالی، به

ها و افرادی قرار داشالته باشالند که  شالود که در دو طر  این مناقشاله، گروهآنهاسالت. اما مسالاللٔه واقعی، زمانی آشالکار می

شالناسالند و دانش و تخصالص او را قبول ندارند و هر گونه دخالت او در طرح و سالمیت نمیگاهی حتی طر  مقابل را به ر 

بینی و زاویٔه دید طر  مقابل را موجب آشالفتگی بیشالتر و حل نشالدن  طور کلی نوع جهان های اصالالحی و بهاجرای برنامه

جا که الزم باشالالد، به بسالالط  دانند. همچنین، یک یا هر دو طر  مناقشالاله، هر مسالالائل و چه بسالالا بدتر شالالدن اوضالالاع می

هالای کالاذب و اطالعالات نالادرسالالالت پیرامون تالأییالد دیالدگالاه خویش و رد و انکالار دیالدگالاه طر  مقالابالل، ای از آگالاهیمجموعاله
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ها حسالاسالیت دارند یا  بپردازند و در فضالایی توهمی و پنداری و با اسالتفاده از نقاط ضالعف و اموری که مردم نسالبت به آن 

قداسالالالت اسالالالت، مسالالالائل را به شالالالکلی وارونه به مردم تزریق کنند. در چنین فضالالالایی، امکان  ها دارای ارزش و برای آن 

 رود و افراد، نسبت به تفکرات خودشان تعصب دارند.وگو تا حدی زیادی از بین میگفت

و ناپذیر در کشالور ما که باعث کندشالدن بسالیار زیاد روند اصالالحات به راسالتی دلیل اصاللی مناقشالات فراوان و گاه آشالتی

توان دیالد، چیسالالالت . در پالاسالالالب باله این پرسالالالش،  عالدم انطبالاق دانش و توسالالالعاله شالالالده و رد پالای آن را در هر مکالانی می

های فراوانی از ابتدای انقالب اسالالمی شالکل گرفته اسالت که همگی حکایت از دودسالتگی و تقسالیم جامعه به بندیدسالته

قابل سالنت و مدرنیته، اصالول گرایی و اصالالح طلبی، دو گروه که هر کدام دارای بار ارزشالی خاصالی اسالت، گشالته اسالت؛ ت

ها و ها و دوگانگی(، این ایجاد دوتایی۱۳۹۶حوزه و دانشالگاه، علم و دین، بومی و غیر بومی و..... به عقیدٔه فراسالتخواه )

فراموش   ها اسالت که باعثها و ایدئولوژیای از وجود گفتمان راه اندازی وجنس زرگریو برای تقسالیم و طرد، خود نشالانه

 (.۱۳۹۶وتربیت است، شده است )فراستخواه،  شدن مساللٔه اصلی که همان تعلیم

ها در روند اصالالحات کشالور ها و تأثیر هر کدام از آن های دنباله دار بین آن شالرح و توضالین هر کدام از این موارد و چالش

اصالالالح طلبی و معنایی که از آن در میان عموم رایج )در نظر داشالالته باشالالید که در اینجا، منظور از اصالالالحات، با تفکر 

هایی تاکنون توان گفت، این است که چنین مناقشهطور مختصر میاست، یکی نیست(، در اینجا وجود ندارد. آن چه به

باعث اتال  وقت، انرژی، سالرمایه )مادی، معنوی، انسالانی و...(، خنری شالدن تأثیرات و درجازدن در امر بهبود وضالعیت  

ندگی مردم و دودسالتگی در جامعه شالده اسالت. تبعات منفی چنین وضالعیتی چنان گسالترده اسالت که باعث مخدوش  ز 

شالالدن آگاهی مردم و قدرت تشالالخیص درسالالت از غلط و در نتیجه ناکارآمدی و نارضالالایتی از زندگی شالالده اسالالت. در واقع 

 خورد.به چشم میای در کشور ما، رد پایی از این مناقشه  شاید بتوان گفت که در هر مسالله

در نهایت، آنچه بحث اصاللی این مقاله اسالت، این اسالت که برای هموار کردن مسالیر اصالالحات و حل مشالکالت مختلف 

های موجود، به ویژه نظام آموزشالی، زمان آن رسالیده اسالت که در یک باهم نگری و تعمق در ریشالٔه اصاللی چالشکشالور و به

ن آن نسالبت به ابعاد چالشالها بپردازیم تا درک درسالتی از مسالائل پیدا کنند. وتربیت و ذی نفعاآگاه کردن اصالحاب تعلیم

ان یا متفکران تربیتی اسالت که دارای ساله ویژگی و شالاخصالٔه جامعیت، انعطا  پذیری و تعمق فکر روشالناین مهم، وظیفٔه 

های توانند به افشالای واقعیتبینند، میدر مسالائل هسالتند و به واسالطٔه قدرت مشالاهدٔه از باال و فراتر از آنچه دیگران می

ان  فکر روشالالالنهالای کالاذب بپردازنالد. دلیالل اصالالاللی تعریف چنین نقشالالالی برای هالای مخفی و آگالاهیپشالالالت پرده، حقیقالت

ها که شالاید عامالن اصاللی قدرت  تربیتی، سالپردن وظیفه ای فکری و فلسالفی به ایشالان در چارچوب کارکردهای اصاللی آن 

های جدیدی در درون بازی های تازه و بازیانٔه خود، به خلق وضالالعیتفکر روشالالن  نباشالالند، اما باید از طریق انجام نقش

دانش و قدرت )چه در شالالکل سالالنتی و چه در شالالکل مدرن( بپردازند، اسالالت. در این راسالالتا، نقش متفکران تربیتی در 

 دانیم.های کاذب( و شکستن حدود فرهنگی جامعه میاصالحات آموزشی را نقد ایدئولوژی )آگاهی

که ضالالمن پذیرش وضالالعیت فرهنگی کنونی کشالالورمان که به   کندمیکسالالتن حدود فرهنگی به این موضالالوع اشالالاره  و شالال

واسالالطٔه اینکه یک کشالالور مذهبی اسالالت، دارای تفکرات مذهبی اسالالت، و همین طور، دارای تفکرات دانشالالی، فلسالالفی،  

گیری  نچه در این میان، موجب شالالکلتوان به نفع دیگری کنار گذاشالالت، باید آای و... اسالالت که هیو کدام را نمیحرفه

وجوی  های کاذب شالالده اسالالت را از میان ببریم و حدود آگاه را در وضالالعیتی جدیدتر گسالالترش دهیم و در جسالالتآگاهی

هایی باشالیم که نقاط ضالعف و خالها و دالیل ناکارآمدی را بشالناسالیم و بشالناسالانیم و از این طریق، به ارتقای وضالعیت  راه
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داند که با  ه ثمر نشالسالتن اصالالحات مطلوب شالویم. چنانکه سالقراط، فیلسالو  را خرمگسالی میفرهنگی و بهتر شالدن و ب

 .کندمیها را از خواب غفلت بیدار اند، آن های تنبل در خواب ناآگاهی فرورفتهنیش زدن به مردمی که همچون اسب

های فرهنگی جامعه نیازمند قبخشالالی به روند اصالالالحات و تحوالت آموزشالالی، ت ییر زاویٔه دید و گسالالترش افبرای شالالتاب

های پوشالالالی بپردازیم. این تأییدی بر سالالخن هسالالتیم. امروز باید به سالالاختارشالالکنی و آشالالکار کردن چهرٔه واقعی حقیقت

ویتگنشالتاین در تأکید بر نقش فلسالفه در رشالد آگاهی اسالت که معتقد اسالت فلسالفه نبردی اسالت علیه جادو شالدن شالعور ما 

 وسیلٔه زبان.به

ترین عنصر در نقد ایدئولوژی همانا شالمولی برای نقد ایدئولوژی وجود ندارد و مهمر اسالت که هیو فرمول جهان ذکالزم به

مرابه آگاهی  های نهفته در ایدئولوژی بههای ایدئولوژیک اسالالت. مارکس نیز درصالالدد قرائت این انگیزهتشالالخیص انگیزه

یقت، یک آگاهی دروغین اسالت و انگیزٔه طرح آن، القای کاذب اسالت؛ یعنی در عین اینکه نوعی آگاهی اسالت، اما در حق

تواند واجد زبانی دوپهلو باشد، یک وامر کاذبو به جای وامر حقیقیو است؛ این به این معنی است که هر ایدئولوژی می

و شالالالکنجه ها، زندآنها ها، کمپاز صالالاللن جهالانی، برابری و برادری سالالالخن بگوید اما عمال  ذیل این عنالاوین، اردوگاه  مرال  

خشالالالونالت، تبعیض و  هالای هر ایالدئولوژی بالایسالالالتی آن را از منظرهالایی را بنالا کنالد. باله همین دلیالل برای درک انگیزهگالاه

 بر اسالاس خطاهای نظری، بلکه با  کشالی بررسالی کرد. همان بهره
 
طور که دیدیم مارکس نیز ایدئولوژی مساللط را نه صالرفا

فروشالالند،  در ارتباط با وضالالعیت کارگرانی که تنها نیروی کارشالالان را می  جویی تضالالادهای مبرهن آن با این سالاله منظر وپی

 (.  ۴۸-۳۶،  ۱۳۹۶مورد بررسی قرار داده است. )مهاجر، 

 بنابر آنچه گذشت، در نقد ایدئولوژی باید به چند مورد توجه کرد:

هالای  و پرداخالت معرفالت  هالای سالالالاخالتمرالابالٔه عرضالالالٔه ابزارهالای تحلیلی برای فهم محتوا و شالالالیوهنقالد ایالدئولوژی بالایالد باله-

 های اجتماعی باشد.ساز و سوژه ساز و برانگیختن گروههویت

هالای اجتمالاعی را بالا واقعیالت موجود رو در رو نمالایالد و نقالاط خشالالالونالت و این وظیفالٔه نقالد ایالدئولوژی اسالالالت کاله بتوانالد گروه-

عنایی دیگر ایده را با واقعیت منطبق مکشالالی نهفته در هر یک از سالالازوکارهای ایدئولوژیک را برمال کند. بهتبعیض و بهره

 (.۷۶۲سازد )خلیلی، همان،  

 ان تربیتی در اصالحات آموزشی را در جدول زیر بیان کرد:فکر روشنتوان نقش  طور خالصه میبه

 ان تربیتی در اصالحات آموزشی در زمینٔه نقد ایدئولوژی و شکستن حدود فرهنگی جامعه:فکر روشننقش  

 کننده و مصلحان فرهنگیان دگرگون فکر روشنمرابٔه عامالن متأمل،  تعریف هویت معلمان به

 

 ایبروز کارکردهای اجتماعی معلمان در کنار کارکردهای حرفه

 تولید دانش انتقادی پیرامون هر متن و زمینه توسط معلمان در کالس درس

 دارتماعی برای ارائٔه نقد بهتر و یافتن نقاط مساللهرشد آگاهی تاریخی معلمان و درک سازوکارهای کالن اج
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 آموزان گریز از دگماتیسم و آموختن آن به دانش

 آموزان برای اینکه عاملین انتقادی دارای دیالو  صرین شوندکمک به دانش

نقطٔه شروع باید های روزمره برای توسعٔه زبان انتقادی نسبت به مسائل تجربه شده؛  ایجاد حساسیت نسبت به تجربه

 های فرهنگی، نژادی، قومی، زبانی و شناخت کدهای فرهنگی باشددرک تفاوت

 هایی فراتر از آنچه هستهای دیگر و فرصتآموزان نسبت به امکان متوجه ساختن دانش

 ای  ها در هر موقعیت مورد مواجههوجوی آن های حقیقی و جستآموزان برای درک ارزشکمک به دانش

ای آگاه و برخوردار از حق آموز و نگریسالتن به او همچون موجودی پویا، متکامل و سالوژهام به شالعور انسالانی دانشاحتر 

 وصداو

 بخشتولید محتوای انتقادی، آزادی بخش و رهایی

های کاذب پشالالت تبلی ات؛ چه در مدرسالاله،  آموزان برای درک القائات نادرسالالت، فنون روانی و واقعیتکمک به دانش

 در خانواده، چه در رسانه و غیرهچه 

آموزان طبقات ضالعیف تر جامعه و شالکسالته شالدن دیوار سالکوت و کمک به دیده شالدن و شالنیده شالدن صالدای دانش

 انزوای آنها

های حاکم بر انسالان و وگو در خصالوی طبقات اجتماعی، عدالت، حقیقت، جنسالیت، تبعیض، خشالونت، ارزشگفت

ها در خصالوی  آموز و به چالش کشالیدن مفروضالات غلط آن سالن و موقعیت دانش جهان، فرهنس اصالیل و... به تناسالب

 هر یک از این موارد

 آموزان ها به دانشبرجسته کردن محتواهایی که بار ایدئولوژیک زیادی دارند و معرفی آن 

 های مدارسها برای درک مبنای تصمیمات و فعالیتآموزان و خانوادهآگاه کردن دانش

 ها و امکان ت ییرات وسیعها نسبت به نسبی بودن شرایط کنونی آن آموزان و خانوادهکردن جامعه، دانشآگاه 

های مختلف در ایران و جهان و تمام کسالانی که های رشالتهمداران، تالوریسالینان تربیتی با سالیاسالتفکر روشالنمناظرٔه 

 رت را برآورده کندهای قدبینند که باید خواستهمدرسه را مکانی جدا از جامعه می

هالای تربیتی، فرهنگی و انسالالالانی باله گفتمالان و وتربیالت و تبالدیالل ارزشمنالاظره در خصالالالوی مبالاحالث اسالالالاسالالالی تعلیم

 وتربیتایدئولوژی حاکم بر تعلیم

 های جایگزین، خالقانه و مبتنی بر درک درستآموزان برای تولید ایدئولوژیارتقاا فکر دانش

 وتربیتهای دولتی ایدئولوژیک برای تعلیمبرنامه های سیاسی وچالش با گفتمان 

 کمک به جلوگیری از صنعتی شدن فرهنس و بازیچه شدن آن توسط قدرت
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 بخشتولید برنامٔه درسی انتقادی و رهایی

 های کاذب و غیرحقیقیآموزان برای مبارزه با خرافات و آگاهیرشد واقع بینی در دانش

 وتربیت برای حل بحرانهای اساسی آن نفعان واقعی و متفکران اصیل تعلیمذیکمک به ظهور و به عرصه آمدن  

 

 فهرست منابع:

 (. کار روشنگری، تهران، نشر مرکز.۱۳۸۴احمدی، بابک ) -

 وتربیت، تهران، نشر علم.های جدید در فلسفه تعلیم(. دیدگاه۱۳۸۶باقری، خسرو ) -

 تطبیقی، ترجمٔه عباس حاتمی، تهران، کویر.(. اقتصاد سیاسی ۱۳۹۴باری، کالرک ) -

 وتربیت در جهان غرب، تهران، اطالعات.ای برای بازشناسی و نقادی فلسفه تعلیم(. زمینه۱۳۸۶بهشتی، سعید ) -

  تحقیقات و توسعٔه علوم انسانی.مؤسسهٔ (. گفتمان، پادگفتمان و سیاست، تهران،  ۱۳۸۳تاجیک، محمدرضا ) -

 های سیاسی، ترجمٔه محمد قائد، تهران: نشر مرکز.مقدمه ای بر ایدئولوژی  (.۱۳۸۵جی، ریچارد )-

های گفتمان های گفتمان مدرسه: مروری انتقادی بر کتاب اناسالازه(. تحلیلی بر ناسازه۱۳۹۱حاجی آخوندی، زهرا ) -

 .۲۶، شماره ۷ آموزی ، فصلنامه مطالعات برنامٔه درسی ایران، سالمدرسه: تحلیلی از زندگی روزمرٔه دانش

(. مرز میالان فرهنالس فالاخر و فرهنالس رایج، نگالاهی باله کتالاب وفرهنالس و زنالدگی روزمرهو، فصالالاللنالاماله ۱۳۹۵خبیری، فرو  ) -

 .۹، شماره ۳نقد کتاب علوم اجتماعی، سال 

ی در ایران فکرروشالنشالناسالی جریان (. آسالیب۱۳۸۶حسالین زاده، علی حسالین؛ رضالادوسالت، کریم؛ طاهری، فیروز )-

 .۳، شماره ۸شناسی ایران، دورٔه مجلٔه جامعهمعاصر، 

 (. ایدئولوژی و اسالتراتژی؛ نسالبت سالنجی مفهومی نگرش ایدئولوژیک و تفکر اسالتراتژیک، فصلنامه۱۳۸۵خلیلی، رضالا )-

 .۳۴مطالعات راهبردی، شماره 

کارشالناسالی ارشالد رشالتٔه علوم (. بازخوانی ایدئولوژی و نقش آن در عمل سالیاسالی، پایان نامه ۱۳۹۰رحیمی، سالمیه )-

 سیاسی، دانشگاه تهران.

 (. جامعه و سیاست، ترجمٔه منوچهر صبوری، تهران، انتشارات سمت.۱۳۷۷راش، مایکل )-

(. ایدئولوژی، سوژه، هژمونی و امر سیاسی در بستر نظریٔه گفتمان،  ۱۳۹۳ربانی خوارسگانی، علی؛ میرزایی، محمد ) -

 .۱علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(، سال پنجم، شمارٔه شناسی بنیادی )پژوهشگاه غرب

آموزی، تهران: نشالالر جامعه و های گفتمان مدرسالاله: تحلیلی از زندگی روزمرٔه دانش(. ناسالالازه۱۳۸۶رضالالایی، محمد ) -

 فرهنس.
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ربیت، های تحقق نیافته، دوفصالاللنامٔه فلسالالفٔه ت(، فرهنس، تربیت و امکان ۱۳۹۷زارع، الهام؛ کریمی، محمد حسالالن ) -

 .۱، شماره ۳سال

  ، ترجمٔه مهدی معافی، برگرفته از سایت:فکرروشنمرابٔه ژیرو، هنری، بی تا، مقالٔه امعلم به -

http://www.sooremag.ir/%D۹%۸۵%D۸%B۹%D۹%۸۴%D۹%۸۵%D۸%A۸%DB%۸C%E۲% ۰۸ %

۸C%D۹%۸۵%D۹%۸۲%D۸%A۷%D۹%۸۵/%D۹%۸۵%D۸%B۹%D۹%۸۴%D۹%۸۵%D۸%A۸%D

۹% ۷۸ %E۲% ۰۸ %۸C%D۹%۸۵%D۸%AB%D۸%A۷%D۸%A۸%D۹% ۷۸ %D۸%B۱%D۹%۸۸%D۸

%B۴%D۹%۸۶%E۲% ۰۸ %۸C%D۹%۸۱%DA%A۹%D۸%B۱ 

 .۲۱۹(. گفتمان در اندیشه فوکو، مجله کیهان فرهنگی، شماره ۱۳۸۸سلیمی نوه، اص ر )-

 وتربیت، تهران: انتشارات آییژ.(. پست مدرنیسم و تعلیم۱۳۸۳فرمهینی فراهانی، محسن ) -

 (. لویی آلتوسر، ترجمٔه امیر احمدی آریان. تهران: نشر مرکز.۱۳۸۶فرتر، لوک )-

وپرورش، مجلٔه تصالالویری زاویه. برگرفته از (. مصالالاحبه در نقد سالالند تحول بنیادین آموزش۱۳۹۶فراسالالتخواه، مقصالالود )-

 سایت پایگاه خبری رب:

 

https://rabnews.ir/۳۳۹/%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%AF%D۸%A۶%D۹%۸۸%D۹%۸۴%D۹%۸۸%

DA%۹۸%DB%۸C-%D۸%AF%D۹%۸۸%D۹%۸۴%D۸%AA%DB%۸C  %D۸%A۸%D۸%B۱-

%D۸%B۳%D۹%۸۶%D۸%AF%D۸%AA%D۸%AD%D۹%۸۸%D۹% ۸۴  

%D۸%A۸%D۹%۸۶%DB%۸C%D۸%A۷%D۸%AF%DB%۸C%D۹%۸۶-%D۸%A۲%D۹%۸۵/ 

 (. نظریه پردازان و مشاهیر ارتباطات، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.۱۳۹۳فرهنگی، علی اکبر، اردشیر زاده، مرجان )-

داری متأخر(، تهران: وتربیت )نقد برنامٔه درسالالی مدرنیته و سالالرمایه(. نظریٔه انتقادی تعلیم۱۳۸۸قادری، مصالالطفی ) -

 یادوارٔه کتاب.

 وپرورش، برگرفته از سایت:(، مناظره بررسی سند تحول بنیادین آموزش۱۳۹۴قائدی، یحیی )-

https://www.mehrnews.com/news/۲۵۸۴۳۳۱/%D۹%۸۵%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۸%B۸%D۸%B۱

%D۹% ۷۸ -%D۸%A۸%D۸%B۱%D۸%B۱%D۸%B۳%DB%۸C  %D۸%B۳%D۹%۸۶%D۸%AF-

%D۸%AA%D۸%AD%D۹%۸۸%D۹% ۸۴  

%D۸%A۸%D۹%۸۶%DB%۸C%D۸%A۷%D۸%AF%DB%۸C%D۹%۸۶-

%D۸%A۲%D۹%۸۵%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%B۴%D۹%۸۸%D۹%BE%D۸%B۱%D۹%۸۸%D۸%

B۱%D۸%B ۴  %D۸%A۸%D۸%B۱%DA%AF%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۸%B۴%D۸%AF 

شالالالناسالالالی وسالالالایل ارتباط جمعی، ترجمٔه باقر سالالالاروخانی و منوچهر محسالالالنی، تهران: (. جامعه۱۳۸۷کازنوو، ژان ) -

 اطالعات.

https://rabnews.ir/339/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://rabnews.ir/339/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
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 (. مکاتب فلسفی و آراا تربیتی، ترجمٔه محمد جعفر پاک سرشت، تهران: انتشارات سمت.۱۳۹۵گوتک، جرالد ) -

(. اهمیت نقد ایدئولوژی با نظر به فرهنس و کنش سالیاسالی در ایران، ژورنال ایران آکادمیا، سالال  ۱۳۹۶مهاجر، روناک )-

 .۱، شماره ۱

وپرورش معاصالر وتربیت با تأکید بر آموزشور ایدئولوژی بر تعلیمهای حضال(. بررسالی عرصاله۱۳۹۱نشالان، شالقایق )نیک -

 ایران، رسالٔه دکتری دانشگاه اصفهان.

(. واکاوی مفهوم قدرت در نظریات میشالل فوکو، فصاللنامه مطالعات سالیاسالی، ۱۳۸۸نوابخش، مهرداد، کریمی، فاروق )-

 .۳، شماره۱دوره 

(.  ۱۳۹۱ار نصالالرآبادی، حسالالنعلی؛ پاک سالالرشالالت، محمدجعفر )نیک نشالالان، شالالقایق؛ لیاقت دار، محمدجواد؛ بختی -

وپرورش: مقالایسالالالٔه پیالامالدهالای ایالدئولوژی لیبرال دموکراسالالالی و نالولیبرالیسالالالم بر  ایالدئولوژی مبنالایی برای عملکرد آموزش

 .۲، سال ۱وتربیت، شمارٔه وتربیت در کشورهای غربی، فصلنامٔه پژوهشنامٔه مبانی تعلیمتعلیم
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 مثابه قلب اصالحات آموزشیعاملیت معلم، ادراک از تغییر و اصالحات آموزشی در عرص  خرد: معلم به

 )بررسی تجارب زیست  معلمان ابتدایی بر مبنای مدل فولن(  

 2، مرضیه دهقانی1فاطمه سادات بیطرفان 

 چکیده

هد  اصالاللی پژوهش حاضالالر، تبیین اصالالالحات آموزشالالی در عرصالالۀ خرد )تجارب معلمان دورۀ ابتدایی( برمبنای نظریۀ  

د پژوهش حاضالر از نوع کیفی و روش اصاللی ( و تعیین فاصاللۀ وضالع موجود با وضالعیت مطلوب اسالت. رویکر ۲۰۰۷فولن )

آن پدیدارشالناسالانه با تأکید بر تجربۀ زیسالتۀمعلمان اسالت. جامعۀ مورد مطالعه عبارت اسالت از معلمان دورۀ ابتدایی که با  

  ۱۰عمل آمد و تا رسالالالیدن به اشالالالباع نظری، گیری بهها نمونهمحور، از میان آن گیری هدفمند، از نوع مالکروش نمونه

مصالالالاحبالۀ تکمیلی   ۲ها، به انجالام منظور اعتبالاربخشالالالی به یافتالهعنوان نمونۀ پژوهش انتخالاب شالالالدند. همچنین بهنفر به

سالاختاریافته و سالاختار نایافته  نفر انتخاب شالدند. ابزار پژوهش شالامل مصالاحبۀ حضالوری از نوع نیمه  ۱۲پرداخته و لذا  

اهمیت جمع میان دو نوع عاملیت فردی و اجتماعی در معلم و ترین دسالالتاوردهای پژوهش حاضالالر، اثبات  اسالالت. از مهم

ترین عامل در موضالالالوع  عنوان محوریوجهی وی در جریان اصالالالالحات آموزشالالالی اسالالالت. معلم، بههمچنین نقش سالالاله

وپرورش اسالت و لذا بدون جلب مرابه قلب جریانات اصالالحی در آموزشعبارتی، بهاصالالحات آموزشالی در عرصالۀ خرد و به

های حمالایت و پذیرش معلم و بدون توجه به جایگالاه اصالالالیالل وی و شالالالأنیت ویژۀ معلمی در عرصالالالۀ اجرای برنامهاعتمالاد، 

وقوع پیوسالتن اصالالحات را در سالر پروراند. نتایج همچنین حاکی از وجود فاصاللۀ زیاد میان توان انتظار بهاصالالحی، نمی

 موچاله در عمالل در عرصالالالۀ اصالالالالحالات رد میآن 
 
هالای  رد انتظالار اسالالالت و بر این اسالالالاس، اجرای برنالامالهدهالد بالا آنچاله واقعالا

اصالالحی آموزشالی در عرصالۀ خرد نیازمند بازنگری جدی اسالت. بر این اسالاس، فراهم کردن بسالترهای الزم جهت ارتقاا  

جایگاه معلمی و مشالالارکت گسالالتردۀ معلمان در مراحل مختلف جریان اصالالالحی، از طراحی تا اجرا در عرصالالۀ خرد، از 

 ان آموزشی قرار گیرد.گذار سیاستطور جدی مدنظر  لی است که باید بهترین مسائمهم

 اصالحات آموزشی، ادراک ت ییر، مایکل فولن، معلم، عاملیت فردی، عاملیت اجتماعی.  ها:کلیدوانه

 بیان مسئله

های در نظامهای گوناگون فرهنگی و اجتماعی را باید ترین عناصالر اصالالح و بهبود جوامع در عرصالهشالک یکی از مهمبی

مرابه رکن اصاللی تواند بهطور خای، میطور عام، و مدرساله بهوپرورش بهوجو کرد. نهاد آموزشآموزشالی و پرورشالی جسالت

وپرورش، که  ترین عامل اصالالحات در نظام آموزشایفای نقش نماید. در این میان، مهماصالالحات اسالاسالی در یک جامعه

هالای ، معلم بالا تمالام ویژگیکنالدمیت و جهالت سالالالایر ارکالان را تعیین و تضالالالمین  مرالاباله قلالب آن نظالام عمالل کرده و حرکالباله

تبع، ( اسالالالت. لالذا، تحقق هرگوناله اصالالالالحالات فرهنگی و اجتمالاعی و بالههالامهالارتخود )دانش، نگرش و    فردمنحصالالالرباله

 
دانشالالالکالدۀ علوم09195197669(،  f.s.bitarafan@ut.ac.irریزی درسالالالی دانشالالالگالاه تهران، آموزگالار ابتالدایی، )وی دکتری برنالامالهدانشالالالج  1 تربیتی و ، 

 های درسی و آموزشی  ها و برنامهشناسی دانشگاه تهران، گروه روشروان

هالای درسالالالی و آموزشالالالی  هالا و برنالامالهشالالالنالاسالالالی، گروه روشتربیتی و روانهیالالت علمی دانشالالالگالاه تهران، دانشالالالکالدۀ علومدکتر مرضالالالیاله دهقالانی، عضالالالو  2

(dehghani_m33@ut.ac.ir 

mailto:f.s.bitarafan@ut.ac.ir
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در برابر    آموزشالی، در گرو عاملیت وجودی معلمان در عرصالۀ اجرای اصالالحات اسالت. باید توجه داشالت که واکنش معلمان 

 ابازیچه ای تواند باشالالد؛ معلم میهرگونه ت ییر با هد  انجام اصالالالحات دو گونه می
 
تواند امنشالالأ اثر  بوده و یا صالالرفا

که معلمان، معناداری، هدفمندی و کنترل  (. زمانی۱۳۹۳های دیگران باشالد )سالرجیوانی و اسالتارت، برای اجرای برنامه

کنند تا بازیچه. یک منشالاا اثر عقیده عنوان منشالاا اثر عمل میتر بهکنند، بیشو مسالالولیت شالخصالی را در کار تجربه می

. در مقابل، یک بازیچه، عقیده دارد که نیروهای بیرونی هسالتند که کنترل  کندمیدارد که انتخاب خود او رفتار را تعیین 

بالاشالالالد و نیروهالای محیطی پیرامون خود را  توانالد فردی تالأثیرگالذارانالد. در مورد اول، معلم میرفتالار وی را در دسالالالت گرفتاله

ای اجرایی اسالت که ناتوان از کنترل شالرایط،  تحت کنترل درآورد و این در حالی اسالت که در مورد دوم، معلم تنها بازیچه

 (.۱۳۹۳گردد )سرجیوانی و استارت، در نهایت سرخورده و منزوی می

وپرورش بود. امالا مرالاباله قلالب جریالان اصالالالالحالات در آموزشعلم، بالهآنچاله تالا اینجالا مورد تالأکیالد قرار گرفالت، اعالاملیالت فردی  م

برد اهالدا  اصالالالالحی کالافی نخواهالد بود، بلکاله نیالازمنالد همراهی تنهالایی برای پیشبالایالد پالذیرفالت کاله این عالاملیالت فردی، باله

وند میان این یافتن به ترمیم و بهبود آموزشالی و پرورشالی، بایسالتی پیدیگر عوامل موجود در زمینه اسالت. لذا، برای دسالت

یابی به هد  نهایی اصالالحات  عبارت دیگر، دسالتعاملیت فردی را با دیگر عوامل وابسالته و همبسالتۀ آن تضالمین نمود. به

آموزشالالالی و یا ایجالاد ت ییری بنیالادین در نظام آموزشالالالی مسالالالتلزم پیوند میان اعاملیت فردی  معلم و اعاملیت جمعی  

تر کرد. در این های مرتبط آسالان توان با رجوع به برخی تالوریموضالوع را می )زمینه و بافت اجتماعی( اسالت. تشالرین این

تری تبیین کنالد، نظریالۀ مالایکالل طور جالامعتوانالد پیونالد این دو نوع عالاملیالت را بالههالایی کاله میزمیناله، یکی از بهترین نظریاله

( در نظریالۀ خود، کاله تمرکز  ۲۰۰۷درسالالالی  اسالالالت. فولن )( در بالاب اعوامالل مؤثر بر اجرای ت ییرات برنالاماله۲۰۰۷فولن )

تر، رسالیدن به های آموزشالی، یا به عبارت واضالناصاللی پژوهش حاضالر نیز بر آن قرار دارد، عوامل مؤثر بر ت ییر در برنامه

های ( مشالخصالات و ویژگی۱اهدا  مورد نظر اصالالحات آموزشالی را در گرو هماهنگی و تعادل میان ساله عامل کلی شالامل 

( شالالرایط و ۲درسالالی جدید )انیاز و توافق ، اروشالالنی یا وضالالوح ، اپیچیدگی  و اکیفیت و سالالودمندی مواد (،  برنامه

( عوامالل خالارجی )ادولالت و ۳هالای محلی )انالاحیالۀ آموزشالالالی ، اجالامعالۀ محلی ، امالدیران مالدارس  و امعلمالان ( و  زمیناله

لن، ضالمانت اجرایی و کیفیت اصالالحات را در گرو عوامل مذکور معرفی و بر تعادل  داند. بنابراین، فوسالایر سالازم نها ( می

که قلالب این جریان اصالالالالحی و   کنالدمیها تأکیالد دارد. پژوهش حاضالالالر نیز با قبول این نظریه، اضالالالافه  و تعالامل میالان آن 

ثری با اصالالحات آموزشالی است؛  ها و وظایف اوسالت که دارای رابطۀ متقابل تأثیر و تأمحور اصاللی آن، عنصالر معلم و ویژگی

ترین عامل در ایجاد ت ییر و از دیگر سالو، تأثیرپذیرترین عامل از مقتضالیات نگاه اصالالحگرایانه در بدین معنا که معلم مهم

های جدید بودن این پژوهش آن اسالت که در پی اثبات مدعای مذکور  نظام آموزشالی اسالت. از طر  دیگر، یکی از جنبه

های جاری نظام آموزشالالی پرداخته اسالالت. از دیگر سالالو،  سالالتۀ معلمان و در واقع، رجوع به واقعیتبه بررسالالی تجارب زی

؛ لینگام، لینگهام و ۱۳۹۷عسالگری و رضالایی، عنوان نمونه، مرزوقی، محمدی، علیی پیشالین انجام شالده )بههاپژوهش

؛ توایمالانالا،  ۱۳۹۰حسالالالینی،  جالام و شالالالاه؛ بهنالام۲۰۱۱؛ درینگتون،  ۲۰۱۴؛ لینگالام،  ۱۳۹۴؛ شالالالعبالانی،  ۲۰۱۷شالالالارمالا،  

؛  ۱۳۸۳واجارگاه، ؛ فتحی۲۰۰۶؛ کر، ۲۰۰۶؛ بل و اسالتیونسالون،  ۲۰۰۷؛ بوش،  ۲۰۰۷؛ سالوالن،  ۲۰۰۷؛ فولن،  ۲۰۱۰

 ( نیز،  ۱۹۹۶؛ دلورس،  ۱۳۸۱گویالا و ایزدی،  
 
هالای نظری در زمینالۀ اصالالالالحالات آموزشالالالی اکتفالا کرده و یالا  باله تحلیالل  غالالبالا

 باله جالایگالاه وی در ت ییر و بهبود گالاه عمیق فلسالالالفی مالدنظر قرار نالدادهصالالالورت ویژه و بالا نعالاملیالت معلم را باله
 
انالد و صالالالرفالا

زمان مورد بررسالالی های درسالالی پرداخته و یا اغلب رابطۀ تأثیر و تأثری و چند جانبۀ آن با اصالالالحات آموزشالالی را همبرنامه

 به یک جنبۀ این مسالله اشاره نموده
 
 اند. قرار نداده و صرفا
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مطالب گفته شالالده، هد  اصالاللی پژوهش حاضالالر، تبیین اصالالالحات آموزشالالی در عرصالالۀ خرد )تجارب معلمان دورۀ بنابر  

 ( و تعیین فاصلۀ وضع موجود با وضعیت مطلوب است.۲۰۰۷ابتدایی( بر مبنای نظریۀ فولن )

 مبانی نظری

 درسی فولن مدل عوامل مؤثر بر اجرای ت ییرات برنامه

بر اسالت که میزان موفقیت آن در صالحنۀ عمل به افراد، حوادح و منابع مختلف وابسالته اسالت فرآیند اجرا، فرآیندی زمان 

ترین مسالالائل در زمینۀ اجرای برنامۀ درسالالی، فراهم آوردن  (. پیش از این نیز گفته شالالد که از مهم۱۳۸۴واجارگاه، )فتحی

یجاد بسالالتر الزم برای اجرا نیز، مسالالتلزم ها و ابسالالتر و زمینۀ الزم برای اجرای موفق برنامۀ درسالالی اسالالت و شالالناخت زمینه

آگاهی از عوامل مؤثر بر اجرای برنامۀ درسالی اسالت. عوامل بسالیاری بر فرآیند اجرای برنامۀ درسالی تأثیرگذارند و از این رو، 

انالد. در این میالان، میشالالالل  هالای گونالاگونی را جهالت تببین عوامالل اجرایی ارائاله کردهمحققالان این حوزه، الگوهالا و مالدل

تری نسالبت به عوامل مؤثر  ترین محققان حوزۀ اجرا و ت ییر برنامۀ درسالی اسالت که دیدگاه جامع، یکی از برجسالته1فولن

( شالالامل سالاله عامل کلی امشالالخصالالات و ۲۰۰۷. مدل پیشالالنهادی فولن )کندمیدرسالالی را ارائه بر اجرای ت ییرات برنامه

زیرمؤلفۀ انیاز و توافق ، اروشالنی  ۹اعوامل خارجی  و  های محلی  و درسالی جدید ، اشالرایط و زمینههای برنامهویژگی

یا وضوح ، اپیچیدگی ، اکیفیت و سودمندی مواد ، اناحیۀ آموزشی ، اجامعۀ محلی ، امدیران مدارس ، امعلمان   

 پردازیم.  ها می( که در ادامه به شرح مختصر هر یک از این عوامل و مؤلفه۱و ادولت و سایر سازمانها  است )شکل 

 

 (۸۸،  ۲۰۰۷: عوامل مؤثر بر اجرا در مدل فولن )۱شکل 

 درسی جدیدهای برنامهعامل اول: مشخصات و ویژگی

تواند بر نحوۀ اجرای آن تأثیر مهمی داشالته  درسالی جدید یا ت ییریافته، دارای مشالخصالات خاصالی اسالت که میهر برنامه

تر خواهد بود. تر باشالالالد، اجرای آن برنامه نیز موفقبیشدرسالالالی از این عوامل باشالالالد؛ لذا، هر اندازه، برخورداری برنامه

 مؤلفۀ اساسی را ذیل این عامل شناسایی و مطرح نموده است:    ۴( در الگوی پیشنهادی خود،  ۲۰۰۷فولن )

 
1Michael Fullan 
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 الف( نیالاز و توافق: نیالازهالا 
 
درسالالالی مسالالالتلزم مطالابقالت  ای باله جالامعالۀ دیگر متفالاوتنالد و اجرای موفق برنالامالهاز جالامعاله  معموال

های مدرسالاله و جامعه اسالالت. در واقع، اگر نیازها در ابعاد گوناگون و با مشالالارکت افراد مختلف بررسالالی شالالود و توافق نیاز 

 (.  ۲۰۰۷تر خواهد شد )فولن،  درسی بیشدست آید، موفقیت در اجرای برنامهنسبی در مورد نیازها به

افق نسالبی حاصالل شالده باشالد اما در مورد درسالی توب( روشالنی یا وضالوح: گاهی ممکن اسالت در خصالوی ت ییر در برنامه

ای خواهد داشالالت، ابهام وجود داشالالته باشالالد و همین مسالالالله مانعی بر سالالر راه اجرای  اینکه هریک از افراد چه وظیفه

درسالالی در موفقیت اجرای آن تأثیرخواهد داشالالت که  درسالالی خواهد بود. بنابراین، روشالالن بودن تمامی ابعاد برنامهبرنامه

 (.  ۱۹۱، ی۱۳۸۴واجارگاه، ری از مطالعات و تجربیات مورد تأکید فراوان قرار گرفته است )فتحیاین امر در بسیا

درسالی به مشالکل بودن اجرای آن و دشالواری وظایف مجریان اشالاره دارد. برخی از ج( پیچیدگی: پیچیدگی اجرای برنامه

 از لحاظ اجرایی مشالالکلت ییرات و برنامه
 
 ا هسالالتند و  هتر از سالالایر برنامهها ماهیتا

 
ها تابع توانایی اجرای موفق آن  معموال

هالای علمی و تربیتی مجریالان و مواردی از این دسالالالت اسالالالت. در هر صالالالورت،  معلمالان، امکالانالات کالافی، دانش و آگالاهی

 وجود آورند، اما های پیچیده )از لحاظ اجرایی( ممکن اسالت مسالائل زیادی را در هنگام پیاده کردن طرح بهبرنامه
 
 معموال

 (.  ۱۳۸۴واجارگاه، ؛ فتحی۲۰۰۷ ییرات و تحوالت سودمند و مهمی را در پی خواهند داشت )فولن،  ت

درسی هایی همچون برنامهطور مستقیم با ماهیت ت ییر ارتباط دارد و به مقولهد( کیفیت و سودمندی مواد: این مؤلفه به

ی جدید، بازسالالازی مدارس و موارد دیگری از این دسالالت مرتبط اسالالت. درک اهمیت کیفیت ت ییر  گذارسالالیاسالالتجدید،  

ها به سالالبب ناقص بودن یا  جهت اخذ تصالالمیمات اسالالاسالالی، امری بسالالیار بدیهی اسالالت، با این وجود، بسالالیاری از برنامه

اند که هر اندازه مواد شان دادهشوند. بر این اساس، تحقیقات نناکافی بودن مواد یادگیری در اجرا با شکست مواجه می

 (.  ۴۱۱،  ۱۳۸۱ها توسط معلمان بهتر صورت خواهد گرفت )مهرمحمدی،  آموزشی بهتر باشد، اجرای برنامه

 های محلیعامل دوم: شرایط و زمینه

تواند در های محلی، فضالالا و جو موجود و نیز مشالالخصالالات افراد در سالالطن محلی اسالالت که میمنظور از شالالرایط و زمینه

ح مختلف کشالالوری، ایالتی )جامعۀ محلی(، مناطق آموزشالالی و یا کالس درس مورد نظر باشالالد. این شالالرایط تعیین سالالطو 

 درسالالی در جامعۀ مورد نظر پذیرفته خواهد شالالد و یا اینکه اکنند که آیا برنامهمی
 
ل موفقیت برنامه وجود دارد یا نه   حتما

 :  کندمیرا نیز در قالب موارد زیر معرفی  های این عامل ( مؤلفه۲۰۰۷(. فولن )۱۳۹۴جان،  )آهنین

ها نقش مهمی داشالته باشالد. کارکنان دفاتر  آمیز برنامهتواند در اجرای موفقیتالف( ناحیۀ آموزشالی: مدیریت منطقه می

 درسالالی موردنیاز، حمایت از اجرای برنامه و نیز ارزشالالیابی از نتیجۀ اجرای آن نقش بسالالزایی رامرکزی نیز در تعیین برنامه

گیری و غیره دارند، ریزی، تصالالمیمواسالالطۀ دخالتی که در برنامهکنند. در واقع، مدیران و کارکنان دفاتر مرکزی بهایفا می

نقل از ها ایجاد نمایند )بهها ایفای نقش کنند و جو مسالالاعدی را برای ت ییر یا اجرای آن توانند در اجرای موفق برنامهمی

 (.  ۱۳۹۴جان،  آهنین

که  ها بسالالیار دشالالوار اسالالت و درصالالورتیها و هیالت امنای مدرسالاله در اجرای برنامهحلی: تبیین نقش انجمنب( جامعۀ م

تواند تأثیر  هایی میوپرورش اداره شالوند، چنین دشالواریای یا محلی آموزشمناطق آموزشالگاهی توسالط شالوراهای منطقه

ه باشالد. با این حال شالواهد قابل توجهی مبنی بر  گیری در مورد منابع مورد نظر داشالتمسالتقیمی بر اجرا از طریق تصالمیم
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حالاکی از دخالالالت والالدین در مالدارس ابتالدایی و   هالاپژوهشهالا بر اجرا وجود نالدارد، هر چنالد برخی از  تالأثیر مسالالالتقیم آن 

 (.۱۳۹۴جان، نقل از آهنینها است )بهها بر اجرای برنامهتأثیرگذاری آن 

 نحوی قالاطع بر ادهنالد کاله مالدیران بالهدر مورد اثربخشالالالی مالدارس نشالالالان می  هالاپژوهشج( مالدیران مالدارس: اغلالب 
 
ل  حتمالا

همچنین حاکی از آن اسالت که اکرر مدیران نقش رهبران آموزشالی را ایفا    هاپژوهششالوند، ولی  تحقق ت ییر مؤثر واقع می

رسالالانی، حمایت و مدیران در سالالطن مدرسالاله، فضالالای اطالع(. در هر صالالورت،  ۱۳۹۴جان،  نقل از آهنینکنند )بهنمی

جالان، نقالل از آهنینکننالد )بالهگیری در مورد اینکاله کالدام ت ییرات در عمالل ترویج یالا تحالدیالد شالالالونالد را تنظیم میتصالالالمیم

۱۳۹۴  .) 

علم  شالود. چرا که اگر مترین عامل موفقیت یا شالکسالت محسالوب میدرسالی جدید مهمد( معلمان: معلم در اجرای برنامه

رو خواهد شالالد. از سالالوی دیگر، درسالالی را نپذیرد و در برابر آن مقاومت کند، برنامه در عرصالالۀ اجرا با شالالکسالالت روبهبرنامه

درسالالالی اسالالالت؛ زیرا روابط خوب میان همکاران،  کیفیت روابط کاری میان معلمان نیز عامل مؤثری بر روی اجرای برنامه

( که همگی ۲۰۰۷کار و رضالالایت شالال لی را در پی خواهد داشالالت )فولن،  ارتباطات آزاد، اعتماد، حمایت، یادگیری حین 

 تر برنامه مؤثر خواهند بود.  این موارد در اجرای هر چه موفق

 عامل سوم: عوامل خارجی یا بیرونی

منظور از این عوامل، آن دسالالالتاله از عواملی اسالالالت که خارج از محیط آموزشالالالی یا محیطی که در آن برنامه تدوین و اجرا  

توانند موجب تسالهیل در اجرا یا مانعی بر  ای یا مدرساله میشالود قرار دارند. این عوامل در سالطن ملی، محلی، منطقهمی

های فنی ها، منابع مالی و مادی و کمکها و سالالیاسالالتمشالالیبه خطتوان  سالالر راه آن باشالالند. از جملۀ این عوامل نیز می

 (.  ۱۳۸۸اشاره نمود )عمادزاده، 

یک از های مطرح شالده باید در نظر داشالت این اسالت که هیوگانه و زیرمؤلفههای سالهنکتۀ کلی که در خصالوی این عامل

هم مرتبط بوده و از این این عوامل در هم تنیده و بهدرسالالی اثرگذار باشالالد، بلکه تواند بر اجرای برنامهتنهایی نمیها بهآن 

 تأثیر قرار خواهند داد. ها را تحتطریق اجرای برنامه

وپرورش ایران، براین اسالالاس، پژوهش حاضالالر، جهت شالالناسالالایی و بررسالالی موانع اجرایی سالالند تحول بنیادین در آموزش

ها موانع اجرایی را کشالالالف و راهکارهایی برای رفع ی آن های ذکر شالالالده قرار داده و از طریق بررسالالالتمرکز خود را بر عامل

 .  کندمیها ارائه آن 

 روش پژوهش

رویکرد پژوهش حاضالر از نوع کیفی و روش آن پدیدارشالناسالانه با تأکید بر تجربۀ زیسالتۀمعلمان اسالت. جامعۀ مورد مطالعه  

  ۱۰محور )معلمالان بالا سالالالابقالۀ کالاری مالکگیری هالدفمنالد، از نوع عبالارت اسالالالت از معلمالان دورۀ ابتالدایی کاله بالا روش نموناله

ها های اصالحی آموزشی( از میان آن سال به باال، دارای حداقل تحصیالت کارشناسی ارشد و سابقۀ اجرای برخی طرح

منظور   عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شالدند. همچنین بهنفر به  ۱۰عمل آمد و تا رسالیدن به اشالباع نظری، گیری به نمونه

نفر انتخاب شالد. ابزار پژوهش شالامل مصالاحبۀ   ۱۲مصالاحبۀ تکمیلی پرداخته و لذا    ۲ها، به انجام به یافتهاعتباربخشالی 

های فولن  سالالالاختاریافته و سالالالاختارنایافته اسالالالت. به این منظور، پروتکل مصالالالاحبه ناظر بر مؤلفهحضالالالوری از نوع نیمه



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

385 
 

ها با اسالتفاده از وتحلیل دادهنجامیده اسالت. تجزیهدقیقه به طول ا  ۴۵تا   ۲۵( تنظیم شالده و هر مصالاحبه نیز بین  ۲۰۰۷)

هالا، پژوهشالالالگران  ( انجالام شالالالده اسالالالت. همچنین جهالت اعتبالاربخشالالالی باله یالافتاله۱۹۸۷) 1ای کالیزیروش هفالت مرحلاله

، انتخاب افرادی آشالنا با موضالوع و ارسالال پروتکل مصالاحبه از قبل، زمینه اند تا با اختصالای زمان کافی مصالاحبهکوشالیده

گر پس از پیاده  کنندگان جهت ارائه توصالیفی جامع از موضالوع فراهم نمایند. همچنین پژوهشالرا برای آمادگی مشالارکت

رسانی تجربیات  شوندگان و نیز همتر مفاهیم مطرح شده از سوی مصاحبهها، به منظور درک هرچه دقیقکردن مصالاحبه

کننالدگالان در میالان  کننالدگالان، متن پیالاده شالالالدۀ مصالالالاحباله و نیز تجربیالات خود را بالا هر یالک از شالالالرکالتخویش بالا مشالالالارکالت

 ها پرداخته است. ارتقای اعتبار یافتهسازی و گذاشته و از این طریق نیز به غنی

 هایافته

گالانالۀ کالیزی ارائاله هالای کیفی پژوهش در قالالالب مراحالل هفالتوتحلیالل دادههالای حالاصالالالل از تجزیالهدر این بخش، یالافتاله

کنندگان  های شرکتگردند. الزم به ذکر است که انجام این مراحل به این صورت بوده است که پژوهشگر کلیۀ توصیفمی

 مطالعه نموده و با توجه به اینکه خود نیز بهرا مکر 
 
عنوان آموزگار ابتدایی مشال ول به کار بوده اسالت، به منظور درک این را

ها نیز پرداخته اسالت. سالپس جمالت و واژگان مرتبط رسالانی یافتهاحسالاس شالده و لذا به همکنندگان هممفاهیم با شالرکت

هر کدام از جمالت اسالالتخراج شالالده، معنی و مفهوم خاصالالی داده و بعد از  با پدیدۀ مورد مطالعه را اسالالتخراج نموده و به

های موضالوعی خای قرار داده شالد و جهت موثق نمودن  کنندگان، مفاهیم مشالترک درون دسالتهمرور توصالیفات شالرکت

  ها،مطالب به توضالیحات اصاللی مراجعه و سالپس به توصالیفی جامع بدل گردید. در نهایت، جهت اعتباربخشالی به یافته

 کنندگان ارائه شد.نتایج به شرکت

کد قرار گرفت و سالالپس این   ۲۵۰کنندگان در قالب  های شالالرکبدین ترتیب، مجموع مفاهیم اسالالتنباط شالالده از مصالالاحبه

های موضالالوعی خای قرار داده شالالد و در نهایت از ترکیب چند دسالالتۀ موضالالوعی فرعی مفاهیم اصالاللی به کدها در دسالالته

مرابه قلب جریانات اصالالحی ، اعوامل مفهوم محوری امعلم به  ۳هیم اسالتنباط شالده در وجود آمدند. در آخر، کلیۀ مفا

ها جای گرفت که بر اسالالالاس این مفاهیم و مضالالالامین تر آن فردی  به همراه مضالالالامین فرعیفردی  و اعوامل برون درون 

ه ذکر اسالت که مضالامین به توان مسالاللۀ اصاللی پژوهش، یعنی اصالالحات آموزشالی در عرصالۀ خرد را تبیین نمود. الزم بمی

های دسالالالت آمده، در تمامی موارد با عوامل ت ییر فولن هماهنس بود. با این وجود، نقش عامل اصالالاللی شالالالرایط و زمینه

محلی به واسالطۀ نقش برجسالتۀ معلمان، بیش از سالایر عوامل مطرح گردید. بر این اسالاس، تبیین نهایی پژوهش جهت 

قابل خالصالالاله  ۱در ارتباط با عوامل مؤثر بر اجرای ت ییرات فولن در نمودار   تبیین اصالالالالحات آموزشالالالی در عرصالالالۀ خرد

 است.  

( که سالعی شالده  ۱های فرعی اسالت )جدول  مایههای پژوهش در این قسالمت همچنین شالامل مضالامین اصاللی و درون یافته

کنندگان ارائه یی از شالالرکتهاقولقول یا نقلهمراه نقلها در هر قسالالمت بهتر به یافتهتا جهت اعتباربخشالالی هرچه بیش

 گردد. 

 هاهای جزئی، مضامین اصلی و مفاهیم محوری مستخرج از مصاحبهمایه: درون ۱جدول  

 
1Colaizzi 
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 مفاهیم محوری مضامین اصلی های جزئیمایهدرون  ردیف

 پیچیدگی روابط ۱

معلم-)معلم معلم-مالدیر،  - معلم، 

ناحیۀ آموزشالی،  -آموز، معلمدانش

مالحاللالی،  -مالعاللالم - مالعاللالمجالالامالعالالۀ 

 درسی(برنامه

 تعدد نقش  

 میزان اثرگذاری  

 

نالالقالالش  و  روابالالط چالالنالالدگالالانالاله 

 معلمی

 

بالاله جالریالالانالالات  مالعاللالم  قاللالالب  مالرالالابالاله 

 اصالحی

 های تدریسروش ۲

 محتوا

به ضالرورت  آگاهی و بینش نسالبت 

 و چگونگی ت ییرات اصالحی

 

 دانش

 

 عوامل درون فردی

 رضایت/عدم رضایت ۳

 پذیرش/عدم پذیرش

 اعتماد/عدم اعتماد

 حمایت/عدم حمایت

 تحمل/عدم تحمل

 شأنیت/عدم شأنیت

 

 نگرش

 ی اجراییهامهارت ۴

 تفکر خالق و نوآورانه

 آفرینیتحول

 

 مهارت

 امکانات و تجهیزات موجود ۵

 منابع مورد نیاز

 کمیت همراه با کیفیت

 

 امکانات

 

 فردیعوامل برون  

 های محلیشرایط و زمینه پشتیبانی و حمایت ۶
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 توافق

 نظارت دقیق ۷

 ارزیابی مستقیم و غیرمستقیم

 نگاه فرآیندی

 

پالالایالش  و  ارزیالالابالی  نالظالالارت، 

 مستمر

 

 شود.  کنندگان ارائه میهای شرکتقولهمراه برخی نقل در ادامه، مضامین اصلی به

 مرابه قلب جریانات اصالحی: معلم به۱مفهوم محوری

 مضمون اصلی: روابط چندگانه و نقش معلمی

ین بدان  ترین عامل در اصالالحات آموزشالی اسالت و اترین نقش و مهمشالوندگان، امعلمی  اسالاسالیبنابر اظهارات مصالاحبه

و لذا تأثیری که در جریان اصالالحات خواهد  کندمیها یا روابط چندگانه و پیچیده فعالیت  جهت اسالت که معلم در نقش

عنوان یک کرد که: انقش من بهعنوان مرال، در این زمینه یکی از معلمان بیان میگذاشالت، تأثیری دوچندان اسالت. به

درسالالالی و غیره، آموزان، برنالامالهن بالا مالدیر، معلمالان دیگر و همکالاران، دانشمعلم، نقشالالالی ویژه اسالالالت... روابط چنالدگالانالۀ م

گفت: اهیو شالالالخصالالالی را در نظام آموزشالالالی مؤثرتر از منع معلم پیدا گویای این نقشع ویژه اسالالالت . معلم دیگری نیز می

کرد که: بیان می  گونهکنید... چه کسالالی خواهد توانسالالت اصالالالحات را رقم بزند جز معلم... . معلم دیگری نیز ایننمی

تواند تحول ام... معلمی جایگاه کمی نیسالالت... معلم اسالالت که میکنم فراموش شالالدهاسالالالیانی اسالالت که احسالالاس می

هالا بالایالد توجاله خود را بر معلم و نقش ویژۀ معلمی در ایجالاد کنالد یالا بالا ت ییر مخالالفالت کنالد... امالا نظالام آموزشالالالی بیش از این

 زمینۀ اصالحات متمرکز کند... .  

 فردی: عوامل درون ۲مفهوم محوری

 مضامین اصلی: دانش، نگرش و مهارت

شالوندگان، با پذیرش این اصالل اسالاسالی که معلم، اصالل، اسالاس و قلب هرگونه جریان اصالالحی در بنابر اظهارات مصالاحبه

تحت  توان همۀ این موارد رانظام آموزشالالی اسالالت، توجه به سالالطوح معرفتی، نگرشالالی و مهارتی در شالالخص معلم، که می

شالالوندگان، اصالالالحات یابد. بنابر اظهارات مصالالاحبهفردی  مطرح نمود، بیش از پیش ضالالرورت میعنوان اعوامل درون 

زمانی به وقوع خواهد پیوسالالالت که عالوه بر بازتعریف جایگاه و نقش ویژۀ معلمی در این جریان، نسالالالبت به ارتقاا عوامل 

گفت که: ابا فرد چنین میرد. در این زمینه، یکی از معلمان اینفردی معلمان نیز توجه و اقدام کافی صالورت گیدرون 

عنوان عامل که منع معلم، آغازکنندۀ یک جریان اصالالالحی در نظام آموزشالالی هسالالتم و با فرد اینکه جایگاه بنده بهاین

اشالته که من دانش و آگاهی کافی نسالبت به برخی مسالائل نداصاللی اصالالحات به رسالمیت شالناخته شالده اسالت، تا زمانی

گفت: اانواع اسناد باالدستی با عنوان ایجاد تحول برای  این امر ممکن خواهد شد  . معلم دیگری نیز میباشم، چگونه

شوم و هنوز به مفاد این اسناد آگاهی شود اما من به شخصه سال دیگر بازنشسته مینواحی آموزشالی و مدارس ابال  می

گونه هم اغلب وضالالعیت بهتری نسالالبت به من ندارند... . معلم دیگر نیز این  دانم همکاران دیگر منندارم، کمااینکه می
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کنند و من باید نویسند و ابال  میها میکه اسناد را باالدستیکرد که: ابگذارید خیالتان را راحت کنم، تا زمانیبیان می

اجرا گردد، هیو تحولی رد دانم موضالالوع آن چیسالالت و چگونه باید چون و چرای سالالندی باشالالم که اصالالال  نمیمجری بی

 نخواهد داد... .  

شالالوندگان، آنچه بیش از این آگاهی و معرفت )دانش( در جریان اصالالالحات آموزشالالی  همچنین، بنابر اظهارات مصالالاحبه

مرابه قلب جریانات اصالالحی، نسالبت به این نوع اصالالحات اسالت. در این یابد، میزان و نوع نگرش معلم، بهاهمیت می

گوید[ کمی هم به این نکته ها ]با خنده میگفت: اای کاش مسالالولین نظام آموزشالی در آن باالدسالتمیزمینه، معلمی  

کردند که تا ما معلمان نسالبت به این ت ییرات دلع خوشالی نداشالته باشالیم، اصالالحی اتفاق نخواهد افتاد و مسالیر فکر می

نالاماله یالا دسالالالتورالعملی را برای اجرا باله قتی بخشگفالت: امن و همکالارانم وت ییر نخواهالد کرد... . معلم دیگری نیز می

بین نیسالتیم، دهند، چون دیدع مربتی نسالبت به آن نداریم و البته نسالبت به آیندۀ چنین کارهایی هم خوشدسالتمان می

ا  سالال سالابقۀ کار دارم، هنوز یاد ندارم طرحی را برای اجر   ۲۵صالورت فرمالیته کار را تمام کنیم... من که کنیم بهسالعی می

صالالالورت فرمالیته اجرا  اش همین طرح جابر، طرحی که هر سالالالاله بهای دیده باشالالالم، نمونهآورده باشالالالند و آخرش فایده

که نگرش معلمان  توان گفت تا زمانیشالود و جز خسالتگی برای معلمان هیو فایدۀ دیگری ندارد . بر این اسالاس، میمی

آفرینی ت ییر نداده باشالیم، سالخن گفتن از اصالالحات حولرا نسالبت به جریانات اصالالحی در نظام آموزشالی و ضالرورت ت

 امری پو  و بیهوده خواهد بود. 

بر دانش و نگرش، مهارت در اجرا نیز بر روند اصالالالحات تأثیرگذار خواهد بود. شالالوندگان، عالوهبنابر اظهارات مصالالاحبه

،  کندمیک تکه کاغذ به مدارس ارسالالالال وپرورش تمام حر  خود را در یگفت: اآموزشیکی از معلمان در این زمینه می

های ارسالالی دارد و نه جلسالات آموزشالی مناسالبی برای توجیه مجریان حال آنکه نه توضالیحی در مورد نحوۀ اجرای طرح

 دهد... .  ترتیب می

 فردی: عوامل برون ۳مفهوم محوری

 مستمرهای محلی و نظارت، ارزیابی و پایش مضامین اصلی: امکانات، شرایط و زمینه

ای از عوامل و شالالالرایط بیرونی معلم را ، بلکه مجموعهکندمیشالالالوندگان، معلم در خأل فعالیت نبنابر اظهارات مصالالالاحبه

ها، با مدل مطرح شالده توسالط فولن  احاطه کرده و بر روند اجرا تأثیرگذار هسالتند. الزم به ذکر اسالت که این بخش از یافته

عنوان  توان تحتهش، این عوامل و شالالالرایط پیرامون معلم در صالالالحنۀ اجرا را میخوانی دارد. در این پژو( نیز هم۲۰۰۷)

کرد کاله: اباله نظر من اصالالالالحالات چنین بیالان میفردی  مطرح نمود. در این زمیناله یکی از معلمالان ایناعوامالل برون 

چیزی که نظام   گفت: اآن نیازمند امکانات اسالالالت... البته هم کمیت مهم اسالالالت و هم کیفیت... . معلم دیگری نیز می

آموزشالی ما بدان نیازمند اسالت، یک سالیسالتم نظارت و ارزیابی دقیق اسالت... البته اگر این ارزشالیابی یک بار نباشالد، بلکه 

صالورت دار باشالد، طوری که هر لحظه احسالاس کنیم در حال ارزیابی شالدن هسالتیم، نه اینکه در پایان کار آن هم بهادامه

برنالد کاله معلم بالایالد در کننالد و گمالان میکرد کاله: ابرخی از بیرون نگالاه میه بیالان میگونالرفع تکلیف! . معلمی نیز این

گالذارنالد...  گوناله نیسالالالت و بسالالالیالاری چیزهالا بر این امر اثر میهالا بپردازد در حالالی کاله اینکالس در بسالالالتاله باله اجرای برنالاماله

کاله توجیاله گفالت: اتالا زمالانیگری نیز میآموز و... . معلم دیتعالامالل معلمالان بالا مالدیر، معلمالان بالا یکالدیگر، معلم و دانش

مناسالبی در خصالوی برنامه وجود نداشالته باشالد و ابعاد و زوایای آن برای مجریان روشالن نشالده باشالد، توقع اجرا توقعی  
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ها با طراحان باالدسالتی عنوان مجری اصاللی برنامهکه سالعی نشالده تا توافقی میان معلمان بهویژه زمانیبیهوده اسالت...به

که مدیر مدرسالالاله یک نوع نگاه به برنامه دارد و معلم نگاهی دیگر و از ... . معلمی نیز بیان کرد که: ازمانیصالالالورت گیرد

هالای اصالالالالحی آموزشالالالی  توان دیالد مربتی نسالالالبالت باله برنالامالهیالک طر  والالدین انتظالارات متفالاوتی دارنالد، چگوناله می

 داشت... .  

 

 (۲۰۰۷رد با توجه به مدل فولن ): عوامل مؤثر بر اصالحات آموزشی در عرصۀ خ۱نمودار 

کنندگان در ارتباط با مدل ت ییر و ها با شالالرکتشالالود، نتایج حاصالالل از مصالالاحبهمشالالاهده می  ۱طور که در نمودار همان 

ترین قوۀ محرکۀ اجرای اصالالحات آموزشالی در عرصالۀ خرد و در واقع قلب ( بیانگر آن اسالت که مهم۲۰۰۷اجرای فولن )

های فردی او شالامل میزان دانش، نوع نگرش و سالطن مهارتی اوسالت. به بیانی  م، با تمام ویژگیاین جریان اصالالحی، معل

 به اذعان تمامی شالالرکت
 
کنندگان و همچنین شالالخص پژوهشالالگر، در مقام یک معلم، اصالالالحات آموزشالالی در دیگر، تقریبا

که چنانچه معلم در جریان    پذیرد، مگر به خواسالالت و پذیرش معلم. پیش از این نیز گفته شالالدعرصالالۀ خرد صالالورت نمی

 یک بازیچۀ اجرایی، اصالالالحات به
 
مرابه فردی اثرگذار و قادر به کنترل محیط پیرامون خود در نظر گرفته شالالود و نه صالالرفا

طور بیان عنوان نمونه، یکی از معلمان اینتوان اجرای حقیقی و مورد انتظار اصالالحات مورد نظر را مشالاهده نمود. بهمی

ها باشالم... عنوان یک معلم همیشاله باید منتظر دسالتورات باالدسالتی و اجرای بدون چون و چرای آن من بهکرد که: امی

ریزی شالالده فقط کدهای وارده را اجرا نمایم... . معلم دیگری نیز  ام که همانند ماشالالینی از پیش برنامهدیگر عادت کرده

خاطر ندارم که از من در مقالام یک معلم و مجری به بار نیزسالالالال سالالالابقالۀ کاری که دارم حتی یک  ۲۹گفالت: ادر طول می

ترین منزلت را همین شالال ل معلمی دارد... . معلم  کنم کمهای اصالاللی نظرخواهی شالالده باشالالد... گاهی فکر میبرنامه
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ه ها نداشالالتم، همیشالاله بهای ابالغی با آنکه نظر مربتی در مورد آن ها و برنامهکرد که: ادر اکرر طرحدیگری نیز بیان می

 روی کاغذ بود و عمال  اجرایی ها را اجرا میاجبار آن 
 
کردم و اصال  به دنبال نتیجۀ خاصی نبودم... به نظرم همه چیز صرفا

 حقیقی در کار نبود... .  

گنجد، آشکارا ها در این مجال نمیگنندگان، که بیان همۀ آن های مطرح شده توسط شرکتهای فوق و دیگر گزارهگزاره

مفاهیمی همچون  ها را در زوجترین آن توان مهمهای اوسالالت که میویژه نگرش فول نقش برجسالالتۀ معلم و بهبه عامل م

تحمل و نیز  حمایت، تحمل/ عدم   اعتماد، حمایت/ عدمپذیرش، اعتماد/ عدم    رضالالالایت/ عدم رضالالالایت، پذیرش/ عدم

ی مذکور، قابل تصالور بر روی طیفی اسالت که از هامفهومشالأنیت/ عدم شالأنیت مورد تأمل قرار داد. بدیهی اسالت که زوج

وجود یک مفهوم تا عدم وجود آن مفهوم گسالترده شالده اسالت و لذا، در میانۀ طیف نیز حاالت متعددی متصالور خواهند 

بود. با این وجود، آنچه در این پژوهش مطمن نظر اسالالت همین وجودها و عدم وجودهایی اسالالت که جریان اصالالالحات  

 دهند. تأثیر قرار میواه تحتناخآموزشی را خواه

های اصالالحی، از جایگاه  مرابه قلب جریان اصالالحات و در مقام مجری اصاللی برنامهطور خالصاله، اگر شالخص معلم، بهبه

ها را ها داشالته باشالد، آن و شالأنیت باالیی برخوردار باشالد، رضالایت مطلوبی از سالطن کیفی اصالالحات و نقش خود در آن 

 پذیرفته و بدا
 
های اصالالحی  ن اعتماد راسالب داشالته باشالد، بدیهی اسالت که حمایت کافی را در جریان اجرای برنامهعمیقا

ترین حجم تأثیرگذاری در روند اصالالحات را خواهد تبع آن، بیشترین سالهم در اجرا را متحمل شالده و بهبروز داده، بیش

به اصالالحات و نه وابسالتۀ آن عمل کرده و   داشالت. در چنین شالرایطی اسالت که معلم در مقام یک مجری حقیقی و دلبسالته

نتالایج مطلوب و مورد انتظالار چنین جریالان اصالالالالحی را کاله البتاله مورد توافق او و دیگر عوامالل مرتبط اسالالالت را بالا قطعیالت 

مفهوم شالأنیت/ عدم شالأنیت معلم در رسالد که تأمل دوباره در خصالوی زوج. بر این اسالاس، به نظر میکندمیمشالاهده  

 بتواند دیگر موارد را به خوبی پوشش دهد.   جریان اصالحات

های پژوهش تا اینجا حاکی از اهمیت ویژۀ معلم در عرصالۀ اصالالحات آموزشالی و تأکید بر عوامل درون فردی به ویژۀ یافته

نوع نگرش معلمان به موضالالوعات اصالالالحی اسالالت. در اینجا ذکر این نکته خالی از لطف نیسالالت که شالالاید در نگاه اول 

نظر برسالالد که نقش برجسالالتۀ معلم در جریان اصالالالحات آموزشالالی نقشالالی بدیهی و پذیرفته شالالده اسالالت و  طور بهاین

گذارند. با این حال، به عقیدۀ پژوهشالالگران پژوهش حاضالالر، جایگاه و های علمی نیز بر چنین نقشالالی صالالحه میدیدگاه

تر و اما چنین موضالوعی پیش شالأنیت معلمی موضالوعی اسالت که گرچه به لحاظ علمی سالخن بسالیار در باب آن گفته شالده

چه نیازمند بازنگری اسالالت تبیین  توان آن را در فلسالالفه جسالالتجو نمود. لذا، آن تر نیازمند نگاه عمیقی اسالالت که میبیش

 مرابه قلب جریان اصالحی است. نگاه دقیق و موشکافانه به معلم به

نقش محوری معلم در جریان اصالالالحات کنندگان، ضالالمن تأیید فرضالالیۀ فوق )های شالالرکتاز سالالوی دیگر، بنابر پاسالالب

زنالد و عوامالل گونالاگونی بر نوع اجرای معلم  آموزشالالالی در عرصالالالۀ خرد(، بالایالد پالذیرفالت کاله معلم در خأل دسالالالت باله اجرا نمی

طور که پیش از این نیز  ها خارج از کنترل معلم باشالالالد. بر این اسالالالاس، همان اثرگذار خواهند بود که شالالالاید برخی از آن 

فردی تأثیرگذار در عرصالالۀ اصالالالحات آموزشالالی و ارتباط تنگاتنس آن با  ک هرچه بهتر عوامل برون مطرح شالالد، جهت در 

تر ارائه شد، رجوع شده است. در این زمینه ( که شرح آن پیش۲۰۰۷عوامل فردی، به مدل ت ییر و اجرای مایکل فولن )

مشالخصالات برنامه ]اصالالحی[، شالرایط و  گانۀ مدل مذکور شالاملکنندگان، عوامل سالهنیز، بنا به اظهارات غالب شالرکت

فردی، در ارتباط های محلی در عرصالۀ اصالالحات و دولت و سالازمانهای آموزشالی نیز تحت عنوان اصاللی عوامل برون زمینه
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بالا این وجود، اظهالارات بالا عوامالل درون  بر اجرای اصالالالالحالات آموزشالالالی در عرصالالالالۀ خرد تالأثیرگالذار هسالالالتنالد.  فردی، 

ترین سالالالهم مربوط به عامل دوم، یعنی شالالالرایط و وامل حاکی از آن اسالالالت که بیشکنندگان در خصالالالوی این عشالالالرکت

های فرعی آن یعنی، معلمالان و مدیران مدارس و نیز، جامعالۀ محلی و های محلی به واسالالالطالۀ نقش برجسالالالتالۀ مؤلفالهزمیناله

های فرعی مؤلفه ناحیۀ آموزشی در در عرصۀ خرد اصالحات آموزشی بوده و بعد از آن عامل مشخصات برنامۀ اصالحی و

آن یعنی نیاز و توافق، روشالنی و وضالوح، پیچیدگی برنامه و کیفیت و سالودمندی مواد، در رتبۀ دوم و در آخر مؤلفۀ دولت و 

 کننده در پژوهش حاضر قرار دارند.  وپرورش در رتبۀ سومع اهمیت از دیدگاه معلمان مشارکتسازمان آموزش

فردی بالا بر لزوم توجاله باله ارتبالاط تنگالاتنالس عوامالل درون فرد دوم پژوهش مبنییشالزم باله ذکر اسالالالت کاله عالوه بر تالأییالد پ

فردی )مطرح شالالالده در الگوی فولن(، مؤلفالۀ جالدیالدی تحالت عنوان انظالارت، ارزیالابی و پالایش مسالالالتمر   عوامالل برون 

دید. در این کننده در پژوهش حاضالر مطرح گر های اصالالحی در حال اجرا در عرصالۀ خرد نیز توسالط معلمان شالرکتبرنامه

کرد: ابالا  عنوان نموناله یکی از معلمالان چنین بیالان میگردد. بالههالای بیالان شالالالده اشالالالاره میرابطاله نیز باله بیالان برخی گزاره

فرد اینکه نقش و اهمیت همۀ عوامل مؤثر در عرصالۀ اصالالحات، چه مربوط به معلم و چه مربوط به محیط پیرامون او به 

سالال سالابقۀ کاری خود دیدم، عدم وجود یک سالیسالتم   ۲۷مشالکل اصاللی که من در    درسالتی درنظر گرفته شالده باشالند، اما

 هاسالت...  نظارت و ارزیابی مسالتمر از نحوۀ اجرای برنامه
 
یک برنامه با هد  اصالالح پس از ابال  رها شالده و دیگر    معموال

 گیرد... .  نظارت کافی بر آن صورت نمی

یافتۀ نهایی پژوهش در خصالوی تبیین فاصاللۀ میان وضالع موجود و وضالع مطلوب در زمینۀ اصالالحات آموزشالی در عرصالۀ 

گنندگان( نیز حاکی از آن اسالالت که هنوز فاصالاللۀ زیادی میان آنچه در عمل در عرصالالۀ  خرد از دیدگاه معلمان )مشالالارکت

 مورد انتظار اسالالالت وجود دادهد با آن اصالالالالحات رد می
 
کنندگان، اجرای  شالالالته و بنابر اظهارات اغلب شالالالرکتچه واقعا

ها با  های حاصالل از مصالاحبهرسالانی یافتههای اصالالحی آموزشالی در عرصالۀ خرد نیازمند بازنگری جدی اسالت. همبرنامه

شالوندگان، . بنابر اظهارات مصالاحبهکندمیای را تأیید عنوان یک معلم نیز، چنین مسالاللهتجربیات شالخصالی پژوهشالگر به

شالود، حاکی از عنوان وضالع موجود نظام آموزشالی در زمینۀ اصالالحات در عرصالۀ خرد مشالاهده میدر حال حاضالر بهآنچه 

های اصالالحی، فقدان نوعی سالیسالتم نظارت و نبود جایگاه و شالأنیت ویژۀ معلمی، نبود امکانات الزم جهت اجرای برنامه

ی اجرایی  هالامهالارتهالا و  عالدم تمرکز ویژه بر نگرش  هالای محلی و نیزپالایش مسالالالتمر، عالدم توجاله ویژه باله شالالالرایط و زمیناله

صورت کم کاهش تدریجی این فقدآنها است که خود بهاست. لذا، آنچه در وضعیت مطلوب بدان نیازمندیم، رفع یا دستع 

اندرکاران آن اسالت، در زمینۀ اصالالحات  شالکافی عمیق میان وضالع موجود نظام آموزشالی یا آنچه مطلوب این نظام و دسالت

 مورد تأکید قرار گرفته اسالت. از این رو، دسالت شالی شالکل گرفته اسالت و البته این مطلب در اغلب مصالاحبهآموز 
 
ها مکررا

بر واقعیات نظام آموزشالی  یافتن به وضالعیت مطلوب در زمینۀ اصالالحات آموزشالی، نیازمند تالشالی گسالترده و البته مبتنی

های اجرایی ذکر شالالده خواهد بود و در جهت رفع محدودیتهای اصالالالحی( )با تأکید بر تجارب زیسالالتۀ مجریان برنامه

مرابه عنصالر اصاللی اصالالحات آموزشالی در عرصالۀ خرد این مهم، در اولین قدم مسالتلزم بازتعریف نقش و جایگاه معلمی، به

 خواهد بود. 

 گیریبحث و نتیجه

مرابه قلب عبارتی، بهعرصالۀ خرد و بهترین عامل در موضالوع اصالالحات آموزشالی در عنوان محوریاگر بپذیریم که معلم، به

وپرورش اسالالت، بر این اسالالاس بدون جلب اعتماد، حمایت و پذیرش معلم و بدون توجه به جریانات اصالالالحی در آموزش
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توان انتظار به وقوع پیوسالتن اصالالحات را در سالر پروراند. از های اصالالحی، نمیجایگاه اصالیل وی در عرصالۀ اجرای برنامه

تر به جایگالاه معلم و تأملی عمیق در خصالالالوی ابعالاد  طور جدی خواهان توجهی موشالالالکالافانهحاضالالالر، بهاین رو، پژوهش  

 مرابه محور اصلی این جریان است. مختلف جریان اصالحات آموزشی با تمرکز بر معلم به

و ارتباط   ترین دسالالتاوردهای پژوهش حاضالالر، اثبات اهمیت جمع میان دو نوع عاملیت فردی و اجتماعی در معلماز مهم

سالالویی نگاه معلمان و مدیران به مسالالاللۀ اصالالالح آموزشالالی، امکانات جامعۀ محلی،  آن با دیگر عوامل مرتبط همچون، هم

های صالالادره، انتظارات والدین،  ها و دسالالتورالعملنامهآشالالنایی معلمان با روند اصالالالحات و درک ت ییرات پیش رو، آیین

ویژه تجربۀ شالالخصالالی درسالالی، با تمرکز بر تجربۀ زیسالالتۀ جمعی از معلمان، به  هایرقابت بین معلمان و ت ییرات در کتاب

 ( است.۲۰۰۷باشد، با نظر به مدل ت ییر و اجرای فولن )عنوان معلم مش ول به فعالیت میپژوهشگر، که خود نیز به

از یک سالو، معلم  نتایج این پژوهش همچنین بیانگر نقش ساله وجهی معلم در اصالالحات آموزشالی اسالت. به این ترتیب که 

ترین ترین سالهم را در اصالالحات آموزشالی دارا اسالت، از سالوی دیگر، بیشترین رکن اصالالح و ت ییر، بیشمرابه اصاللیبه

شالود واز وجه سالوم نیز، شالامل جایگاه و شالأن ویژۀ معلمی  های اصالالحی نظام آموزشالی را متحمل میحجم تأثیر از برنامه

مرابه مصاللحان اصاللی، زمانی تأثیر  روند اصالالحات خواهد داشالت، چرا که معلمان بهُبرد  سالزایی در پیشاسالت که نقش به

 شأن  مربت خود را بر روند اصالحات نشان خواهند داد که در جایگاه شایسته
 
ای قرارگیرند و این در حالی است که اخیرا

هنوز فاصاللۀ زیادی میان آنچه در ویژۀ معلمی به دسالت فراموشالی سالپرده و جایگاه آن متزلزل گشالته اسالت. بر این اسالاس،  

 مورد انتظار اسالالت وجود داشالالته و لذا، اجرای برنامهعمل در عرصالالۀ اصالالالحات رد می
 
های اصالالالحی دهد با آنچه واقعا

 آموزشی در عرصۀ خرد نیازمند بازنگری جدی است.

رسالالد که  زشالالی، به نظر میهای اصالاللی این پژوهش، با توجه به نقش محوری معلمان در عرصالالۀ اصالالالحات آموبنابر یافته

فراهم کردن بسالترهای الزم جهت ارتقاا جایگاه معلمی و مشالارکت گسالتردۀ معلمان در مراحل مختلف جریان اصالالحی،  

ان آموزشالی قرار گذار سالیاسالتطور جدی مدنظر  ترین مسالائلی اسالت که باید بهاز طراحی تا اجرا در عرصالۀ خرد، از مهم

های اصالالحی آموزشالی در عرصالۀ خرد، در گرو بازتعریف عاملیت وجودی معلم در دو امهگیرد. به بیانی دیگر، موفقیت برن

های اسالاسالی میان این دو اسالت. بر این مبنا پژوهش حاضالر گامی اولیه در ُبعد فردی و اجتماعی و تعیین و تبیین نسالبت

های تالوریک مبحث ن با ریشالالهاین زمینه اسالالت که رسالالالت اصالاللی خود را در معرفی این عاملیت وجودی و تبیین پیوند آ

فرد تالوریکی موضالوع را در مدل های آموزشالی دانسالته که از این میان، مبنای اصاللی و پیشت ییرات اصالالحی در نظام

ی آتی بتوانند تمرکز ویژۀ خود را در مفهوم  هاپژوهشرسالالد که اجرا و ت ییر فولن یافته اسالالت. بر این اسالالاس، به نظر می

 مودن هرچه بهتر ابعاد و زوایای گوناگون آن قرار دهند.  عاملیت معلم و روشن ن

ها و به تبع آن، تعدادی از توان به برخی از زمینهبا معلمان، می های اصالاللی و مفاهیم مسالالتخرج از مصالالاحبهبنابر یافته

اره های آموزشالالی اشالالروی جری نهای اصالالالحی در عرصالالۀ خرد نظامراهکارهای مطرح شالالده جهت مقابله با موانع پیش

 نمود:

هالای اصالالالالحی از نوع کالن بوده و کننالده در پژوهش حالاضالالالر، بر این اعتقالاد بودنالد کاله اکرر برنالامالهاغلالب معلمالان شالالالرکالت

وپرورش  مراتبی از باال به پایین اسالالالت که توجه اصالالاللی خود را بر نظام اداری آموزشتر حاوی نوعی نگاه سالالاللسالالاللهبیش

شالالالود، به دسالالالت طور ویژه معلم را شالالالامل مید که نهاد مدرسالالاله و بهمعطو  کرده و لذا محور اصالالالالحات در عرصالالالۀ خر 
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ای نداشته بلکه همواره با انبوهی فراموشی سپرده است. معلمان در اغلب این جریانهای اصالحی نه تنها نقش برجسته

ها و نه حتی آن   اند که نه بینش صالحیحی نسالبت به ضالرورت و چراییرو بودههای باالدسالتی روبهها و دسالتورالعملاز ابال 

شالده تا منشالأ اثر. بر  اند. لذا، معلم در اغلب موارد نوعی بازیچۀ اجرایی تلقی میها داشالتهنگرش مربتی جهت انجام آن 

های اصالالحی بدون بازنگری در جایگاه معلم و ارائۀ بازتعریفی از شالأنیت ویژۀ معلمی  این اسالاس، طراحی و تدوین برنامه

نتیجه خواهد بود و لذا راهکار اصاللی برون رفت از وضالعیت فعلی اصالالحات امری ل و و بیدر مسالیر اصالالحات آموزشالی  

آموزشالی در عرصالۀ خرد که البته وضالعیت چندان مطلوبی نیز نیسالت، در همین موضالوع نهفته اسالت: بازتعریف عاملیت 

 مرابه قلب جریان اصالحات آموزشی.  وجودی )فردی و اجتماعی( معلم به

عنوان مانعی اسالاسالی بر سالر راه اصالالحات آموزشالی اسالت، حجیم یکی دیگر از موارد مورد نظر این معلمان، که البته به

ای که شالاید به سالبب کررت مصالادیق وپرورش و سالاختار بوروکراتیک نظام آموزشالی اسالت. مسالاللهشالدن بدنۀ اداری آموزش

سالالد که تأملی دوباره در خصالالوی دو وجه نظام آموزشالالی، یعنی ر نظر می. بر این اسالالاس بهکندمیآن، اغلب عادی جلوه 

عنوان راهکاری گیری مجالدد در مورد وزن مطلوب هر یک از این دو بتواند بهاوجه اداری  و اوجه آموزشالالالی  و تصالالالمیم

 ویژه جهت حرکت به سوی وضعیت مطلوب جریانات اصالحی آموزشی مد نظر قرار گیرد. 

ها و از بطن گفت وگوهای انجام شالده بدان دسالت یافته و البته توجه به آن الل مصالاحبهمسالالۀ دیگری که پژوهشالگر در خ

های اصالالحی و عامالن اصاللی مرابه راهکاری قابل تأمل دانسالته اسالت، مسالاللۀ فاصاللۀ بسالیار میان طراحان برنامهرا به

لمان خود را در مقام دخالت در تر این اسالالت که اغلب معها یعنی معلمان اسالالت. موضالالوع جالب توجهاجرای این برنامه

هالایی نالدیالده و دچالار نوعی ادرمالانالدگی آموختاله  هالای اصالالالالحی یالا حتی مشالالالارکالت در تالدوین چنین برنالامالهطراحی برنالاماله

اند و این ریزی جهت انجام اصالالحات و مشالارکت در آن شالدهشالده  و نوعی حفظ فاصاللۀ ناخودآگاه از مراحل اولیۀ برنامه

های اصالالالحی به وضالالعیت مطلوب و مورد یابی برنامههای عدم دسالالتلی مزید بر دیگر علتتواند عامموضالالوع خود می

 انتظار باشد.  
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 طراحی و تولید محتوای آموزشیآموز در یادگیری برای ح  مسام  واقعی جامعه با مشارکت دانش

 1بهاره میرزاپور قزوینی

 مقدمه

 در آینده از آن استفاده کنند.ها یاد میهایی که در مدرسه به بچهگاهی درس
 
 دهیم برای این است که بعدا

 گوییم تا درک بهتری از موضوع پیداکنند.  ها فایده و کاربرد آن درس را هم میگاهی به همراه آموزش به آن 

آموزان از همالان لحظاله اول چیزهالایی یالاد بگیرنالد و کنیم کاله دانشگالاهی هم بسالالالتر و رونالد یالادگیری را طوری طراحی می

شالالان افتد و ناراحتشالالان اتفاق میبزرگی که در اطرا   ها بتوانند مسالالائل کوچک ویی بدسالالت آورند که با آن هامهارت

آموزان محتوای آموزشالالالی را خودشالالالان  خصالالالوصالالالی دارد. برای مرال دانشهای بهحل کنند. این کالس ویژگی  ،کندمی

کنند و سالالپس با فراهم کردن بسالالتر یادگیری توسالالط مربی، با مشالالارکت جمعی محتوایی را که الزم اسالالت یاد  انتخاب می

کنند و پس از آن، محتوای تولید شالده را در جریان زندگی واقعی و برای حل مسالائل دنیای واقعی به کار  تولید میبگیرند  

آموز و ملموس کردن کالارآمالدی و اثرگالذاری او در بنالدنالد. این یالادگیری باله دلیالل مرتبط بودن بالا وجود فردی هر دانشمی

 بهبود دنیای اطرا  نزد خودش، پایداری بیشتری دارد.

 این نوشته دربارٔه کالس درسی است که بر اساس حالت سوم طراحی شده است.

 مقاله دارای دو بخش است.

در بخش اول، ابتدا چارچوبی که فلسالفه آموزشالی بر آن نهاده شالده اسالت تبیین شالده اسالت. سالپس اهدافی که با توجه به 

ساله برای عملیاتی کردن این اهدا ، دربردارندٔه شالود، ارائه شالده و در نهایت به اینکه سالاختار مدر این فلسالفه محقق می

 هایی برای طراحی آموزشی است، پرداخته شده است.چه مؤلفه

 ها نقشه کلی درس برای دوره اول متوسطه ارائه شده است.در انتهای این بخش، با توجه به یافته

 است.  محور که با توجه به رویکرد پژوهش طراحی شده، روایت شدههای مساللهدر بخش دوم یکی از پروژه

پردازند در عملیاتی کردن مفاهیم فلسالالفی برای به های فلسالالفی میهایی که به تبیینوجه تمایز این مقاله با سالالایر مقاله

 کار بستن آن در کالس درس است.

 روش

 است. روش این مقاله ترکیبی 

 
ر اسالالاس پارادایم دینامیک  محور بهای مسالالألهوتربیت، معلم مطالعات اجتماعی و تفکر متوسالالطه اول، طراح آموزشالالی پروژهکارشالالناس ارشالالد فلسالالفه تعلیم 1

 گری، عضو کمیته اجرایی گروه آموزشی و پژوهشی آسمان در دانشگاه صنعتی شریفها و نظریه خودتعیینسیستم

bm.teacher1984@gmail.com  :ایمیل 
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هد  از تدوین بخش نخسالت مقاله، تبیین چارچوب فلسالفه آموزشالی ایادگیری برای حل مسالائل واقعی جامعه  اسالت و 

 گرفته است. وتربیت صورتماهیت آن بر مبنای رابطه میان فلسفه و تعلیم

ی مطالعه کرد و  مطرح اسالت که امکان این وجود دارد که در یک فلسالفه خا  1در تدوین بخش اول، دیدگاهی از اسالمیت

وپرورش بیان شالالده، ثبت و یادداشالالت نمود و در مواردی که فلسالالفه مورد نظر، از پرداختن به آنچه را که در مورد آموزش

هالا و پیشالالالنهالادهالای تربیتی خالای کاله در توافق بالا فلسالالالفالٔه مالد نظر وتربیالت غالافالل بوده، خود باله تهیاله و ارائاله طرحامور تعلیم

توان ارتباط میان یک فلسالالالفه معین و طور صالالالددرصالالالد نمیکه به  کندمییت گوشالالالزد  اسالالالت، اقدام نمود. البته اسالالالم

های تربیتی از یک نظریه فلسالفی، تابع قواعد عینی نیسالتند؛ با  پیشالنهادهای تربیتی را اثبات کرد، چون اسالتنتاج داللت

فلسالالفی، مبانی تربیتی   وپرورش اسالالت که در آن از روی مبانیترین روش در فلسالالفه آموزشحال، این شالالیوه شالالایعاین

های تربیتی از ( از آنجا که بر اسالاس نظر اسالمیت مبنی بر امکان اسالتنتاج داللت۷۹،  ۱۳۷۱شالود )اسالمیت، اسالتنتاج می

وتربیت رابطه وجود دارد، پژوهش حاضالالالر ابتدا به تبیین و اسالالالتنتاج مفهوم  فلسالالالفه خای و اینکه میان فلسالالالفه و تعلیم

 2ی کیفی هاپژوهشها پژوهش حاضر از نظر رویکرد در زمرٔه  ت. با توجه به این گفتهفلسفی موضوع پژوهش پرداخته اس

ی کیفی، بررسالی معنا هاپژوهشقرار دارد. مطالعات کیفی با بررسالی معنا سالروکار دارند و اصالل اسالاسالی همه رویکردها در 

شالالود و نتایج توصالالیفی و ای از آمار نمیو گسالالترش درک نسالالبت به موضالالوع پژوهش اسالالت. در تحقیق کیفی اسالالتفاده

 (.  ۱۱۰۱،  ۱۳۹۱و گال و همکاران،    ۹۶-۹۷،  ۱۳۹۰تفسیری هستند )آویارد، 

 است. روش طراحی پروژه به شرح زیر است:های اجرا شده معرفی شدهدر بخش دوم مقاله یکی از پروژه

و هشالالالتم توسالالالط چهار معلم  های درسالالالی مطالعات اجتماعی و تفکر و علوم پایه هفتم ابتدا با روش تحلیل محتوا کتاب

ها کدگذاری شالدند و تمام کدها به چهار مجموعه مجزا تفکیک شالد. پس از تحلیل شالد. سالپس کلمات کلیدی این کتاب

های تبیین شالده در بخش نخسالت چهار پروژه برای درس مطالعات اجتماعی و تفکر و یک این مرحله بر اسالاس شالاخص

 علوم طراحی شد. پروژه برای درس مطالعات اجتماعی، تفکر و

 های پژوهش برای بخش اول:پرسش

 بنیان فلسفی رویکرد ایادگیری برای حل مسائل واقعی جامعه  چیست 

 شود ای محقق میبا توجه به این رویکرد چه اهدا  آموزشی

 هایی برای طراحی آموزشی در بر دارد ساختار مدرسه برای عملیاتی کردن چنین اهدافی، چه مؤلفه

 بنیان فلسفی رویکرد ایادگیری برای حل مسائل واقعی جامعه 

 کنیم.تبیین فلسفی را با مرور بر یک واقعیت علمی و یک پرسش آغاز می

 
1 Smith. J. Philip 

2 Qualitative Research 
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در انسان مسالول هیجانات است. این دستگاه ابتدایی  2مشخص شده است دستگاه کناری  1با پیشرفت علوم شناختی

معنی این اسالالت که قابلیت یادگیری ندارد و هر چه برای عملکردش نیاز دارد   و نیمه خودکار اسالالت. ابتدایی بودن آن به

در دسالالتگاه کناری هفت حس اصالاللی شالالادی، خشالالم، غم، ترس، (.  ۱۰۶،  ۱۳۹۵درونش تعیبه شالالده اسالالت )معظمی،  

ز مواقع  یکی ا(.  ۲۱۱،  ۱۳۹۴شالوند )گاتارد،  ها متولد میتعجب، تنفر و تمسالخر وجود دارد و همه انسال نها با این احسالاس

های خوشالالایند و ناخوشالالایند را کار افتادن این دسالالتگاه، هنگام رویارویی موجود زنده با خطر اسالالت و یا موقعیتبرای به

دهد. عملکرد دسالتگاه کناری طوری اسالت که  . در چنین شالرایطی احسالاسالات مختلفی را از خود بروز میکندمیتجربه 

ریزی آن توسالالالط رسالالالد، برنالامالهاطالعالات از طریق تالاالموس باله آن میاگر قشالالالر جالدیالد م ز را کالامپیوتری فرد کنیم کاله  

شالود. این مطلب به معنی این اسالت که کامپیوتر کاملی به نام قشالر جدید م ز اطالعات دقیق و دسالتگاه کناری انجام می

یجانی به نحوی اسالالت که قبال  در دسالالتگاه کناری رنس هرسالالد بهبلکه اطالعاتی که به آن می کندمیدرسالالتی دریافت ن

   (.۱۲۸-۱۰۹،  ۱۳۹۵اند )معظمی،  خود گرفته

ایم پا به این دنیا  ها را یادنگرفته؛ یعنی ما با احسالاسالاتی که آن کندمیصالورت نیمه خودکار عمل اینکه دسالتگاه کناری به

ت آشالکار و صالرین  ها را بروز دهیم. بروز این احسالاسالامان آن توانیم در رویارویی و تعامل با محیط اطرا ایم و میگذاشالته

اسالالت و از لحظه اول تولد قابل مشالالاهده و دریافت اسالالت. آشالالکار بودن و صالالراحت این احسالالاسالالات را دانشالالمندان در 

های مختلف سالالنی ثبت های صالالورت انسالالانها و حیوانها در ردههای مکرر از عضالاللههای تجربی و تصالالویربرداریآزمایش

ورت خودکار عضالالالت دو سالالر ابتدایی هر دو ابرویمان به باال کشالالیده صالالشالالویم، بهاند. برای مرال وقتی ناراحت میکرده

توانیم انجام دهیم زیرا دسالتگاه اند و در حالت دیگری به جز حالت ناراحتی نمیشالوند. این کار را به ما آموزش ندادهمی

 وجود دارد.های دیگری که نامبرده شد هم  . این حالت برای حسکندمیصورت خودکار آن را هدایت کناری به

ها در ما نهادینه شالده و از لحظه تولد بدون  : چرا این هیجان کندمیتوجه به چنین دسالتاورد علمی یک سالؤال مهم ایجاد 

ها را بروز دهیم  برای پاسالب به این سالؤال مروری بر فلسالفٔه توانیم آن ها چیزی بدانیم میاینکه دربارٔه مفاهیم مرتبط با آن 

 نیم.کپوپر و آرای دیویی می

افتد.  صالالورت فیزیکی و مادی در آن اتفاق میشالالناسالالی دنیای واقعی جایی اسالالت که مسالالائل بسالالیاری بهاز نگاه هسالالتی

واسالطه (. مسالائل به۱۳۹۶شالود)پوپر،  ها مسالالله در پیرامون خود مواجه میزندگی پر از مسالالله اسالت و انسالان روزانه با ده

. برخی از مسالائل مربوط به سالازگاری نوعی اسالت کندمینده، بروز  ت ییر در شالرایط محیطی یا سالاختار درونی موجود ز 

 (.۱۵-۱۳تواند به بقای خود ادامه دهد که مسالله را حل کند )همان،  یعنی گونه زیستی تنها وقتی می

هالا بر همالٔه ذهن مالا مجزا از دنیالای فیزیکی، رونالدهالای آگالاهی خودش را دارد. از این رو مسالالالائالل و تالش برای حالل آن 

شالود. این تولیدها ریشاله  های انسالانی در دنیای فیزیکی میمشالاهدات مقدم اسالت و چنین تقدمی، باعث تولید اندیشاله

(. عالوه ۶۳-۶۱ی و روندهای آگاهی انسالانی اسالت)همان:  در روندهای آگاهی انسالان دارد و ماحصالل ارتباط دنیای واقع

. در رویارویی  کندمیهای نامعین و مبهمی روبرو بر پوپر، به نظر دیویی وجود مسالائل انسالان را در طول زندگی با موقعیت

ی برای رفع اتا وسالیله  کندمیهای قبلی خود را بررسالی  ها که برای انسالان ماهیت مشالکل دارند، او تجربهبا این موقعیت

 
1 Cognition Science 

2 Limbic System 
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ای از آن پیدا کند. از این رو شرط تداوم زندگی انسان، تعامل او با محیط است. این تعامل او را در جریان سیال و پیوسته

(. پس وجود مسالالالله در دنیای واقعی ۱۳۸۰رسالالاند )گوتک،  دهد و او را به شالالناخت برای حل مسالالالله میتجربه قرار می

ای هم وجود ندارد. این در حالی اسالت که رویارویی با یک مسالالله و الله مشالاهدهقدری مهم اسالت که بدون وجود مسالبه

(. چگونگی ۱۵،  ۱۳۹۶توانالد یالک مالا باله ازای علمی ایجالاد کنالد )پوپر،  گیری یالک انتظالار از سالالالوی موجود زنالده میشالالالکالل

 شود.گیری این، ما به ازای علمی در بند بعدی شرح داده میشکل

کرد.  بر موضوع سازگاری نوعی، اگر مسائل نبودند ایستایی و یکنواختی انسان را خسته میشناسی عالوه  از نگاه انسان 

ارزش و اهمیت انسان و امتیاز او بر سایر موجودات به برخورد او با مسالله و مهارت حل آن است. حل مسالله زیربنا و پایه  

شالود انسالان همواره در یادگیری باعث میاسالاسالی نوآوری و خالقیت اسالت و نیازمند نگاه سالیسالتمی اسالت. این مدل از  

طوری که  وار این نوع از یادگیری اسالت بهعین پویایی، رو به رشالد باشالد. آنچه موجب رشالد و پویایی اسالت، خصاللت دایره

 (۲۹هر نقطه آغازی برای یک تحول جدید است )همان،  

آید که نوعی . یک مسالله زمانی پدید میشودشناسی، علوم طبیعی و اجتماعی همیشه با مسائل آغاز میاز نگاه معرفت

توانالد از نوع انتظالارات فطری یالا انتظالاراتی بالاشالالالد کاله از طریق فرآینالد آزمون و خطالا، اختالل بوجود آیالد. این اختالل می

انگیزد و او را به تالش برای جایگزین کردن شالود مسالالله حیرت انسالان را براند. این ویژگی باعث میکشالف یا آموخته شالده

شالود و آید یادگرفته میحل برای یک مسالالله موفق از آب درمین انتظارع برخطا با یک انتظار جدید وادارد. وقتی یک راهای

(  ۱۱-۱۰،  ۱۳۹۶شالود)پوپر،  حلی هم که نتواند مسالالله را حل کند حذ  میتوان با آن مسالائلی مشالابه را حل کرد. راهمی

هایی  شالود، حاصالل تعامل انسالان با دنیای اطرافش اسالت و مجموعه تجربهیبه بیان دیگر مقدار و کیفیت آنچه یادگرفته م

(. تالش برای جایگزینی انتظار ۱۳۷۷نژاد،  سالازد )شالعاریشالبکه شالناختی او را می  کندمیکه فرد در طول زمان کسالب 

ود به آن اشالالاره  برخطا با انتظار جدید، مشالالابه تالش برای رسالالیدن به نوعی تعادل اسالالت که پیاژه در نظریه یادگیری خ

شالود و های شالناختی قبلی اسالتفاده کند، دچار عدم تعادل میدارد. وقتی یادگیرنده نتواند برای حل مسالائلش از سالاخت

های بیرونی را تواند روابط موجود در موقعیتسالازد. انسالان از طریق تعامل با محیط میهای شالناختی جدید میسالاخت

 (.۷۴-۷۱،  ۱۳۹۰ند)سیف، درک کند و به بینش جدیدی دست پیدا ک

کننده آن هسالالتند و فقط با زندگی اسالالت که مسالالائل و شالالناسالالی همه موجودات زنده یابندٔه مسالالالله و حلاز نگاه ارزش

(. در ۱۲۶-۱۲۵هاسالالت )همان،شالالود. از این رو کل فرایند حل مسالالالله شالالامل ارزیابی ارزشها به جهان وارد میارزش

ای عمل کنیم که درسالت و مسالالوالنه باشالد. ما موظف هسالتیم زمان  که به شالیوهراسالتای حل مسالائل ما باید کوشالش کنیم 

حال را درسالت ببینیم و بیاموزیم. آینده اسالتمرار گذشالته و یا تعمیم و انتزاع از آن نیسالت. آینده گشالوده و نامعلوم اسالت.  

آینده را باز هم بهتر از زمان  مسالالالولیت ما بر پایه این حقیقت اسالالتوار اسالالت که بیشالالترین تالش خود را به عمل آوریم تا  

حال بسالالازیم. برای این کار باید از گذشالالته بیاموزیم و چیزی که موظف به یادگیری آن هسالالتیم، تواضالالع اسالالت. تواضالالع  

 (.۲۳۱-۲۳۰که به واقعیت دست پیدا کنیم )همان،    کندمیمان  یاری

 پاسب به پرسش اول پژوهش:

ای نهادینه شالده  گونهین پرسالش که اچرا هیجانهایی مرل شالادی و غم در ما بهبا مرور ادبیات پوپر و دیویی و در پاسالب به ا

توان فهمیالد  هالا را بروز دهیم   میتوانیم آن هالا چیزی بالدانیم میکاله از لحظاله تولالد بالدون اینکاله دربالارٔه مفالاهیم مرتبط بالا آن 
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و الزم اسالت   کندمیناراحت و خوشالحال تواند ما را دنیای واقعی محل رویارویی با مسالائل و بحرانهای واقعی اسالت که می

هالا را احسالالالاس کنیم و برای ایجالاد ت ییر در آن اقالدام منالاسالالالب انجالام دهیم. برای انجالام اقالدام منالاسالالالب، سالالالایر  مالا آن 

شالالالود  طور خای احسالالالاس تعجب و یا شالالالگفتی در درون ما وجود دارد و موجب میهای دسالالالتگاه کناری و بهاحسالالالاس

هایمان حرکت ها و افزایش شالادیو شالناخت داشالته باشالیم و با آن در راسالتای کاهش غمصالورت ذاتی میل به یادگیری  به

 کنیم.

هالایی فراهم کنیم کاله  آموزان موقعیالتتوانیم در طراحی آموزشالالالی دو مورد را لحالاظ کنیم: برای دانشبر این اسالالالاس می

آموزان با  بسالتری طراحی کنیم که دانششالان را بشالناسالند و سالپس  های پنهانشالان نسالبت به خود و محیط اطرا دغدغه

 فعالیت و یادگیری در آن، خودشان مسائل را حل کنند و پیشرفت کنند.

 پاسب به پرسش دوم پژوهش:

بالا در نظر گرفتن رویکرد ایالادگیری برای حالل مسالالالائالل واقعی جالامعاله  اگر از این رویکرد اسالالالتفالاده کنیم باله چاله اهالدافی  

 رسیم می

رسالد داشالتن نگاه حل مسالالله به زندگی و دیویی و توجه به دسالتاوردهای علوم شالناختی به نظر می با توجه به آراا پوپر و

پذیری بیشالتری نسالبت به اتفاقاتی  مندی و مسالالولیتآموزان دغدغهشالود دانشمی ها باعثتالش برای ایجاد ت ییر در آن 

کنند تالش کردن محیطی که در آن زیسالالت میافتد داشالالته باشالالند و با انگیزه درونی برای بهتر شالالان میکه در اطرا 

 کنند.

توانیم بسالالالتری فراهم کنیم کاله برانگیزاننالده انگیزه امالا بالا رویکرد ایالادگیری برای حالل مسالالالائالل واقعی جالامعاله  چگوناله می

های الزم را کسالب کنند  چنین بسالتری چه شالان باشالد و توانمندیآموزان برای حل مسالائل دنیای اطرا درونی دانش

ها در مقاله دیگری از نویسالنده به تفصالیل انجام شالده ی دارد  بررسالی و تحلیل الزم برای پاسالب به این پرسالشسالاختار

 شود.است. در ادامه برای پاسب به سؤال سوم، از نتایج آن مقاله استفاده می

 های دوره نوجوانی و ساختار مدرسهویژگی

هایی برای طراحی  کردن این اهدا ، دربردارندٔه چه مؤلفه برای پاسالالب به این سالالؤال که سالالاختار مدرسالاله برای عملیاتی

 کنیم.سال می  ۱۵تا   ۱۳آموزان سنین هد  یعنی  های دانشآموزشی است  ابتدا مروری بر ویژگی

گیری بلو  و مرحله گذار از دوران کودکی یعنی وابسالتگی مطلق، به جوانی یعنی اسالتقالل، اسالت.  نوجوانی زمان شالکل

ریختگی اسالت زیرا از یک طر  هنوز اسالقالل کافی در او شالکل با دنیای اطرافش دچار آشالفتگی و بهم نوجوان در تعامل

سالاز باشالد، خانواده مانند کودکی او را مورد حمایت  تواند برای او مشالکلبینی نشالده که میهای پیشنگرفته و در موقعیت

رود. از این جهت نوجوانی دوران رویارویی با نبود النه میدهند و از طر  دیگر از او انتظار بروز رفتارهای بزرگسالالاقرارمی

نفس و خودبالاوری اسالالالت. باله بیالان دیگر نوجوان در تعالامالل بالا دنیالای اطرافش باله دنبالال اشالالالنالاخالت خود  و اعتمالاد باله

و مطلوبش این اسالالت که    کندمیدهی اجایگاه خود  اسالالت. برای رسالالیدن به این اهدا  با محیط اطرا  تعامل شالالکل

کردن شالود و برای حلها با مسالائلی روبرو میها موجب احسالاس ارزشالمندی و خودباوری در او شالود. در این تعاملتعامل

ارزش شالالود در نهایت به احسالالاس ارزشالالمندی و خودباوری و کارآمدی یا بیشالالود. آنچه باعث میها دسالالت به کار میآن 
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.  ۱۳۹۳آبادی، . لطف۱۳۹۶ی با مسالالائل اسالالت )ای بر ،  بودن برسالالد، نحوه تعامل اطرافیان با هنگام مواجهه و رویاروی

 (.۱۳۹۰بیابانگرد، 

 توان فهمید:ها میاز این یافته

وظیفه تمام افرادی که با نوجوانان سالروکار دارند این اسالت که از بروز مسالائل برای نوجوانان ترس و واهمه نداشالته باشالند 

ها فراهم کنند )میرزاپور قزوینی،  یز قابل کنترل برای آن خهای مسالالاللهو با دوراندیشالالی از شالالروع سالالن نوجوانی محیط

۱۳۹۸.) 

 در رویارویی با نوجوانان، بستری طراحی کنند تا نوجوان خودش مسائلیش را حل کند)همان(.

 پاسب به پرسش سوم پژوهش:

منالدی دغالدغاله  پالذیری وآموزان برانگیختاله و تقویالت شالالالود و موجالب افزایش مسالالالالولیالتبرای اینکاله کنترل درونی در دانش

کننده مشالالارکت فعاالنه  ای باشالالد که فراهمگونهشالالان شالالود، سالالاختار مدرسالاله باید بهها برای بهتر کردن محیط اطرا آن 

های بیرونی اعم از سالاختارهای تشالویق و تنبیه بیرونی و سالاختارهای رقابت آموز باشالد. در چنین سالاختاری کنترلدانش

ها یاد  و برای حل آن  کندمیل مسالائلی را که به بودن اصالیل او مرتبط اسالت انتخاب آموز با اختیارع عمناچیز اسالت. دانش

. از آنجا که چنین سالاختاری کندمی. این یادگیری و تالش در او احسالاس شالایسالتگی را تقویت کندمیگیرد و تالش  می

محیط اطرافش را هم   منالدی نسالالالبالت بالهآموز احسالالالاس دغالدغالهتوانالد در دانشفالاقالد مکالانیزهالای پالاداش بیرونی اسالالالت می

گیرد یک یادگیری اصالیل اسالت. برای ایجاد چنین سالاختاری در ای که در چنین بسالتری شالکل میتقویت کند. یادگیری

، 1گریمندی از یک نظریه روانشناختی، یک رویکرد آموزشی و یک پارادایم هستیم: نظریه خودتعیینمدرسه نیاز به بهره

 )همان(.3و تفکر سیستمی 2عیگرایی اجتمارویکرد آموزشی سازه

و نیاز به رابطه   5نیاز به اختیارع عمل 4گری عبارت اسالت نیاز به شالایسالتگیهای روانشالناختی نظریه خودتعیینشالاخص

های مختلف در خود احساس شایستگی کند . نیاز به شالایسالتگی عبارت اسالت از اینکه انسالان نیاز دارد در زمینه6انسالانی

(. برای تحقق ۹۰،  ۱۳۹۶هایی را با عملکرد خوبی انجالام دهد )علوی، و به این برداشالالالت برسالالالد که قادر اسالالالت فعالالیالت

دهی کادر مدرساله و محیط مدرساله از بروز و شالکل شالاخصع نیاز به شالایسالتگی، اولین ویژگی سالاختار مدرساله این اسالت که

، پرهیز کنالد. کنالدمیکفالایتی  گیرد احسالالالالاس بیآموز وقتی در معرد آن قرار میهالایی کاله دانشرفتالارهالا و موقعیالت

هایی از این رفتارها هسالتند. این رفتارها بخصوی اگر در برابر گروه رفتارهایی نظیر توبیب، سالرزنش، تهدید، تحقیر نمونه

(. با توجه به ۱۳۹۸آموز دارد)میرزاپور قزوینی،  االن انجام شالود تأثیر منفی بیشالتری بر احسالاس شالایسالتگی دانشهمسال

 
1 Self Determination Theory 

2 Social Constructivism 

3  Systems Thinking 

4 Need for competency 

5 Need for autonomy 

6 Need for relatedness 
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عنوان یک انسان در موضوع برابر با خودش بداند و در تمام آموزان را بهشاخص نیاز به شایستگی، الزم است مربی دانش

 (.۳۳-۳۲:  ۱۳۹۱، ها قائل باشد )صادقیها احترام تام برای آن موقعیت

گری اسالت. نیاز به اختیار عمل اشالاره به این دارد که  ترین موضالوع نظریه خودتعییننیاز به اختیار عملع درونی، محوری 

انسالالان دارای نیاز ذاتی به احسالالاس اختیار درونی اسالالت که خودش تعیین کند چه کاری را چرا و چگونه و در چه زمانی 

اس کند خودش خالق و مؤلف رفتار خود اسالالت. نیاز به رابطه انسالالانی و تعلق نیز به این ای که احسالالگونهانجام دهد؛ به

 نیازمند اسالالالت تا دارای تعلقات انسالالالانی باشالالالد و مورد عالقه دیگری قرار بگیرد )علوی، 
 
معنا اسالالالت که یک انسالالالان ذاتا

یالادگیری باله نیالازهالا و عواطف معنالای مرتبط شالالالدن موضالالالوع  (. نیالاز باله رابطاله در بسالالالتر یالادگیری و آموزش باله۹۰،  ۱۳۹۶

ای با ایجاد بسالالتر یادگیری مبتنی طوری که در او به افزایش انگیزش بیانجامد. چنین رابطهآموز اسالالت بهوجودی دانش

شالود و یادگیرندگان های حل مسالالله واقعی ایجاد میشالود. در این بسالتر، یادگیری در موقعیتمحقق می  1بر حل مسالالله

ای از یک پردازند که یک راه حل واحد ندارد. چنین یادگیریط واقعی زندگی به حل مسالائلی میطور گروهی در شالرایبه

آموز  فعالیت اصالالالیلی که با وجود دانش تر(. برای درک عمیق۲۲۱-۲۱۸،  ۱۳۹۰آید )سالالالیف، پدید می  2فعالیت اصالالالیل

یری موقعیتی باله این معنی اسالالالت کاله  گیرم. یالادگکمالک می  4در رابطاله بالا یالادگیری موقعیتی  3مرتبط اسالالالت، از نظر ونگاله

دهد. این های اصالیل که با زندگی واقعی ارتباط دارند و با تکالیف اصالیل طراحی شالدند رد مییادگیری تنها در موقعیت

 ماهیت اجتماعی دارد و به زمان و مکان بافتی که دانشموقعیت
 
آموز در آن واقع اسالالت وابسالالتگی دارد. برای  ها اسالالاسالالا

اسالالالتفالاده کرد )ایلریز،   5گرایی اجتمالاعیهالای سالالالازهکالاربسالالالتن این نوع از یالادگیری بالایالد از نظریالهینالٔه بالهفراهم کردن زم

۲۰۰۹  ،۲۰۹-۲۱۸.) 

ها و شالالالود، یک مربی جهت ایجاد سالالالاختاری در کالس خود که به مسالالالائل و دغدغهها فهمیده میهمانطور که از یافته

ها اختیار عمل کافی دارد و تالش برای  ی مرتبط است و در انتخاب آن آموز اعم از فردی و اجتماعنیازهای وجودی دانش

 گرایی اجتماعی استفاده کند.حل آن باعث تقویت نیاز به شایستگی در او است، از نظریات سازه

 آموز و نیازهای او اسالت، زمینهٔ گرایی اجتماعی، با ایجاد بسالتر اجتماعی که مرتبط با فردیت دانشرویکرد آموزشالی سالازه

. اسالتفاده از کندمیآموز در ایجاد یادگیری و سالاخت دانش نزد خودش و دیگران فراهم مناسالبی را برای مشالارکت دانش

گری برای طراحی آموزشالالی بسالالتری را برای  های روانشالالناختی نظریه خودتعییناین رویکرد آموزشالالی در کنار شالالاخص

در نزد خودش و تولید محتوای آموزشالالی   برای سالالاخت دانش سالالازد که او با مشالالارکت فعاالنه در آن بسالالتر،آموز میدانش

 مشتاق باشد.

 
1 Problem-based learning 

2 Authentic tasks 

3 Étienne Wenger 

4 Situated learning 

5 Social Constructivism 
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ٔه کنندگری، ساختار باید تقویتهای نظریه خودتعیینبرای طراحی محیط و بافت مشارکت محور و محقق کردن شاخص

از بر   وگو عبارتی گفتهامهارت(.  ۱۳۹۶آموزان و معلمان باشالالالد )علوی، وگو در کادر مدرسالالاله، دانشی گفتهامهارت

ها، داشالتن ذهن باز و درآوردن قضالاوترنده بودن، به تعلیقفرادادن، جویایی، یادگی  خویشالتن خویش ناظر بودن، گوش

آمادگی پذیرش، رعایت احترام تام دیگری، پرهیز از شالالالتاب، جانبداری سالالالازنده، از دل سالالالخن گفتن و همدلی اسالالالت 

ا های در پروژهگونهها را بهرا ابتدا در خودش ایجاد کند و سالالالپس آن   هامهارت(. الزم اسالالالت معلم این ۱۳۹۱)صالالالادقی، 

ها باشالالالند. یادآوری دوباره این نکته صالالالورت غیر مسالالالتقیم لحظه به لحظه در حال تمرین آن آموزان بهبگنجاند که دانش

وگو در طراحی  ی گفتهامهارتهای کنترلی و رقابتی کمرنس اسالت و الزم اسالت به وگو در محیطضالروری اسالت که گفت

 (.۱۳۹۸زوینی،  های اصلی اداره مدرسه توجه شود )میرزاپور قزیرساخت

دو شالالالاخص قبلی درجه باالیی از آزادی عمالل دارند. این درجه از آزادی عمالل در سالالالاختالارهای واقعی وجود ندارد. برای  

مند شالویم، نیاز به پارادایم تفکر سالیسالتمی اسالت.  ها بهرهصالورت پایدار از آن طوری که بهتعدیل کردن دو شالاخص قبلی به

آموزان قرار تری برای بررسالالالی مسالالالائل در اختیار دانشانه اسالالالت و عینک دقیقنگر تفکر سالالالیسالالالتمی، یک پارادایم کل

هالای پیوسالالالتگی و ارتبالاط درونی و محالدودیالتهممتوجاله باله  کنالدمیهالا کمالک  دهالد. چنین عینکی در درجاله اول باله آن می

اقعی نقش و آموزان در رابطاله بالا مسالالالائالل دنیالای و تالا دانش  کنالدمی( و سالالالپس کالاری  ۱۹۹۹دنیالای واقعی بشالالالونالد )کیم،  

ها نسالبت به بهبود اوضالاع تقویت شالود و برای حل مسالائل  اثرگذاری خودشالان را دریابند و انگیزه و مسالالولیت درونی آن 

ها حل در اختیار آن تری برای تحلیل و بررسالالی مسالالائل و ارائه راهدسالالت به کار شالالوند. این پارادایم از آنجا که ابزار دقیق

های کمتری برای  هایی ارائه کنند که پایداری بیشالالتری دارد و در بلند مدت آسالالیبحلشالالود تا راهگذارد سالالبب میمی

 . کندمیافراد ایجاد 

 بخش دوم مقاله

های مطالعات اجتماعی و تفکر پایه هفتم و بخش دوم مقاله دربارٔه طراحی کلی آموزشالی یک سالال تحصالیلی برای درس

های طراحی  اقعی جامعه  است. در پایان این بخش یکی از پروژههشتم و بر اساس رویکرد ایادگیری برای حل مسائل و 

 شود.شده روایت می

صالورت زیر  توان نقشاله کلی این دو درس را بر اسالاس رویکرد مزبور بهشالده میهای تبیینرسالد با توجه به یافتهنظر میبه

 تدوین کرد:

گوید  لحظه با مسالائل مختلف اسالت و رویکرد مذکور به ما میبهلحظهطور که بیان شالد دنیای واقعی محل رویارویی  همان 

ها های آن ها مسائلی واقعی را حل کنند. برای حل مسائلی واقعی باید ریشهافتد که بچهیادگیری اصالیل وقتی اتفاق می

 شود.ها شرح داده میرا شناخت. در ادامه این ریشه

تواند  شالوند برآمده از عملکرد قبلی خودشالان اسالت. این عملکرد میوبرو میآموزان با آن ر بسالیاری از مسالائلی که دانش

ها از نحوه احسالاس ناشالی از یک خطا یا از دسالت دادن یک فرصالت باشالد و ریشاله چنین مسالائلی اغلب عدم آگاهی آن 

 کردن و فکرکردن خودشالالان اسالالت. برای مرال وقتی شالالناخت کافی از زمانهای هوشالالیاری خودشالالان نداشالالته باشالالند،

آموزان  شوند. از آنجا که دانشدهند و با مشکل کمبود زمان برای مطالعه روبرو میریزی درسی مناسبی انجام نمیبرنامه

های انسالان قبل از اینکه توسالط قشالر نو م ز گیرند و از آنجا که تمام تصالمیمهای مختلف زندگی تصالمیم میدر موقعیت
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ن مؤلفه در نقشاله کلی اشالناخت نحوه احسالاس کردن و فکر کردن خود  گیرد، اولیگرفته شالود، رنس عاطفی به خود می

  کند میآموز اسالت. این مرحله به او کمک و بررسالی مسالائل مرتبط با این مؤلفه در پارادایم تفکر سالیسالتمی توسالط دانش

های های مناسالالالبی طراحی کند. سالالالرفصالالاللحلافتد بفهمد و راهنقش خودش را در بروز مسالالالائلی که برایش اتفاق می

گذاری از کتاب تفکر و  ریزی و هد خودآگاهی و خودشالناسی، رشد فردی اخالقی، شناخت و کنترل احساسات، برنامه

شالالناختع دوره نوجوانی، هویت و بخشالالی از سالالرفصالالل حق و مسالالالولیت از کتاب مطالعات اجتماعی با این مؤلفه ارتباط 

محوری طراحی کند های مسالاللهگرایی اجتماعی پروژهد سالازهها و با رویکر تواند با محوریت این سالرفصاللدارد. معلم می

ها به شالالناخت نحوه احسالالاس کردن و فکر کردن خود نائل آیند و بتواند مسالالائلی را که  آموزان با مشالالارکت در آن که دانش

ای  هریشالاله در خودش دارد حل کند. عالوه بر درس اجتماعی و تفکر، بسالالتر پرداختن به این دسالالته از مسالالائل در درس

 فلسفه، ادبیات، دین و زندگی و زبان انگلیسی و عربی بر اساس این رویکرد، وجود دارد.

توانیم متوجه شالالویم که بسالالیاری از مسالالائل شالالود میآموزان ایجاد میبا کمی تأمل در رابطه با مسالالائلی که برای دانش

آموز عالوه ه ایجاد شالود. از این رو دانشممکن اسالت در تعامل با والدین، گروه همسالاالن، کادر مدرساله و یا اعضالای جامع

بر شالناخت نحوه احسالاس کردن و فکرکردن خود، نیاز به شالناخت نحوه احسالاس کردن و فکر کردن دیگران هم دارد. از 

ها نیاز به تعامل و همکاری تیمی اسالالت و از توان به تنهایی حل کرد و برای حل آن زاویه دیگر بسالالیاری از مسالالائل را نمی

وگو، سالالواد های گفتهم نیازمند به شالالناخت نحوه احسالالاس کردن و فکرکردن دیگران هسالالتیم. سالالرفصالاللاین جهت  

های حق گیری جمعی و رفع مناقشالات از کتاب تفکر و سالرفصاللها، احترام به دیگران، تصالمیماجتماعی، شالناخت تفاوت

ها  گیرند. دربارٔه این سالرفصالله قرار میو مسالالولیت، تعاون، ارتباط، همدلی از کتاب مطالعات اجتماعی در ذیل این مؤلف

آموز با فعالیت در آن به گرایی اجتماعی طراحی کند تا دانشمحور با رویکرد سالالالازههای مسالالالاللهتواند پروژههم معلم می

ها، بتواند با مشالارکت جمعی مسالائل شالناخت نحوه احسالاس کردن و فکر کردن دیگران نائل آید و با برقراری ارتباط با آن 

های ادبیات،  حل کند. عالوه بر درس اجتماعی و تفکر، بسالتر پرداختن به این دسالته از مسالائل با این رویکرد در درس را

 شناسی و زبان انگلیسی و عربی وجود دارد.دین و زندگی، جامعه

رساله یا جامعه و یا  شالود، مسالائلی اسالت که ناشالی از سالاختار یا بافت مدرو میهآموز با آن روبدسالته سالوم از مسالائلی که دانش

زیسالت، تاریب و ج رافیا از کتاب  های آشالنایی با نظام جمهوری اسالالمی ایران، بیمه، محیطدنیای واقعی اسالت. سالرفصالل

آموز برای اینکه مسائل مرتبط با دنیای واقعی را حل کند باید شناخت گنجد. دانشمطالعات اجتماعی در این دسته می

های تواند پروژهها نیز معلم میدسالت بیاورد. دربارٔه این سالرفصاللتفاقات دنیای واقعی بهخوبی از چگونگی بروز و ظهور ا

آموزان با فعالیت و مشارکت جمعی در آن مسائل دنیای  گرایی اجتماعی طراحی کند تا دانشمحور با رویکرد سازهمسالله

ها برسالند و با این های رفع آن ها، به راهروز آن های بروز مسالائل و کشالف چگونگی بواقعی را بشالناسالند و با پیدا کردن ریشاله

ها را حل کنند. عالوه بر درس اجتماعی و تفکر، بسالالتر پرداختن به این دسالالته از ها مرتبط شالالوند و مسالالائل آن موقعیت

 های فلسفه، ریاضی، فیزیک، شیمی، کامپیوتر، کارآفرینی و اقتصاد با این رویکرد وجود دارد.مسائل در درس

 توان در نقشه کلی زیر مشاهده کرد:ته شد را میآنچه گف



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

405 
 

           

 

 معرفی پروژه انرژی

آموزان پایه هفتم و هشالتم و برای کل کتاب درسالی مطالعات اجتماعی و تفکر و برای دانش  ۱۳۹۷-۹۸در سالال تحصالیلی 

گرایی اجتماعی طراحی شالد و بر اسالاس محور با رویکرد سالازهبخشالی از کتاب درسالی علوم با این نگاه ساله پروژه مسالالله

 ساختار تبیین شده اجرا شد.

هالای این سالالاله درس در پالایاله هفتم و هشالالالتم توسالالالط چهالار معلم تحلیالل محتوا و هالا ابتالدا کالل کتالاببرای طراحی پروژه

محور  ها یک پروژه مسالاللهدر چهار دسالته کلی جای گرفت و برای هر کدام از دسالته  کدگذاری شالد. کدهای به دسالت آمده

 طراحی شد.

 پروژه اول برای مسائل مرتبط با شناخت خود و حل مسائل فردی

 پروژه دوم برای مسائل مرتبط با شناخت دیگران و ارتباط با آنها

 واقعی پروژه سوم و چهارم برای شناخت دنیای واقعی و حل مسائل دنیای

 شود مربوط به پروژه چهارم به نام پروژه انرژی است.تجربه آموزشی که در ادامه روایت می

 مندیفاز اول پروژه انرژی؛ روشن شدن چرا  دغدغه

آموزان برای بهبود محیط اطرا  بود، های درس امسالالال افزایش انگیزه درونی دانشترین هد  کالساز آنجا که اصالاللی

  این کندمیها به این سالؤال انتخاب شالده بود: چه چیزی در جامعه شالما را ناراحت  ر اسالاس پاسالب آن موضالوع این پروژه ب

 آموزان پرسیده شده بود.های دیگری برای کشف نیازهای وجودی دانشسؤال در ابتدای سال با سؤال

آموز در بدو  شالد که انگیزه دانشمحور ورود به پروژه اهمیت زیادی دارد و الزم اسالت طراحی طوری باهای مسالاللهدر پروژه

 ورود برانگیخته شود و تا آخر پروژه دغدغه حل مسالله را داشته باشد.

ها در قالب یک کاربر ، یک کلیدواژه در کالس هشالالتم پروژه به این صالالورت آغاز شالالد: از جلسالاله قبل به هر کدام از بچه

آن تحقیق کنید و با خود به کالس بیاورید. بخشالی از این  ها گفتم از کتاب درسالی یا هر منبع دیگری دربارٔه دادم و به آن 

های هیمالیا، صالالفحات یب در گرینلند و غیره، این کار باعث شالالد همگی دربارٔه  ها به شالالرح زیر اسالالت: یخچالکلیدواژه

 چگونگی پیدایش و چیستی این موارد اطالعات قابل توجهی پیدا کنند.

حل مسائل واقعی جامعه

ارتباط اب دنیای واقعی

ش ناخت حنوه احساس 
کردن و فکرکردن خود

ش ناخت حنوه احساس 
رانکردن و فکر کردن دیگ

رانارتباط اب دیگ

ش ناخت چگونگی جامعه 
و دنیای واقعی

 نقشه کلی طراحی آموزشی بر اساس رویکرد »یادگیری برای حل مسائل واقعی جامعه« 
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تواند زمین را ت ییر دهد را پخش ای که میدرجه  ۶ها مسالتند  ند برای آن ها سالر کالس حاضالر شالدجلساله بعدی وقتی بچه

اکسالالیدکربن  دهد که چگونه مصالالر  انرژی و تولید دیکردم. این مسالالتند دربارٔه گرمایش زمین اسالالت. در آن نشالالان می

دهالد. هر  ارائاله می  عالوه تعالدادی راهکالار همشالالالود و این افزایش دمالا چاله تبعالاتی دارد. بالهموجالب بالاالرفتن دمالای زمین می

شالدند، که نتیجه عملکرد انسالان در تعامل با طبیعت هایی روبرو میها در آن با گزارهشالد بچهلحظه که مسالتند پخش می

بودگی، محرک ها خوانده بودند، اصالالالال  برایشالالالان مطلوب نبود و همین نامطلوبدیدند با آنچه دربارٔه گزارهبود. آنچه می

 حوزه گرمایش زمین شد.ها در  شروع فعالیت آن 

دادنالد و دیالدنالد تحلیالل ارائاله میوگوهالا در کالس شالالالکالل گرفالت. هر کالدام دربالارٔه آنچاله خوانالده بودنالد و آنچاله میبحالث و گفالت

 ها استفاده کردیم. حل اساسی از رویکرد دینامیک سیستمگشتند. برای یافتن راهحل اساسی میدنبال راه

 محتوای آموزشی که در این پروژه تولید کردند به شرح زیر است:ها و اولین  ترین تحلیلمهم

کنند و انسالانها برای برآوردن نیازها و تهیه مایحتاجشالان باید تولید کنند. برای اینکه تولید انجام شالود، انرژی مصالر  می

باشالالد توسالالط اکسالالیدکربن اگر از حد مجازش بیشالالتر کنند، دیاکسالالیدکربن تولید میهر کجا انرژی مصالالر  شالالود، دی

شالدن  ها، گرمسالوزی در جنگلشالدن زمین باعث آتش. گرمکندمی  شالود و زمین را گرمها جذب نمیها و اقیانوسجنگل

های ها و تشالکیل طوفان شالدن برخی دیگر از رودخانهها و خشالکها، ط یان برخی از رودخانهشالدن یخچالدریاها، آب

ها و رودها منابع اولیه و طبیعی مورد نیاز انسالالالان برای تولید اسالالالت و ها و دریاها و یخچالشالالالود. درون جنگلشالالالن می

 شود منابع مورد نیاز برای تولید کاهش یابد در حالی که به این منابع برای تولید نیاز دارد.گرمایش زمین موجب می

تری هالای کوچالکهتوانیم از گرمالایش زمین بکالاهیم، گروپس از این تحلیالل و برای پالاسالالالب باله این سالالالؤال کاله چگوناله می

 های دیگری فکر کردند:تشکیل دادند و با هم دربارٔه سؤال

کنیم و هایی همراه با مصالر ، انرژی را اتال  میالگوی مصالر  ما در مورد نیازهای مختلف چگونه اسالت  در چه زمینه

 کنیم هایی بهینه مصر  میدر چه زمینه

های مختلف تولیدی  تری مصالالر  کنیم و هدررفت انرژی را در بخشتوانیم تولید داشالالته باشالالیم اما انرژی کمچگونه می

 کاهش دهیم  

 شود اکسیدکربن میدر حال حاضر تولید به چه صورتی است که منجر به تولید بیش از اندازه دی

رعایت  کردم تا آزادانه و با ها فراهم میعنوان مربی تسالالالهیلگری بود و فضالالالای امن و قابل اعتمادی برای بچهنقش من به

 احترام، نظرات خود را بیان کنند و به نظرات یکدیگر گوش دهند.

ها فکر کنیم  شالناسالیم روی این سالؤالبا هم قرار گذاشالتیم تا جلساله بعدی با اسالتفاده از کتاب درسالی و سالایر منابعی که می

 و پاسب را با خودمان به کالس بیاوریم.

های هفتم و هشالتم با هم فعالیت کنند. از طر  ها، بچهی از پروژهدر مدرساله برای یادگیری کار تیمی الزم اسالت در برخ

دیگر مباحث این پروژه در کتاب درسالالی هر دو گروه وجود داشالالت. از این جهت تصالالمیم گرفتم با طراحی دیگری زمینه 

 های پایه هفتم را هم در این پروژه فراهم کنم.مشارکت بچه
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هالا خواسالالالتم تالا  هالا دادم و از آن ی دربالارٔه انرژی و دیگری دربالارٔه زبالالاله باله بچالهدر پالایاله هفتم از یالک هفتاله قبالل دو کالاربر  یک

ها با روش یادگیری معکوس طراحی شالالالده بود و جلسالالاله بعدی آن را انجام دهند و با خود به کالس بیاورند. این کاربر 

صالورت کامل  ها به. کاربر شالامل سالرفصالل تولید و مصالر  از کتاب مطالعات اجتماعی و منابع طبیعی از کتاب علوم بود

 (.۱۳۹۸در نشریه رشد معلم چا  شده است )میرزاپور قزوینی،  

آن داشالالتند. در شالالروع کالس از هر   های ارزشالالمندی ازداشالالتنی بود و یادگیریها دوسالالتآموزان کاربر به گفته دانش

شالالان و ایجاد  گسالالتردگی دنیای پیرامون شالالان فهمع  اند بیان کند. شالالاید کمترین یادگیریکدام خواسالالتم آنچه را یاد گرفته

 حس قدردانی در وجودشان بود.  

 ها فکر کنند ها خواستم به چهار گروه تقسیم شوند و روی این سؤالها، از بچهپس از مرور یادگیری

بندی هبندی از کلیه نیازهایی که برای زنده ماندن و زندگی در خانه داریم، تهیه کنید. این دسالالتبندی و طبقهیک دسالالته

ایم. )هر گروه در یک زمینه ایم و یا یک خدمت ایجاد کردهها یک کاال تولید کردهشالالامل نیازهایی اسالالت که برای رفع آن 

 بررسی را انجام داد. خانه، کارخانه، مدرسه، جامعه(

 برای تولید کاالها و ایجاد خدمات به چه منابعی نیاز دارید 

ودو دسالته  ها بیسالتهایش داد. برای سالؤال اول در هر زمینه بچهه کوتاهی از یافتهوگوی گروهی، هر گروه ارائپس از گفت

طور مشالالترک برای سالالؤال دوم به منابعی مانند پول و سالالرمایه، منابع طبیعی، نیروی انسالالانی، مواد نیاز نوشالالته بودند و به

ابی، تبلی الات، فروش و خالدمالات پس از ریزی و مالدیریالت، مهالارت و بالاور فردی، برنالدسالالالازی، بالازاریالاولیاله، تجهیزات، برنالاماله

 فروش فکر کرده بودند.

ای که  ها پررنس شالالالده بود و حاال زمان پخش مسالالالتند شالالالش درجهنیازها به اندازه کافی برای بچهتأمین    مسالالالالله نیاز و

 تواند زمین را ت ییر دهد بود.می

یازها از طر  دیگر باعث شالالد در این کالس هم های انرژی و زباله از یک طر  و کار تیمی در برآورد نتمرکز روی کاربر 

برداری از انرژی قرار بگیرند و به آموزان تحت تأثیر پیامدهای نامطلوب کارهای انسالان در بهرهمانند کالس هشالتم دانش

 فکر یافتن راهی برای حل این مسالله بیفتند.

هایی مشالابه آنچه در کالس  ردیم و به سالؤالبا کمک یکدیگر تحلیل دینامیکی و چرخه گرمایش زمین را روی تخته رسالم ک

 هشتم مطرح شده بود فکر کردیم. 

شالناسالیم روی این در پایه هفتم هم با هم قرار گذاشالتیم تا جلساله بعدی با اسالتفاده از کتاب درسالی و سالایر منابعی که می

 ها فکر کنیم و پاسب را با خودمان به کالس بیاوریم.سؤال

 هایادگیری دربارٔه دغدغهفاز دوم پروژه انرژی؛  

ها را هم برای  در فاز بعدی دو مسالالتند دیگر با خودم به کالس بردم. یکی دربارٔه آب مجازی و دیگری دربارٔه بازیافت و آن 

هالا را برای  هالا ایجالاد کرد و انگیزه و دغالدغاله آن هالای جالدیالدی در ذهن بچالههالا پخش کردم. مفهوم آب مجالازی سالالالؤالبچاله

 یش داد.حل افزایافتن راه
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ها را به گردش در مدرسالاله و بررسالالی مدرسالاله از نظر نحوه مصالالر  انرژی دعوت کردم. این پس از مشالالاهده مسالالتند بچه

ای که داشالتند و دوم ها جالب توجه بود. نخسالت بررسالی عملی محیط پیرامون دربارٔه دغدغهآن  دعوت از دو جهت برای

 های مدرسه بروند.توانستند به همه قسمتاینکه می

برای اینکاله بازدیدمان هدفمنالدتر باشالالالد، با هم به چنالد سالالالؤال فکر کردیم و هر کدام یک دفتر و خودکار برداشالالالتیم و راه 

 افتادیم.

 ها این بود:سؤال

 گیرد گیرد  این اتال  چگونه صورت میهایی اتال  صورت میدر چه قسمت

 ه صورت گرفته است سازی چگونهایی مصر  انرژی بهینه شده است  بهینهدر چه قسمت

 ها به شرح زیر است:ها متوجه موارد متعدد و عجیبی شدند. تعدادی از مشاهدات آن در بازدید بچه

صالالالورت یالک رو سالالالفیالد دور ریختاله کننالد و این مقواهالا بالههالای مختلف مقوا مصالالالر  میمتوجاله شالالالدنالد برای انجالام پروژه

 شود.می

 زباله نظرشان را جلب کرد.دورریز مواد غذایی دست نخورده در سطل 

 آموزی در آن نبود و المپش روشن بود.  هایی که دانشکالس

 های تر و خشک که بدون تفکیک در سطل زباله ریخته شده بود.زباله

 ها و در جامیزها مانده بود.های تجدیدناپذیری که در باغچه افتاده بود. کاغذهای یکرو سفیدی که کف کالسزباله

 ود و پنجره هم باز بود.شوفاژ روشن ب

 شیر آب نیمه باز بود.

هالا را دربالارٔه کالارهالایی  انگیز بود. پس از این بالازدیالد و گردش علمی نظر آن هالا بالا عملکردهالای خودشالالالان جالالالبمواجهاله بچاله

ی ها به کاهش گرمایش زمین فکر کنیم. با این مشالورت گروهتوانیم در مدرساله انجام دهیم و با انجام آن پرسالیدم که می

ها پیشنهاد درست کردن یک جدول را داد که در ستون عمودی آن های عملیاتی فراهم شد. یکی از بچهلیسالتی از اقدام

های عملیاتی باشالد. به پیشالنهاد خودش قرار شالد این جدول را های یک کالس و در سالتون افقی آن عنوان اقدامنام بچه

ها هم تصالمیم گرفتند با هم د و در کالس نصالب کند و همه بچهروی مقوایی که یک رویش از قبل اسالتفاده شالده بنویسال

های عملیاتی جدول را انجام دهند و پس از انجام آن اقدام در برای مصالالر  بهینه انرژی و کاهش گرمایش زمین، اقدام

 مقابل اسمشان یک عالمت بزنند.

 ها دادم. در خانه  به آن  ها روی مبحث انرژی، یک تمرین با عنوان اگردش انرژیترشدن آن برای عمیق

 یک معلم بودم و اطالعات تخصالصالی دربارٔه سالؤال
 
ها نداشالتم، زمان اجرای پروژه را همزمان های بچهاز آنجا که من صالرفا

هالای هالای تجالدیالدپالذیر ایران انتخالاب کرده بودم تالا بتوانیم بالا بالازدیالد از این نمالایشالالالگالاه پالاسالالالببالا برگزاری نمالایشالالالگالاه انرژی
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ها با تعدادی از ها و با همراهی خانوادهها پیدا کنیم. با هماهنگی مدرسالالاله و خانوادههای بچهالتخصالالالصالالالی برای سالالالؤ 

ها دیدار هدفمندتری از نمایشالگاه داشالته  آموزانی که شالرایط همراهی داشالتند به نمایشالگاه رفتیم. برای اینکه بچهدانش

دانستند ها را نمیهایی که پاسب آن رت کردند و سؤالبا هم مشو های کوچکباشند، قبل از حضور در نمایشگاه در گروه

 و ا
 
 توانستند از کارشناسان این حوزه بپرسند آماده کردند.  ال در آنجا میحتما

کردیم. حضالالالور در ورزی  تمرین میی اارتبالاط  و اجرئالتهالامهالارتزمالان بالا برگزاری پروژه انرژی، در درس تفکر روی  هم

تری کرد، بسالالتر عملی جدیر، عالوه بر اینکه اهدا  مرتبط با پروژه انرژی را محقق میهای تجدیدپذینمایشالالگاه انرژی

 ی درس تفکر بود.هامهارتبرای تمرین روی 

ها برای  های تجدیدپذیر حضالالالور داشالالالتند. وقتی بچههای تجدیدپذیر ایران در نمایشالالالگاه انرژیهمکاران انجمن انرژی

ها با سؤاالت مراجعه کردند، با استقبال گرم مورد پذیرش قرار گرفتند. اینکه بچههایشان به این غرفه  دریافت پاسب سؤال

از قبل فکر شالالده در نمایشالالگاه حاضالالر شالالده بودند و بر روی برخی مفاهیم مرتبط با انرژی مسالاللط بودند برای دوسالالتان  

رگزاری این کارگاه و ردوبدل ها در محل نمایشالالگاه برگزار کنند. بانجمن ارزشالالمند بود و موجب شالالد یک کارگاه برای آن 

ها نسالبت به مقوله انرژی داشالت. قرار شالد  ترشالدن دغدغه بچهها به نوبه خود نقش مهمی در عمیقشالدن پرسالش و پاسالب

های ای برای همکاریها یک گزارش از بازدید نمایشالالگاه بنویسالالند و برای انجمن ارسالالال کنند تا زمینههر کدام از بچه

 بعدی شود.

 هاآموزان دربارٔه دغدغههای تخصصی توسط دانشه انرژی؛ ایجاد کارگروهفاز سوم پروژ

 آموزان همراه بود. مندی دانششروع فاز سوم پروژه با افزایش جدی دغدغه

سالالازی در مصالالر  انرژی و راهکارهای عملیاتی  های مختلف بهینهای از اطالعات دربارٔه زمینهها با طیف گسالالتردهبچه

 ر کالس حاضر شده بودند و هر گروه بخشی از کار خود را ارائه داد.سازی دبرای بهینه

های مختلفی روبرو هسالالتند که هر کدام تخصالالص و اطالعات خای خودش را دارند و متوجه شالالدند با زمینه پس از ارائه

 هایشان را تفکیک کنند.هایشان یافتهسعی کردند در گروه

به وجود ُنه زمینه تخصالصالی در انرژی فکر کردند و ُنه کارگروه ایجاد کردند. نام ها  انگیز بود. بچهها شالگفتنتیجٔه تفکیک

 ها به شرح زیر است:ها و حوزه فعالیت آن کارگروه

 سازی و اتال  انرژی در حوزه آب و آب مجازیکارگروه آب: بهینه

 گرمایشی و روشناییکارگروه انرژی: بهینه سازی و اتال  انرژی در حوزه انرژی سرمایشی و  

 کارگروه موادغذایی: ترویج فرهنس استفاده صحین از مواد غذایی و کاهش دورریز آنها

 ونقلسازی و اتال  انرژی در حوزه حملونقل: بهینهکارگروه حمل

 ها بر گرمایش زمینها و تأثیر آن کارگروه آلودگی: توجه به آالینده
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ها و مایش زمین با توجه به جایگاه منابع زیسالالت محیطی مانند جنگلزیسالالت سالالبز: کمک به کاهش گرکارگروه محیط

 هادریاها و مراقبت از آن 

 کارگروه مصر  بهینه: کمک به کاهش گرمایش زمین و مصر  انرژی با ترویج فرهنس کاهش مصر  و مصر  دوباره

 م بازیافتسازی برای بازیافت و انجاکارگروه بازیافت: کمک به کاهش گرمایش زمین با ظرفیت

کارگروه زندگی چندبار مصالالر : کمک به کاهش گرمایش زمین با ترویج فرهنس اسالالتفاده از وسالالایل چند بار مصالالر  به 

 جای وسایل یکبار مصر 

صالورت هایی که بهها در کارگروه مورد عالقه خود قرار گرفتند و با توجه به سالؤالبندی هر کدام از بچهپس از این تقسالیم

ها ا طراحی شالده بود، دربارٔه موضوع کارگروه خود تحقیق و پژوهش کردند. قرار شد هر کدام از گروههتخصالصالی برای آن 

 اند را در آن به تفصیل شرح دهند.یک کتابچه دربارٔه کارگروه خود درست کنند و محتواهایی که بدست آورده

 درسه به شرح زیر است:ها برای کمک به کاهش گرمایش زمین در مبرخی راهکارهای عملیاتی کارگروه

 های هشدار نصب کردند و اطالعاتی دربارٔه آب مجازی به دوستان خود دادند.کارگروه آب: در کنار شیرهای آب عالمت

 های هشدار نصب کردند.کارگروه انرژی: کنار پریزهای برق عالمت

اش مالازاد  آموزان کاله ت الذیالههر کالدام از دانشکالارگروه موادغالذایی: یالک ظر  باله نالام ظر  مهربالانی در راهرو قرار دادنالد تالا  

 مصرفش است، آن را دور نیندازد و برای مصر  فرد دیگری در جعبه بگذارد.

جمعی را داد که البته این راهکار از ونقل: این کارگروه برای مدرسالاله پیشالالنهاد اسالالتفاده از سالالرویس دسالالتهکارگروه حمل

 قبل عملیاتی شده بود.

 های مدرسه را تفکیک کرد.از زبالهکارگروه آلودگی: بخشی  

 های مدرسه و رشد گل و گیاه در مدرسه ارائه داد.زیست سبز: راهکارهایی برای محافظت از باغچهکارگروه محیط

نویس در مدرساله اقدام عملیاتی انجام داد. به این صالورت که با  کارگروه مصالر  بهینه: دربارٔه مدیریت مصالر  کاغذ چرک

نویس درسالالت کرد و در هر کالس قرار داد تا  هایی برای کاغذهای چرکتالاتر مدرسالاله جعبهزهای آمفیاسالالتفاده از دورری

ها اسالالتفاده کنند و کاغذ دو رو سالالفید از دفترشالالان جدا نکنند. همچنین با دورریزهای آموزان در صالالورت نیاز از آن دانش

بار مصالر  مدرساله را های یکن تمام زیرگلدانیها درسالت کرد. همچنیکن برای کل کالستالاتر مدرساله، تخته پاکآمفی

ها ایجاد کرد. بهترین ایده کارگروه مصالر  بهینه، های مالمین تعویض کرد. محصالوالت مختلفی با دورریختنیبا بشالقاب

 آموزی بود.های دانشپالست به جای مقوا برای پروژهاستفاده از کارتن

 آوری کرد. سطل بازیافت کاغذ برای مدرسه فراهم کرد.تیکی را جمعهای بطری پالسکارگروه بازیافت: در مدرسه درب

های پالسالالتیکی دوختند. پیشالالنهاد ای به جای کیسالالهها کیسالالٔه پارچهکارگروه زندگی چندبار مصالالر : برای تمام بچه

هالا را بالا شالالالود آن پالسالالالت بالا مقوا برای تهیاله روزنالاماله دیواری را دادنالد. دربالارٔه انواع چیزهالایی کاله میجالایگزین کردن کالارتن

 آموزان اطالعات دادند.چندبارمصر  جابجا کرد، به سایر دانش
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کم به ایام نوروز توانند در کاهش گرمایش زمین مؤثر باشند و کمآموزان به این ایده رسیده بودند که به تنهایی نمیدانش

 زان اقدام زیر شکل گرفت.  آموای و به پیشنهاد دانشنزدیک شده بودیم. به دنبال رسیدن به چنین ایده

ها را در جدولی یادداشالالت کردیم. قرار شالالد ها سالاله اقدام عملیاتی مرتبط با خانه را معرفی کردند و آن هر یک از کارگروه

ها سالالفیر انرژی باشالالیم و کاری کنیم دیگران هم همراه با ما برای انجام این کار ترغیب برای ایام نوروز در انجام این اقدام

 شوند.می

هالایشالالالان در ایالام نوروز فالاز  هالا در همراه کردن خالانوادههالای آن هالا در پیشالالالبرد این پروژه و اقالدامدغالدغاله و انگیزٔه بالاالی بچاله

 چهارمی برای پروژه ایجاد کرد، که در طراحی آموزشی در نظر گرفته نشده بود. برگزاری همایش ازندگی بیشتر زمین .

 بیشتر زمین فاز چهارم پروژه انرژی؛ همایش ازندگی 

زیسالت، یک همایش ها تصالمیم گرفتیم در راسالتای نشالر و ترویج دغدغٔه حفظ و مراقبت از محیطبه اصالرار و پافشالاری بچه

 در مدرسه برگزار کنیم.

های تفکر سالیسالتمی گری و آموزهگرایی اجتماعی، مبانی نظریه خودتعیینهای رویکرد آموزشالی سالازهبا توجه به شالاخص

ها را در برداشالالالته باشالالالد. از این رو پروژه را طوری های این نظریهطوری برگزار شالالالود که همه شالالالاخصالزم بود همایش 

ریزی، اجرا و ارزیابی کنند و چگونه انجام دادن این کارها را ها طراحی، برنامهراهبری کردم که از فاز صالالفر تا انتها را بچه

 هم بیاموزند.

 (.۱۳۹۸ر نشریه رشد معلم به چا  رسیده است )میرزاپور قزوینی،  صورت تفصیلی دکلیه مراحل فاز چهارم به

 یک سالالال از برگزاری کالس درس مطالعات اجتماعی و تفکر با رویکرد ایادگیری  
 
در حال حاضالالر پس از گذشالالت تقریبا

مند  دغهآموزان بیشتر از قبل نسبت به مسائل محیط اطرافشان دغرسد دانشبرای حل مسائل واقعی  اینطور به نظر می

 کوشند.هستند و با انگیزه درونی برای بهتر کردن آن می
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 خواه در ایران: گزارشی از موردکاویتحلی  و ارزیابی رویکردهای تربیت کودک تحول

 1نرگس سادات سجادیه

 2لفاطمه وکی

 مقدمه

اجتمالاعی زمالاناله خویش اسالالالت. از این رو، در طول تالاریب و در -هالا و نیز شالالالرایط فرهنگیتربیالت همواره متالاثر از ایالده

اند. عصالالالر حاضالالالر نیز که با تحوالت ای به ظهور رسالالالیدههای تربیتی ویژهها و الگویها و شالالالرایط مختلف، ایدهموقعیت

ن خویش رویکردهای تربیتی نویی پرورانده اسالالت که از فرهنگی همراه بوده اسالالت، در درو-مختلف در فضالالای فلسالالفی

 منظرهای مختلف با شکل سنتی تربیت، متفاوتند.  

اند، در ایران با اقبال بیشالتری  در این میان، آن دسالته از این رویکردهای تربیتی که تمرکزی ویژه بر دوران کودکی داشالته

نظام رسالالمی بر این دوره، اهمیت دوران کودکی در تقویت   اند. این اقبال، دالیل متعددی چون تأکید کمترمواجه شالالده

توانالد داشالالالتاله بالاشالالالد. در عین حالال، بیشالالالتر این بنیاله تربیتی، معرفتی افراد و نیز دور بودن این دوره از تالب کنکور می

و مواردی   های درسی، عدم اعتقاد به سیستم ارزیابی نظام رسمیها به دالیلی مانند عدم التزام و اکتفا به کتابمجموعه

خواهند که ذیل نظام رسالمی موجود به فعالیت بپردازند؛ به بیان دیگر، این توانند و نمیها، نمیمانند مختلط بودن بچه

دهد. مهمتر از همه اینها، نوع نگاه  ها را به سالالمت غیررسالالمی بودن سالالوق میهای رویکردهای جدید، آن اهدا  و ایده

 Anyon, ۱۹۸۰/۱۹۹۴; Bowlesهنجارسالاز آن )اه به آموزش رسالمی و چارچوب بهخوانتقادی و بدبینانه رویکرد تحول

& Gintis  ، های غیررسالالمی یا  ها، در قالبشالالود تا بیشالالتر این مجموعه(، باعث می۲۲۹-۲۲۴،  ۲۰۰۰؛ به نقل از ژوز

 نیمه رسمی به فعالیت خویش ادامه دهند. 

ها را روی شالان به دلیل احسالاس خطر از سالوی نظام رسالمی، آن غیررسالمی بودن این نوع رویکردها و گاه زیرزمینی بودن 

ی  هاپژوهشدهد: نخست خطر فراموش شدن و دوم، خطر ارزیابی نشدن. در این میان، در روی دو آسیب جدی قرار می

رد بررسالالالی و ارزیالابی قرار دهنالد. از جملاله پژوهشالالالی بالا عنوان هالا را موانالد این مجموعالهانالد کاله تالش داشالالالتالهانالدکی بوده

توسط زهرا حیدری   ۱۳۹۲خواه در ایران، مطالعه موردی خانۀ یادگیری رهاو در سال  وپرورش تحولگیری آموزشوشکل

وا شالناختی و از منظر مطالعات فرهنگی و به روش تحلیل محتصالورت گرفته اسالت. در این مطالعه که با رویکردی جامعه

خواهی در آن و بر آن مبنالا جرقاله گیرد کاله تحولای مورد توجاله قرار میعنوان زمینالهانجالام شالالالده، بسالالالتر اجتمالاعی باله

؛ نوعی عدم رضالایت و احسالاس نیاز به ت ییر جدی و عمیق اسالت که افراد را به سالمت طراحی و کندمیخورد و رشالد  می

ارع تحمل آن را نداشالالته و مجبور به فعالیت غیررسالالمی  کشالالاند که نظام رسالالمی کشالالور بای میتأسالالیس مرکز آموزشالالی

 
   n.sajadieh@gmail.com -استادیار دانشگاه تهران  1

   vakil.fatemeh@gmail.com -دانشجوی دکترای دانشگاه الزهرا 2
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های تربیتی این رویکرد همچنان در هاله ابهام قرار دارد. پژوهش حاضالر در پی آن اسالت  . در عین حال، ویژگی1شالودمی

خواه تا با واکاوی رویکرد تربیتی مسالالالتقر در خانه یادگیری رها، در مقالام یک موردکاوی، ویژگیهالای این رویکردهای تحول

 در ایران را مورد ارزیابی قرار دهد. این ارزیابی در قالب دو پرسش پژوهشی زیر صورت خواهد گرفت: 

 اند خواه، کدامهای اساسی مورد تأکید در رویکرد تربیتی تحولمؤلفه

  تر هستندرنسخواه پررنس تر و کدام کمهای ایرانی رویکردهای تحولها، در نسخهکدامیک از مؤلفه  -۲

در حالی   اند.رویکردهای روشالی بکار گرفته شالده در این نوشالتار، در دو نوع اصاللی اسالتنباطی و تحلیل تطبیقی قابل بیان 

سالوری،  مونته  -خواه تربیت در دوران کودکیکه برای پاسالحگویی به پرسالش نخسالت و با بررسالی اجمالی ساله رویکرد تحول

اند، در پرسالش دوم، تالش شده تا با  ها اسالتنباط شالدهشالترک و اسالاسالی آن های م، مؤلفه-رجیو امیلیا و دیپلم بین المللی  

ای ایرانی  ها در نمونهها حضور یا غیاب هر یک از این مؤلفهرویکردی تطبیقی و نیز تحلیل مضمون مشاهدات و مصاحبه

ی رویکردهالای تربیتی توانالد ویژگیهالای خالا. این بررسالالالی می2خواه مورد واکالاوی قرار گیرداز رویکردهالای تربیتی تحول

 ها را برجسته سازد. ها و فرصتهای پیش روی آن خواه ایرانی را نشان دهد و چالشتحول

 خواه: ویژگیهای قوام بخشنمایی از رویکردهای تربیتی تحول

بخش در های قوامهای پیش از خود دارند. انگارهرویکردهای تربیتی ظهوریابنده در سالده اخیر، تفاوتی اسالاسالی با نمونه

های  بندی انگارهشالالود تا با صالالورتاند. در ادامه تالش میاند و نقاط مورد تأکید جابجا شالالدهاین رویکردها، تحول یافته

دعالای راهبران این رویکردهالا، تصالالالویری از این رویکردهالا و ویژگیهالای قوام بخش  هالا مبتنی بر ابخش و نقالاط تالأکیالد آن قوام

 ها ارائه شود.  آن 

بنالدی  هالا صالالالورتخواهی در آن هالای تحولگیرنالد و مؤلفالهسالالاله رویکرد تربیتی عمالده کاله در نوشالالالتاله اخیر مالد نظر قرار می

بیتی رجیوامیلیا. سوم، رویکرد والدورو . این سوری. دوم، رویکرد ترشود بدین قرارند: نخست، رویکرد تربیتی مونتهمی

کنند.  بندی میای خای صورتگونهرویکردها مطالبات جدیدی را در عرصه تربیت مطرح ساخته و تربیت و کودکی را به

 شود.  بندی میدر ادامه، این ویژگیها در چهار بخش تربیت، کودک، مربی و صورت

 های معطو  به تربیتانگار -

 اند که دارای ویژگیهای خاصی است:  خواه، نوع ویژه یا از نگاه به تربیت را مطرح کردهتحول رویکردهای

 های مذهبی، جنسیتی، اجتماعی و اقتصادیفار  بودن از کلیشه -الف

 
خواهی در نموناله موردی خالاناله یالادگیری رهالا، در قالالالب سالالاله محور اصالالاللی یالادگیری )یالادگیری  هالای این تحقیق، المال نهالای تحولطور خالصالالاله بنالابر یالافتالهباله   1

سالرسالپردگی( و   مبتنی بر نیاز، یادگیری فرهنگی، تمایزات فردی و حق انتخاب، یکپارچگی و آینۀ فرهنگی(، نظام مرجع )مراجع یادگیری، روابط اقتداری و

 (1392شوند. )حیدری،  بندی میپذیری( دستهیاری )ساختار تشکیالتی، جامعۀ یادگیرندگان، فضای گفتمانی و مسالولیتهم

 

هدات،  . در اینجا الزم اسالالالت از همکاران خود در این پروژه تشالالالکر کنیم. خانمها دکتر حمیده فرحبخش، مریم محمدی و هانیه بدری که در فرایند مشالالالا 2

 ها و کد گذاری های مربوطه شرکت داشتند. همچنین خانم مریم محمدی که گزارش هایی تجمیعی از مشاهدات ارائه دادند. نجام مصاحبها
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- های متعدد زائیده ساختارهای مختلف اجتماعیعدالتیاند تا بیخواه در عرصه تربیت، تالش کردهرویکردهای تحول 

ها و تمایزهای ایجاد شالالده توسالالط این سالالاختارها برکنار دارند. برای  ادی را دور بزنند و عرصالاله تربیت را از تبعیضاقتصالال

(:  ۳۸۳،   ۱۹۹۵نمونه، شرط اول و دوم والدورو  برای حضور در مدرسه کارکنان کارخانۀ مولت، از این قرار بود )آرماخر،  

. مدرساله در جهت ۲ینۀ مذهبی، قومی، نژادی و اقتصالادی باز باشالد.  . مدرساله باید به روی تمامی کودکان با هر پیشال۱ا

( از ۵۹،  ۱۹۹۸آموزش برای هر دو جنس )دختر و پسالر( فعالیت کند . همچنین ماالگوتسالی )در مصالاحبه با گاندینی،  

گام احترام به مواضالع  بهبنیانگذاران رویکرد رجیو معتقد اسالت فعاالن حاضالر در رویکرد رجیوامیلیا در تالش بودند تا گام

سالالالیاسالالالی یکدیگر را تمرین کنند و از خشالالالونت و تعصالالالب رها شالالالوند. این رویکرد در شالالالرایط پس از جنس، بر اسالالالاس 

( و برآن بود تا تربیت را ورای  ۱۳۹۶ل از ایروانی و وحدتی دانشمند،  های ارزشهای دموکراتیک تکوین یافت )به نقاندیشه

ای از تربیت برای صاللن و همزیسالتی میان اجتماعی سالامان بخشالد و نمونه-سالیاسالی-مرزهای کشالیده شالده اقتصالادی

 اقوام و افراد مختلف سامان بخشد.  

 مشارکتی دانستن تربیت  -ب

صالورت امری فرایندی تربیت اسالت و تربیت را به-واه دارد، ویژگی درونیخویژگی دیگری که تربیت در رویکردهای تحول

. سالاختار دنیای مدرن با تفکیک وظایف و نهادها بر آن بود تا نظام خود را بر اسالاس این نظم کندمیمشالارکتی بازتعریف  

شالود.  ها منجر میدهها به از دسالت رفتن وجوه مختلف پدیتمایزگر سالامان بخشالد. این نظم تمایزگر، در بسالیاری عرصاله

ها برجسته است. در عرصه تربیت، واسپاری تربیت  انسانی بیش از سایر حوزه-های فرهنگیاین از دست رفتن در عرصه

کودکان به نهادهایی چون کودکسالتان یا مدرساله و انفکاک خانواده از امر تربیت، باعث بروز نوعی اغتشالاش در امر تربیت  

گرایانه تمایزنگر، بر اهمیت تعامل خواه، با اعتراد نسبت به این رویکرد فروکاستحولکودکان شده است. رویکردهای ت

و مشارکت همه افراد درگیر در فرایند تربیت در این فرایند، تأکید دارند. سه ضلع اساسی کودک، والدین و مربیان، شکل 

کننالد. این تعالامالل فعالال برای هر یالک از قش میطور فعالال ایفالای نخواه، بالهدهنالده فراینالد تربیتنالد کاله در رویکردهالای تحول

 آورد.  دهی فضای یادگیری، به همراه میای را در شکلاین سه ضلع، حق و وظیفه

نحوی ایزوله و رویکرد رجیوامیلیا با تأکید بر این مشالالالارکت سالالاله ضالالاللعی بر آن اسالالالت که اآموزش نباید بر هر کودک، به

ها، محیط مدرسالالاله، اجتمالاع، و جامعۀ رتبالاط با خانواده، دیگر کودکان، مربیمحصالالالور متمرکز شالالالود، بلکاله باید او را در ا

شالالود که در آن تمامی این روابط، که متصالالل و متقابل هسالالتند،  عنوان سالالیسالالتمی دیده میتر ببیند. هر مدرسالاله بهبزر 

از مربیان و کودکان  (. از همین روسالالت که۲۵،  ۱۹۹۸،  3و فورمن 2، گاندینی1شالالوند  )ادواردزفعال بوده و حمایت می

اند. این همکاری و  شالود که دوشالادوش یکدیگر با قدرت در حال یادگیریتعبیر می 4کنندگان در یادگیری به امشالارکت

شالالود زمینه برای دسالالتیابی به اهدا  پیچیده در رویکرد رجیو مهیا شالالود.  مشالالارکت بین همه اعضالالای مدرسالاله باعث می
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که نه تنها فعال و    کندمییاد   1کنندگانی آگاه مشالارکت -گرعنوان امشالاهدهالن بهرویکرد اهای اسالکو   نیز از بزرگسالا

 (.  ۲۰،  ۱۹۹۵،  3و هومان  2کننده نیز هستند )ویکارتگر و تأملاند، بلکه مشاهدهکنندهمشارکت

 ارتباط تنگاتنس تربیت و زندگی  -ج

خواه، ارتباط وثیق میان تربیت و زندگی واقعی است. گویی از سویی های مطرح در رویکردهای تحولیکی دیگر از مؤلفه

توان گفت تربیت برای زندگی و در خدمت  ارتقاا کیفیت زندگی یکی از اهدا  اصاللی این رویکردها اسالت و از این رو می

شالالانه با مسالالائل جاری در بطن زندگی واقعی، خود روشالالی بهشالالانه زندگی اسالالت و از سالالوی دیگر، همین ارتباط هرروزه و

 گیرد.  بدیل در تربیت است و از این منظر، زندگی در خدمت تربیت عمیق قرار میبی

ای کاله هالای روزاناله هسالالالتنالد، از رویالدادی اتفالاقی، ایالده یالا مسالالالاللالههالا کاله باله نوعی همالان برنالامالهدر رویکرد رجیوامیلیالا، پروژه

 توسالط مربیعدادی از کودکان بیان شالده یا تجربهتوسالط یک یا ت
 
شالوند و ممکن  ها شالکل گرفته، آغاز میای که مسالتقیما

ها ثابت و از پیش تعیین شالده نیسالتند و اسالت چند روز تا چندین ماه زمان به خود اختصالای دهند. در این رویکرد پروژه

ای بنابر نیازهای همان مدرسالاله و منطقه شالالکل منطقهاز مسالالائل زندگی هسالالتند که در هر مدرسالاله و  4هایی برآمدهایده

 (.  ۲۷،   ۱۹۹۸شود )ادواردز، گاندینی و فورمان،  گرفته و از همان بستر نیز برای حل و اعمال ت ییر بهره گرفته می

ا   اشالتاینر نیز در تدوین اهدا  برنامه تربیتی خود تحقق زندگی بهتر در دنیای پیچیده پیش روی آدمی را از جمله اهد

 (.  ۱۰۱و   ۹۸،  ۹۷،  ۱۳۹۳داند )حبیبی و احمدی قراچه،  اساسی تربیت می

 به رسمیت شناختن حقوق همه دست اندرکاران و ذی نفعان جریان تربیت - 

به رسالمیت شالناختن حقوق همه افراد حاضالر در فرایند تربیت، اعم از کودک و مربی، یکی دیگر از ویژگیهای رویکردهای 

عنوان مر هم در مقام هد  تربیتی بروز میابد و هم یکی از خصالالوصالالیات فرایند تربیت اسالالت. بهخواه اسالالت. این اتحول

ها این اسالالت که به شالالرطعنوان یک شالالهروند هم جامعه پذیر و هم نقاد آماده شالالوند، که یکی از پیشهد : کودکان به

این مسالیر، این امر یکی از مالحظات   عنوان فرایند: در طیحقوق خود و دیگران آگاه باشالند و به رسالمیت بشالناسالند. به

 جدی است. 

هایی آزاداندیش  وپرورش، بسالتری را فراهم کند که در آن انسان هد  اشالتاینر آن بود که با خلق جنبش جدید در آموزش

نند ای هماگذارند تا دنیا دیگر فاجعهورزند و به حقوق خود و دیگران احترام میشوند که به خیر و نیکی عشق میتربیت  

 (.  ۹۸و    ۹۷،  ۱۳۹۳جنس جهانی اول به خود نبیند )حبیبی و احمدی قراچه، 
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ها نیز از حقوقی برخوردارند و بزرگسالالالاالن الزم  از سالالالوی دیگر، رویکرد رجیو با تأکید بر حقوق کودکان معتقد اسالالالت، آن 

اد باید آن را رعایت کنند، حقوق  ها را رعایت کنند. در واقع، این رویکرد در کنار حقوق بزرگسالالاالن که افر اسالالت حقوق آن 

 کنند تا این حقوق را به رعایت کنند. شناسد و مربیان و بزرگساالن خود را مقید میکودک را نیز به رسمیت می

 های معطو  به کودکانگاره

بالا پیش از  دهنالد کالهکننالد و مالدنظر قرار میای ویژه از کودک را تعریف میخواه در تربیالت کودک، انگالارهرویکردهالای تحول

 توان دارای این ابعاد است.  خویش متفاوت است. این انگاره را می

 محوریت کودک و عالئقش در تربیت -ح

خواه، باله نوعی خود کودک اسالالالت. در این رویکردهالا آنچاله کاله  شالالالایالد بتوان گفالت کاله مرکز ثقالل رویکردهالای تربیتی تحول

، عالقه، آزادی و انتخاب کودک اسالت. تصالور رویکرد رجیو امیلیا آن اسالت که تمامی کودکان از کندمینقشالۀ راه را ترسالیم 

ایجاد ارتباط و به سالالاخت یادگیری مخصالالوی خود عالقه دارند. در این آمادگی، پتانسالالیل و کنجکاوی برخوردارند و به 

ها گوش بسالالپارند و سالالپس با شالالناخت کنند تا ابتدا کارها و فعالیتهای کودکان را بنگرند و به آن میان، مربیان تالش می

ادگیری کودکان مشالارکت  پردازند و از این راه در سالاخت یاین فعالیتها و عالئق کودکان به طراحی فعالیتهای تربیتی می

توان الگوی رجیو را روشالالی دانسالالت که بر اسالالاس  (. همچنین می۲۶-  ۲۵،  ۲۰۰۳، 2و هیل  1کنند )گاندینی، اتریجمی

گیرد )موریسالون،  ی دانش شالخصالی خویش، در نظر می3عنوان فاعل شالناسالاای شالکل گرفته اسالت که کودکان را بهفلسالفه

۲۰۰۷  ،۲۲  .) 

( نیز، نگاه به کودک از همین منظر اسالالالت. در این رویکرد با  ۱۷-۱۵،  ۱۹۹۵یکارت، هومان،  در رویکردهای اسالالالکو  )و

تدریج رسالاند تا آنکه بهفردی را به ظهور میهای منحصالربهپذیری عمومی رشالد انسالان، هر فرد، شالخصالیتبینیوجود پیش

ای از یادگیری همواره در زمینهرود.  از طریق تعامالت هرروزه به سالالمت تبدیل شالالدن به شالالخصالالیتی یگانه به پیش می

دهد. در طول این مسالیر،  رد می  -کودک–فرد هر شالخص  های منحصالربهها، و فرصالتهای شالخصالیتی، توانمندیویژگی

ها را به چالش بکشالد های یادگیرندگان، آن شالود که از سالویی ضالمن در نظر گرفتن ظرفیتتر میزمانی رویۀ آموزشالی قوی

انداز  ا به سالاخت الگوی یگانۀ خود از عالیق، اسالتعدادها و اهدا  تشالویق کند. در این چشالمو از سالوی دیگر یادگیرنده ر 

ها و مقصالالودهای شالالخصالالیع  خیزد. در واقع، عالیق، پرسالالشطور واضالالن از درون کودک برمیاسالالت که انگیزۀ یادگیری به

 .  کندمیکودک، او را به سمت کشف، آزمودن، و ساختن دانش و درک جدید هدایت  

 گراییلک -د

خواه، در هر دوره کم و بیش تالأکیالد بر یکی از ابعالاد وجودی  گیری تالدریجی رویکردهالای تربیتی تحولتالا پیش از شالالالکالل

مرابه یک کل نگریسالته شالود. این مفهوم در شالود به کودک بهانسالان بوده و در ضالمن این جریان جدید اسالت که تالش می
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شالالود که یادگیری فعال، فرایندی ترکیبی و دارای اینگونه تعبیر می(  ۱۸،  ۱۹۹۵رویکردهای اسالالکو  )ویکارت و هومان،  

 ابعاد بدنی و ذهنی است.  

هالای اشالالالتالاینر از کودک  گرایی مرکز ایالدهپردازد. در واقع، کاللتر باله همین مفهوم مینحوی دقیقرویکرد والالدور  نیز باله

توانیم با آنچه بیرون از و از طریق بدن می ( آدمی دارای سالاله بعد بدن، روح و معناسالالت:۲۴،  ۱۹۹۴اسالالت. از منظر وی )

کنیم و از طریق معنا، معنای مسالتتر گذارند، دریافت میماسالت مرتبط شالویم، از طریق روح، تأثیراتی را که اشالیا بر ما می

 ای دارد که قائل به وحدتی مبنایی برای جهان شالالناسالالیگرا ریشالاله در کیهان یابیمو. آموزش کلدر ذات اشالالیاا را در می

(، طبیعت کودکع در schoolingگرا، ارتبالاط متقالابل میالان اهدا  تحصالالالیالل )اسالالالت و مبتنی بر این نگرش ارتبالاطی و کل

( نیز ۳،  ۱۹۹۲(. آلمون )۴۰۱،  ۱۹۹۵، 1گیرد )اورماچرها را با کل جهان در نظر میحال رشالالد و ارتباطات میان انسالالان 

معتقد اسالت اشالتاینر بیشالترین تأکید را بر ساله فعالیت روح بشالر نهاد: فکر کردن، احسالاس کردن و اراده کردن. او تفکر را 

ها های ارادی را به اندامها، یا به تعبیر او سالیسالتم ریتمیک، و فعالیتبه م ز و سالیسالتم عصالبی، احسالاس را به قلب و شالش

نحو وسالالیعی با یکدیگر ارتباط درونی هم دارند. سالاله حوزه در عین تمایز، به  و سالالیسالالتم متابولیک مرتبط دانسالالت. این

صالالورتی بی اشالالکال در حال فعالیت گوییم، مقصالالود آنسالالت که این سالاله بعد بهکه ما از تعادل شالالخص سالالخن میزمانی

 هماهنس با یکدیگرند.  

 های زندگیتماس کودک با واقعیت -د

در دیدگاه پیاژه، فعاالن تربیت کودک را به این نتیجه رسالانده بود، که تماس   ای دیدن رشالد کودکتفسالیر اولیه از مرحله

هایی پس از کودکی موکول شالالود، اما آنچه که بعدتر در رویکردهای تربیتی  کودکان با مسالالائل واقعی زندگی باید به دوره

های زندگی مواجه شالوند و از ا واقعیتنحوی بخواه بیشالتر مورد تأکید قرار گرفت، آن بود که کودکان باید بتوانند بهتحول

 تدریج درک و تلقی خود را از امور شکل دهند.  زاویه دید خود به

نحوی ایزولاله و محور  طور کاله در بخش تربیالت نیز اشالالالاره شالالالد، در رویکرد رجیوامیلیالا آموزش نبالایالد بر هر کودک، بالههمالان 

تر ها، محیط مدرساله، اجتماع، و جامعۀ بزر گر کودکان، مربیمتمرکز شالود. در عود، باید او را در ارتباط با خانواده، دی

مرابه شالهروندانی فعال و با  بنگرد. این رویکرد برمبنای به رسالمیت شالناختن همین ارتباط و تعامل اسالت که کودکان را به

نگرد  عنوان اعضالالالای مسالالالتقلی در جمع مشالالالارکت کنندگان در پیش دبسالالالتان میحقوق معین ]حقوق شالالالهروندی[، به

 (.  ۲۵،  ۲۰۰۳)گاندینی، اتریج و هیل، 

شالالود. در واقع، زندگی روزمره در در رویکردهای اسالالکو  نیز به مشالالارکت کودکان در کارهای روزمره گروهی تأکید می 

 (.  ۲۲یابد )هومان و ویکارت،  مقام بستر مقوم تربیت و نیز بستر زیست کودک، اهمیت می

 دکهای معطو  به رابطه مربی با کوانگار ه-

هالا از مربی و رابطاله وی بالا کودک اسالالالت کاله در هالای مهم رویکردهالای جالدیالد در تربیالت کودک، انگالاره آن یکی دیگر از مؤلفاله

 گیرد.  این بخش مد نظر قرار می
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 وگوگفت  -و

مشالالالارکتی دیالدن تربیالت و اهمیالت یالافتن نقش کودک در فراینالد تربیالت، رویکردهالای جالدیالد تربیالت کودک را باله سالالالمالت  

(،  ۲۷،  ۲۰۰۳دهالد. در رویکرد رجیو امیلیالا )گالانالدینی، اتریج و هیالل،  متربی سالالالوق می-دن رابطاله مربیوگویی شالالالگفالت

وگو در قالب گروههای آید. در این رویکرد، گفتای اسالاسالی برای دسالتیابی به یادگیری و درک به شالمار میوگو مؤلفهگفت

ابی نتایج عملی و راهی برای دسالالتیابی به درک صالالورت بازبینی و ارزیشالالود؛ بهها پیگیری میتشالالکیل شالالده حول پروژه

 عمیق است.  

رویکردهای اسالکو  نیز در همراهی عمل و تامل با رویکرد رجیوامیلیا هم داسالتان اسالت و بر این باور اسالت که عمل، به 

بل فکری واسالالالطۀ خود، باید با آن ارتباط متقاتواند برای یادگیری کافی باشالالالد. کودکان برای درک جهان بیتنهایی نمی

منظور ایجاد ت ییرات و تأثیرات، و برقرار کنند. بنابراین یادگیری فعال، هر دو بعد فعالیت بدنیع ارتباط متقابل با اشالیاا به

شالود )هومان و ویکارت، تری از جهان، را شالامل میفعالیت ذهنیع تفسالیر این تأثیرات و تطبیق این تفسالیرها با درک کامل

شود. هومان و ویکارت، ضمن سخن از نقش  وگو محقق مید از یادگیری، بعد دوم در ضمن گفت(. از میان این دو بع۱۷

شالالالمالارنالد. برای نموناله، از منظر وگویی را نیز بر میهالای گفالتوگو در تعمیق این فعالالیالت ذهنی، انواعی از موقعیالتگفالت

ودک در حال توصالیف کاری اسالت که دارد  تواند دربارٔه تجارب معنادار شالخصالی باشالد، مرل وقتی که کوگو میآنها، گفت

دادن  تواند در قالب گوشوگو میخواهد از امور و وقایع تعریف کند. نوع دیگری از گفتدهد یا هنگامی که میانجالام می

تواند دربارٔه احسالاسالات شالخصالی  وگو میها شالکل بگیرد. نوع دیگری از گفتوگو دربارٔه آن به داسالتانها و اشالعار و گفت

 باشد.  

 وگو با وجود حضور زمینه ای در رویکرد والدورو ، در آن چندان محوری نیست.  این گفت

 گامی  هم -ه 

گرفتند،  ای ساللسالله مراتبی و اقتدارگرایانه میان مربی و کودک در نظر میدر حالیکه رویکردهای سالنتی به تربیت، رابطه

عنوان ها به. برای نمونه، در رویکرد رجیو امیلیالا، مربیکننالدرویکردهای جدید نوعی از تعالامل و همراهی را پیشالالالنهالاد می

اند. در رویکرد والدور  نیز  ها در حال یادگیریشالالالوند که در کنار کودکان و همراه با آن هایی در نظر گرفته مییادگیرنده

هالای فردی و ت فعالالیالتانالد و سالالالعی در هالدایالانالد، نرم امالا قالاطععنوان راهنمالایالان اخالقی کاله مورد تقلیالد کودکالان مربیالان باله

هالا و باله اجرا درآوردن سالالاله قالانون طالیی اشالالالتالاینر دارنالد کاله  گروهی کودکالان و فراهم کردن شالالالرایط برای تقلیالد آزادانالۀ آن 

. با عشالالق به ۲آید به اسالالتقبال هر کودک بروید.  با احترام و قدرشالالناسالالی به دنیایی که کودک از آن می  ۱اند از: عبارت

. کودک را به سالمت آزادی حقیقی که متعلق به انسالان اسالت هدایت کنید. )الگوهای جهانی آموزش  ۳کودک بیاموزید.  

گامی و رشالد و چنین فضالایی اسالت که هم (. در۱۱۹و   ۱۱۸محمد احمدی قراچه، پیش از دبسالتان؛ پریسالا حبیبی، علی

 شود.یادگیری کودکان، مربیان و والدین میسر می

 های مشاهده شده در عمل و باورهای بیان شده در مصاحبهها در موقعیتتحلیل انگاره

ای  ای آموزشالی مورد تحلیل قرار گیرند و در عین حال، موقعیتهدر مطالعه حاضالر تالش شالده تا اسالناد مختلف مجموعه

آموزان انجالام شالالالده  وگوهالایی نیز بالا مربیالان و والالدین دانشیالادگیری در آن مورد مشالالالاهالده قرار گیرنالد. عالوه براین، گفالت
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سالاعت نفر مشالاهده اسالتنباط   ۸۴اند از های مشالاهده شالده که در پژوهش حاضالر مورد اسالتفاده قرار گرفتهاسالت. موقعیت

وتربیت صالورت گرفته اسالت و در جلسالات تحلیل مورد ارزیابی و تحلیل علیماند که توسالط چهار نفر از افراد آشالنا به تشالده

هایی صالالورت گرفته و مورد تحلیل جمعی قرار قرار گرفته اسالالت. همچنین با پنج نفر از مربیان مؤثر مجموعه، مصالالاحبه

نگاره از تربیت، ها در سه بخش اگرفت. نتایج کدگذاری و تحلیل و ارزیابی مضالامین مطرح شالده در مشاهدات و مصاحبه

 دهد:  انگاره از کودک و انگاره از مربی، نتایج زیر را نشان می

 های جنسیتی/اجتماعی/ در بافت نامتوازن تالش برای فار  ساختن تربیت از کلیشه -الف

مجموعه مذکور در سالالطن باور، تالش کرده اسالالت تا تربیت را فار  از مرزهای جنسالالیتی، سالالالمتی، اجتماعی، مذهبی،  

صالادی تعریف کند و به پیش ببرد. از این رو، حضالور کودکان دارای نیازهای ویژه و بیمار در کنار کودکان سالالم، حضالور اقت

ها از اقشالار مختلف اجتماعی/اقتصالادی و مذهبی یکی از ویژگیهایی بود که در دختران در کنار پسالران، حضالور خانواده

ها، که دسالالت نوشالالت یکی از مربیان مجموعه در مورد کارگاه  اشالالتشالالد. برای نمونه در یکی از ناب نگمجموعه دیده می

ها پاسالب خوانیم: ا...حر  من اینه که بیایم در کنار هم و به کمک هم به این پرسالشیکی دیگر از همکارانش اسالت می

ویم؛  تونیم با هم مخالف باشالالیم اما حر  همدیگه رو بشالالنها از هم دور باشالاله؛ میبدیم حتی اگه دیدگاهمون فرسالالنس

های  تونیم دور باشالیم اما دوسالت که این خودش نوید نزدیکی هاسالت؛ ااگر  و تنها ااگر  نیم نگاهی به تاریب و گزارهمی

دهم کاله تو حرفالت را بزنی! ...  . همچنین در اسالالالنالاد  تالاریخی مرالل این بنالدازیم: امن بالا تو مخالالفم، امالا جالانم را می

های فرهنگی از نظر مجموعه، افراد مجموعه هسالتند های فرهنگی . آینههرود به نام اآینمجموعه از مفهومی سالخن می

تواننالد نمالاهالایی مختلف از فضالالالای انالد و میکاله هر یالک متعلق باله پالایگالاهی اجتمالاعی/فرهنگی/مالذهبی/ اقتصالالالادی

هالا و ههالا را در فضالالالایی متنوع از این ایالدفرهنگی/اجتمالاعی/مالذهبی/اقتصالالالادی را برای کودکالان باله نمالایش بگالذارنالد و آن 

توان هم زیسالتی انسالانی را در چنین فضالایی تجربه  ها نشالان دهند که چگونه میها قرار دهند. همچنین به بچهزیسالت

 کرد. 

هالای فرهنگی،  شالالالونالد این آینالهای و کالن وجود دارنالد کاله بالاعالث میرسالالالد عواملی فرامجموعالهدر عین حالال باله نظر می

های خاصالی  ها، باعث شالده تا طیفهای این مجموعهجامعه نباشالند. دغدغههایی تمام قد و نماینده وضالعیت واقعی  آعینه

 در دو سالر طیف
 
ها داشالته باشالند و همین مسالالله،  ها قرار دارند، تمایل بیشالتری به این نوع مجموعهاز جامعه که عمدتا

صالالالورت منطقی،  توان گفالت بالهسالالالازد. در این میالان، میهالا را بالا دشالالالواری مواجاله میتنوع دیالدگالاههالای موجود در آن 

های مذهبی متناظر خویش، توفیق بیشتری در تکوین تربیت رها  های غیرحساس به مذهب نسبت به مجموعهمجموعه

 اند.  ها را داشتهاز کلیشه

 مشارکتی دیدن تربیت -ب

مشالالارکت در این مجموعه، نقشالالی اسالالاسالالی دارد. مشالالارکت والدین، کودکان و مربیان در جریان تربیت، از جمله موارد 

های سالالاله در برنامههای پنجای از مشالالارکت بچهشالالود. نمونهها دیده میپرتکراری اسالالت که در مشالالاهدات و مصالالاحبه

گه بیاید بشالینید و برنامه امروزتون رو ها میپریسالا به بچهشالان در مشالاهدات آمده اسالت: ا در ابتدای کالس خاله روزانه

دن.  هایی رو که دوسالت دارند در طول روز داشالته باشالند پیشالنهاد میشالن و برنامهها کنار خاله جمع میبنویسالید. بچه

نه و اسم کسایی رو خوان در اون برنامه حضور داشته باشند یا کنه که آیا میها سالؤال میتک بچهخاله هر برنامه رو از تک
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ها نویسالاله. هیو اجباری در شالالرکت در هر یک از برنامهای شالالرکت کنند در مقابل اون برنامه میکه تمایل دارند در برنامه

خوانی، بازی ستاره الرا، کاردستی)خانه(، کارگاه و حیاط، باغبانی، چاله صورت کتابنیست. در نهایت برنامه اون روز به

گوید: ا اینجور نیسالالت که اگر قرار اسالالت یک د . همچنین در بخشالالی از مصالالاحبه، مربی میشالالوآب کنی نوشالالته می

هایی بین ادمها وجود دارد بین مرد و زن بزر  و تصالالمیمی بگیریم چون من آگاه تر هسالالتم، رای بیشالالتری دارم. تفاوت

رند، یکی بیشالالتر بلد اسالالت یکی کمتر،  ها با بزرگترها فرق داها با هم متفاوتند، بچهکوچک، تفاوت را بهش قائلیم و بچه

نامیم . مشالالارکت والدین در مجموعه سالالنگی میها تمایز نیسالالت که یک امتیاز بیشالالتری دراد. این را همولی این تفاوت

 شود.  های پژوهشی و تفریحات و در واقع، در پشت صحنه آموزش دیده میبیشتر در سطوح مدیریتی، کارگروه

 و زندگیارتباط تنگاتنس تربیت  -ج

هایی چون باغبانی، نجاری، آَشالالپزی در برنامه در مجموعه، بسالالیاری از فعالیتها برگرفته از زندگی واقعی اسالالت. فعالیت

حضالالالور جدی دارند و برخی موضالالالوعات علمی چون ریاضالالالی و علوم در بسالالالتر همین فعالیتها آموزش داده و یاد گرفته 

ها در سالاله گروه در، دیوار و پنجره تقسالالیم شالالده بودند. پرینان و چهشالالوند. برای نمونه در مشالالاهدات آمده اسالالت: ا بمی

شالیما و هیژان در حال سالاخت در بودند و احسالان و شالهریار و مانی هم مشال ول جوشالکاری دو تا میله بودند و آتریسالا هم 

و چوبها را برش زد و هایی را برداشالت و به اتاق کارگاه رفت و دسالتگاه برش را روشالن کرد که در پروژه پنجره بود تکه چوب

خوانیم: ا  داد . همچنین در مشالاهده ای دیگر میها را به هم جوش میاحسالان هم دسالتگاه جوش را روشالن کرد و میله

ها میده و میگه وایلیا  ها یادتونه ایلیا هفته پیش برای آشالپزی امروز رای گرفت . خاله یه کتاب آشالپزی به بچهخاله: بچه

تونید یه غذا رو انتخاب کنید تا مسالالول بشالید و یه هفته دیگه درسالت کنیمو . شالما هم میمسالالول آشالپزی امروز شالده  

کنیم که زبان باید در موقعیت واقعیش اتفاق بیفتد. همچنین در مصالاحبه نخسالت آمده اسالت: ا دررویکرد ما ما فکر می

که بتواند انگلیسالالی حر  بزند، این اگر یک مربی کارگاه داشالالته باشالالیم که بتواند انگلیسالالی حر  بزند یا مربی آشالالپزی 

 آموزش
 
رود زبان هم از این قاعده کنیم لطفشالالان از دسالالت میها را وقتی شالالبیه سالالازی میبهترین اتفاق اسالالت. اسالالاسالالا

 مسترنا نیست. اگر زبان در کنار باغچه یا اشپزخونه جریان پیدا کند این بهترین حالت است . 

 ست اندرکاران و ذی نفعان جریان تربیتضعف در به رسمیت شناختن حقوق همه د - 

شالود و از سالوی دیگر، به ها را شالامل میگیریبه رسالمیت شالناختن ذی نفعان تربیت، از یک سالو حضالور کودکان در تصالمیم

رسالمیت شالناختن حقوق مربیان و والدین را. وجه نخسالت و وجه سالوم ماجرا در مؤلفه مشالارکت مورد ارزیابی قرار گرفت و 

ها موارد معالدودی از توجه به این اصالالالل دیده گیرد. در مشالالالاهدات و مصالالالاحبالهجه دوم، مد نظر قرار میدر این بخش، و

 آروم تر حر  بزن . ا  شالالود. از جمله در مشالالاهدات آمده اسالالت: اخاله گفت من دارم با صالالدات اذیت میمی
 
شالالوم لطفا

با صالدای بلند حر  بزنم. دیروز تو خونه کردم چون صالدای همهمه بلند بود مجبور شالدم  خاله فاطی: دیروز من فکر می

کنم چون توی آزمایشالگاه تعدادمون زیاده همهمه حالم خوب نبود و اصالال  این اتفاق برایم خوشالایند نیسالت. من فکر می

ها نیم سالالاعت بیشالالتر تو رها باشالالیم و شالاله و سالالوا تفاهم و دلخوری ممکنه مشالالکل پیش بیاد. به نظرم رسالالید یکشالالنبهمی

 ها آنچنان پررنس نیست.  ها و مشاهدهکم در مصاحبهر بیان . اما این اصل دستدنبالتون دیرت

 محوریت کودک و عالئقش در تربیت -ح
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هایی از مشالاهدات که در های تربیتی مبتنی بر عالئق کودک شالکل بگیرد. نمونهدر این مجموعه تالش شالده تا موقعیت

گیرد. در بین فعالیتهای دهد، در اینجا مورد اشالالاره قرار میشالالان مینظر گرفتن عالئق کودکان در فعالیتهای تربیتی را ن

هالایی  هالا هم پیونالد دارد، برخی از مواقع، فرصالالالتهالا در برنالاماله روزاناله دارنالد و البتاله بالا عالئق بچالهروزمره و روتین کاله بچاله

( ۴سالت: ا پسالرها )ی گروه توانند فعالیتی را خودشالان آغاز کنند. برای نمونه در مشالاهدات آمده اها میهسالت که بچه

آورنالد و مسالالالابقاله کننالد، و مالاننالد مالاشالالالین در سالالالطن هالال باله حرکالت میهالای کوچالک را برداشالالالتاله، برعکس میصالالالنالدلی

کنند و یکی دو نفر بعد از تصالاد  رانندگی مردند؛( ولی شالهاب گفت: ماشالین من  دهند....در بازی با هم تصالاد  میمی

هالای  گیرد. وجود برنالامالهختلف یالادگیری، عالئق کودکالان مالد نظر قرار میهالای مایربالس داره. . همچنین در موقعیالت

هالا، نوعی از متنوعی چون اردوی طبیعالت، بالاغبالانی، کالارگالاه در برنالاماله و نیز تفویض اختیالار بخشالالالی از برنالاماله روزاناله باله بچاله

ها تا انتها دنبال  توسالالط بچه شالالود تا انجام یک کارزند. در عین حال تالش میبرنامه مبتنی بر عالئق کودکان را رقم می

خوانیم: اعمه: لیلیا و شالیما من امروز از کار شالما  ها تقویت شالود. برای نمونه در مشالاهدات میشالود و مسالالولیت در آن 

خوریم  خالالاله هالای هرزتون بالاقی مونالده بود. شالالالیمالا: خالالاله یعنی تیالک نمیراضالالالی نبودم. لیلیالا: چرا  خالالاله: هماله علف

تون داشته باشه در ای که توقع داریم باغچهتونه. عمه: اون بازدهیرزشی داره. مهم کار و باغچهها تیک چه افاطی: بچه

اینصالالالورت نالداره. خالالاله فالاطی: وقتی کاله کالارتون االن وضالالالعیالت منالاسالالالبی نالداره اگاله کالارتون زیالاد بود، بالایالد از یکی کمالک 

 ونید بکارید.   تها تموم نشه شما چیزی نمیگرفتید، تا تمومش کنید. اگه این علفمی

 گرایی در نوسان کل -د

گرایی را باله توانالد نوعی از کاللهالای مختلف ذهنی، بالدنی و دسالالالتی، هنری در برنالاماله روزاناله مجموعاله، میحضالالالور فعالالیالت

هایی خوانی از جمله فعالیتنویسالالالی و کتابهایی چون باغبانی، کارگاه، ریاضالالالی، آشالالالپزی، برنامهنمایش نهد. فعالیت

کنند. در عین حال آزادی انتخاب کودکان و نیز فضالالالای آزاد و تعاملی تأمین   گرایی رااند این کلکرده  هسالالالتند که تالش

گرایی را تحت تأثیر  تربیت، نوعی از سالیالیت و انعطا  در برنامه را به همراه خواهد داشالت و ممکن اسالت تا حدی این کل

لیت کامپیوتر )کامپیوتر مشالترک با آتریسالا دارند(، خیلی فعال بینیم: ا پرنیان در فعاقرار دهد. از جمله در مشالاهدات می

وگو و هایی برای گفتشالالالود که مربی تالشنیسالالالت و بی حوصالالالله و کالفه اسالالالت. . در عین حال، گاهی مشالالالاهده می

خط نالدارد و کمی بی   -: ا مالانی )خیلی تمالایلی باله نقالاشالالالیمرال  .  کنالدمیهمراهی بالا کودک و بالازگردانالدن او باله فعالالیالت  

تونی همه وقت آزادت رو نقاشالالی بکشالالی... ولی اگه فقط حوصالالله اسالالت(: میشالاله کل روز رو نقاشالالی بکشالالیم  خاله: می

توان گفالت بالا وجود صالالالورت کلی میتونیم هیو درسالالالی بخونیم و یالاد بگیریم.  از این رو بالهنقالاشالالالی بکشالالالیم، دیگاله نمی

گرایی را بر هم و آزادی عمل کودکان، گاه تعادل این کلگرایانه بودن رویکرد این مجموعه رد تربیت، سالالالیالیت برنامه کل

 زنند.  می

 وگو و همگامیگفت -ه

خواه پررنس های صالالورت گرفته در این مجموعه تحولهایی که در جریان مشالالاهدات و مصالالاحبهیکی از مهمترین مؤلفه

وگو اسالالالت. در موارد مختلف و با اهدا  مختلفی چون تبیین علالت انجالام فعالالیالت، توضالالالین قاعده،  اند، مؤلفاله گفالتبوده

خوانیم: ا علی: ها میته باشالد. برای نمونه در مشالاهدهوگویی با کودکان داشالپرسالش از احسالاسالات یا حل اختال ، گفت

ها )اشالالاره به خوراکی هوله  این میوهگید هلههوله چیسالالت  به چی میهوله خوب نیسالالت. خاله: منظورتان از هلههله
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فهمم. مواد افزودنی چیه  محمدحسالالن: چیپس و پفک هوله نمیسالالت  آخه من منظورتون رو از هلههولهشالالهاب( هله

    مرال  

 خندد.خورد و هی میرادین با ولع می

ترند ها خوشالمزهها حر  بکشالد اما گویا برگهو از بچه  کندمیبحث را کش بدهد و هی سالؤال و جواب   کندمیخاله سالعی  

زند، حر  و حر  می  کندمیقدر سالالالعی  خواهند از طعمشالالالان لذت ببرند تا حر  بزنند. خاله اینها بیشالالالتر میو بچه

هوله بخورند .  مزه اسالت فقط گاهی هلههوله خوششالود چون هلهرسالند و باالخره قرار میبه یک نتیجه می  کشالد تامی

وگوهالای متعالدد میالان کودکالان اسالالالت. برای نموناله نکتالٔه مهم دیگری کاله در این مجموعاله قالابالل ر یالت اسالالالت، وقوع گفالت

 بینیم.  می

ته اسالت. از منظر این مجموعه، تربیت به مفهوم یادگیری و ها مدنظر قرار گرفگامی و همراهی، در مصالاحبههمچنین هم

کنیم که تربیت مرل رشالد اسالت و چیزی اسالت که  کنیم. و احسالاس میرشالد نزدیکتر اسالت: ا مرل رشالد به تربیت نگاه می

بینیم. . تو این نگالاه تبیین از نظر مربی نمی  کنالدمیافتالد. و آن وقالت تعالاریف مالا ت ییر  طور غریزی و فطری اتفالاق میباله

گرده و یکی از این منالابع مربی کرده و دنبالال منالابع میتبیین نیالازی اسالالالت کاله بچاله دارد. و دنبالال پالاسالالالب باله این نیالاز می

: ا رادین، محمد  کندمیها، مربی ورود نشالالود. در بسالالیاری از موقعیتاسالالت . این مسالالالله در مشالالاهدات هم دیده می

زنن. خاله با خونسالالردی رو به اونا میکنه و میگه ممکنه دردتون بیاد  میحسالالن و شالالهاب با هم دعوا میکنن و هم دیگه رو 

اگاله این بالازی رو دوس نالداریالد تمومش کنیالد، من دیگاله چیزی نمیگم خودتون ببینیالد مشالالالکالل داریالد بالا این بالازی یالا نالهو  .  

ها پرسید استراتژی  و از آن  همچنین در برخی فعالیتها، از دور نظارت دارد: ا خاله فرزانه باالی سر شهریار و احسان رفت

خواهید جوش بدهید  و احسالان توضالین داد که این جای در است . یا نمونه دیگر: شالما چیه که این میلگرد را وسالط می

دهد و خاله معتقد  اش را به خاله میبا بطری مااالشالعیر یک ماشالین تزئین درسالت کند. طرح اولیه  کندمیاایلیا سالعی 

گوید الزم نیسالالالت چرد ماشالالالین تزئینی بچرخد و دربارٔه ابزاری که باید برای  رخد و ایلیا میچهای این نمیاسالالالت چرد

بیند کودک نیازمند کمک که می  کندمیکنند . مربی هنگامی ورود چسالباندن چرد اسالتفاده کنند صالحبت و بحث می

چسالباند و بهم می صالورت صاللیب با چسالب چوبیک شالمشالیر بسالازد دو چوب را به کندمیاسالت: ا محمد حسالن سالعی  

زند و بیند نمیتواند یک ضالالربه خودش به میب میخاله که می کندمیشالالود و خودش صالالا  ها میخش خم میها و باربار

 شود .  یک ضربه محمدحسن تا باالخره موفق می

گام با  بههای مسالالتقل و شالالخصالالی هم داشالالته باشالالند و چیزی را گامها پروژهشالالود که مربیدرعین حال، کمتر دیده می

 کودکان یاد بگیرند. 

 ها وتحلیل یافتهتجزیه

ای های تربیتی فلسالالفی ویژهخواه در تربیت کودک بر انگارههای پژوهش حاضالالر نشالالان از آن دارد که رویکرد تحولیافته

صالادی، های جنسالیتی، اقتها چون رها سالاختن تربیت از کلیشالهتأکید دارد. انگاره این رویکرد از تربیت بر برخی مؤلفه

مذهبی و اجتمالاعی به رسالالالمیالت شالالالنالاختن تفالاوت، مشالالالارکتی بودن جریان تربیالت، ارتبالاط تنگالاتنالس تربیالت و زندگی، به 

در جریان تربیت و زندگی تأکید دارد. همچنین انگاره این   -کودکان و بزرگسالالاالن  –رسالالمیت شالالناختن حقوق همه افراد 

گرایالاناله باله  عالیقش در جریالان تربیالت و زنالدگی وی، نگرش کالل  ای اسالالالت کاله بر محوریالت کودک وگونالهرویکرد از کودک باله
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هایی چون هم های زندگی اسالتوار اسالت. انگاره این رویکرد از مربی نیز بر مؤلفهوجود وی، تأکید بر تماس وی با واقعیت

 ورزد.  وگوتأکید میگامی و گفت

خواه، در هالای تکوین بخش رویکرد تحولگالارهموردکالاوی صالالالورت گرفتاله در این پژوهش، نشالالالان از آن دارد کاله از میالان ان

هالایی کاله بیشالالالترین ظهور و بروز را هالا بیشالالالتر و برخی کمتر حضالالالور دارنالد. از جملاله مؤلفالهمجموعاله مالذکور برخی مؤلفاله

هالایی چون تعالامالل و مشالالالارکالت در تربیالت، محوریالت عالیق کودک در تربیالت و نیز تالأکیالد بر همگالامی و انالد، مؤلفالهداشالالالتاله

انالد و از منالد و مجرب بهره بردههالا، از نیروی انسالالالانی عالقالهانالد. از آنجالا کاله این مجموعالهریالان تربیالت بودهوگو در جگفالت

مشالارکت والدین سالرخورده از نظام رسالمی آموزش نیز برخوردارند، فضالای همگرایی و مربتی از مشالارکت ذی نفعان در 

مالی فالراهالم  نالگالرشتالربالیالالت  فالقالالدان  هالمالچالنالیالن  عالالآیالالد.  مالحالوریالالت  چالون  گالفالالتهالالایالی  نالیالز  و  تالربالیالالت  در  کالودک  و ئالق  وگالوهالالا 

های اثربخش در فضالای متعین رسالمی با کتابهای درسالی از پیش تعیین شالده، معلمان در قالب فرورفته و فضالای همگامی

ها اسالالالتقبال کنند و صالالالورت معناداری از این مجموعهها، بهنظرانه، باعث شالالالده تا والدین و مربیان و بچهمدیریتی تنس

 ها وجود داشته باشد.  ه گری قابل توجهی روی این نگرشتمرکز و مطالب

معنای ها، به رسالالمیت شالالناختن حقوق همه افراد و نیز همگامی بههایی رهایی تربیت از کلیشالالهاز سالالوی دیگر، مؤلفه 

گرایانه به هایی چون چون نگرش کلهای یادگیری توسالط مربیان کمتر مورد تأکید اسالت. همچنین بینشپیگیری پروژه

ها به مشالالارکت و همراهی زیاد  وجود کودک نیز ممکن اسالالت در عمل با موانعی مواجه شالالود. به دلیل نیاز این مجموعه

ها و مربیان های اسالالاسالالی اسالالت که باید میان خانوادهها، یکی از مؤلفهها و نگرشها، ایدهنفعان، نزدیکی اندیشالالهذی

های واقعی، از تنوع اجتماعی برخوردار نباشالالند و همین جموعهشالالود تا موجود داشالالته باشالالد. همین امر، گاه باعث می

سالاز نوعی جانبداری در مجموعه شالود. از این رو، یکی از تواند با محدود سالاختن تجربیات زیسالته، زمینهعدم تنوع، می

یف  هایی را باید همین امر دانسالالت. از سالالوی دیگر، عدم صالالراحت در حقوق و وظاتهدیدهای پیش روی چنین مجموعه

صالالالورت صالالالریحی قالابالل  متقالابالل هماله ذی نفعالان موجود در جریالان تربیالت بالاعالث شالالالده تالا رعالایالت این حقوق و وظالایف، باله

 مشاهده نباشد.  

صالورت نسالبی و گرایی بهشالود تا کلخواه، باعث میهای تحولهای در مجموعهاز سالوی دیگر، سالیالیت و انعطا  برنامه

گرایی فاصالله گیرد. این امر، ضالرورت  ه در مورد یک کودک، رویکرد تربیتی از کلسالیال در فعالیتها مد نظر قرار گیرد و گا

 گرا در جریان تربیت شود. سازد تا مانع از دست رفتن رویکرد کلها را افزون میپایش فردی و جمعی برنامه

 بحث و نظر

ترین دشالالواری پیش روی ایران، مهمخواهی  داری جانب اعتدالل در رویکرد تحولرسالالد نگاه همه جانبه و نگاهنظر میبه

تالدریج باله پالاشالالالناله آشالالالیالل این رویکرد تبالدیالل شالالالود. همچنین نهالادیناله نبودن برخی از توانالد بالهآن بالاشالالالد. این تهالدیالد می

 های تربیتی در فضای جامعه و خانواده، مانع تحقق کامل آن در جریان تربیت است. مؤلفه

 فهرست منابع

خواه در ایران: مطالالعاله موردی اخالاناله یالادگیری رهالا . پالایالان وپرورش تحولگیری آموزش(. شالالالکالل۱۳۹۲حیالدری، زهرا )

 نامه کارشناسی ارشد. به راهنمایی محمد رضایی. تهران: دانشگاه علم و فرهنس.  



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

426 
 

(. الگوهالای جهالانی آموزش پیش از دبسالالالتالان. تهران: انتشالالالارات ۱۳۹۳حبیبی، پریسالالالا و احمالدی قراچاله، علی محمالد )

 ش.  سرو

Joseph, P. B. (2011). Cultures of curriculum. New York: Routledge.  

 Edwards, C.; Gandini, L. & Forman, G. (1998). The hundreds languages of children: The Reggio 

Emilia approach- Advanced reflection.  

Hohmann, M. ; Weikart, P. (1995). Educating young children: Active learning practices for preschool 

and child care programs. Ypsilanti, Mich.: High/Scope Press.  

Steiner, R. (1994). Theosophy: An introduction to the spiritual processes in human life and in the 

cosmos. Translated by Chaterine E. Creeger. New York: Anthroposophic Press.  

Uhrmacher, P. B. (1995). Uncommon schooling: A historical look at Rudolf Stiener, anthroposophy, 

and Waldorf Education. Curriculum Inquiry, 25(4), 381-406.  

  



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

427 
 

 پرورش معاصر ایرانواصول کنش اقتباسی ملثر در اصالح نظام آموزش

 های توران میرهادیبا نظر به تالش

 1مرضیه عالی

 2علی وحدتی دانشمند

 چکیده

هد  اصالالح نظام آموزشالی معاصالر در ایران را با  نویسالندگان در این مقاله تالش دارند تا اصالول کنش اقتباسالی مؤثر با 

توانالد منجر باله تحول نظالام آموزشالالالی  نظر باله تجربیالات توران میرهالادی تبیین کننالد. اینکاله چاله نوع ت ییر یالا اصالالالالحی می

های ایرانی شالود پرسالش اسالاسالی اسالت که این مقاله بر آن اسالتوار شالده اسالت. در این ایران مبتنی بر فرهنس و ارزش

های اصاللی کنش اقتباسالی در اصالالحات آموزشالی معاصالر تبیین  ای تاریخی، خاسالتگاهسالت به کمک مطالعهراسالتا، نخ

های اقتباسالی  عنوان کنشالگر اصالالحی که فعالیتشالده و سالپس با توسالل به تحلیل محتوای کیفی آثار توران میرهادی به

اند. اعتقاد به ماهیت سالالی اسالالتخراج شالالدهمؤثری در نظام تربیتی ایران به انجام رسالالانده اسالالت، اصالالول کنش مؤثر اقتبا

وتربیت و نقادی الگوهای مدرن در غرب، ساله اصلی هستند که  تکوینی الگوهای آموزشالی، اعتقاد به میراح تمدنی تعلیم

 های اقتباسی در اصالحات آموزشی باید مد نظر داشته باشند.کنش

 معاصر ایران، توران میرهادی   وپرورشاصالحات آموزشی، اقتباس آموزشی، آموزش  وانگان کلیدی:

 مقدمه و بیان مسئله

ها مشالاهده کرد ای را در تمام این تالشتوان عادت یگانهای اجمالی بر تاریب اصالالحات آموزشالی در جهان، میبا مطالعه

اا اسالت. در ها در نظام مبدسالازی آن های موفق سالایر کشالورها و وارد کردن و پیادهو آن هم عالقه به الگوبرداری از تالش

 هنگامی
 
گیرد دیگری  که تقلید و یا حتی اقتباس صالالورت میاین فرایند پرسالالشالالی مهم مطرح اسالالت و آن اینکه آیا اصالالوال

، آن هم نه از سالالر تظاهر بلکه از باب اقتضالالا   کندمیشالالود یا همواره لباسالالی خودی به تن  طور کامل در ما نمایان میبه

 
 
و فنون و دانش و علم تفاوتی جدی در میان اسالالالت. شالالالاید بتوان گفت ابزار و فنون را در این تأمل، میان ورود ابزار  قطعالا

 وارد کرد و از اینرو مهارت مربوط به آن را نیز بهمی
 
صالورت تقلیدی کسالب و به اجرا در آورد، اما در زمینٔه دانش و توان عینا

 نیست. اگر چه در این زمینه هم  دلیل تأثیر و تأثر محیط و بوم در آن، چنین امکانی فراهم معرفت به
 
صورت خلق به عموما

 پذیرد. های تقلیدی صورت نمیخالص و بدون رگه

مهم   . همٔه اعمالاست ترین غرایز انسان تقلید یکی از قوی  حس شناس فرانسوی، مالالالعتقد است( جامعه۱۹۰۳) 3تالالالارد

 مالالانع گیرد. هر کس به هر عملی دست بزند یا حتینمونه و مرال الهام می  یالالک ، ازدهدکه در زندگانی اجالالتماع رد می

شالده  این باور اسالت که سالاختمان اجتماع بر خصالایص فردی بنا نهادهاسالت. او بر  تقلید برخی امور شالود، در اثر  انالالالالجام

 
 m.aali@ut.ac.irوپرورش دانشگاه تهران. عضو هیات علمی گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش 1

 alivahdati@ut.ac.irوتربیت دانشگاه تهران. دانشجوی دکتر فلسفه تعلیم 2

3 Tarde 
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ها حس تقلید اسالت. بنابراین حتی گاهی صالناعات انسالانی نیز در مرحلٔه سالاخت از طریق تقلید از ترین آن کالالالاله مالالالالهم

اعی در نظران در حوزٔه تقلید اجتمشالناسالی نیز صالاحبطبیعت و سالایر امور زندگی صالورت گرفته اسالت. از منظر جامعه

کنش و رفتار بر این باورند که همانندسالالازی همواره در سالالطن اجتماع وجود داشالالته اسالالت. از نظر بوردیو افراد با ت ییر  

زننالد و با این های اولیاله در جهالت همالاننالدسالالالازی با زندگی جدید میوارهاجتمالاع و طبقالٔه اجتمالاعی دسالالالت به ت ییر عادت

های فرهنگی خود دسالت آموزند و به افزایش سالرمایهفتارهای جدیدی را میگیرد ر صالورت تقلیدی صالورت میت ییر که به

 یابند.  می

متعلق به   ۱۸۱۶/۱۸۱۷وپرورش تطبیقی  ای برای آموزششالالاید بتوان نخسالالتین اثر در زمینٔه اقتباس آموزشالالی را برنامه 

: ایک کندمیبارت مشالالهور را ذکر ، نویسالالندٔه انقالبی فرانسالالوی دانسالالت. او در این اثر خود این ع1مارک آنتوان جولین

های دیگر، دنبال آن چیزی اسالت که منجر به پیشالرفت کشالور خود سالیاسالتمدار دانا و مطلع، در توسالعه و پیشالرفت ملت

(. اما همان طور که سالالدلر در سالالخنرانی خود در سالالال ۱۳۷،.  ۲۰۱۵،  2نقل در فیلیپس  ۳۷،  ۱۹۶۴شالالود.  )فریز، می

های آموزشالی موفق  توانیم با سالرخوشالی در میان نظامگوید، اما نمیی آموزشالی موفق میهادر مورد مطالعٔه نظام  ۱۹۰۰

های دیگر جدا هایی را از شالاخهزند، گلی را از یک شالاخه و بر سالرگردان باشالیم، همچون کودکی که در باغی پرساله می

ده دسالالالت یابیم. نظام ملی آموزش  ها در خاک خانٔه خود، به یک گیاه زنکنیم و انتظار داشالالالته باشالالالیم تا با کاشالالالتن آن 

ها و نبردهای گذشالته اسالت.  )سالدلر، نقل شالده و سالختیهای فراموشهمچون یک موجود زنده اسالت که حاصالل تالش

 (۱۳۸،.  ۲۰۱۵در فیلیپس،  

( ایجالاد ۱کننالد:  هالای خالارجی ذکر میهالا از نظالام( نیز چهالار مرحلاله را برای اقتبالاس سالالالیالاسالالالت۲۰۰۳)  3فیلیپس و اوکس

سالازی. در مرحلٔه اول از این فرایند، نویسالندگان سالازی/ بومی( درونی۴( اجرا؛ ۳گیری؛ ( تصالمیم۲ها؛  یان ملتجاذبه م

دهنالد، ایجالاد تحول و هالایی کاله دیگران از یالک نظالام انجالام میعواملی از قبیالل نالارضالالالایتی داخلی، نتالایج سالالالوا در ارزیالابی

گرفته و همچنین تشالالکیل قواعد و قوانین جدید در رقابت در شالالرایط اقتصالالادی یک کشالالور، تحوالت سالالیاسالالی صالالورت

رسالد عمدٔه این دانند. به نظر میای و کشالوری را در ایجاد جاذبه برای یک نظام آموزشالی مؤثر میمقیاس جهانی، منطقه

 عنوان یکی از مظاهر تمدنی غرب مورد توجه سالیاسالتمدارانیوتربیت غربی بهاند تا تعلیمشالرایط دسالت به دسالت هم داده

هالای هالای درسالالالی و سالالالازمالان و روشمیرزا و امیرکبیر قرار گیرد و مربیالان ایرانی را در الگوگیری از برنالامالههمچون عبالاس

  .آموزش مجاب کند

دلیل مراودات و سالالفرها، تحوالتی مختلف را با عنصالالر  بر این اسالالاس همان گونه که قبال  ذکر شالالد تمدن ایرانی همواره به

های مطبوع و مطلوب در سالایر ملل را در رفع مسالائل تقلید اجرا نموده اسالت و بر حسالب نیازهای موجود در جامعه، شالیوه

سالالازی  ها و متناسالالبها گاه ابتکار شالالخصالالی نیز در تکمیل آن شالالیوه  کارگیری اینو مشالالکالت به کار گرفته اسالالت. در به

 ها با شرایط جامعٔه ایرانی لحاظ شده است.  شیوه

 
1 Marc-Antoine Jullien 

2 Phillips 

3 Phillips & Oaks 
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 سلاالت و روش پژوهش

توانالد منجر باله تحول نظالام آموزشالالالی ایران مبتنی بر فرهنالس و ارزش ایرانی شالالالود،  اینکاله چاله نوع ت ییر یالا اصالالالالحی می

ای که مقاله در صالدد های اسالاسالیجهت پاسالخگویی به آن اسالت. بر این اسالاس پرسالشای اسالت که این مطالعه در مسالالله

هالا برآمالده عبالارتنالد از آنکاله نخسالالالت، اقتبالاس آموزشالالالی در اصالالالالحالات آموزشالالالی معالاصالالالر ایران چاله پالاسالالالخگویی باله آن 

برای پاسالب به هایی داشالته اسالت  دوم، رویکرد توران میرهادی در اقتباس آموزشالی بر چه اصالولی اسالتوار اسالت  خاسالتگاه

ها، دسالت به اسالتنتاج و معنادهی به ای تاریخی صالورت گرفته و نویسالندگان برای شالناسالایی خاسالتگاهپرسالش اول مطالعه

(. جهالت پالاسالالالب باله سالالالؤال دوم، از میالان کنشالالالگران نظالام آموزشالالالی،  ۲۰۰۸،  1انالد )النالدیهالای تالاریخی خود زدهیالافتاله

های اقتباسالالالی مؤثری را در نظام تربیتی ایران به حی که فعالیتعنوان کنشالالالگری اصالالالالهای توران میرهادی بهفعالیت

(. بر اسالالالاس تحلیل اولیٔه متون  ۱۲۰،  ۲۰۰۸،  2انجام رسالالالانیده، مورد بررسالالالی و مطالعه کیفی قرار گرفته اسالالالت )گیون 

وگوها، واحد تحلیل در این پژوهش اصالول تقلید و کنش مؤثر در جای مانده از توران میرهادی شالامل نوشالتارها و گفتبه

بندی بر  نظر گرفته شالالد و مفاهیم نشالالانگر رویکرد اصالالالحی میرهادی از متون و اسالالناد مرتبط اسالالتخراج و پس از دسالالته

 مبانی کنش اصالحی و اصول متناظر با آن استخراج گردید.    اساس انتزاع موضوعی،

 ها کنش اقتباسی در اصالح نظام آموزشی ایران: عوامل و خاستگاه

هالای نظالام  شالالالود. این ت ییرات گالاه ریشالالاله در دگرگونیهالایی مختلف دچالار ت ییر میگونالهمسالالالائالل فرهنگی اجتمالاعی باله

ها و قوانین و شالاید فنون جدید را ایجاد  و روش  کندمیبازتاب پیدا   بومی محیطی دارد که بر روی عمل اجتماعی-زیسالت

آوری در جوامع جدید ایجاد کرده اسالالت تماس با جوامع مجاور اسالالت که بر  . شالالیؤه دیگر که کررت و تنوع حیرتکندمی

ه عاریت گیرد و ها را از فرهنس بیگانه بتواند فنون، محصالالوالت مورد اسالالتفاده و مصالالرفی و ایدهاسالالاس آن، فرهنس می

شالالود و تدریج شالالایع میو این رفتار به  کندمیآید که در آن ت ییراتی ایجاد ای پدید میسالالرانجام یا از زندگی خود جامعه

 جزا سالالالرمالایالٔه فرهنگی قرار میآیالد و یالا در آن جالامعاله اختراع میصالالالورت رسالالالم و عالادت در میباله
 
گیرد شالالالود کاله بعالدا

عنوان مرال افزایش جمعیت بشالر و نیاز به صالنایع ماشالینی و در نوع اول از ت ییر به (. بر این اسالاس۱۷۶،  ۱۳۷۰)مورن،

نوعی تقلید تلقی شالده اسالت.  گونی آن بهغیره نوعی تحوالت یکسالان را در جوامع ایجاد نموده اسالت که گاه خاصالیت هم

انالد کاله از واجهاله و تقلیالد پرداختالهان باله نقالد نوعی از مفکر روشالالالنبر این اسالالالاس از آغالاز ورود فرهنالس غرب باله ایران برخی 

ها دو نوع تقلید و ت ییر را وصالف و مورد ارزیابی  اند در این مواجههمنظر آنان مبتنی بر تقلید کورکورانه اسالت و سالعی کرده

ارها قلی هدایت این دو نوع از تقلید را با نام تقلید بولورسالد اشالاره به همین دو گونه دارد. مهدینظر میقرار دهند که به

 نامد.  و تقلید البراتوارها می

گیر اسالالت دو تمدن اسالالت یکی تظاهرات در بولوارها،  اش عالمادر این اوقات روزی به شالالاه عرد کردم تمدنی که آوازه

ها اسالت. گمان یکی تمدن ناشالی از البراتوارها، تمدنی که مفید اسالت و قابل تقلید تمدن ناشالی از البراتوارها و کتابخانه

 
1 Lundy 

2 Given 
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خورد و مردم  زار میاند آثاری که بیشالتر ظاهر شالد تمدن بولوارها بود که به کار اللهاین عرد من توجهی فرمودهکردم به 

 (  ۳۸۳،  ۱۳۷۴بندوبار خواستار بودند.  )هدایت، بی

وپرورش ایران، کنش اصالالالالحی قالدمتی طوالنی دارد. شالالالایالد بتوان مالدرنیزاسالالالیون و تجالددگرایی را امالا در نظالام آموزش

آغالازگالاهترمهم از منظر رینگر)هالای تالاریخی کنش اصالالالالحگری در نظالام آموزشین  ایران دانسالالالالت.  (  ۱۳۸۱وپرورش 

مدرنیزاسالیون و تجددگرایی در ایران دارای ساله دوره؛ مقدماتی، تأسالیس دارالفنون و مدرنیزاسالیون رضالاخانی اسالت. دورٔه 

خورد پس از آغاز نهضالالت  ایران به چشالالم میهایی از آن در تاریب  مقدماتی که پیش از شالالروع نهضالالت مشالالروطیت جرقه

توان گفت در این دوره، تجدد در ایران با آنچه که در اروپا و غرب  طوری که میوسالویی مشالخص یافت. بهمشالروطه، سالمت

 جوید. کم تمایل به تشابه بیشتری مییابد یا دسترد داده بود اشتراکات بیشتری می

را باید در اقدامات عباس میرزا در جهت اعزام دانشالالجویان به خارج از کشالالور های اصالالالح در نظام آموزشالالی  اولین رگه 

های حاصالل از سالفر این افراد یعنی سالفرنامٔه های نظامی را کسالب کردند، اما سالفرنامهدانسالت. این افراد در ابتدا آموزش

های آموزش اروپایی  از نظام  های ارائه شالدهعنوان اولین توصالیفمیرزاصالالن شالیرازی و سالفرنامٔه میرزامصالطفی افشالار به

سالالزایی در آغاز کنش اصالالالحی در نظام آموزشالالی مبتنی بر تقلید و اقتباس داشالالت. شالالیرازی که از روسالالیه به نقش به

ها دیدن کرده بود توجه زیادی نشالالان داد و بدنٔه انگلسالالتان سالالفر کرد در سالالفرنامٔه خود به مدارسالالی که در روسالالیه از آن 

 ها را به تفصیل شرح داد. سنجیدٔه آن آموزی و نظم انضباط دانش

عطف در اصالالحات نظام آموزشالی مبتنی بر اقتباس در تأسالیس دارالفنون نمایان شالد. اگر چه امیرکبیر با  دومین نقطٔه  

کردگان  هد  جذب سالی دانشالجو از طبقات برتر اجتماع آغاز به کار کرد. اما پس از آن اعتضالادالساللطنه تربیت تحصالیل

را به عموم افراد گسالترش داد و این گسالتردگی منجر به تقلیدگری در اقتباس از سالاختار نظام آموزشالی شالد.  در دارالفنون  

تر اگر چاله در رویکردهالای اولیاله هالد  انتقالال دانش بود، امالا در این تحول ثالانوی، اقتبالاس سالالالاختالار نظالام باله تعبیری دقیق

آموزشی با رویکرد اقتباسی شد. ایجاد عناصر اصلی نظام ای از اصالحات  آموزشی و فرایندهای آن، خود تبدیل به شیوه

بندی )اجازه(، ارائٔه گواهینامه و امتحانات عمومی به سالالبک اروپایی از جمله اولین این آموزش مدرن همچون نظام رتبه

 اقدامات بود. 

رضالالالاشالالالاه بود کاله  مرحلالٔه بعالدی اصالالالالحالات در نظالام آموزشالالالی مبتنی بر تقلیالدگری در دوران مالدرنیزاسالالالیون در دورٔه  

ای یافت، به مطالبهها و مجالت ظهور میان که بیشالالالتر در روزنامهفکر روشالالالنتجالددخواهی را از حالت تقالاضالالالا و مطالالبٔه 

حکومتی تبالدیل کرد. در این مرحلاله رضالالالاشالالالاه خود عمال  در عرصالالالٔه مدرنیزاسالالالیون گام نهاد و عالوه بر اصالالالالحات در 

 زشی در جهت مدرنیزاسیون دست زد. های مختلف اجتماعی به اصالحات آموبخش

زد. زیرا هد  اصاللی ای بود که بر کنش اصالالحی مبتنی بر تقلید فرهنگی دامن میگونهماهیت اصالالحات رضالاخانی به

های اجتماعی  غربی در سطن همٔه طبقات و گروهاصالحات گسترش طرز تفکر و نحؤه سلوک غربی و ایجاد رفتاری شبه

 بر گسالالترش سالالبک زندگی غربی  دهد که آن ها و تبلی ات رسالالمی و نهادی نشالالان مییبود. مروری بر سالالخنران
 
ها تماما

 کردند.  عنوان سبک زندگی مطلوب تأکید میبه

توان گفت اصالالحات مبتنی بر تقلید از پوسالتٔه بیرونی و ظاهری تمدن غرب، بدون توجه به تحوالت تاریخی بنابراین می

یژگی مهم این دوره اسالت. صالدیق که خود از مروجان شالیؤه آموزشالی غرب در ایران بوده های جامعٔه غربی، وو زیرسالاخت
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 به این شیؤه اصالح آموزشی انتقاد 
 
های قرن نوزدهم های فعلی که ترجمه پروگرامگوید: ابرنامهو می کندمیاست، بعدا

ای خای در این باب  ه اسالت مقالهکننده و غیرعملی اسالت که شالایسالتیکی از ممالک اروپاسالت به حدی سالنگین و خسالته

گاه معلمین وقت  نوشالته شالود. در این جا همین تذکر کافی اسالت که اکرر مواد تحصالیلی فعلی زائد بر اندازه اسالت و هیو

خورد و برعکس موادی کاله در زنالدگالانی مورد اتمالام برنالامالٔه هیو کالسالالالی را نالدارنالد. مواد این برنالاماله باله درد زنالدگالانی نمی

 (  ۱۹۵،  ۱۳۵۲د دروس فالحی و صنعتی و تجارتی در برنامٔه کنونی منظور نگردیده است.  )صدیق،  حاجت است مانن

وتربیت ایران تقلید همواره یکی از عناصالالر اسالالاسالالی در ایجاد  اگرچه همان گونه که قبال  گذشالالت در سالالیر تحول تعلیم

مختلفی در تحوالت آموزشالی رد داده اسالت، در تبیین  های  ت ییرات و یا به تعبیری اصالالحات آموزشالی بوده و به شالیوه

 دهنده به تقلید را شامل موارد ذیل دانست:ترین عوامل شکلاین پدیده شاید بتوان مهم

 شمول دانستن تجدد غرب . جهان ۱

اولین اخبار  عنوان  سالو بوده اسالت. میرزاصالالن شالیرازی بهسالازی هم معنا و همسالازی در ایران از ابتدا با غربیفرایند مدرن 

سالازی یکی دانسالته و راه برون رفت ایران از سالازی را با غربیمدرن   کندمیای که ارائه از نظام آموزشالی اروپا در سالفرنامه

های مختلف و از جمله صالنایع نظامی (. برتری اروپا در زمینه۶۹،  ۱۳۸۱)رینگر،  کندمیسالازی تصالویر مسالائل را در غربی

طلبان در و کارشالناسالان این امور برای آموزش آن به ایران را دو چندان کرد. در این میان اصالالحنیاز به ورود فنون اروپایی 

های ها اقدام کردند و تالشصدد کشف رموز توانایی اروپایی، به اعزام افراد به خارج از کشور و دریافت فنون موفقیت آن 

ها متفکران  گیری اولین دریافتیان منجر به شالالالکلاولیه برای شالالالناخت رمز موفقیت غربیان و شالالالکسالالالت و ناتوانی ایران

- ۱۸۳۴توان گفالت در مالدت زمالان میالان حکومالت فتحعلی شالالالاه )طوری کاله میایرانی از فرهنالس و مالدنیالت غرب شالالالد. باله

های اولیه ای از قرن نوزدهم بر ایران حکومت کردند گام( که در بخش عمده۱۸۴۸-۱۸۹۶( و ناصالالرالدین شالالاه )۱۷۹۸

فرهنگی از غرب برداشالته شالد و از این رو در این دوره، امسالیحیان از مزایای حقوقی سالایر رعایای ایران  در زمینه اقتباس

میالدی(   ۱۸۳۶)۱۲۵۱مند شالالالدند و اجازه ایجاد مدارس مذهبی همانند مدرسالالالٔه خسالالالروآباد ارومیه که در سالالالال بهره

   (۲۸،  ۱۳۷۵طور رسمی به بیگانگان داده شد.  )بهنام،افتتاح گردید، به

 عبداللطیف موسالالوی شالالوشالالتری از نخسالالتین ایرانیانی بود که دراین
 
العالم فراهم باره مطالب مهمی در کتاب تحفةظاهرا

های کرات از شالالگفتیهایی از علوم و فنون غربی آشالالنا شالالد و در تحفةالعالم بهآورده اسالالت. وی در هندوسالالتان با جلوه

هایی دربارٔه نظام سیاسی پارلمانی و دموکراسی جامعٔه های وی آگاهیعالوه در نوشتهدانش آنان سخن به میان آورد. به

ملت   –های جدیدی مانند حقوق دولت  های سالیاسالی و پدیدهغرب آمده اسالت که حکایت از توجه شالوشالتری به موضالوع

وذ ها و سالالالازمان دادرسالالالی و قضالالالایی مسالالالتقل از نفهای مفصالالاللی از مدارس و بیمارسالالالتان . او عالوه بر گزارشکندمی

پردازد و سالرانجام از های صالنفی و سالیاسالی میها و انجمنرانان به نهادهای مدنی دیگری مانند روزنامهپادشالاهان و حکم

گوید اما در این زمان عمدٔه االختیار بودن پادشالالاه و تشالالکیل شالالورا و خانٔه مشالالورت سالالخن میحاکمیت قانون و مسالاللوب

توجهی حکومت مشالالروطه نسالالبت به گرفت. ااین بیها انجام میهخانصالالورت سالالنتی و در مکتبها همچنان بهآموزش

دادند ایشالان وپرورش نوآموزان سالبب شالد سالالیان دراز در این دوره کسالانی که به تربیت فرزندان خود اهمیت میآموزش

ش آداب و سالبک روز گسالترگذاشالتند و روزبهها میها و امریکاییها و روسها و آلمانیرا به مدارس فرانسالویان و انگلیسالی

وپرورش، فرهنالس، صالالالنعالت و ( امالا همچنالان آموزش۳۳،  ۱۳۷۵زنالدگی اروپالایی در میالان ایرانیالان بیشالالالتر شالالالد.  )بهنالام،  

طوری که زمینه برای  کردند. بهای گرایش به غربی شالدن پیدا میطور فزایندهارتباطات، ارتش و سالاختار حقوق کشالور به
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اهم شالالد و منجر به آن شالالد که در دورٔه رضالالاخان اصالالالحات غیرمذهبی با  انجام اصالالالحات تجددخواهانٔه رضالالاخانی فر 

( تجددگرایی در این دوره بیشالتر متکی بر احسالاسالات بود تا عقالنیت،  ۱۳۷۱زعم کاتم )شالدت و حّدت انجام شالود. اما به

 فرما نبود.  و بر فرآیند اصالحات، عقالنیت چندان حکم

 های داخلی انی. ناکارآمدی نظام آموزشی رایج و نابسام۲

تر در اروپا  طلبان بر این عقیده بودند که آموزش به سالالبک کشالالورهای پیشالالرفتهدر اواخر قرن نوزدهم بسالالیاری از اصالالالح

تنها مسالائل آموزشالی بلکه مسالائل و معضالالت اجتماعی و سالیاسالی داخلی را حل نماید. از این جهت در این تواند نهمی

ای های ایران و روسالیه ایجاد کرده بود اصالالحات آموزشالی اهمیت عمدهی که جنسادوران و با توجه به معضالالت عدیده

هایی که در یافت. از طر  دیگر فعاالن آموزش و افرادی که خواهان اصالالالحات آموزشالالی بودند پس از موانع و شالالکسالالت

ت قانون اسالاسالی در ایران زمینٔه ایجاد نظام سالیاسالی مشالروطه در ایران متقبل شالدند بر این باور اسالتوار گشالتند که حاکمی

 نیازمند ارتقای سطن سواد عمومی مردم است.  

 نویسد:  ( در این زمینه می۱۳۵۲صدیق )

خواهند و پایدارترین و اسالالالتوارترین عامل ادر تمام ممالک متمدن تریاق هر دردی و داروی هر بحرانی را آموزشالالالگاه می

حسب مکان و زمان ناچار به ت ییر است اما بر حسب مکان مسالله  دانند. آموزشالگاه برت ییر و تبدیل جامعه را مدرساله می

در هلند اسالت با آنکه در چین اسالت با یکدیگر فرق کلی دارند ولی در مورد   مرال  روشالن و واضالن اسالت. آموزشالگاهی که  

زمان مسالالله چندان واضالن نیسالت. پس از آنکه در قرن شالانزدهم جنبش علمی ظاهر شالد، دانشالمندانی پدید آمدند که  

سالیاسالی... بلکه از   کردیم. نه تنها از لحاظطرز تفکر را ت ییر دادند... . ما تا چند سالال پیش در قرون وسالطی زیسالت می

مورد و تقید خشالک و اطاعت  وپرورشالی در قرون وسالطی بودیم. منظور از آموزشالگاه عبارت بود از تعصالب بینظر آموزش

وجه با مذهب اسالالم ارتباطی نداشالت... ولی از سالوم هیوگذاشالتیم و بهکورکورانه نسالبت به آنچه ما نام آن را مذهب می

همایون شالالاهنشالالاه مردم را وادار کرد کاری را که در اروپا از قرن شالالانزدهم تا قرن  حضالالرت... ارادٔه اعلی۱۲۹۹اسالالفند  

طور خالصالاله در یک جمله بخواهم بیسالالتم در طی چهارصالالد سالالال انجام شالالده در ظر  هجده سالالال انجام دهند. اگر به

- ۱۶۷ریزی شالالد.  )یمطلب را بگنجانم، باید عرد کنم در یک کشالالور ناتوان و بازمانده، یک مملکت نیرومند متجدد پ

۱۶۲  ) 

 های تربیتی . توجه به ترجمه در بازآفرینی نهادها و سنت۳

های آن ترین عواملی که در طول تاریب اصالالحات آموزشالی ایران بر کنش اصالالحی مربیان تربیتی و شالیوهاز جمله مهم

توان هم یران قرن نوزدهم را میسالالالازی در ا( مالدرن ۱۳۸۱طوری کاله از منظر مونیکالا رینگر )مؤثر بوده، ترجماله اسالالالت. باله

ها کوشالیدند نهادها و طلبان برای حل مسالائل مربوط به بازآفرینی نهادها و سالنتسالنس با فرایند ترجمه دانسالت. اصالالح

خصالالالوی در دوران وزارت  باله  –هالای خالارجی را باله موقعیالت و شالالالرایط ایران ترجماله کننالد. ادر زمالان محمالد شالالالاه  دیالدگالاه

اندیشالالی مذهبی شالالاه و صالالدراعظم به بسالالط علوم جدید، ترجمٔه کتب و گردآوری اطالعات نو آزاد–میرزا آقاسالالی  حاجی

(. در دوران  ۳۱،  ۱۳۷۷های آموزشالی گسالترش یافت.  )قاسالمی پویا،میرزا تا حدی در توسالعٔه نظامانجامید و شالیؤه عباس

هالای مختلف، گالذشالالالتاله از مالدرنیزاسالالالیون مجموعالٔه تحوالت اجتمالاعی و فکری اواخر دورٔه قالاجالار سالالالبالب شالالالد کاله گروه

ها و منظورهای متفاوتشالالان بر سالالر اهمیت ترجمه، به توافق برسالالند. ابرای نمونه حتی سالالیدحسالالن مدّرس،  خاسالالتگاه
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ادایره  روحالانی مالدافع سالالالنالت بیالان داشالالالالت کاله ارکن اعظم معالار  ،  هالای دینی، در نطق خود در مجلس چهالارم 

پنداشالالت، از وزیر به علوم غربی، اعزام دانشالالجو به فرنس را کافی نمیدارالترجمه  اسالالت. او که با توجه به نیاز ایرانیان  

های اروپایی را به کمک متخصالصالان خارجی آن علوم و علمای داخلی معار  خواسالت که با تأسالیس دارالترجمه، کتاب

مبالاحث علمالای   انگیزترین علم اروپایی دربه فارسالالالی در آورد. توجه مدرس به معالار  غربی تا آنجالا که علم حقوق، منالازعه

ورزیالد.  )هالاشالالالمی، تالأکیالد  ترجمالٔه متون حقوقی  بر لزوم  را مرالال زد و  از سالالالوی دیگر، ۵۶.  ۲،  ۱۳۸۹مشالالالروطاله،   .)

قلی بختیاری )سالردار اسالعد(، محمد مصالدق و سالیدحسالن  الملک(، علیمردانی همچون محمدعلی فروغی )ذکاادولت

شالالالده ترجماله افزودنالد. این در حالالی بود کاله متون ترجماله زاده کاله باله ترجماله نیز اشالالالت الال داشالالالتنالد، بر رونق جریالان تقی

گشالای مسالائل بومی و ارزشالی ایران باشالد. این متون اغلب برای پاسالخگویی به مسالائل انسالان غربی بعد توانسالتند راهنمی

 هیو
 
ی  کدام برا از رنسالالانس و حاکمیت تدریجی عقالنیت فردی و تجربی بر او نوشالالته شالالده بودند. مشالالکالتی که تقریبا

 بردارانه وارد فرهنس علمی و آکادمیک ایران شد.  انسان شرقی مطرح نبوده است، با نگاه گرته

 های توران میرهادی عناصر کنش مؤثر اصالحی با نظر به کوشش

وپرورش ایران پس از این دوران نیز  دلیل تداوم مسالالائل و مشالالکالت آموزشالالی، فرایند کنش اصالالالحی در نظام آموزشبه

وپرورش ایران شالالد اصالالالحات در سالالطن وسالالیع و . اگرچه در مروری که بر تاریب اصالالالحگری در نظام آموزشادامه یافت

توسالالالط حکومت مردان در نظر گرفتاله شالالالد اما اصالالالالحگری در ایران همواره کنشالالالگران فردی را نیز شالالالامل شالالالده که 

اصالالحی که توسالط کنشالگران در دوران  های وپرورش ایران باشالند. کنشاند منشالاا تحوالت ژرفی در نظام آموزشتوانسالته

عاری از تقلید نیسالت اما توانسالته ت ییرات مطلوبی را در نظام آموزشالی ایجاد کند و  کامال  مختلف رد داده اسالت اگرچه 

دو دسالالتٔه کلی تقسالالیم نمود:  توان بهامیدبخش مصالاللحان این عرصالاله باشالالد. در بررسالالی اجمالی، این اقدامات را مالالالالالی

هالایی کاله در پی انتقالال امر موردتقلیالد انالد؛ و حوزهموردت ییر از طریق تقلیالد بوده  ی بالازسالالالازی فرآینالدهالایی کاله در پحوزه

 توان در دستٔه نخست قرار داد.  شک توران میرهادی را میاند. بیبوده

 میرهادی: مروری کوتاه بر زندگی و آثار 

شالالمسالالی در هنگامٔه ویرانی و گرسالالنگی در اروپا، به   ۱۳۲۵، در سالالال جنس دوم جهانیتوران میرهادی با پایان گرفتن  

ایی در کالج  زمان در رشالالتٔه آموزش پیش از دبسالالتان و ابتدرفت و در رشالالتٔه روانشالالناسالالی تربیتی در سالالوربن و هم  فرانسالاله

وپرورش کودکان بود. ها، دسالالتیابی به نگرشالالی نو به آموزشترین دسالالتاورد این آموزشسالالوینه پاریس درس خواند. بزر 

شالناسالی و توران میرهادی در دوران تحصالیل در فرانساله از اسالتادان بزر  هنری والون و ژان پیاژه دو اسالتاد برجسالتٔه روان 

دبسالتانی و های پیشهای زیادی آموخت. او در فرانساله کار عملی با بچهرسشالناسالی کودک در سالدٔه بیسالتم، دشالناخت

آموزی پرداخت. ابتدایی را شالروع کرد. میرهادی پس از بازگشالت به ایران ازدواج کرد. سالپس به کار در کودکسالتان و زبان 

نمایی فرهاد را بنیاد نهاد. اش، کودکسالتان فرهاد و بعدها، دبسالتان و راهرفتهشالمسالی به نام برادر از دسالت  ۱۳۳۴در سالال 

های او در دوران بیسالت و پنج سالال سالرپرسالتی مدرسالٔه  ای از تجربههای تربیت  گردآمدهها و روشکتاب اجسالتجو در راه

 فرهاد است.  

داد و با اادارٔه مطالعات های تربیت مربی کودک در شالهرهای مشالهد، تبریز، رشالت و تهران درس میمیرهادی در کالس

های درسالالی نو در مدرسالالٔه  های درسالالی  در زمینٔه آزمایش کتابوپرورش  و اسالالازمان کتابهای وزارت آموزشو برنامه

http://www.hamshahrionline.ir/details/62630
http://www.hamshahrionline.ir/details/36796
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ریزی درسالالی دورٔه ابتدایی همکاری داشالالت. با یاری مجلٔه اسالالپیدٔه فردا  و با  های درسالالی و برنامهفرهاد و تدوین کتاب

برگزار شالد. در پی   ۱۳۳۹و   ۱۳۳۷،  ۱۳۳۵های در سالالهای کودکان  شالرکت فعال توران میرهادی، ساله نمایشالگاه از کتاب

فکران او، برای گسالالترش و پیشالالبرد هرچه  ها شالالورای کتاب کودک با تالش توران میرهادی و همبرگزاری این نمایشالالگاه

 تأسیس شد.    ۱۳۴۱بیشتر امر ادبیات کودکان در سال 

شالالالی میرهالادی را در مواجهاله بالا الگوهالای تربیتی  توان مبالانی اصالالالالحالات آموز بالا نگالاهی باله فلسالالالفالٔه تربیتی میرهالادی، می

 غیربومی در قالب سه عنصر زیر بازگو کرد: 

 . ماهیت تکوینی الگوهای آموزشی  ۱

عنوان یک اولین و تأثیرگذارترین عنصالالالر حاکم بر کنش اصالالالالحی میرهادی، برداشالالالتی اسالالالت که او از مفهوم تربیت به

نویسالد، برداشالت های تربیت میها و روشای که بر جسالتجو در راهیابنده دارد. میرهادی در مقدمهجریان روزآمد و تکوین

های تجربه  . نخسالت در بعد مفهوم تربیت، او معتقد اسالت: اسالالکندمیوجو  را در دو بعد مطرح  خود از مفهوم اجسالت

وتربیت یک جسالتجوی مداوم اسالت؛ جسالتجویی در درون و برون انسالان. این واقعیتی اسالت به من نشالان داده که تعلیم

 ها نیز یکسالالان نیسالالتند. پس در مورد هر انسالالانی مسالالاللهٔ انکارناپذیر هیو دو انسالالانی همانند نیسالالتند. شالالرایط و زمان 

و برای تربیتش چه  کندمیشالالالود. اینکه انسالالالان مورد نظر ما در چه شالالالرایط و زمانی رشالالالد  تربیت از نو مطرح میوتعلیم

( بعد دوم با نظر به ۱سازد.  )همان، وتربیت یک جستجوی مداوم میای است که از تعلیمهدفی را باید دنبال کرد، نکته

شالود  وتربیت وارد میتربیت اسالت: ا اما برای بزرگسالالی که در کار تعلیم  رسالالت معلم در قبال چنین برداشالتی از مفهوم

تر،  تر. منظور از راه پالاکوجو بعالد دیگری نیز دارد. این بعالد کنالدوکالاوی درونی اسالالالت برای انتخالاب راه بهتر و پالاکجسالالالت

هالا، اشالالالتبالاهالات،  هالا، عقالدههالا، ب ضهالا و افکالار و عواطفی اسالالالالت کاله دور از عالادتهالا و واکنشانتخالاب تمالام کنش

 کورکورانه باشالالالد.  )همان،  ها و تصالالالمیمات بیداوریپیش
 
( در پاسالالالب به این پرسالالالش که  ۲مطالعه و ناگهانی و یا احیانا

 مالاهیالت جسالالالتجوگرانالٔه تربیالت را یالادآور میتوان معلمی بالا چنین روحیالهچگوناله می
 
شالالالود: ا اگر  ای تربیالت کرد او مجالددا

وتربیت سالراسالر یک جسالتجو اسالت، سالتند به این مسالالله اعتقاد پیدا کنند که کار تعلیموتربیت هکسالانی که در کار تعلیم

توان گفالت چنین ( بنالابراین می۴.  )همالان،  کنالدمیهالایی برای تفکر و پیشالالالرفالت ایجالاد  خود انگیزهاین جسالالالتجو خودباله

باره و تام و تمام ینش یکشالالود که کنشالالگر اصالالالحی از گزوتربیت منجر به آن مینگرشالالی مبنی بر ماهیت تکوینی تعلیم

ای برای دسالالتیابی به مقاصالالد  الگوهای آموزشالالی دیگر پرهیز کرده و به این امر بیندیشالالد که هیو نسالالخٔه از پیش آماده

 .  1تربیتی وجود ندارد

 وتربیت . اعتقاد به میراح تمدنی در تعلیم۲

 
محور  ایجاد کرد. در شالکنی بسالیار دشالوار بود، سالیستم آموزشی مدرسه فرهاد را با ساختارشکنی نظام آموزشی امعلمکه سالنتاز این رو میرهادی در زمانی 1

تفکر دی سالعی داشالت  شالد. به این ترتیب توران میرهاآموز محسالوب میغیردرسالی رابط معلم و دانش  کتابشالد و  بسالیار مهم انگاشالته می کتابخانهاین مدرساله  

ای یک سالاعت برنامٔه کتابخوانی در مدرساله  به مطالعه در کودکان، هفتهرا در نسالل کودک و نوجوان و در جامعه تربیت کند. برای ایجاد عادت و عالقه   علمی

 شد. برگزار می

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
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ان معاصالر ایران که تحصالیالت دانشالگاهی خود را در خارج از فکر روشالنیکی از وجوه تمایز میرهادی در مقایساله با عموم  

حل بسالالالیاری از مشالالالکالت ایران در درون میراح تمدنی و فرهنگی آن نهفته اند، این عقیده اسالالالت که راهایران گذرانده

گوید: ادر دورٔه گونه مینامٔه کودکان و نوجوانان اینگیری فرهنساسالت. برای نمونه، در پاسالب به پرسالش از انگیزٔه شالکل

آمد خوب جوانی من نگاه بزرگان ایران بیشتر به جهان معطو  بود تا به ایران. در نتیجه آنچه از آمریکا و اروپا به ایران می

ان بودند کسالانی که نگاه به خارج از شالد نظیر آن در ایران سالاخته و اجرا شالود... در این میسالتایش بود! و سالعی میو قابل

دانسالالتند و متوجه جایگاه فلسالالفه، دین، ادبیات و هنر ایران شالالدند. این نگاه هم به گذشالالتٔه پرافتخار  ایران را کافی نمی

( او همچنین یکی از اهدا  تشالالالکیالل ۱۸۵،  ۱۳۸۹ایران.  )میرهادی،  معطو  گشالالالت و هم به شالالالرایط موجود جامعالٔه  

داند که کودکان ادبیات اصالیل ملی خودشالان را شالناخته و از آن الهام گرفته و بر اسالاس آن ا آن میشالورای کتاب کودک ر 

گوید:  های بومی کشالور این گونه می(. یا در جای دیگر دربارٔه ضالرورت شالناسالایی ظرفیت۱۳۹۲رشالد کنند )میرهادی،  

های آنان را یاد  ز اروپاسالالت و باید آموزشکنیم هر آنچه یادگرفتنی اسالالت اشالالناسالالیم و فکر میاما خودمان را خوب نمی

دانیم چطور از این ور دنیالا به آن ور دنیالا رفتاله اسالالالت. یعنی ما ها مال ماسالالالت و نمیبگیریم. در حالی که اصالالالل همالٔه این

( ثبت تجربیات مدرسالالالٔه فرهاد نیز از همین نگاه نشالالالالت  ۱۱۲،  ۱۳۹۲ها ادامه دادند.  )میرهادی،  متوقف شالالالدیم و آن 

های  وپرورش ایران را معلمحل مسائل آموزشایم، راهت: ابه اعتقاد همٔه ما که عمری در مدرسٔه فرهاد کار کردهگرفته اس

حل مسالائل ما در دیگر  ایرانی باید پیدا کنند. این بدان معنی نیسالت که ایران را از دنیا جدا کنیم. منظور این اسالت که راه

شالالدٔه های از پیش سالالاختهنیازی از به کار گرفتن فرمولعقیدٔه ما برای بینقاط دنیا نیسالالت، در کشالالور خود ماسالالت... به

بین بگالذاریم و از نو بررسالالالی کنیم.  ایم زیر ذرهکشالالالورهالای دیگر راهی نالداریم جز اینکاله کالارهالایی کاله خودمالان کرده

برخال  معاصالران خود   ها راخانهرو اسالت که او نظام آموزشالی سالنتی ایران با محوریت مکتب( ازاین۷،  ۱۳۷۶)میرهادی،  

ها را برگرفت و نقاط ضالالالعف آن را کنار گذاشالالالت بیند که باید آن که آن را یکسالالالره کنار گذاشالالالتند، دارای نقاط قوتی می

 )همان(.  

 شناسی الگوهای مدرن تربیتی واردشده از غرب . آسیب۳

پرورش مالدرن  واسالالالتعمالاری آموزش  وپرورش، توجاله باله مالاهیالتهالای درونی برای تحول در آموزشدر کنالار توجاله باله ظرفیالت

های آن برای فرهنس و مردم ایران، از وجوه شالاخص کنش اصالالحی میرهادی اسالت تا آنجا که  ایران و درک دقیق آسالیب

(. در نظر ۱۳۷۶خود او انگیزٔه اصالاللی تأسالالیس مدرسالالٔه فرهاد را مقاومت در برابر اسالالتعمار دانسالالته اسالالت )میرهادی، 

کرد: نخسالت، تخریب جایگاه و شالأن معلم از وپرورش ایران خود را در ساله وجه آشالکار میوزشمیرهادی، اسالتعمار نو در آم

هایی که دانش و ها و وارد کردن معلمطریق پایین نگه داشالالالتن حقوق، کم کردن سالالالاعات تدریس در پاسالالالب به اعتراد

گرفتند؛ دوم، تسالاللط بر  ب را میمهارت کافی برای تدریس را نداشالالتند و تنها از راه تملق و چاپلوسالالی جای معلمان خو

های آموزشالالی مدارس از طریق آغاز اصالالل چهار ترومن در ایران و فعالیت مؤسالالسالالاتی همچون  محتوای آموزشالالی و برنامه

پرورش و وهای مردمی در راسالتای توسالعٔه آموزشمؤسالسالٔه فرانکلین و بانک جهانی؛ سالوم، جلوگیری از گسالترش فعالیت

گونه با حجم کار  تحرک و ایسالتا، مدارسالی زندان ن(. او به وجود آمدن نظام آموزشالی بیبرطر  کردن معضالالت آن )هما

روح و تحکمی به همراه انضالباط شالدید را حاصالل اوصالله زدن زیاد برای معلمان و شالاگردان و به وجود آمدن فضالای بی

 فرانسالالوی بر آموزشنظام شالالبه
 
 به ( می۱۲وپرورش سالالنتی ایرانی  )همان،  اروپایی و عمدتا

 
دانسالالت. امدارس ما ظاهرا

تفکر فرانسالالوی بر    ]شالالبن   [کردند.  های درسالالی را از زبان فرانسالاله ترجمه میشالالد. کتابسالالبک مدارس فرانسالاله اداره می
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ای و طلبگی مالا را تالدریج جالای نظالام مکتالب خالانالهمحیط آموزشالالالی مالا حکمفرمالا بود. آداب معمول در آموزش فرانسالالالوی باله

داد. یعنی تالدریج جالای خود را باله نظالام آموزش باله سالالالبالک آمریکالایی میگرفالت... بعالد از جنالس جهالانی دوم این نظالام بالهمی

 سالالالازگار نبود  )همان،  ای بر روی وصالالاللٔه قبلی افزوده شالالالد. نظام امریکایی وصالالالله
 
(. در نظر ۱۲هم با فرهنس ما مطلقا

بر اسالالاس نمره، از نتایجی اسالالت که یکی از عوامل آن قبول  هاشالالایسالالتگیمیرهادی، گسالالترش فرهنس رقابت و تعیین 

 نظام آموزشی اروپایی و گسترش فرهنس مصرفی در میان مردم ایران بود )همان(. 

صالل سالوم از اصالول بنیادی مدرسالٔه فرهاد یعنی اعتقاد به فرهنس اصالیل ایرانی آشالکار دو مبنای اخیر یادشالده خود را در ا

: امعتقالد بودیم و هسالالالتیم کاله هویالت فرد را کنالدمیخوبی بالازگو نشالالالینی این دو مبنالا را بالهسالالالاختاله اسالالالت. میرهالادی، هم

العالادٔه آموزش زبالان  و باله همین خالاطر بالا گرایش باله سالالالمالت فرهنالس بیگالاناله، اهمیالت فوق  کنالدمیفرهنالس اصالالالیالل او معین  

توجهی  ها بر محیط مدرساله، بیهای فرهنگی جوامع دیگر و مساللط کردن آن خارجی از سالنین کودکسالتان، قبول ارزش

 (  ۲۰۷کردیم.  )همان،  به دین، هنر و فرهنس و آداب و رسوم و ادبیات و تاریب ایران را با تمام توان و نیرو رد می

 گیری نتیجه

های آموزشالالالی ای از اقدامات هدفمند در جهت حل معضالالالالت یا دغدغهآموزشالالالی را مجموعهشالالالاید بتوان اصالالالالحات  

ای  دانسالالت. اما اینکه کدام اقدامات در جهت بهبود وضالالعیت تربیتی این مرز و بوم اصالالیل اسالالت و کدام عاریتی مسالالالله

روری اسالت که کدام شالود. طرح این پرسالش ضالاسالت که منجر به تمایزبخشالی میان اقدامات مختلف در طول تاریب می

سالالاز بوده و کدام اقدامات از سالالایر ملل به عاریت گرفته شالالده و باعث اضالالمحالل  اقدامات برای نظام تربیتی ایران تمدن 

توان دربارٔه کلیت ت ییرات و اقدامات در هر نظام تربیتی مفهوم اصالالالت و عاریت را اند  اگرچه نمیفرهنس ایرانی شالالده

سالالالره اصالالالیل و یا  تواند یکرسالالالد با توجه به فرایند ایجاد ابداعات، هیو اقدامی نمیبه نظر می  طور مطلق به کار برد وبه

  کند میای به اخذ و اقتباس پرداخته اسالت. آنچه در واقع تمایز را روشالن سالره عاریتی باشالد بلکه هر نظامی تا اندازهیک

زشالی تقلید از جمله ابزارهایی اسالت که اگر چه های مختلف اصالالحات آمومیزان تصالر  و نحؤه آن اسالت. در میان شالیوه

های جدی را در پی تواند به پیشالالبرد نظام آموزشالالی کمک کند اما در صالالورتی که درسالالت به کار گرفته نشالالود آسالالیبمی

عنوان تکرار سالالادٔه یک عمل و انتقال فرم به نظام آموزشالالی بدون در نظر گرفتن خواهد داشالالت. به تعبیری تقلید اگر به

عنوان فهم  ناپذیری را برای نظام آموزشالالی در پی داشالالته باشالالد. تقلید بهتواند صالالدمات جبران عمل باشالالد می ج رافیای

تنها مفید بلکه بسالالالیار عمل و سالالالپس ایجاد اصالالالالحات و ت ییر بر مبنای آن و در نظر گرفتن فضالالالای ج رافیای عمل نه

 امری مذموم نیسالت اما آنچه د
 
ر این میان دارای اهمیت اسالت آن اسالت که تقلید نباید ضالروری اسالت. بنابراین تقلید لزوما

دهد تا کنون ها باشالد. بررسالی تاریب اصالالحات آموزشالی در ایران نشالان میهای فرهنگی تمدن مانع توسالعه و رشالد ارزش

های خای خود نسالبت به حل مسالائل های مختلف و دغدغهدر این عرصاله بازیگران مختلفی با اهدا ، منافع و برداشالت

های تربیتی در کشالالالوری و در جهالت رفع چالشاند. برخی از این تحوالت بر اسالالالاس نگالاهی درون شالالالی تالش کردهآموز 

 اند.  وطنی شکل گرفتههایی برون درون مرزها صورت گرفته و برخی دیگر با دغدغه

این مقاله در  های صالحین اصالالحات آموزشالی وجود نداشالته اسالت. اماتوان گفت نگاه جامع و یکدسالتی دربارٔه شالیوهمی

های اقتباس در اصالالالحات آموزشالالی و در بخش دوم با بازخوانی آرای تالش اسالالت تا در بخش اول به واکاوی خاسالالتگاه

هالای کنش توران میرهالادی، معیالارهالای تقلیالد مؤثر را باله دسالالالت دهالد. بر اسالالالاس تحلیالل متون منتشالالالر شالالالده از شالالالیوه

وپرورش ایران معاصالالالر کنشالالالی اسالالالت که اعتقاد به م آموزشاصالالالالحگری توران میرهادی، کنش اقتباسالالالی مؤثر در نظا
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.  کندمیهای وارداتی پرهیز های سالالراسالالری از جمله نسالالخهماهیت تکوینی الگوهای آموزشالالی داشالالته و از تجویز نسالالخه

شالناسالی الگوهای مدرن تربیتی وارد شالده از غرب پرداخته و بر اسالاس مسالائل بومی  همچنین چنین کنشالی به آسالیب

زند. همچنین کنش اصالالالحی اعتقاد به میراح هایی مطرح برای این مسالالائل دسالالت به اقدام میتبیین  ادراک شالالده و

وتربیت داشالالته و شالالناخت دقیقی نسالالبت به کلیت تحوالت تربیتی در جهان و غرب دارد. در نهایت باید تمدنی در تعلیم

، امکالان قالانونی برای فعالالیالت مربیالان هالای اصالالالالحی در نظالام آموزشالالالی شالالالودتوانالد منجر باله توفیق کنشگفالت، آنچاله می
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 نقش نخبگان ایرانی در اصالح نظام آموزشی ایران )مطالعه موردی دوره قاجار(

 •محمد منصوری مقدم

 ••طیبه ادریسی

 مقدمه

های مختلف سالیاسالی، اقتصالادی، اجتماعی و داری را در حوزهدامنهایران در قرن نوزده، ت ییر و تحوالت عمیق و جامعه

فرهنگی از جمله حوزه سالرزمینی، حاکمیتی، دینی و معیشالتی به خود دیده اسالت که بخش قابل توجهی از این تحوالت 

رنوشالالالت  نظیر بوده و بر سالالالانالد؛ امالا تحولی کاله شالالالایالد بتوان گفالت در نوع خود بیقالدر کفالایالت مورد بررسالالالی قرار گرفتالهباله

سالالالیاسالالالی، اقتصالالالادی و اجتماعی سالالالده بعد ایران نیز تأثیر بسالالالیار زیادی برجای گذاشالالالته و از قضالالالا کمتر مورد توجه 

ای به وقوع پیوسالته و آن انتقال از علوم قدیم به علوم دانان قرار گرفته، تحولی اسالت که در حوزه معرفتی و اندیشالهتاریب

 در معنای جدید آن است.   1مقاله، علم جدید بوده است. منظور از علوم جدید در این

ویژه ایرانیان در علوم طبیعی، به مدت چندین قرن رغم سالوابق درخشالان مساللمانان بهبنا بر اسالناد و منابع تاریخی، علی

های تر علوم جدید یا دقیقه در ایران به فراموشالالی سالالپرده شالالد و فعالیتفعالیت در وادی علوم طبیعی یا به تعبیر دقیق

ای مبتنی بود. این ویژه علوم مالذهبی و فرقالههالای مختلف بر آموزش علوم قالدیم، بالهورزی در حوزهشالالالی و انالدیشالالالهآموز 

هالا شالالالکالل فراینالدی بود کاله از نیماله دوم قرن پنجم هجری، یعنی دوره حکومالت ترکالان سالالاللجوقی و تالأسالالالیس نظالامیاله

گونه توجهی  هادهای آموزشالالی به علوم جدید هیوتری به خود گرفت. در واقع تا اواسالالط قرن نوزده در مدارس و ننهادینه

 پرداختند.  شد و صرفأ به آموزش علوم سنتی و مذهبی مینمی

های اروپایی به ایران و آشالالنایی ایرانیان با  از ابتدای قرن نوزده و با به قدرت رسالالیدن قاجارها، از یک طر  با ورود هیات

علوم جدید و اعزام تعدادی از جوانان ایرانی برای آموزش آن علوم به خارج از کشالالور و از طر  دیگر با تأسالالیس مدرسالاله  

بزر  و علمی دارالفنون، آموزش علوم جالدیالد در ایران آغالاز شالالالد کاله این فراینالد در اداماله بالا تالأسالالالیس چنالدین مالدرسالالاله و 

توان از م. می۱۹۲۴تا    ۱۸۵۰کنند در فاصالله سالالهای ه دیگر ادامه یافت. آنچنانکه برخی پژوهشالگران اشالاره میدانشالکد

هایی نظیر مشالیریه، همایونی، رشالدیه، شالر ،  تأسالیس چندین مدرساله و دانشالکده در ایران نام برد: مدارس و دانشالکده

دانشالالکده نظامی، مدرسالاله علوم سالالیاسالالی، دانشالالکده  ابتدائیه، ادب، کمال، لقمانیه، مظفریه، دانش، مدرسالاله زبان،  

(  ۱۳۳،  ۱۳۹۶؛ امیراحمدی، ۳۰۲ –  ۳۰۳، صالص  ۱۳۸۵کشالاورزی، مدرساله صالنایع مسالتظرفه و مدرساله حقوق. )ورهرام، 

گیری و آموزش علوم جدید و رشالالد فکری و بیداری افکار جوانان تأسالالیس این مدارس تأثیر قابل توجهی در روند شالالکل

ای به گسالالترش نظام جدید آموزشالالی  ایران چندان عالقهگذاشالالت. از آنجا که طبقه سالالنتی جامعهاین مرز و بوم برجای 

 
 فارس بوشهرعضو هیالت علمی گروه تاریب دانشگاه خلیج •

 فارس بوشهر.فارس، دانشگاه خلیجکارشناس ارشد تاریب مطالعات خلیج  ••

1. Science 
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شود، این است که چه علل و عواملی سبب روی آوردن ایرانیان به علوم جدید نداشت، سؤالی که در این مقاله مطرح می

 و یا نهادی بودند  شد و مهمتر از آن کارگزارن اصلی رشد علوم جدید در ایران عصر قاجار چه فرد

فرضالیه مقاله حاضالر این اسالت که در میان علل مختلفی که وجود دارد بیش از هر چیز، ناکامی و شالکسالت ایران در مقابل 

هالای خالارجی، نالاکالارآمالدی کالارگزاران علوم قالدیم در پالاسالالالخگویی باله نیالازهالای زمالاناله و همچنین فعالالیالت گسالالالترده قالدرت

به فراگیری علوم جدید گردید و در فرایند رشد و فراگیری علوم جدید در ایران   مبشران خارجی سبب روی آوردن ایرانیان 

اند که با بکارگیری دانش و سالرمایه خود در امر ها و نخبگان سالیاسالی الالالالال فرهنگی نقش داشالتهنیز تعدای از شالخصالیت

این موضالالوع با   شالالود تااند. در این پژوهش تالش میتأسالالیس مدرسالاله همت گماشالالته و به رشالالد علوم جدید کمک کرده

 وتحلیل قرار بگیرد.تحلیلی مورد تجزیه -گیری از رهیافت اسنادی ال تاریخی و مبتنی بر روش توصیفیبهره

 عنوان کارگزار آموزش علوم قدیم  خانه به. نهاد مکتب۱

نهادمند در م.، نظام آموزشالی حاکم بر ایران نظامی سالنتی و غیر ۱۹گونه که پیش از این گفته شالد، تا اواسالط قرن  همان 

ترین سالالالازمان تربیتی ایران بود در طول تاریب در امر آموزش  ترین و گسالالالتردهخانه بود. این نهاد که متداولقالب مکتب

ای،  داد. در چنین نظام آموزشالیها پس از ایجاد مدارس جدید نیز به حیات خود ادامه میفعالیت داشالته و البته تا سالال

خواندند. سالپس به خانه محلی درس میبایسالت ابتدا در مکتبشالت، شالاگردان میمراتب سالفت و سالختی  داکه ساللسالله

 توانسالتند وارد یک حوزه علمیه مشالهور بشالوند که خانه بزرگتری در مرکز والیت رفته و دسالت آخر میمکتب
 
در مراکز   غالبا

 (.  ۱۳۰،  ۱۳۹۶کردند )امیراحمدی،  شهری بزر  واقع بودند و در آنجا علما و فقهای بزرگی تدریس می

طور بود کاله تعلیمالات اولیاله برای کودکالان یالاد دادن حرو  عربی و حرکالات و هالا اینخالانالهنحوه آموزش علوم قالدیم در مکتالب

رسالالالید، خواندن قرآن ها به منظور خواندن قرآن بود. بعالد از مدتی که این تعلیم با موفقیالت به پایان میتلفظ صالالالحین آن 

شالالد. ولی کسالالانی  ی او ترتیب داده میگردید، مهمانی در خانهموفق به ختم قرآن میشالالد و هنگامی که کودک  آغاز می

های فارسالی مانند گلسالتان  گرفتند و به موازات آن خواندن کتابپرداختند، خوشالنویسالی یاد میکه به ادامه تحصالیل می

شالالالد.  شالالالاگردان تعلیم میسالالالعدی، تنبیه ال افلین، اخالق ناصالالالری، نصالالالاب الصالالالبیان، قابوسالالالنامه و نظایر آن نیز به 

ها آواز خواندن و شالالعر سالالرودن نیز جزو برنامه تعلیم بود که البته بیشالالتر اختصالالای به براین، در بعضالالی از مکتبعالوه

 خوانی و تعزیه داشالت و  مسالائل مذهبی، نوحه
 
شالد )باباصالفری،  خوانی اجرا میدر روزهای پنجشالنبه به شالکل نوحه معموال

۱۳۹۶  ،۱۷۳.) 

 شالالد.  شالالان معلوم میبندی وجود نداشالالت، تفاوت شالالاگردان فقط از سالالن و کتابها کالسخانهدر مکتب
 
در هفته   معموال

( در ۲۳۲،  ۱۳۸۶کردن بود. )مسالالالتوفی،  چهالار روز مخصالالالوی درس خوانالدن و دو روز ویژه تمرین و باله اصالالالالح دوره

خانه فلک و چوب و واجب بود و هر مکتبها موضالوعی بسالیار الزم  ها برای آموزش بهتر علوم، تنبیه بدنی بچهخانهمکتب

 خشالالونت( بسالالیاری از اولیاا، نه۱۳،  ۱۳۳۴،  ۱مخصالالوی داشالالت. )امید، ج
 
آمیز  تنها چندان واکنشالالی در برابر رفتار گاها

سالالپردند که اگر کودک  دادند، بلکه به اعتبار این گفتار قدیمی اجور اسالالتاد به ز مهر پدر  به معلم میاسالالتاد نشالالان نمی

 (.  ۹۸،  ۱۳۸۳شیطنت کرد یا درس نخواند او را خوب تنبیه کنند )راوندی،

 بایست به چند نکته اشاره شود: وتحلیل این نوع نظام آموزشی میدر تجزیه  
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ریزی آموزشالی، نظم و ضالابطه خاصالی  ای خای جهت هدایت و برنامه. نکته اول اینکه، به علت نبود سالازمان یا مؤسالساله۱

نبود. افراد در انتخاب مکتب و محل تحصالالالیل خود آزاد بوده و این امر به ذوق، سالالاللیقه و برداشالالالت  در امر آموزش حاکم

اعضالای هر خانواده بسالتگی داشالت. ضالمن اینکه سالن، زمان و طول مدت تحصالیل نیز تحت ضالابطه مشالخصالی نبود. هر  

به مکتب برای پسالالران  بینی شالالده بود، اما سالالن ورودسالالالگی پیش  ۷تا  ۶چند در عر  جامعه سالالن شالالروع تحصالالیل از  

نشالالسالالتند  سالالاله زانو به زانوی یکدیگر روی حصالالیر می  ۱۴سالالاله با محصالالل    ۴محدودیت چندانی نداشالالته و گاه شالالاگرد  

 (.۴۸،  ۱۳۵۳)فخرایی، 

 کننده داشالت.  از نظر فصالل، زمان و طول مدت تحصالیل نیز نظام اقتصالادی محل یا منطقه نقش تعیین 
 
افراد در  معموال

شالت محصالول فرصالت چندانی جهت آموختن نداشالتند. طول مدت تحصالیل نیز به توان محصالل در زمان کاشالت و بردا

توان گفت که یک آشالفتگی کامل در ( در مجموع می۹۰،  ۱۳۷۲فراگیری مطالب عرضاله شالده بسالتگی داشالت. )سالرمد،  

وزش اثر منفی  هالا وجود داشالالالت کاله این امر بالدون تردیالد بر کیفیالت تحصالالالیالل و آمخالانالهبرنالاماله آموزشالالالی افراد در مکتالب

 گذاشت.  می

آموختگان این مراکز نه تنها ها نداشالت، دانشخانه. نکته دوم، از آنجا که دولت دخالتی در کار مراکز آموزشالی و مکتب۲

های اداری ها در دسالالتگاههای حکومتی تعهد خدمت نداشالالتند، بلکه دولت خود را موظف به اسالالتخدام آن به دسالالتگاه

 اینکه حنمی
 
دیدند به مراکز آموزشالالی کمک های محلی هرگز خود را موظف نمیکومت مرکزی و یا حکومتدید. مضالالافا

 هالا خودکفالا بوده و  خالانالهنمالاینالد. بنالابراین، مکتالب
 
هالای مردمی و وجوهالات هالا و کمالکاز راه درآمالد حالاصالالالل از موقوفاله  عمومالا

 (.۱۰۴،  ۱۳۷۸؛ روششوار،  ۱۰۱،  ۱۳۸۳دادند )دنبلی،  شرعی به حیات خود ادامه می

ها در داران سالواد چندانی نداشالتند و نه تنها اغلب آن داران بود. تعداد بسالیاری از مکتب. نکته سالوم سالواد پائین مکتب۳

 یا  
َ

مدرساله طالب تحصالیل نکرده بودند، بلکه در مواردی ممکن بود به زحمت مکتب را تمام کرده باشالند. اینها اعم از مال

ها بیش از آنکه با اصول آموزش  دار تدریس کودکان و نوجوانان بودند. آن ا یا آخوند یا پیرمرد معمم عهدهمالباجی یا میرز 

و یادگیری آشالالالنا باشالالالند، سالالالعی داشالالالتند با زور و تهدید )اسالالالتفاده از چوب و فلک(، آنچه را که خود دانش و علم تلقی 

 (.۹۴۹،  ۱۳۷۲کردند، به محصلین خود تعلیم دهند )سرمد،  می

. ایراد بزر  دیگری که بر نظام یادگیری ایران در دوره قاجار گرفته شالده، تعداد زیاد روزهای تعطیل در آن بود. به گفته ۴

 (.۷۰۰،  ۲، ج۱۳۶۲برخی منابع، مدارس دوره قاجار سالی حدود شش ماه تعطیل بودند )کرزن،  

شد،  ن در شروع کار مطالب به زبان عربی عرضه میوتربیت ایران در این دوره، این بود که چو. مشکل دیگر نظام تعلیم۵

ها در ذهن کردند، به این ترتیب اگرچه آن مطالب برای سالالوار و بدون درک معنا و مفهوم حفظ میکودکان آن را طوطی

هالای زبالانی زنالدگی ای برای یالادگیرنالده نالداشالالالت. این وضالالالعیالت در منالاطقی کاله قومیالتمالانالد، امالا اسالالالتفالادهوی بالاقی می

های شالالالد و بعد به زبان فارسالالالی، درحالی که اقلیتها تدریس میدند حادتر بود. ابتدا مطالب به زبان عربی به آن کر می

 هیو آشالنایی با زبان فارسالی و عربی نداشالتند. این مسالالله سالطن یادگیری را بسالیار قومی نظیر ترک
 
ها در آذربایجان، اکررا

 گردید.کرد و سبب فرار اغلب محصلین از مکتب مییادگیری کم میآورد و انگیزه محصلین را برای پایین می

های نهاد های بارز فعالیتبایسالالت به آن اشالالاره شالالود، این اسالالت که یکی از ویژگی. نکته پایانی که در این مبحث می۵

علمای دینی   سالتیزی بود. هد  این نهاد در واقع بیشالتر تربیت نساللی از فقها وگرایی و عقلآموزشالی علوم قدیم، سالنت
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گرفتنالد قالادر شالالالونالد بالا افکالار و عقالایالد خردگرایالان، شالالالان فرامیهالایی کاله در طول دوره تحصالالالیاللبود کاله از طریق آموزش

فیلسالوفان و معتزلیون مبارزه کنند. بنابراین، توجه عمده این مدارس بر علوم و معار  دینی اسالتوار بود و کار علمی نیز  

ای الال آموزشی تا  های فقه، اصول، حدیث و علوم قرآنی بود. این گفتمان اندیشهرشتهو تحشیه آثاری در   تألیفمنحصر به 

 (.  ۲۷۳،  ۱۳۸۶پایان حکومت صفویه بر نظام آموزشی ایران حاکم بود )زیباکالم،  

 وتربیت در ایران دوره قاجار را به چند موردهای نظام سالالنتی تعلیمتوان مسالالائل و ویژگیبا توجه به آنچه گفته شالالد، می

طوری تا  مند شالوند، بسالیار محدود بود بهتوانسالتند از این تعلیمات بهرهمحدود و خالصاله نمود، او  عده کسالانی که می

درصالالد از جمعیت شالالهرنشالالین ایران سالالواد خواندن و نوشالالتن داشالالتند.   ۵قبل از رواج آموزش علوم جدید در ایران تنها  

وتربیت عمومی جامعه نداشالت و خود را ملزم به حمایت  در تعلیمبراین، دولت هیو نقشالی در این مدارس و در کل عالوه

ها  خانهنظرهای آن دوره جزو وظایف حکومت هم نبود. در نتیجه مکتبدید و این مسالالالله از دیدگاه صالالاحبها نمیاز آن 

 به هزینه مردم اداره می
 
گردید، بنابراین  یهای علمای طراز اول اداره مشالد و مدارس علمیه با عواید اوقا  و کمکصالرفا

شالالد. روحانیون حوزه تربیت را جزو حوزه خواسالالت در این امور دخالت کند و نه اجازه دخالت به آن داده میدولت نه می

توانسالالالتند منویات دینی خود را در جامعه ترویج نموده و بر  دانسالالالتند و از این طریق بهتر میاختیارات و قدرت خود می

 گذارند.فرهنس عمومی جامعه تأثیر ب

 . ضرورت کسب علوم جدید در ایران دوره قاجار۲

ها ای از این چالشهای متعددی مواجه شالد که بخش عمدهاز ابتدای به ساللطنت رسالیدن قاجارها، دولت ایران با چالش

جنبه سالیاسالی و امنیتی داشالت. ورود ناگهانی و نابهنگام ایران به عرصاله مناسالبات قدرت در سالطن جهانی، در حالی که  

های خارجی سالبب شالد تا ضالربات هیچگونه آمادگی برای حضالور در این عرصاله نداشالت، و رقابت شالدید و مسالتمر قدرت

ناپذیری بر پیکره سالالیاسالالی، اجتماعی و اقتصالالادی ایران وارد شالالود. بروز دو دور جنس عمده با همسالالایه قدرتمند  جبران 

شین، سبب شد تا مقامات دولت ایران جهت مقابله های آتشالمالی و نداشالتن یک ارتش منظم و منسالجم و مجهز به سالح

بالا حمالت و تهالاجمالات آن کشالالالور در پی حالامی خالارجی برآیالد. باله همین دلیالل دسالالالت یالاری باله سالالالوی فرانسالالاله دراز کرد؛ 

پروراند و درصالالدد آن بود که از طریق ایران و دسالالتیابی به ای که با ظهور ناپلالون بناپارت سالالودای هند در سالالر میفرانسالاله

نگلسالتان را از پای درآورد. لذا با انعقاد معاهده فین کنشالتاین نسالبت به ایران روی خوش نشالان داد و ژنرال گاردان هند، ا

نامه دیگری که بین روسالیه و فرانساله )عهدنامه تیلسالیت( را در رمس هیأتی روانه ایران کرد. اما این عهدنامه با انعقاد پیمان 

دید به انگلسالتان روی آورد که  لت ایران که چاره دیگری پیش روی خود نمیبه امضالا رسالید به فراموشالی سالپرده شالد. دو

هایی نیز روانه ایران شالدند. اما هیچکدام از ماحصالل آن انعقاد ساله قرارداد مجمل، مفصالل و تهران بود و در پی آن هیأت

گلسالالالتالان و ترکمالانچالای  هالای  این قراردادهالا نتوانسالالالت از شالالالکسالالالت ایران جلوگیری کنالد و در نهالایالت بالا انعقالاد عهالدنالاماله

این تحوالت نشالان داد که دولت ایران دولتی ضالعیف اسالت و های زیادی از سالرزمین ایران از دسالت رفت. مجموعهبخش

 های جدید حرکت کند.  چاره کار آن است که به سمت کسب علوم و دانش

کاله از جالانالب کالارگزاران و چالالش دیگری کاله جالامعاله آن روز ایران بالا آن مواجاله بود، چالالشالالالی فرهنگی الالالالالال مالذهبی بود  

ایران اقلیت بزرگی از شالالد. با باز شالالدن پای اروپائیان به ایران مشالالخص شالالد که در جامعهمسالالیونرهای مذهبی مطرح می

هزار نفر مسالیحی در شالمال غربی کشالور در   ۲۰۰تا   ۱۵۰کنند. آنچنان که تخمین زده شالده حدود مسالیحیان زندگی می

هزار نفر در روسالتاهای ارومیه و کردسالتان،    ۴۰کردند. که از این تعداد حدود  نزدیکی مرزهای ایران و عرمانی زندگی می
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زیسالالتند. چند هزار نفر دیگر نیز در تهران و شالالهرهای دیگر به هزار نفر در جلفای اصالالفهان می  ۷هزار نفر در تبریز و   ۳۴

 (.۵۹،  ۱۳۸۹بردند )سلطانیان،  می سر

ها ویژه آمریکایی و فرانسالوی شالد. آن های مسالیحی، مسالبب بروز رقابت میان مبشالران خارجی بهوجود این تعداد اقلیت

های آموزشی، فرهنگی و تبلی ات دینی الالال مذهبی روی آورده که نگران از داست رفتن پیروان خود بودند به انجام فعالیت

ها در برخی نقاط با مخالفت شالدید  های آن گرفت. به همین دلیل، فعالیتجمعیت مساللمانان را نیز دربر میکه دامنه آن  

 شد.  ها اشت ال داشتند، روبرو میخانهروحانیون و مجتهدان محلی که خود به آموزش علوم قدیم و سنتی در مکتب

هیالالت  آمریکالایی بود. نخسالالالتین  هیالالت رداخالت،  هالا کاله باله تالأسالالالیس مالدارسالالالی در برخی منالاطق ایران پیکی از این هیالأت

به ایران آمدند. )ناطق،  2و الی اسالالمیت 1شالالاه، به سالالرپرسالالتی دوایتهای آخر پادشالالاهی فتحعلیآمریکایی، در سالالال

ها هنگام بازگشالالالت از این ( هد  این گروه، ارزیابی اوضالالالاع ایران و مسالالالیحیان سالالالاکن در کشالالالور بود. آن ۱۷۱،  ۱۳۸۰

 تمأموریت، گزارش نسالالالب
 
ویژه آشالالالوریان سالالالاکن ارومیه ارائه دادند. )متولی،  مفصالالاللی نیز دربارٔه ایران و ارمنسالالالتان و به  ا

و همسالرش را    3های خارجی را مصالمم کرد تا جاسالتین پرکینز( گزارش سالفر این دو، هیالت مرکزی میسالیون ۱۰۳،  ۱۳۸۴

باله ایران اعزام کنالد. پرکینز باله تبریز رفالت و سالالالپس وارد ارومیاله شالالالد. پرکینز دو مالاه پس از ورودش باله ارومیاله، در یکی از 

آموز گشالایش یافت م. با هفت نفر دانش۱۸۳۶ژانویه   ۱۸های خانه خود، آموزشالگاهی تأسالیس کرد. این مدرساله در اتاق

 هفده دانش
 
ی آموزشالالگاه را با دسالالت خود نام کردند. وی اکرر لوازم و اثاثیهآموز در مدرسالاله او ثبتکه در روز دوم، تقریبا

 (.۲۳۹،  ۱۳۴۴؛ کاویان پور، ۱۱،   ۱۳۳۳؛ الدر،  ۸۰، ی  ۱۳۸۲ساخته بود )صلیبی، 

امر   Murre.,۶۹۹:۴۶ کردنالد،نیز در امر آموزش و تهیاله مواد درسالالالی باله پرکینز کمالک می  5و یوحنالان   4کشالالالیش اورهالام

 (نام کردند. این یان سالالاکن ارومیه، ارائه دادند. )در مدرسالاله او ثبت  آموزش و تهیه مواد درسالالی به پرکینز کمک میکردند

که مدرسه گشایش یافت، با مشکالتی روبرو شد. این مدرسه در ابتدا فاقد مداد، کاغذ، ( اما زمانی(۴۶ ,۱۱۹۹۹متولی،  

نوشالتند.  هایی ماساله ریخته، روی آن با انگشالت میای آموختن حسالاب در جعبهآموزان بر کتاب و تخته سالیاه بود. دانش

های روی ماسالالاله، قرائت کتاب مقدس به زبان آشالالالوری قدیم و برنامه درسالالالی این مدرسالالاله عبارت بود از: قرائت نوشالالالته

آموزان شالهریه انگلیسالی برای سالالمندان در سالاعاتی که دیگران مشال ول آموختن حسالاب بودند. در این آموزشالگاه از دانش

( پرکینز در ۵۴،  ۱۳۵۰پرداخالت. )رضالالالازاده،هالا را آموزشالالالگالاه میشالالالد و حتی مخالارج تحصالالالیالل و زنالدگی آن گرفتاله نمی

 (.۴۴۱،  ۱۳۶۹داد )نوایی، بافی نیز یاد میاش عالوه بر تدریس مواد علمی، به کودکان آهنگری و قالیمدرسه

وتربیت مایت و تشویق پرکینز، فرمانی صادر کرد که در آن به تعلیمه.ق، محمدشاه قاجار برای ح۱۲۵۵ربیع االول  ۲۷در  

(. مبشالران مسالیحی در ایران، فعالیت در میان زنان را نیز در دسالتور کار  ۶۱،  ۱۳۳۴و نشالر علوم اشالاره کرده بود )اقبال، 
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خود قرار دادند، زیرا معتقد بودند تأثیر زنان در خانواده و تربیت فرزندان، بیش از مردان اسالالالت و برای ترقی و پیشالالالرفت 

ها را باسواد کرد. بشارت میان زنان را، همسران یک ملت نخست باید زنان و مادران آن مملکت را آموزش و تعلیم داد و آن 

 (.۳۷،  ۱۳۳۳ن زن به این منظور به ایران اعزام شدند )الدر،  مبشران برعهده گرفتند یا اینکه مبشرا

تدریج عالوه بر مبشالالالران آمریکایی، مبشالالالران فرانسالالالوی و انگلیسالالالی نیز در تمام مناطق و شالالالهرهای ایران به احداح به

مرال، اوژن    عنوان ها جوانان با زبانهای گوناگون آشنا شدند. بهمدارس و آموزشگاه پرداختند و از طریق همین آموزشگاه

ها، اولین شالخصالی بود که اولین مدرساله نوین مختلط که در آن شالاگردان بوره، کشالیش فرانسالوی متعلق به فرقه الزاریسالت

( به یاری ۱۹۰،  ۱۹۹۰م. در تبریز ساخت. )ناطق، ۱۸۳۹ژوئن    ۱۶خواندند در مسلمان و ارمنی در یک کالس درس می

ای از نامه فرانساله الالالال فارسالی را تدوین کرد. یک سالال بعد بوره شالعبهن واژهآموزان همین مدرساله بود که بوره نخسالتیدانش

های آمریکایی و عوامل روسالیه و های هیأتهمان مدرساله را در جلفای اصالفهان بر پا کرد. در این دوره با همه کارشالکنی

در اصالفهان برپا نمایند.  م. یک مدرساله پسالرانه در ارومیه و دو مدرساله۱۸۴۰ها موفق شالدند در سالال  انگلسالتان، الزاریسالت

م. منجر به تأسالیس چندین مدرساله پسالرانه و دخترانه در خسالروآباد و در روسالتاهای امارنا ، ۱۸۴۲ها آنان تا سالال  کوشالش

مدرساله پسالرانه با    ۲۶ها توانسالتند  گردید. روی هم رفته تا پایان دوره محمدشالاه قاجار، آن   .اپتاور ، اگلزان ، انقده  و..

 (.  ۱۶۸ –  ۱۷۱،  ۱۹۹۰مدرسه دخترانه و چند پرورشگاه و درمانگاه را تأسیس کنند )ناطق،   ۶وز،  آمنفر دانش  ۴۰۰

طلبد. آنچه های مبشران خارجی است و شرح و توصیف کامل آن خود مقال دیگری میاین موارد تنها بخشی از فعالیت

های نوین آموزشی تربیت  که با شیوهمهم است این است که فعالیت مبشران مسیحی، نه تنها سبب شد تا نسل جدیدی 

شالده بودند پا بگیرد بلکه مبشالران توانسالتند از راه ایجاد مدارس و چا  روزنامه وکتاب، در افکار عمومی جامعه نیز تأثیر  

ها و نظام خانهشالالد. اما مکتببگذارند و این از منظر علمای دینی تهدیدی جدی نسالالبت به دین و مذهب مردم تلقی می

ریزی درسالالی و شالالیوه ها برنامهها قرن خانهدیم دیگر پاسالالخگوی مسالالایل جدید و نیازهای جامعه نبود. مکتبآموزشالالی ق

انگیختند. در آموزش خود را ت ییر نداده بودند و بدین ترتیب شالور و شالوقی در جوانان شالهری برای کسالب دانش بر نمی

 های بسیار زیادی بدنبال داشت. ابیتویژه آموزش زب نهای خارجی جذهای نوین آموزش بهحالی که شیوه

طور مشالخص از زمان ساللطنت ناصالرالدین شالاه، موج جدید توان گفت که از نیمه دوم ساللطنت قاجار و بهدر مجموع می

نوگرایی و نوخواهی گفتمان سالنتی حاکم را به چالش کشالد. خاسالتگاه این موج خارج از کشالور بود. بحدی که خود حوزه 

کشالید در حوزه ار داد. به بیان دیگر، رواج و توسالعه فرایند نوخواهی که اندیشاله سالنتی را به چالش میرا نیز تحت تأثیر قر 

هالا جزمیالت قواعالد فقهی را آشالالالکالار کرد. این ت ییر درونی در نتیجاله گفتمالانی و دینی نیز تالأثیرگالذار بود و در برخی از حوزه

زیرا اصالولیون به لوازم اسالتدالل فردی و اجتهاد بر پایه    گری تسالریع شالد.چیرگی رویکرد و تفکر اصالولی بر نگرش اخباری

کردند. اما اخباریون بر اصالالالت اخبار و احادیث و تنها روایت کردن متمرکز بودند. احیای مکتب دانش اصالالولی توجه می

مینه را اصالولی و در پی آن احیای اجتهاد و تقلید، عصالر جدیدی از حیات سالیاسالی و اجتماعی فراروی فقه شالیعی آورد و ز

آفرینی مجتهدان در عرصاله تحوالت سالیاسالی در دهه پایانی  برای پیدایی تفسالیرهای تازه در باب سالیاسالی و ظهور نقش

م. فراهم کرد. اما این تحول تأثیر چندانی بر سالالالاختار آموزشالالالی جامعه بر جای نگذاشالالالت و همان نظام آموزش  ۱۹قرن  

بب اعتراد برخی از مجتهدان به نام شالالالد؛ نظیر پشالالالتیبانی شالالالد. این امر حتی سالالالها تدریس میخانهقدیم در مکتب

الله سالیدمحمد طباطبایی از نظام آموزشالی جدید و نقدش دربارٔه علما به سالبب ناآشالنایی آنان با دانش نو و ندانسالتن  آیت

   .(۲۲۰،  ۱۳۹۳شان از حقوق ملل، ریاضیات و تاریب )احمدزاده،  زبان خارجه و ناآگاهی
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 های کارگزاران و نخبگان ایرانی در آموزش علوم جدید  . فعالیت۳

گونه که پیش از این گفته شد یکی از مهمترین تحوالت اجتماعی الال فرهنگی ایران عصر قاجار، آموزش علوم جدید همان 

شد و گسترش شیوه نوین آموزش در مدارس بود. آموزش این علوم در ابتدا با حمایت دولتمردان و نهادهای دولتی آغاز 

ها  ولی در ادامه با کارشکنی نهادها و ساخت سنتی قدرت در جامعه به حاشیه رانده شد. با این حال، برخی افراد و گروه

های نوین آموزش در کشالور پرداختند که در ادامه به های دولت به ترویج شالیوهبودند که به تنهایی و یا با پشالتوانه حمایت

 .شودها اشاره میفعالیت برخی از آن 

 . نخبگان سیاسی۱ال   ۳

 . عباس میرزا۱ال    ۱ال   ۳

شالود، شالایسالته اسالت که قبل از هر چیز به سالازی و کسالب علوم جدید در ایران میکه صالحبت از اصالالحات، مدرن زمانی

های این دو نفر در وهله نام عباس میرزا و وزیر کاردان او میرزا عیسالی معرو  به قائم مقام اول اشالاره شالود. اگرچه تالش

ول معطو  به ایجاد نظام جدید )ارتش مدرن( بود، اما در ادامه به این نتیجه رسیدند که بدون کسب دانش و اخذ علوم ا

م. دانشالالجویانی برای فراگیری علوم و فنون  ۱۸۱۵م. و  ۱۸۱۱های  جدید قادر به انجام هیو کاری نیسالالتند. لذا در سالالال

، آموزش زب نهای اروپایی، تنظیمات عالیه و فنون نظامی راهی ریزیجدید از پزشالالکی، داروسالالازی و چا  گرفته تا تو 

 (۱۶۱،  ۱۳۹۳اروپا کردند. )زیباکالم،  

کرد تا از مربیان و مستشاران اروپایی نیز جهت آموزش علوم و فنون جدید استفاده  طور همزمان تالش میعباس میرزا به

کرد، افسالالران اردوگاه  و زب نهای خارجی شالالرکت میهای درس ریاضالالیات، ج رافیا  کند. لذا ضالالمن اینکه خود در کالس

کرد تا ضالالمن سالالوادآموزی و کسالالب اطالع در حوزه علوم پایه، با  هایی میخود را نیز موظف به شالالرکت در چنین کالس

مقوالت و مفاهیمی نظیر طرح، نقشاله، سالنگرسالازی، اسالتراتژی، لجسالتیک، توپخانه متحرک، یونیفورم، پشالتیبانی و...  

های فراوانی ترجمه شالالد تا امکان اسالالتفاده تعداد بیشالالتری از ها و جزوهمچنین به فرمان ولیعهد کتابآشالالنا شالالوند. ه

 (.۱۵۹،  ۱۳۹۳؛ زیباکالم، ۲۵ –  ۲۶، صص  ۱۳۹۴افسران از آن فراهم باشد )عبداله،  

 . امیرکبیر ۲ال    ۱ال   ۳ 

کننده و در ایران نقش بسیار تعیین پس از خاندان قائم مقام، شخصیت بزر  دیگری که در گسترش و ترویج علوم جدید

ه.ق. گامی اسالاسالی در جهت آموزش و انتقال علوم   ۱۲۶۶پررنگی داشالت، امیرکبیر بود که با تأسالیس دارالفنون در سالال 

خالان  ای برای اتعلیم و تعلم صالالالنالایع  بود و از آنجالا کاله میرزاتقیجالدیالد در کشالالالور ایران برداشالالالت. دارالفنون مالدرسالالاله

اعم از فنون نظامی و غیرنظامی( در این بنیاد بزر  علمی که به حقیقت نخسالتین دانشالگاه ایرانی  خواسالت هر فنی )می

 (.۶۹،  ۱۳۹۴به سبک اروپایی بود تدریس شود، نام آن را دارالفنون نهاد )عبداله،

حسالاس   امیرکبیر با همه تجربیات تلخی که از اسالتخدام مربیان خارجی داشالت یقین حاصالل کرده بود که در این مرحله

اش که تربیت کارشالناسالان و مهندسالان و پزشالکان ورزیده ایرانی اسالت جز با  از تحوالت اجتماعی ایران، مقصالود اصاللی

استخدام معلمان خارجی امکان پذیر نیست. لذا یک ماه پس از شروع بنای دارالفنون ژان داود ارمنی را مأمور استخدام 
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با هفت نفر معلم اتریشالی وارد ایران شالد. لذا دارالفنون در ربیع االول   ه.ق.  ۱۲۶۸معلمان اتریشالی کرد. که وی در محرم  

 ه.ق. با ثبت نام بیش از یک صالالد نفر از اوالد شالالاهزداگان امرا و اعیان که   ۱۲۶۸
 
بین چهارده و شالالانزده سالالال سالالن    غالبا

آموزان  سالال بود که در هر سالال ساله نوبت از دانش  ۷إلی   ۶داشالتند، کار خود را آغاز کرد. طول دوره تحصالیل در دارالفنون  

رفتنالد هالای مختلف پس از گالذرانالدن آزمون سالالالوم باله کالس بالاالتر میآمالد و دانشالالالجویالان رشالالالتالهامتحالان باله عمالل می

 (.۷۳ -  ۷۵،  ۱۳۹۴)عبداله،

دارالفنون اولین مؤسالالسالاله غیرمذهبی تحصالالیالت عالی در ایران بود. به محصالاللین دارالفنون که اغلب از طبقه اعیان و 

های نظامی و همچنین مباحری نظیر زب نهای خارجی، علوم سیاسی، پزشکی اشرا  بودند دروس فنی، علمی، آموزش

علوم جدید اختصالای داشالتند، در دارالفنون به چا    های فارسالی که بهشالد. همچنین اولین کتابو موسالیقی ارائه می

 (.۱۲۶ -  ۱۲۷،  ۱۳۹۶رسیدند. )نیک سرشت و شرافت،  

 

 خان سپهساالر. میرزا حسین۳ال    ۱ال   ۳

خان سالپهسالاالر بود. وی که به شالخصالیت بزر  دیگری که در ترویج علوم جدید در ایران تالش بسالیاری کرد، میرزا حسالین

هالای سالالالیالاسالالالی، فرهنگی و ده بود، اقالدامالاتی در جهالت پیشالالالرفالت و افزایش آگالاهیاهمیالت اصالالالالحالات فرهنگی پی بر 

خان  توان به تأسالیس چندین مدرساله اشالاره کرد. میرزا حسالیناجتماعی جامعه خویش به انجام رسالاند که از آن جمله می

مهنالدسالالالی و   نظالام،هالای متعالدد نظالامی، پیالاده نظالام، سالالالوارهبالا هالد  آموزش و تربیالت نظالامیالان تحصالالالیلکرده در رسالالالتاله

ای تحت عنوان انظام  تأسیس  ه.ق، مدرساله۱۲۹۱هایی مانند فیزیک، ریاضالی و زبان فرانسالوی، در سالال همچنین رشالته

،  ۱۳۵۱نفر افزایش یالافالت. )آدمیالت،    ۵۰نفر بود ولی در سالالالال بعالد باله    ۲۱کرد کاله تعالداد شالالالاگردان آن در هنگالام افتتالاح،  

۴۳۰-۴۲۹) 

اندازی مرکزی آموزشالی به نام ه.ق، فرمان راه۱۲۸۸سالپهسالاالر عالوه بر مدرساله نظام و حتی پیش از تأسالیس آن، در سالال 

الدوله را به مدیریت آن برگزید. تعداد شالالاگردان آن بالغ بر هفتاد نفر بودند و خود امکتب مجانی  را صالالادر کرد و صالالنیع

داد. پس از مدتی که از امور آن، معلمان و شالاگردان را مورد تشالویق قرار میکرد و ضالمن بررسالی  گاهی از آن سالرکشالی می

 (.۴۵۶،  ۱۳۵۲الدوله، آن را امدرسه مشیری  خواندند )آدمیت،  شروع آن مدرسه گذشت، با تقاضای صنیع

هران و سایر  های آموزشی دیگری در تبراین، سپهساالر با هد  توسعه آموزشی و فرهنگی به ایجاد و تأسیس مکان عالوه 

های مهم وی در این راه، تأسالیس مدرساله اسالپهسالاالر  یا اناصالری  در ها نیز همت گماشالت که یکی از اقدامشالهرسالتان 

کاله گفتاله شالالالد از آبالادی در مورد این مالدرسالالاله در اثر خود آورده اسالالالت: امالدرسالالاله نالاصالالالری چنالان تهران بود. یحیی دولالت

یاسالت و صالدارت خود این بنای عالی را تأسالیس نمود. در سالنه مؤسالسالات میرزاحسالین خان سالپهسالاالر اسالت؛ در ایام ر

دیدم عمق گذاردند و میرفتم، اسالالاس قسالالمت غربی آن را بنا میه.ق، که نگارنده به تهران آمده، به خراسالالان می۱۲۹۷

برای آن   خان(، موقوفه بسالالیارآمد. بانی)میرزاحسالالینها از بلندی دیوارها، که بعدها سالالاخته شالالد، کمتر به نظر نمیپایه

ها متصالالل تنظیم و در کتیبه مدرسالاله نوشالالته شالالده اسالالت و تا این تاریب، تمام فصالالول وقفنامه مجری مقرر کرده، وقفنامه

باشالد )دولت های فارسالی و عربی تازه و کهنه مینگشالته اسالت. مدرساله ناصالری کتابخانه مفصاللی دارد که مشالتمل بر کتاب

 (.۳۷۴،  ۱۳۷۱آبادی، 



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

447 
 

زشالی و فرهنگی که توسالط سالپهسالاالر ایجاد شالد و در آموزش آن دوره نقش تأثیرگذاری داشالت، از دیگر بناهای مهم آمو

امسجد سپهساالر  بود که در مجاورت مدرسه وی بنا شد. این مکان مورد تمجید بسیار واقع شد. لرد کرزن در مورد این 

بد مطالی کوچکی دارد و بعضالی شالاه مسالجد اشالاه  را سالاخته که گناثر فرهنگی نوشالته اسالت: ادرسالت اسالت که فتحعلی

بناهای نسالبتأ مهم دیگر، اما مسالجد امادرشالاه  و یا مدرساله اخانه مروی  قدر و مقامی ندارند و این کار به دوره ساللطان 

فعلی )ناصالرالدین شالاه( محول گردیده اسالت که با ثروت یکی از رجال )میرزا حسالین خان سالپهسالاالر( در ظر  ده سالال،  

تمانی رفیع برپا شالالده که هرچند از جهات عظمت و زیبایی با بناهای عظیم اسالالالمی قابل که هنوز طی نشالالده، سالالاخ

مقایسالالاله نیسالالالت، باز هم طرح رفیع و وسالالالعت زیربنای آن موجبات افتخاری را به این و آنانی که بانی آن هسالالالتند، نوید 

 (.۴۵۳،  ۱، ج۱۳۶۲دهد )کرزن،  می

های مسالجد مذکور، همچون مدرساله ناصالری، امالکی را که در مالکیت داشالت،  هزینهتأمین   سالپهسالاالر برای نگهداری و

وقف مسالالالجد کرد تا آن بناها به مرور زمان دچار فراموشالالالی و در نتیجه، تخریب و ویرانی نشالالالوند. به همین دلیل، درآمد  

شالاه باشالد. ناصالرالدینها برای مردم ممکن  برداری بهتر آن شالدند تا امکان بهرهموقوفات صالر  نگهداری اماکن مزبور می

در خاطرات سالالفر خود به اروپا، به این موضالالوع اشالالاره کرده اسالالت؛ وی نوشالالته: ااز ده امیرآباد گذشالالتیم. امیرآباد مال 

،  ۱۳۶۲سالپهسالاالر مرحوم اسالت که حاال وقف مسالجدی اسالت که سالاخته، دسالت مشالیرالدوله اسالت  )ناصالرالدین شالاه، 

۵۹.) 

 . امین الدوله۴ال    ۱ال   ۳

هالایی در جهالت بهبود اوضالالالاع  طلالب دوره مظفری بود کاله تالشالالدولاله نیز یکی از رجالال اصالالالالحان امینخالمیرزاعلی

های خانهویژه امر آموزش به انجام رساند. وی مدارس علوم جدید را در مقابل مکتبایران بهاجتماعی و اقتصادی جامعه

( بنالابراین،  ۲۴۳،  ۱۳۷۰الالدولاله،  دانسالالالت. )امینسالالالنتی و قالدیمی، یگالاناله عالج دردهالای ایران و موجالب بیالداری مردم می

کرد از نظر سیاسی الالالال مالی از مدارس رشدیه حمایت به عمل  عنوان پیشکار ولیعهد در آذربایجان فعالیت میکه بهزمانی

 هزینه عنوان مرال، امینآورد. بهمی
 
ومات  آموز نیازمند را برعهده گرفت و غذا، لباس و ملز نفر دانش  ۱۰۰الدوله شالالخصالالا

 (۱۷۶ –  ۱۷۷،  ۱۳۹۳کرد. )رینگر، میتأمین   ها راآن 

الدوله بعد از انتصالاب به مقام صالدارت، میرزا حسالن رشالدیه را به تهران فراخواند و از او خواسالت که مدارس رشالدیه را امین

ا حسالن در های اصالالحی بودند، به میرز اندرکار تالشدر تهران تأسالیس کند و به منظور تشالویق عناصالر پیشالرو که دسالت

ای رسالمی از حسالاب دولت برای این مدرساله  الدوله بودجهتأسالیس یک مدرساله ابتدایی مسالاعدت کرد. افزون بر آن امین

منظور داشالت و در پی آن بود که توجه خیرین و نیکوکاران را جهت کمک و مسالاعدت به مدارس نوین جلب کند )رینگر، 

۱۳۹۳  ،۱۸۱  – ۱۸۰.) 

 فرهنگی. نخبگان علمی ال  ۲ال   ۳

اگرچه نخبگان سالیاسالی نقش قابل توجهی در انتقال علوم جدید به ایران داشالتند، اما آنچه سالبب شالد تا فرایند انتقال  

ویژه های نخبگان علمی الالالالال فرهنگی بهایران نهادینه و فراگیر شالود مرهون تالشعلوم سالرعت گرفته و به نوعی در جامعه

 میرزا حسن رشدیه بوده است.
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 رزا حسن رشدیه. می۱ال    ۲ال   ۳

میرزا حسالن تبریزی معرو  به ُرشالدیه یکی از پیشالگامان آموزش جدید در ایران اسالت. وی در سالفری که به بیروت داشالت، 

ها با اصالول جدید تدریس الفبا آشالنا شالد. میرزا حسالن بعد از بازگشالت به وطن، در ایروان در مدرساله دارالمعلمین فرانسالوی

ای با اصالول جدید بنا نهاد. میرزا حسالن در ایروان های جدید خود مدرسالهها و یافتههسالاکن شالد. و در آنجا براسالاس آموخت

شالاه هنگام بازگشالت از سالفر سالوم فرنس با اقدامات او آشالنا شالد و وی را به ایران مشال ول مدیریت مدرساله بود که ناصالرالدین

اش را اوایالل سالالالال اولین مالدرسالالاله،(. بنالابراین، میرزا حسالالالن باله ایران آمالده و  ۲۰  -۲۱،  ۱۳۷۰دعوت کرد )ُرشالالالدیاله،  

م ۱۸۹۰ه.ق/۱۳۰۷
ّ
.م، در محله شالشالکالن تبریز دایر کرد. این مدرساله ُرشالدیه خوانده شالد. در این مدرساله تعلیم و تعل

گرفت که بعدها از آن تحت عنوان الفبای صوتی یاد شده براساس اصول جدید و یادگیری الفبا با اصول صوتی انجام می

عنوان ابخش ی صالوتی بر تکیه بر صالدای هر کلمه قرار داشالت. شالبیه آنچه در دوره دبسالتان بهاسالت. اسالاس آموزش الفبا

بایسالالت کلمات را کردن  کلمات مطرح اسالالت. طبق این شالالیوه کودکان قبل از اینکه نوشالالتن کلمات را یاد بگیرند، می

نند نظیر ک الالال تاب )کتاب(. به این شد که کلمات را بخش کطور فصین ادا کنند و به همین منظور از آنان خواسته میبه

تر از الگوی کهن بردند. این شالیوه به مراتب سالریعترتیب کودکان به جای هجی کلمات از شالیوه الفبای صالوتی بهره می

 (.  ۱۶۶،  ۱۳۹۳بود )تاره، 

ران آمد تا  شالالاه به وی، ُرشالالدیه نیز به تهالدوله به تهران و سالالپردن مقام صالالدراعظمی از سالالوی مظفرالدینبا احضالالار امین

،  ۱۳۸۸شالالاه نیز رسالالانده شالالده بود )مظفر مقدم،  مدرسالاله ُرشالالدیه را در پایتخت بنا نهد. این دعوت به تأیید مظفرالدین

.م، اولین مدرسالالاله به سالالالبک علم جدید تهران را در با   ۱۸۹۷ه.ق/۱۳۱۵(.  بنابراین، ُرشالالالدیه در رمضالالالان سالالالال  ۵۰۶

 (.۳۹،   ۱۳۷۰الدوله تأسیس کرد )ُرشدیه، متعلق به امینکربالیی عباسعلی و بعدها در جنب پارک 

داری با مکاتب قدیم فرق داشالت. یکی از معاصالران مدارس جدید هم در نحوه تدریس هم در مواد درسالی و شالیوه مدرساله

ه تا آن گفتند صالدای باال نام نهادند، ضالمه را کدربارٔه مدارس جدید چنین نوشالته اسالت: افتحه را که تا آن زمان َزَبر می

خواندند صالالدای پایین خواندند و همچنین نامیدند صالالدای وسالالط گفتند، کسالالره را که تا آن زمان زیر میزمان پیش می

خط عمودی و خط افقی یاد اطفال دادند و کذا. دیگر آن چوب و فلک در مدرساله نیسالت و زبان خارجه نیز آموزش داده  

آموزان با وسالایل و طرق مختلف چون  ارس جدید بر تشالویق دانشی مد( در نظامنامه۱۹۱،  ۱۳۴۷شالود . )کرمانی، می

(. همچنین الفبالا را بالااسالالالتفالاده از ۵۵،  ۱۳۹۲دادن جالایزه و نیز رفتالار مالیم و خوب آموزگالار تالأکیالد شالالالده بود )حالاتمی،  

ا نحوه آبادی که عضالو انجمن معار  و از نزدیک ب(. دولت۲۹،  ۱۳۸۸آموختند )کسالروی، ها میهای آسالان به بچهکتاب

های جدید ارائه داده اسالالت: امدیر مدارس جدید پشالالت فعالیت در مدارس جدید آشالالنا بود، نمای کوتاهی از مدرسالاله

دهد. شالاگردان تازه پذیرفته شالده هم در دو اطاق  میزی نشالسالته و زنگی روی میز نهاده به ناظم و دیگر اعضالا دسالتور می

دربارٔه سالاختار آموزشالی مدرساله جدید روزنامه اختر چنین آورده   (.۲۳۱،  ۱۳۸۷،  ۱آبادی، جاند  )دولتمشال ول تحصالیل

شالد: مبتدیان الفبا و اجزای شالریفه را در صالنف اول به انضالمام قرآن مجید  اسالت: امدرساله جدید از ساله صالنف تشالکیل می

عربی و و مجملی از عقاید یاد گرفته، سالپس از روی اسالتحقاق و سالزاواری به صالنف دوم ارتقا جسالته، در آنجا نیز صالر  

(.  ۵۲۱،  ۱۳۱۱، شالعبان ۳۳، شالماره ۲۰خوانند  )اختر، سالال  تاریب و فارسالی و حسالاب و مقدمات ریاضالی و فرانسالوی می

هالا و کلمالات و جمالت هالا الفبالای فالارسالالالی بالا مرالالهالای درسالالالی نیز تهیاله شالالالده بود. در این کتالابدر مالدارس جالدیالد کتالاب

آموز  ها سالعی در تحریک دانشالمرله از سالخنان بزرگان و ضالربشالد. همچنین با اسالتفادآموز تفهیم میمختلف به دانش
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  ۴۵درس    ۵ماهه با   ۹شالالالد. سالالالال تحصالالالیلی مدارس علم جدید نیز مندی به علم و دانش میبه کسالالالب معار  و عالقه

 .(Tahirli, ۲۰۱۲, ۱)ای در شش روز کاری هفته بود دقیقه

آموزان زود یالاد هالا بود. دانشخالانالهنحوه آموزش در مکتالب  تر ازبنالابراین، نحوه آموزش در مالدارس جالدیالد بسالالالیالار آسالالالان 

 شدند.  های خود را به منزل و جامعه برده و در ت ییر منش این دو مکان فرهنگی نیز تأثیرگذار میگرفتند و آموختهمی

شالیوه آموزشالی    الدوله، مخالفان رشالدیه و مدارس جدید موقع را برای اقدام علیه وی مسالاعد یافتند. موفقیتبا عزل امین

رفت. دشالمنی با او شالروع شالد و به زودی صالب ه دینی نیز  داران سالنتی بشالمار میرشالدیه تهدیدی برای آموزگاران و مکتب

های کهن و ترس از رواج فرهنالس غربی و ی این مخالالفالت بیشالالالتر حفظ سالالالنالت(. بهالانه۱۶۷،  ۱۳۹۳به خود گرفت )تاره، 

خواهنالد کودکالان مردم را مسالالالیحی  بودنالد کاله بالا روش جالدیالد آموزش الفبالا میدینی بود. مالدرسالالالان علوم قالدیم معتقالد  بی

سالالازند. مخالفان تقریبأ تمامی وجوه مدرسالاله جدید را از مواد درسالالی گرفته تا شالالیوه تدریس و حتی زنس کالس را مورد 

گرفتند و آن راد میهای درسالی ایدار شالدن کتابها به روش تدریس صالوتی الفبا و عکسدادند. آن انتقاد و حمله قرار می

کردند. معجز شالبسالتری در اشالعار خود به موارد بسالیاری از اعتراضالات مخالفان مدارس علوم جدید اشالاره  را مسالخره می

کرده اسالالت. از جمله در موردی که مخالفان با ادعای اینکه در قرآن و شالالریعت شالالیوه جدید آموزش الفبا نیامده اسالالت و 

 (.۱۸۵،  ۲۰۰۶اند )معجز، باشد، به مدارس جدید تاختهمی های جدید خارج از قرآن و دیندرس

ها مدعی بودند که با  مخالفان همچنین از حذ  تنبیه بدنی و آموزش زبان خارجی در مدارس جدید ناراضالالی بودند. آن 

  ، ۱۳۴۷هالا بالدهنالد )کرمالانی، هالای دیگر باله آن خواهنالد قرآن را از دسالالالت کودکالان بگیرنالد و کتالاباصالالالول جالدیالد تالدریس می

پرداختند و از های علوم دینی بودند که در منازل اعیان و اشالرا  به تدریس خصالوصالی می(. اغلب مخالفان از طلبه۱۹۱

 کردند.این ناحیه امرار معاش می

ها نیز مدارس علوم جدید، با مشالکالت زیادی دسالت به گریبان بودند. محدود بودن تعداد هزینهتأمین   از لحاظ مخارج و

آورد باعث شالده بود که  که توانایی پرداخت شالهریه داشالتند و شالیوه اداره مدرساله که مخارج زیادی به بار میآموزانی  دانش

توجهی افراد توانا و ثروتمند به مدارس جدید و  های خارج از مدرساله نیازمند باشند. روزنامه اختر در انتقاد از بیبه کمک

تنها به قدر یک صالالد تن از اوالد کسالالبه و غیره اندکی ماهیانه   نویسالالد: ااز جمله شالالاگردان مشالالکالت مالی موجود آن می

شالان مجانی اسالت. آنچه اعیان و بزرگان مملکت اسالت، به همان وضالع و وتربیتچیز و تعلیمداده، مابقی اوالد مردمان بی

ی در دسالالت مایهنشالالین را که از علم و فضالالل به جز از عمامه و ردا ی دیرین یک نفر آخوند دهاتی مدرسالالهحالت پوشالالیده

 (.۴۳۸،  ۱۳۱۲شعبان   ۱۰،  ۲۹، شماره ۲۱گمارند  )اختر، سال وتربیت اوالد میندارد آورده در خانه خودشان به تعلیم

یف، میلیونر معرو  و العابدین تقیدوسالالتی چون حاج زینخواه و معار هایی که اشالالخای خّیر و دلتمردان ترقیکمک

چیز نقشالی اسالاسالی داشالت. حاجی  مخارج مدرساله و تحصالیل کودکان بیتأمین   د، درکردنالدوله میخّیر باکویی و امین

معالار ،  کننالدگالان باله نهالادهالای آموزشالالالی علوم جالدیالد در ایران بود. وی از طریق انجمنیف، نیز از کمالکالعالابالدین تقیزین

و  سالالی منات (. همچنین حاج عبدالرحیم طالب۴۷،  ۱۳۸۸چهارهزار منات به این مدارس کمک فرسالالتاد )کسالالروی،  

،  ۵اسالکناس و دویسالت جلد کتاب علم فیزیک برای مدرساله رشالدیه تبریز ارسالال کرد )روزنامه ناصالری، سالال اول، شالماره 

۱۳۱۱.) 
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آبادی پناه برد و بعد از با بروز چنین مسالایل و مشالکالت مدرساله ُرشالدیه تعطیل شالد و خود وی نیز به منزل شیب هادی نجم

مدتی زندگی در آنجا، با همکاری شالالخص شالالاه به مکه فرار کرد. پس از نه ماه چون اوضالالاع تا حدی آرام شالالد، ُرشالالدیه به 

(. اما این بار نیز شالالرایط برای  ۵۰۷،  ۱۳۸۸تهران بازگشالالت و دوباره به ترویج و آموزش علوم جدید پرداخت )مظفرمقدم،  

الدوله، انجمن معار  از سالرپرسالتی مدرساله ُرشالدیه و پرداخت خصالوی که بعد از برکناری امینهاو چندان مسالاعد نبود. ب

 (.۳۳،  ۱۳۸۸کرد )کسروی،  پول به آن خودداری می

السالالاللطالان و طرفالداران  ای از مخالالفالان امیندر اداماله اتهالامالاتی نیز علیاله ُرشالالالدیاله مطرح شالالالد. چرا کاله در آن دوره عالده

،  ۱آبادی، جشالالان نیز اغلب مدرسالاله ُرشالالدیه بود. )دولتدادند و محل جلسالالاتتشالالکیل میالدوله اجتماعات سالالّری امین

اصال رخان اتابک، هایی در مخالفت با حکومت و بخصالوی صالدراعظم وقت، میرزا علی( در آن ایام شالبنامه۳۴۷،  ۱۳۸۷

یر و به کالت تبعید شالد شالد. ُرشالدیه را به دسالت داشالتن در این جریان متهم کردند و ُرشالدیه دسالتگدر تهران منتشالر می

(. وی یکی دو سالال در تبعید کالت بسالر برد. بعد از بازگشالت از تبعید در قم اقامت گزید و تا آخر  ۲۳۱،  ۱۳۴۷)کرمانی، 

 (.۴۵۸،  ۱۳۴۲عمر در این شهر باقی ماند )دهخدا،  

 

 خواهان . معار ۲ال    ۲ال   ۳

خصوی علما  اندازی بسیار گروه سنتی، بهد و سنسعلوم جدید و تأسیس مدارس جدید اگرچه در ابتدا با مخالفت شدی

و فقهالا مواجاله شالالالد، امالا در آخر دولالت این راه را اداماله داد و بالاعالث گسالالالترش مالدارس جالدیالد و بالاال رفتن جالایگالاه و سالالالطن 

ها و آموزش علوم قدیم و در نهایت محو شالدن این خانهآموزش علوم جدید و در مقابل باعث ضالعیف شالدن جایگاه مکتب

شالالدند.  خواهان شالالناخته میدهنده راه رشالالدیه بودند تحت عنوان معار روش تدریس در ایران شالالد. گروهی که ادامه

معار  خواهان شالالماری از رجال و صالالاحب منصالالبان عصالالر مظفری بودند که در نشالالر علوم جدید در ایران تأثیر زیادی 

ریم خان منتظم الدوله سالردار مکرم فیروزکوهی وزیر قورخانه و رئیس مدرسه نظامی تهران به اشاره یکی داشالتند. میرزا ک

ای برای تحصالالیل کودکان یتیم در تهران بنا نهاد. او برای سالالاخت از فقهای تهران به نام شالالیب هادی نجم آبادی مدرسالاله

حضالالالور آنان اسالالالناد موقوفات معتبری برای این  خواهان تهران را در مجلسالالالی دعوت کرد و درمدرسالالاله جمعی از معار 

 (.۱۶۸،  ۱۳۹۳مؤسسه تنظیم کرد و آغاز به ساخت مدرسه خیریه فیروزکوهی کرد )تاره، 

خواهان که درصالدد گسالترش مدارس ملی بودند اقدام به تأسالیس مجلسالی تحت نام اانجمن تأسالیس همچنین معار 

 به اانجمن معار   ت 
 
ای در کردند مدرسالهییر نام داد. اعضالای این انجمن هر یک سالعی میمکاتب ملیه  کردند که بعدا

 تهران تأسیس کنند.  

شالدند نقش مهمی در ترویج مدارس نوین داشالتند. بسالیاری از هایی که در دوره مظفری منتشالر میعالوه براین، روزنامه

های غیردولتی تربیت که از روزنامه ها با عنوان ابشالارت  به اخبار مدارس ملی اختصالای داشالت. روزنامهمطالب روزنامه

صالالالورت پیوسالالالته اخبار فعالیت مدارس و المتین، اطالع، اختر و ادب بهآمد و نیز روزنامه حبلچا  تهران به شالالالمار می

 (.۱۶۹،  ۱۳۹۳کردند )تاره، افتتاح مدارس نوین را درج می

 نتیجه
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سالالوادی در میان مردم در لیل اصالاللی گسالالترش بیتوان به این نتیجه رسالالید که د باتوجه به پژوهش صالالورت گرفته، می

هالا و تالأکیالد بر یالادگیری علوم سالالالنتی بود و خالانالهابتالدای دوره قالاجالار، یکی نالادرسالالالت بودن نحوه آموزش علوم در مکتالب

 به دوری و فرار آنان از 
 
دیگری روش سالالالخالت آموزشالالالی به همراه تنبیاله بسالالالیار، برای تفهیم این علوم به کودکان، که گاها

های ویژه شیوهشد. اما در دوره ناصری با ورود افکار جدید و به تبع آن تأسیسات و تشکیالت اروپایی بهجر میتحصیل من

نوین آموزش و انتقالال علوم جالدیالد، زمیناله رشالالالد و بیالداری افکالار مردم ایران فراهم شالالالد. اقالدامالات مهمی کاله در این دوره 

های برخی نخبگان سیاسی و فرهنگی وقت  د، مرهون تالشصورت گرفت، نظیر تأسیس دارالفنون و ایجاد مدارس جدی

الدوله و بیش از خان امینخان سالپهسالاالر، میرزا علیکشالور نظیر عباس میرزا، خاندان قائم مقام، امیرکبیر، میرزا حسالین

 هر کس دیگر میرزا حسن رشدیه بود. 

کامی این کشالالور در مقابل روسالالیه، افزایش  ورود ناگهانی ایران به عرصالاله مناسالالبات قدرت در نظام جهانی، شالالکسالالت و نا

ارتباط ایرانیان با جوامع اروپایی، پیچیدگی شرایط اجتماعی الالال سیاسی و ناکارآمدی کارگزاران علوم قدیم در پاسخگویی 

به نیازهای زمانه و در آخر فعالیت گسالترده فرهنگی الالالالال آموزشالی مسالیونرهای مذهبی سالبب شالد تا آن دسالته از نخبگان 

اندازی مراکز  وتربیت نوین آشالنا بودند، درصالد اخذ آن برآیند و با اعزام دانشالجو به خارج و راها سالیسالتم تعلیمایرانی که ب

آموزشالی به رشالد و توسالعه آموزش علوم جدید همت گمارند که نتیجه بالفصالل آن افزایش نرد سالواد در جامعه و بیداری 

 انقالب مشروطه آشکار شد. افکار جوانان ایران گردید که تأثیرات آن اندک زمانی در

 منابع و مأخذ

هالای فکری گفتمالان شالالالیعی در رویالارویی بالا بحران نوگرایی ایران عصالالالر قالاجالار . (. اکنش۱۳۹۳احمالدزاده، محمالدامیر )

 .۱۵فصلنامه علمی ال پژوهشی پژوهشنامه تاریب اسالم. سال چهارم. شماره 

 (. امیرکبیر و ایران. تهران: انتشارات خوارزمی.۱۳۸۳آدمیت، فریدون )

 هساالر(. تهران: انتشارات خوارزمی.  ی ترقی و حکومت قانون )عصر سپ(. اندیشه۱۳۵۱_____ )

 .۷و   ۶(. اداستانی از مبل ین عیسوی در ایران . یادگار. سال سوم. شماره ۱۳۳۴اقبال آشتیانی، عباس )

 خان امیرکبیر. تهران: انشارات نگاه.(. میرزا تقی۱۳۶۳____ )

 آذری. تهران: انتشارات نورجهان.(. تاریب میسیون آمریکایی در ایران. ترجمه سهیل ۱۳۳۳الدر، جان )

 . تبریز: انتشارات اداره فرهنس آذربایجان. ۱(. تاریب فرهنس آذربایجان، ج۱۳۳۴امید، حسین )

 (. اقتصاد سیاسی ایران در دوره قاجار. تهران: نشر گستره.۱۳۹۶امیراحمدی، هوشنس )

 انفرمائیان. تهران: انتشارات امیرکبیر.(. خاطرات سیاسی امین الدوله. به کوشش حافظ فرم۱۳۷۰امین الدوله )

 .۱۶۳ –  ۱۷۲. صص  ۲(. اشیوه نوین آموزش ابتدایی در دوره قاجار . فصلنامه تاریب علم. شماره ۱۳۹۳تاره، مسعود )

 .۱۸۳(. اآموزش دیروز و امروز . کتاب ماه تاریب و ج رافیا. شماره ۱۳۹۲حاتمی، زهرا )

 . تهران: انتشارات فردوس.۱. با تصحین مجتبی برزآبادی. ج(. حیات یحیی۱۳۸۷دولت آبادی، یحیی ) 
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 (. حر  ار . بخش اول. زیرنظر محمد معین. تهران:  ۱۳۴۲دهخدا )

 نژاد. تهران: روزنامه ایران.(. مأثر السلطانیه. تصحین و تحشیه غالمحسین زرگری۱۳۸۳دنبلی، عبدالرزاق مفتون )

 وتربیت در ایران و اروپا. تهران: انتشارات نگاه.تاریب تعلیم(. سیر فرهنس و  ۱۳۸۳راوندی، مرتضی )

 (. خاطرات سفر ایران. ترجمه مهران توکلی. تهران: نشر نی.۱۳۷۸روششوار، ژولین )

 (. زندگینامه پیر معار  ُرشدیه. تهران: انتشارات هیرمند.۱۳۷۰رشدیه، فخرالدین )

 ممالک متحده آمریکا. تهران: انتشارات طهوری.(. تاریب روابط ایران و ۱۳۵۰رضازاده، ملک رحیم )

 (. سوسمارالدوله. تهران: نشر دنیای کتاب.۱۳۵۴_____ )

یابی علل ناکامی اصالالحات و نوسالازی سالیاسالی در ایران عصالر قاجار. (. سالنت و مدرنیته: ریشاله۱۳۹۳زیباکالم، صالادق )

 چا  هشتم. تهران: انتشارات روزنه. 

ماندگی در ایران. چا  هجدهم. تهران: انتشالارات  یابی علل عقبچگونه ما شالدیم: ریشاله(. ما ۱۳۸۶زیباکالم، صالادق )

 روزنه. 

خواه. چا   (. آموزش دین و گفتمالان اصالالالالح فرهنگی در دوران قاجار. ترجمه مهدی حقیقت۱۳۹۳رینگر، مونیکالا ام. )

 سوم. تهران: انتشارات ققنوس.  

 از کشور)دوره قاجار(. تهران: نشر بنیاد.(. اعزام محصل به خارج ۱۳۷۲سرمد، غالمعلی )

(. اکارکرد نهادهای آموزشالالالی فرانسالالاله در ایران از اوایل دوره قاجار تا جنس جهانی اول .  ۱۳۸۹سالالاللطانیان، ابوطالب )

 .۵۷ –  ۸۰پژوهشنامه تاریب تمدن اسالمی. سال چهل و سوم. شماره یکم. صص 

 ی فرهنگی.هاپژوهشتهران: انتشارات دفتر (. ایرانیان آشوری و کلدانی.  ۱۳۸۲صلیبی، ژاسنت )

(. تاریب تحوالت سالالالیاسالالالی اجتماعی ایران )دوره قاجار تا پهلوی اول(. تهران: انتشالالالارات ۱۳۹۴عبداله، عبدالمطلب )

 رهیافت خط اول.

 های جیبی.(. گیالن در جنبش مشروطیت. تهران: شرکت سهامی کتاب۱۳۵۳فخرایی، ابراهیم )

 (. تاریب رضاییه. تهران: انتشارات آسیا.۱۳۴۴کاویان پور، احمد )

(. تاریب بیداری ایرانیان. به اهتمام سالالعیدی سالالیرجانی. تهران: انتشالالارات بنیاد فرهنس  ۱۳۴۷کرمانی، ناظم االسالالالم )

 ایران.

 (. تاریب مشروطه ایران. تهران: انتشارات نگاه.۱۳۸۸کسروی، احمد )

 ترجمه غالمعلی وحید مازندرانی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. . تاریب ایران.۲و    ۱(. ج ۱۳۶۲کرزن، جرج )

 (. تهران درگذشته و حال. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.۱۳۵۵کریمیان، حسین )
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(. انگاهی به عملکرد مؤسالالسالالات تبلی ی آمریکایی در ایران . فصالاللنامه مطالعات تاریخی. سالالال ۱۳۸۴متولی،عبدالله )

 .۹دوم. شماره 

 . تهران: انتشارات هرمس.۱(. شرح زندگانی من. ج۱۳۸۶ی، عبدالله )مستوف

(. ااسالالنادی از مکاتبات میرزا حسالالن رشالالدیه مؤسالالس مدارس نوین به مجلس شالالورای ملی .  ۱۳۸۸مظفرمقدم، احمد )

 .۳. ش۱. س۲پیام بهارستان. د 

 (. موجوز دیوانی. باکی. گونش نشریاتی.۲۰۰۶معجز، علی )

 های صد .نامه ابراهیم بیس. تهران: کتاب(. سیاحت۱۳۴۴العابدین )ای، زینمراغه

 (. کارنامه فرهنگی در ایران. تهران: مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی معاصر پژوهان.۱۳۸۰ناطق، هما )

 . تهران: انتشارات هما.۲(. تاریب ایران و جهان. ج۱۳۶۹نوایی، عبدالحسین )

 فرنامه ناصرالدین شاه. با مقدمه عبدالله مستوفی. تهران: انتشارات مشعل.(. س۱۳۶۲شاه قاجار )ناصرالدین

 (. نظام سیاسی و سازم نهای اجتماعی ایران در عصر قاجار. تهران: نشر معین.۱۳۸۵ورهرام، غالمرضا )

 نا.(. تاریب قاجار. ترجمه عباسقلی آذری. تهران: بی۱۳۴۸واتسن، رابرت گرانت )

 روزنامه ها

 .۱۳۱۲شعبان،    ۱۰،  ۲۹، شماره ۲۱تر، سال روزنامه اخ

 ه.ق.۱۳۲۵االول  ربیع  ۷،  ۱۲روزنامه تمدن، سال اول، ش 

 .۱۳۴۱، جمادی االول ۳، ش  ۳روزنامه عالم نسوان، سال

  .۱۳۱۱،  ۵روزنامه ناصری، سال اول، شماره 
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 ی انسانی بر اثربخشی عملکرد مدیران از دیدگاه کارکنانهامهارتکارگیری تأثیر به

 تهران(های متوسطه شهر )مورد مطالعه مدیران دبیرستان

 1پورسیده عاطفه خلیل

 2سیامک اسالمی

 چکیده

ی انسالالالانی بر اثربخشالالالی عملکرد مدیران مدارس بوده و روش اجرای پژوهش  هامهارتهد  این پژوهش بررسالالالی تأثیر 

های سالطن متوسالطه شالهر تهران بودند که  حاضالر توصالیفی پیمایشالی اسالت. جامعه مورد مطالعه پژوهش مدیران دبیرسالتان 

د پاسالالب  ی انسالالانی و اثربخشالالی عملکر هامهارتهای نفر از کارکنان آنان در پژوهش شالالرکت کردند و به پرسالالشالالنامه  ۲۵۱

دادنالد. پالایالایی و روایی ابزارهالا بالا اسالالالتفالاده از ضالالالریالب آلفالای کرونبالاد و روایی محتوایی مورد تالأییالد قرار گرفالت. جهالت 

ی انسالالانی بر  هامهارتاسالالتفاده گردید. نتایج نشالالان داد که  SPSSافزار  ها از تحلیل رگرسالالیون با نرموتحلیل دادهتجزیه

دبیرسالتان از دیدگاه کارکنان، تأثیر دارد.و درک نیازهای کارکنان توسالط مدیران، بر اثربخشالی اثربخشالی عملکرد مدیران  

کارگیری عوامل تشالالالویق مادی و معنوی کارکنالان توسالالالط مدیران، بر اثربخشالالالی عملکرد مدیران تأثیر داردو همچنین به

 ر اثربخشی عملکرد مدیران تأثیر دارد.عملکرد مدیران تأثیر دارد و در نهایت مشارکت دادن کارکنان توسط مدیران، ب

 ی انسانی، اثربخشی عملکرد، دبیرستان.هامهارت  وانگان کلیدی:

 مقدمه-۱

هالا، ابزارهالا و غیره، جریالان آموزش و هالای آموزشالالالی، اهالدا ، فرآینالدهالا، روشوجود آمالده در نظالامبالا توجاله باله تحوالت باله

عنوان نظام اجتماعی دچار ت ییراتی در کارکرد و وظایف شالالده هتبع آن مدرسالاله نیز بیادگیری دچار دگرگونی شالالده و به

 کارکرد آموزشالی نداشالته، بلکه رسالالت اصاللی آن بسالترسالازی اسالت. در سالند تحول بنیادین آموزش
 
وپرورش مدرساله صالرفا

. لذا کندمیگانه اسالالت که آنان را برای زندگی آماده های شالالشهایی در سالالاحتآموزان به تواناییبرای دسالالتیابی دانش

ها، مدیریت و راهبری ها، فعالیتبرای اینکه مدرساله این رسالالت اصاللی را به انجام برسالاند، هم سالویی و هماهنگی برنامه

 آموزشالالالی باله کالارکردهالایی کاله زمینالهاجتنالاب
 
جالانبالٔه  سالالالاز رشالالالد همالهنالاپالذیر اسالالالت. زیرا کاله چرخش از کالارکردهالای صالالالرفالا

(. از سالالالوی   ۱۳۹۴پذیر نخواهد بود )جلوداری ممقانی،  عناصالالالر امکان   آموزان باشالالالد بدون ت ییر در سالالالایر اجزا ودانش

اطالع از دیگر سالالالو شالالالده وپرورش موجالب افزایش مالدارس از یالک سالالالو و جالذب مالدیران کمدیگر، نیالاز روزافزون باله آموزش

دارند (. چنین مدیرانی سالعی  ۱۳۹۳شالان اسالت )پارسالا،  ها سالوابق خدمتیترین مالک انتخاب آن اسالت. مدیرانی که مهم

آموزان و سالایر اولیاا برخورد کنند. اند با معلمان و دانشها برخورد کردهگونه که دیگران با آن بر اسالاس تجارب خود و آن 

هالای متعالددی روبرو وپرورش بالا چالالشنالاپالذیر، مالدارس آموزشبینیدر اداماله، در اثر پیچیالدگی جوامع و ت ییرهالای پیش

وپرورش در تحقق اهالدا  در گرو چگونگی اعمالال مالدیریالت و سالالالبکهالای مؤثر هسالالالتنالد. یکی از عوامالل موفقیالت آموزش

 
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.  1

 siaesl@yahoo.com  مسالول( استادیار مدعو مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. )نویسنده 2
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تواند سالبکهای متفاوتی را در هدایت نیروی انسالانی انتخاب کند. رهبری مدیر اسالت. مدیر در نقش رهبری سالازمان می

،  1و هالاسالالالیتوانالد بهره بری مالدارس را افزایش دهالد )فرانکو  عبالارتی الگوی رفتالاری منالاسالالالب مالدیر در هر مالدرسالالاله میباله

های آموزشالی به حداکرر  ها و بخشالنامهکنند در پاسالب به دسالتورالعمل(. امروزه مدیران در اغلب مدارس تالش می۲۰۱۹

( بوروکراسالی آموزشالی در ایران ۱۳۹۷ها نشالان داده )محمدی و همکاران،  که بررسالیمیزان قبولی دسالت یابند، درصالورتی

انضالباطی، هنجارشالکنی و بوروکراسالی نانوشالته در تقابل با تجربه  موزان، بیآهای معیارهای قبولی دانشاز طریق مؤلفه

وپرورش رشالد ابعاد مختلف شالخصالیتی کودکان و نوجوانان و آموزشالی معلمان قرار دارد، همچنین انتظار اصاللی از آموزش

اضالالع و قدردانی در های دوسالالتی، احترام متقابل، همکاری، تووجود آوردن زمینهایجاد روابط انسالالانی مطلوب یعنی به

تربیتی یا مسالالوالن مدارس برای   مؤسالسالاتباشالد که تحقق این هد  در صالورتی ممکن خواهد بود که آموزان میدانش

(. حال سالؤال اینجاسالت که چه مدیرانی در ۱۳۹۱آموزان بکوشالند )شالعاری نژاد، ها در بین دانشبرقراری و گسالترش آن 

 تالش در این زمینه بسالتگی به شالناخت مدیران از نیازها و مشالکالت  جهت تحقق هد  فوق تالش خواهند کرد  مساللم
 
ا

گیریهالای  آموزان هسالالالتنالد و همچنین مشالالالارکالت همکالاران در تصالالالمیمآموزان و معلمالانی کاله پرچمالدار تربیالت دانشدانش

سالالالپالاری باله مشالالالکالت هماله افرادی دارد کاله در تحقق اهالدا   آموزشالالالی و تربیتی و دوسالالالت داشالالالتن، اعتمالاد و گوش

ی انسالانی، به توانایی مدیر هامهارتشالود.  ی انسالانی یاد میهامهارتها با عنوان  وپرورش سالهیم هسالتند که از آن شآموز

،  کندمیجمعی در درون گروه که وی آن را اداره های دسالتهعنوان عضالوی از گروه، در کار کردن مؤثر و ایجاد کوشالشبه

ترین مزیت رقابتی و سالرمایه سالازمانی (. امروزه گزاره امنابع انسالانی مهم۱۳۸۹شالود )بخشالی،  مهارت انسالانی گفته می

م و قطعی، جهان 
ّ
شالالالمول و مورد پذیرش همگان بدل گشالالالته اسالالالت؛ به همین دلیل بر نقش  اسالالالت  به یک گزاره مسالالالل

شالالود )اخترشالالجاعی سالالیار مهم و حسالالاس تلقی میها بارزشالالمند افراد در سالالازمان تأکید شالالده و مدیریت مطلوب آن 

های مسالتمر (. در وضالعیت رقابتی موجود سالازمانها و در محیطی که ت ییرات پیاپی و ضالرورت نوآوری۱۳۸۳وهمکاران،

هایی موفق به کسالب سالرآمدی خواهند شالد که نقش منابع انسالانی خود را مورد ترین ویژگی آن اسالت، فقط سالازمان اصاللی

یکی از وظایف مهم مدیران در منابع انسالالانی، درک نیاز کارکنان اسالالت که عبارت اسالالت از درک وضالالع  توجه قرار دهند.  

وسالیله فرد یا  صالورت انیاز احسالاس شالده  باشالد یعنی نیازی که بهموجود و آنچه که باید باشالد. درک نیاز ممکن اسالت به

گردد.  توسط مطالعه کارشناسانه مشخص می نیاز واقعی باشد، یعنی نیازی کهشود، و یا ایک جامعه تشخیص داده می

هر حال درک نیازهای احسالالاس شالالده باید طوری هدایت شالالوند تا در مسالالیر نیازهای واقعی قرار گیرند )گلیسالالون و به

ها را در مدرساله خود داشالته باشالند، زیرا مدارس  (. بدین ترتیب مدیران باید توانایی کار با افراد و انسالان ۲۰۱۴،  2همکاران 

انسالانی هسالتند و بیش از هر سالازمانی از اهمیت اجتماعی و حسالاسالیت عمومی برخوردارند. بنابراین    کامال  ای همحیط

ها پایین خواهد بود، زیرا مدیرانی وپرورش را متحقق سالازند اثربخشالی آن که مدیران مدارس نتوانند اهدا  آموزشزمانی

(. مدیریت مدرسالاله در ایران در شالالرایط ۱۳۹۷سالالازند )رنجبر،اثربخش هسالالتند که اهدا  و انتظارات سالالازمانی را برآورده  

فعلی به دلیل سالالاختار سالالازمانی آن از انعطا  کافی برخوردار نیسالالت. منابع در دسالالترس مدیر برای اعمال خالقیت و 

های اداری هسالالتند و راه برای ابتکار  نوآوری به هیو وجه کافی نیسالالت. بنابراین مدیران مدارس اغلب مجری بخشالالنامه

 
1. Franco, M., & Haase 

2Glisson, C., Williams, N. J., Hemmelgarn, A., Proctor, E., & Green, P. 
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ی انسالانی  هامهارتکارگیری  (. بنابراین مسالالله اسالاسالی پژوهش این اسالت که به۱۳۹۲مل هموار نیسالت )عبداللهی،  ع

 چه تأثیری بر اثربخشی عملکرد مدیران مدارس دارد  

 پیشینه تحقین-۲

صالنعتی اروپایی  ( در پژوهشالی عوامل مؤثر بر اثربخشالی عملکرد مدیران زیردسالتی را در کارخانجات  ۲۰۱۵سالیلورسالتو )

های پژوهش از طریق پرسالشالنامه گردآوری شالد. نتایج  مورد بررسالی قرار داد. روش پژوهش توصالیفی پیمایشالی بود و داده

کننده موفقیت مدیران زیردسالالالتی خود اسالالالت و این ای مؤثر، تعیینگونهنشالالالان داد که عملکرد مربت مدیران ارشالالالد به

عنوان سالالالازمان، انگیزش، جو سالالالازمانی و ارتباطات با ارباب رجوع به  هایی چون مأموریت و اهدا مدیران به شالالالاخص

( در پژوهشالالالی باله امالدیریالت عملکرد: ضالالالرورت  ۲۰۱۴)  1انالد. موسالالالو  و پیالن هالای ارزیالابی خود توجاله کردهشالالالاخص

وپرورش  پرداختند. هد  این مقاله روشالالن کردن مفهوم مدیریت های پاسالالخگویی در آموزشناپذیر سالالیسالالتماجتناب

عنوان بخشالالی از طرح تحقیق کیفی، مصالالاحبه عنوان یک جنبه از سالالیسالالتم مدیریت کیفیت جامع اسالالت. بهبهکرد عمل

مدرساله مصالاحبه   ۲۴صالورت تصالادفی از  به کنندهشالرکتعمیق فردی برای اسالتفاده در این تحقیق انتخاب شالد. پنجاه 

شالالالود. کمبود دانش و گیری نظارت مینادیدهدهد، زیرا منجر به ها ضالالالعف ارزیابی عملکرد را نشالالالان میشالالالدند. یافته

تخصالالص در فرآیندهای سالالیسالالتم مدیریت کیفیت جامع نظیر مشالالاوره، مربیگری و نظارت، مانع اشالالتیاق برای اجرای  

عنوان یک نیروی محرک در جریان  وپرورش، بهعنوان همکاران توسالعه سالیاسالت آموزشمدیریت عملکرد شالد. معلمان، به

وپرورش که درگیرتحول اسالت، حیاتی  کنند. در نتیجه، توسالعه معلمان درنظام آموزشعمل میوپرورش  تحول در آموزش

های هلدینس صالنعتی ی انسالانی مدیران ارشالد کارآمد در شالرکتهامهارت( در پژوهشالی به بررسالی ۲۰۱۳اسالت. چن )

. نتایج نشالان داد که  های پژوهش از طریق پرسالشالنامه گردآوری شالدپرداخت. روش پژوهش توصالیفی پیمایشالی بود و داده

های ابتکاری، میزان توانایی حل مسالالالائل به شالالالکل خالق و میزان توانایی تشالالالویق کارکنان به تأمل دربارٔه  حلتعداد راه

( عوامل تعیین ۲۰۱۲)  2های اسالالاسالالی مدیران ارشالالد کارآمد اسالالت. کونس، چونس و سالالونسعملکرد خویش از شالالاخص

هالا ای را در گروهی از مالدیران هتالل در چین مورد مطالالعاله قرار دادنالد. آن فالهی انسالالالانی حر هالامهالارتکننالده و پیالامالدهالای  

عنوان عوامالل تعیین کننالده و رضالالالایتمنالدی ای بالهای سالالالازمالانی ادراک شالالالده و تعهالد حرفالهمالدلی شالالالامالل مالدیریالت حرفاله

ای ه هم مدیریت حرفهسالازی معادالت سالاختاری آزمودند. نتایج نشالان داد کعنوان پیامد را با اسالتفاده از مدلای بهحرفه

(  ۱۳۹۵ای داشتند. نصیری و ساکی )ای تأثیر مربت و مستقیم بر شایستگی حرفهسازمانی ادراک شده و هم تعهد حرفه

التحصالیل سالایر  التحصالیل رشالته مدیریت آموزشالی با عملکرد مدیران فار در پژوهشالی به امقایساله عملکرد مدیران فار 

دارس اسالتان همدان(  پرداخت. هد  از انجام این تحقیق تعیین وضالعیت عملکرد ها )مطالعه موردی: مدیران مرشالته

ها و مقایسالاله آن در مدارس دوره اول متوسالالطه  التحصالالیل مدیریت آموزشالالی با عملکرد مدیران سالالایر رشالالتهمدیران فار 

ی( مدیران مدارس  بود. نتایج نشان داد میزان عملکرد )و مؤلفه عوامل عملکرد  ۵۹-۵۹استان همدان در سال تحصیلی 

( اسالت. اما ۳آموخته رشالته مدیریت آموزشالی هسالتند، باالتر از حد متوسالط )دوره اول متوسالطه اسالتان همدان که دانش

( اسالالت. همچنین از دیدگاه دبیران، عملکرد )و ۳های عوامل شالال لی و عوامل اخالقی در حد متوسالالط )میانگین مؤلفه

 
1. Mosoge & Pilane 

2Kong, H., Cheung, C., Song, H. 
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ها بودند نیز همین نتایج را آموخته سالالایر رشالالتهطه اسالالتان همدان که دانشابعاد آن( در مدیران مدارس دوره اول متوسالال

( در پژوهشالی به بررسالی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسالانی بر اسالاس  ۱۳۹۵نشالان داد. کریری و کمال زاده )

عملیات انتقال گاز پرداختند. آنان در تحقیق خود که   ۶مطالعه موردی منطقه   -مدل هرسالی و گلداسالمیت )مدل آچیو(

وضالوح )درک  -عملیات انتقال گاز انجام گرفت هفت مت یر بهره وری شالامل توانایی  ۶نفر از کارکنان منطقه   ۱۷۰بر روی 

داده   اعتبار و سالازگاری محیط کارکنان را مورد سالنجش قرار –ارزیابی و بازخورد   -انگیزش -حمایت سالازمانی  -و شالناخت(

وری نیروی انسالالانی شالالکا  میان وضالالع موجود و وضالالعیت مطلوب و و نتایج ماحصالالل با کسالالب رتبه متوسالالط میزان بهره

عملیات    ۶ارزیابی و سالالالازگاری محیط را با میزان عملکرد نیروی انسالالالانی منطقه    -انگیزش -ارتبالاط معنادار بین حمایت

 وری ارتباط معناداری مشاهده نشده است.تبار با بهرهدهد. اما بین مت یرهای وضوح و اعانتقال گاز نشان می

 های تحقینمدل مفهومی و فرضیه-۳

عنوان مت یر مسالالالتقالل،  ی انسالالالانی بالههالامهالارتدهالد. مطالابق بالا این مالدل  مالدل مفهومی پژوهش را نشالالالان می۱شالالالکالل   

 عنوان مت یر وابسته در نظر گرفته شده است.  اثربخشی عملکرد مدیران به

 (۲۰۰۴، 1مدل مفهومی تحقیق)ارلی و انس-۱شکل 

 شود:های زیر تعریف میبا توجه به مدل مفهومی تحقیق فرضیه

 فرضیه اصلی:

 ی انسانی بر اثربخشی عملکرد مدیران دبیرستان از دیدگاه کارکنان، تأثیر دارد.هامهارتکارگیری به

 های فرعی:فرضیه

 درک نیازهای کارکنان توسط مدیران، بر اثربخشی عملکرد مدیران تأثیر دارد.  -۱ 

  - ۳لکرد مالدیران تالأثیر دارد.  کالارگیری عوامالل تشالالالویق مالادی و معنوی کالارکنالان توسالالالط مالدیران، بر اثربخشالالالی عمباله  -۲

 مشارکت دادن کارکنان توسط مدیران، بر اثربخشی عملکرد مدیران تأثیر دارد.

 روش تحقین-۴

توان از نتالایج تحقیق حالاضالالالر در هالای انجالام تحقیق، از آنجالا کاله میهالای ارائاله شالالالده دربالارٔه روشبنالدیبالا توجاله باله تقسالالالیم

انی بر اثربخشالالی عملکرد مدیران دبیرسالالتان از دیدگاه کارکنان اسالالتفاده  ی انسالالهامهارتکارگیری  جهت تبیین تأثیر به

توان آن را از نظر هالد  و مالاهیالت تحقیق، در رده تحقیقالات کالاربردی باله حسالالالاب آورد؛ زیرا هالد  تحقیقالات کرد، می

کاربردی، توسالالعه دانش کاربردی در یک زمینه خای اسالالت. روش اجرای پژوهش حاضالالر توصالالیفی پیمایشالالی و طرح 

وهشالالالی همبسالالالتگی از نوع تحلیل رگرسالالالیون اسالالالت. جامعه آماری پژوهش حاضالالالر همه مدیران برخی مدارس دوره پژ 

متوسالالالطاله شالالالهر تهران بود. تعالداد کالل جالامعاله آمالاری براسالالالاس اطالعالات کسالالالب شالالالده از مالدیریالت نیروی انسالالالانی  
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مالاری، برای تعیین تعالداد نفر بود. بالا توجاله باله حجم جالامعاله آ  ۷۳۰وپرورش شالالالهر تهران در زمالان اجرای پژوهش  آموزش

 حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد:

n =
𝑁t۲s۲

𝑁d۲ + t۲s۲ 

 که در این فرمول:

tدر صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول = 

dدرجه اطمینان یا دقت ا = 
 
 لی مطلوبحتما

sنسبتی از جمعیت فاقد صفت معین = 

Nتعداد افراد جامعه = 

n =
۲(۰/۵)۲(۱/۹۶)ال۷۳۰

۷۳۰(۰/۵)۲+(۱/۹۶)۲(۰/۵)۲=۲۵۱ 

گیری در عنوان نمونه پژوهش انتخاب خواهند شالد. روش نمونههای شالهر تهران بهنفر از مدیران دبیرسالتان   ۲۵۱بنابراین  

ای بود. به این صالورت کلیه مناطق تهران روبه چهار منطقه شالمال و جنوب و گیری خوشالهپژوهش حاضالر نیز روش نمونه

های متوسالطه در دسالترس رو انتخاب کردیم و در هر یک ازاین مناطق لیسالت دبیرسالتان غرب و شالرق تقسالیم کردیم، در  

آوری کردیم. در این تحقیق ها توزیع و جمعها را انتخاب و پرسالشالنامه رو در بین آن ادامه مدیران وکارکنان آن دبیرسالتان 

رسالالشالالنامه( اسالالتفاده شالالده اسالالت.  های میدانی)پای و روشهای کتابخانهاز هر دو روش گردآوری اطالعات یعنی روش

 گیری پژوهش حاضر شامل موارد زیر است: ابزارهای اندازه

سالالاخته اسالالتفاده شالالد. چنین ی انسالالانی از پرسالالشالالنامٔه محققهامهارتکارگیری  گیری بهمهارت انسالالانی: برای اندازه

گویاله(، مشالالالارکالت دادن همکالاران در   ۵گویاله اسالالالت. کاله عبالارتنالد از: درک نیالاز همکالاران )۱۵ای دارای  پرسالالالشالالالنالاماله

ها بر اسالالاس طیف لیکرت گویه(، سالالؤال  ۵گویه( و اسالالتفاده از عوامل تشالالویقی )مادی و معنوی( )  ۵ها )گیریتصالالمیم

 گیری شدند.  ( اندازه۵( تا خیلی زیاد )۱ای از خیلی کم )درجهپنج

( اسالتفاده ۲۰۰۸) 1پرسالشالنامه اسالتاندارد چو، ازمنت و سالینکگیری اثربخشالی عملکرد مدیران از اثر بخشالی: برای اندازه

( ۵( تا خیلی زیاد )۱ای از خیلی کم )درجهها بر اسالاس طیف لیکرت پنجگویه اسالت. سالؤال  ۶شالد. این پرسالشالنامه دارای 

 گیری شدند.  اندازه

ه اسالت. بدین ترتیب که برای  در ادامه، برای بررسالی روایی ابزار اندازه گیری از اعتبار صالوری پرسالشالنامه اسالتفاده شالد

ی انسالالانی بر اثربخشالالی عملکرد مدیران،  هامهارتکارگیری  کارگیری جمالت مناسالالب جهت سالالنجش بهاطمینان از به

پرسالشالنامه تهیه شالده به همراه منابع مورد اسالتفاده، جهت نظرخواهی به قضالاوت تعدادی از اسالاتید و اسالتاد راهنما و 

ذاشته شد و پس از اصالحات الزم، اعتبار علمی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.  وپرورش گمشاور و متخصصین آموزش

 
1 Ezment & sinck 
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ها و ابزارهای ( سالازه2( و روایی )روایی واگرا1گیری شالامل بررسالی پایایی )همسالانی درونیدر ادامه از آزمون الگوی اندازه

  -۱کنند که شالامل:  مالک را پیشالنهاد می( ساله ۱۹۸۱)  3ها فرنل و الکرپژوهش اسالتفاده شالد. برای بررسالی پایایی سالازه

شالود. در مورد  می 5میانگین واریانس اسالتخراج شالده  -۳ها و هریک از سالازه  4پایایی ترکیبی  -۲ها، پایایی هریک از گویه

و بیشالالالتر هر گویاله در تحلیالل عالاملی تالأییالدی نشالالالانگر منالاسالالالب بودن هر یالک از   ۶/۰هالا، بالار عالاملی پالایالایی هریالک از گویاله

( اسالتفاده  CRگلداشالتاین ) –ها از ضالریب دیلون  های آن سالازه اسالت. جهت بررسالی پایایی ترکیبی هر یک از سالازهگویه

اسالتخراج شالده  یا بیشالتر باشالند. مالک سالوم بررسالی پایایی، میانگین واریانس   ۷/۰باید CRشالد. مقادیر قابل پذیرش  

معنای آن اسالت کنند و این امر بهو بیشالتر را توصالیه می  AVE  ۵۰/۰(. فرنل و الرکر مقادیر ۱۹۸۱باشالد )فرنل و الکر،می

بارهای عاملی، ۱. در جدول کندمیدرصالالد و یا بیشالالتر واریانس نشالالانگرهای خود را تبیین   ۵۰که سالالازه مورد نظر حدود  

CR  و ،AVEها هستند.  دهنده پایایی کافی و مناسب سازهها نشان اند. مقادیر این جدولمت یرهای پژوهش ارائه شده 

 بارهای عاملی، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده مت یرهای پژوهش-۱جدول  

بالالالالالالار  گویه

 عاملی

بالالالالالالالالار  گویه

 عاملی

بالالالالالالار  گویه

 عاملی

 بار عاملی گویه

 ۵۵/۰ ۱اثربخشی ۶۱/۰ ۱مشارکت   ۷۳/۰ ۱تشویق ۸۲/۰ ۱درک  

 ۵۳/۰ ۲اثربخشی ۷۶/۰ ۲مشارکت ۶۸/۰ ۲تشویق ۸۴/۰ ۲درک

 ۷۶/۰ ۳اثربخشی ۵۴/۰ ۳مشارکت ۶۸/۰ ۳تشویق ۸۶/۰ ۳درک

 ۸۲/۰ ۴اثربخشی ۷۵/۰ ۴مشارکت ۷۳/۰ ۴تشویق ۷۹/۰ ۴درک

 ۷۱/۰ ۵اثربخشی ۸۲/۰ ۵مشارکت ۷۶/۰ ۵تشویق ۷۸/۰ ۵درک

 ۷۹/۰ ۶اثربخشی      

 ۸۶/۰  ۷۷/۰  ۸۸/۰  ۸۷/۰ آلفای کرونباد

CR ۹۱/۰  ۹۱/۰  ۸۴/۰  ۹۰/۰ 

AVE ۷۲/۰  ۶۷/۰  ۵۱/۰  ۷۱/۰ 

 باشند.دار میو باالتر معنی  ۰۱/۰توجه: تمامی بارهای عاملی در سطن 

 
1 Internal Consistency 

2 Discriminant Validity 

3 Fornell, C., & Lacer, G. T. M 

4Composite Reliability 

5 Average Variance Extracted 
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های یک سالالازه باید گویه  -۱که،  کندمی( دو مالک را توصالالیه ۱۹۸۸ها، چین )برای بررسالالی روایی یا روایی واگرای سالالازه

های دیگر داشالالته باشالالند. گیفن و بیشالالترین بار عاملی را بر سالالازه خود داشالالته باشالالند. یعنی بار مقطعی کمی بر سالالازه

بیشالتر از بار   ۱/۰کمکنند که بار عاملی هر گویه بر روی سالازه مربوط به خود باید دسالت( پیشالنهاد می۲۰۰۵)1اشالتراب 

یک سالازه باید بیشالتر از همبسالتگی آن سالازه با    AVEهای دیگر باشالد. مالک دوم اینکه جذر عاملی همان گویه بر سالازه

اش با  های دیگر باشالد. این امر نشالانگر آن اسالت که همبسالتگی آن سالازه با نشالانگرهای خود بیشالتر از همبسالتگیسالازه

 اند.های پژوهش گزارش شدهها بر سازهگویه  بار مقطعی ۲های دیگر است. در جدول  سازه

 هابارهای عاملی متقاطع برای بررسی روایی پرسشنامه ۲جدول  

درک نیالاز   سؤال/ مت یر

 کارکنان 

تشالالالویالق  

و   مالالادی 

مالالعالالنالالوی  

 کارکنان 

مشالالالارکت  

 کارکنان 

اثربخشالالی  

 عملکرد 

D۱ ۰.۸۴ ۰.۵۲ ۰.۴۱ ۰.۴۱ 

D۲ ۰.۷۸ ۰.۵۵ ۰.۴۲ ۰.۴۵ 

D۳ ۰.۸۲ ۰.۵۳ ۰.۴۱ ۰.۴۴ 

D۴ ۰.۸۱ ۰.۴۲ ۰.۴۴ ۰.۴۶ 

D۵ ۰.۸۷ ۰.۴۱ ۰.۳۹ ۰.۴۰ 

T۱ ۰.۵۳ ۰.۸۵ ۰.۴۱ ۰.۴۳ 

T۲ ۰.۵۳ ۰.۸۱ ۰.۴۵ ۰.۳۹ 

T۳ ۰.۴۹ ۰.۷۹ ۰.۴۴ ۰.۳۷ 

T۴ ۰.۳۳ ۰.۷۲ ۰.۴۶ ۰.۴۵ 

T۵ ۰.۳۷ ۰.۶۸ ۰.۴۰ ۰.۴۴ 

M۱ ۰.۴۶ ۰.۴۳ ۰.۷۱ ۰.۴۶ 

M۲ ۰.۴۴ ۰.۳۴ ۰.۸۱ ۰.۴۰ 

M۳ ۰.۴۱ ۰.۳۸ ۰.۸۲ ۰.۳۵ 

 
1 Gefen, D., & Eshtrap, V 
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M۴ ۰.۲۹ ۰.۳۴ ۰.۸۰ ۰.۴۵ 

M۵ ۰.۳۶ ۰.۴۱ ۰.۷۲ ۰.۵۱ 

A۱ ۰.۳۸ ۰.۴۵ ۰.۴۹ ۰.۶۹ 

A۲ ۰.۳۱ ۰.۴۴ ۰.۵۶ ۰.۷۰ 

A۳ ۰.۴۸ ۰.۴۶ ۰.۴۱ ۰.۷۸ 

A۴ ۰.۴۶ ۰.۴۰ ۰.۴۵ ۰.۷۶ 

A۵ ۰.۴۷ ۰.۳۵ ۰.۴۴ ۰.۸۰ 

A۶ ۰.۵۴ ۰.۴۰ ۰.۴۸ ۰.۸۳ 

تمامی ابعاد بیشالترین بار عاملی را بر سالازه خودشالان دارند و حداقل فاصالله بین بار عاملی مربوط به   ۲با توجه به جدول 

 ۳های پژوهش از روایی مناسالبی برخوردار هسالتند. در جدول  دهد سالازهاسالت که نشالان می  ۱/۰سالازه خودشالان بیش از  

 اند.انس استخراج شده گزارش شدهنتایج مربوط به بررسی همبستگی و مالک دوم روایی یعنی جذر متوسط واری

 ماتریس همبستگی و جذر میانگین واریانس استخراج شده مت یرهای پژوهش  -۳جدول  

 ۴ ۳ ۲ ۱ مت یر

    ۷۷/۰ . درک نیاز کارکنان ۱

. تشالالویق مادی و معنوی  ۲

 کارکنان 

**۶۳/۰ ۷۵/۰   

  ۷۶/۰ ۴۷/۰** ۴۹/۰** . مشارکت کارکنان ۳

/۶۲** ۴۷/۰** ۵۲/۰** .اثربخشی عملکرد۴

۰ 

۷۶/۰ 

واریالالانس   میالالانگین  جالالذر  همبسالالالتگی  قطرمالالاتریس  روی  اعالالداد  توجالاله: 

 باشند.  استخراج شده می

هالا بالا  جالذر میالانگین واریالانس اسالالالتخراج شالالالده تمالامی مت یرهالای پژوهش بیشالالالتر از همبسالالالتگی آن   ۳بالا توجاله باله جالدول  

مت یرهای دیگر اسالالالت. بنابراین مالک دوم بررسالالالی روایی واگرا مت یرهای پژوهش برقرار اسالالالت. عالوه بر این اعداد زیر  

شالالود ضالالریب که مالحظه می  طورقطر ماتریس همبسالالتگی برای بررسالالی رابطه بین مت یرها گزارش شالالده اسالالت. همان 

ها با اسالتفاده از وتحلیل دادهمربت و معنادار اسالت. در نهایت، جهت تجزیه  >۰۱/۰pهمبسالتگی بین مت یرها در سالطن  

بینی مت یر مسالتقل  گیرد و جهت بررسالی توان پیشآزمون همبسالتگی رابطه میان مت یرهای تحقیق مورد بررسالی قرار می

 انجام شده است.  Spss ۲۳شود. همه مراحل مذکور با استفاده از برنامه آماری ه میاز رگرسیون گام به گام استفاد
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 آمار استنباطی-۵

 ماتریس همبستگی مت یرهای تحقیق۵-۱

شالود. برای شالناسالایی رابطه میان مت یرهای های پژوهش از همبسالتگی پیرسالون اسالتفاده میبرای پاسالخگویی به فرضالیه

های بدسالت  حاضالر در مدل که دارای مقیاس نسالبی هسالتند، از ضالریب همبسالتگی پیرسالون اسالتفاده شالده اسالت. یافته

 آمده از ضریب همبستگی بین مت یرهای پژوهش در زیر گزارش شده است. 

 ی انسانی بر اثربخشی عملکرد مدیران دبیرستان از دیدگاه کارکنان، تأثیر دارد.هامهارتکارگیری فرضیه اصلی:به

از ضالالالریالب  و اثربخشالالالی عملکرد مالدیران دبیرسالالالتالان  ی انسالالالانیهالامهالارتکالارگیری برای آزمون رابطاله بین دو مت یر باله

 همبستگی پیرسون استفاده شده است.

 ی انسانی و اثربخشی عملکرد مدیران دبیرستان هامهارتکارگیری بستگی دو مت یر بهنتیجه جدول هم-۴جدول  

 داریسطن معنی مقدار ضریب همبستگی پیرسون  تعداد مت یرها

ی انسالانی هامهارتکارگیری  به

مالالدیالران   عالماللالکالرد  واثالربالخشالالالی 

 دبیرستان 

۲۵۱ **۲۵۸/۰ ۰۰/۰ 

 درصد معنی دار است.  ۹۹** رابطه در سطن  

بوده که نشالان از رابطه مسالتقیم میان   ۲۵۸/۰نشالان داده شالده اسالت میزان ضالریب همبسالتگی  ۴طور که در جدول  همان 

  ۰۰/۰آزمون برابر   sigباشالد. مقدار  ی انسالانی واثربخشالی عملکرد مدیران دبیرسالتان میهامهارتکارگیری  های بهمت یر

داری بین دو % رابطه معنی۹۹توان نتیجه گرفت که در سالالالطن اطمینان  باشالالالد میمی  ۰۱/۰باشالالالد و چون کمتر از می

 مت یر وجود دارد. 

 لکرد مدیران تأثیر دارد.فرضیه فرعی اول: درک نیازهای کارکنان توسط مدیران، بر اثربخشی عم

برای آزمون رابطه میان دو درک نیازهای کارکنان و اثربخشالالی عملکرد مدیران از ضالالریب همبسالالتگی پیرسالالون اسالالتفاده  

 شده است.

 نتیجه جدول همبستگی دو مت یر درک نیازهای کارکنان واثربخشی عملکرد مدیران   -۵جدول  

 داریمعنیسطن  مقدار ضریب همبستگی پیرسون  تعداد مت یرها

نیالازهالای کالارکنالان واثربخشالالالی عملکرد  درک 

 مدیران 
۲۵۱ **۳۴۹/۰ ۰۰/۰ 

 درصد معنی دار است.  ۹۹** رابطه در سطن  
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بوده که نشالان از رابطه مسالتقیم بین   ۳۴۹/۰نشالان داده شالده اسالت میزان ضالریب همبسالتگی   ۵طور که در جدول  همان 

باشالد و چون کمتر  می  ۰۰/۰آزمون برابر   sigباشالد. مقدار  های درک نیازهای کارکنان واثربخشالی عملکرد مدیرانمیمت یر

 داری بین دو مت یر وجود دارد. % رابطه معنی۹۹توان نتیجه گرفت که در سطن اطمینان است. می  ۰۱/۰از 

ارگیری عوامل تشالویق مادی و معنوی کارکنان توسالط مدیران، بر اثربخشالی عملکرد مدیران تأثیر  کفرضالیه فرعی دوم: به

 دارد. 

برای آزمون رابطه میان دو مت یر تشالالالویق مادی و معنوی کارکنان و اثربخشالالالی عملکرد مدیران از ضالالالریب همبسالالالتگی 

 پیرسون استفاده شده است.

 ویق مادی و معنوی کارکنان و اثربخشی عملکرد مدیران نتیجه جدول همبستگی دو مت یر مت یر تش-۶جدول  

 تعداد مت یرها
هالمالبسالالالتالگالی  ضالالالریالالب  مالقالالدار 

 پیرسون 
 داریسطن معنی

مت یر تشالالالویق مالادی و معنوی کالارکنالان 

 واثربخشی عملکرد مدیران 
۲۵۱ **۳۲۶/۰ ۰۰/۰ 

 درصد معنی دار است.  ۹۹** رابطه در سطن  

بوده که نشالان از رابطه مسالتقیم بین   ۳۲۶/۰نشالان داده شالده اسالت میزان ضالریب همبسالتگی   ۶طور که در جدول  همان 

  ۰۰/۰آزمون برابر    sigبالاشالالالد. مقالدار  هالای مت یر تشالالالویق مالادی و معنوی کالارکنالان واثربخشالالالی عملکرد مالدیرانمیمت یر

داری بین دو % رابطه معنی۹۹توان نتیجه گرفت که در سالالالطن اطمینان  باشالالالد میمی  ۰۱/۰باشالالالد و چون کمتر از می

 مت یر وجود دارد. 

 ه فرعی سوم: مشارکت دادن کارکنان توسط مدیران، بر اثربخشی عملکرد مدیران تأثیر داردفرضی

برای آزمون رابطه بین دو مت یر مشالالالارکت دادن کارکنان واثربخشالالالی عملکرد مدیران از ضالالالریب همبسالالالتگی پیرسالالالون  

 استفاده شده است.

 ی عملکرد مدیران نتیجه جدول همبستگی دو مت یر مشارکت دادن کارکنان و اثربخش-۷جدول

 داریسطن معنی مقدار ضریب همبستگی پیرسون  تعداد مت یرها

مشالالالالارکالت دادن کالارکنالان واثربخشالالالی  

 عملکرد مدیران 
۲۵۱ **۴۰۱/۰ ۰۰/۰ 

 درصد معنی دار است.  ۹۹** رابطه در سطن  
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بوده که نشالان از رابطه مسالتقیم بین   ۴۰۱/۰نشالان داده شالده اسالت میزان ضالریب همبسالتگی ۷طور که در جدول  همان 

باشالد و چون کمتر  می  ۰۰/۰آزمون برابر    sigدهی کارکنان و اثربخشالی عملکرد مدیران اسالت. مقدار  های مشالارکتمت یر

 داری بین دو مت یر وجود دارد. % رابطه معنی۹۹توان نتیجه گرفت که در سطن اطمینان باشد میمی  ۰۱/۰از 

 تحلیل رگرسیون ۵-۲

کارگیری عوامل تشالالویق  ی انسالالانی در گام اول بههامهارتکارگیری  بینی اثربخشالالی عملکرد مدیران از روی بهبرای پیش

دهی م درک نیازهای کارکنان توسالالط مدیران، در گام سالالوم مشالالارکتمادی و معنوی کارکنان توسالالط مدیران، در گام دو

نتایج    ۸کارکنان توسالط مدیران وارد معادله شالدند. این ساله مت یر معناداری خود را طی ساله گام حفظ کردند. در جدول 

 اند.تحلیل رگرسیون ارائه شده

 بر اساس مت یرهای پژوهشخالصه نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام اثربخشی عملکرد مدیران  -۸جدول  

 R۲Δ F df تعدیل یافتهR R۲ R۲ مت یرهای وارد شده

کالارگیری عوامالل تشالالالویق  باله

 مادی و معنوی

۷۱۴/۰ ۵۱/۰ ۵۰۵/۰ ۵۱/۰ **۷۷۴/۹۸ ۹۵  ،۱ 

/۱۲۲ ۶۲۴/۰ ۶۳۲/۰ ۷۹۵/۰ درک نیازهای کارکنان 

۰ 

**۶۴۰/۸۰ ۹۴  ،۲ 

/۰۵۱ ۶۷۳/۰ ۶۸۳/۰ ۸۲۶/۰ مشارکت دادن کارکنان 

۰ 

**۷۹۹/۶۶ ۹۳  ،۳ 

P<۰/۰۱, * P<۰/۰۵** 

درصالد، مشالارکت   ۲/۱۲درصالد، درک نیازهای کارکنان   ۵۱کارگیری عوامل تشالویق مادی و معنوی، به۸با توجه به جدول 

کنند. این مت یرها در مجموع قادر به بینی میدرصالالد، از ت ییرات اثربخشالالی عملکرد مدیران را پیش  ۱/۵دادن کارکنان 

مشالالالاهالده    ۸طور کاله در جالدول  درصالالالد از ت ییرات اثربخشالالالی عملکرد مالدیران هسالالالتنالد. همالان   ۳/۶۸بینی حالدود  پیش

کارگیری عوامل تشالالالویق مادی و معنوی، درک نیازهای کارکنان، دهند که بهشالالالود، نتایج تحلیل واریانس نشالالالان میمی

 داری بر اثربخشی عملکرد مدیران دارند.  مشارکت دادن کارکنان تأثیر معنی

 مت یرهای پژوهشضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام اثربخشی عملکرد مدیران بر اساس   -۹جدول  

ورود  مالرتالبالاله 

 مت یرها
 مت یر پیش بین

β 

ضالالالالالرایالالالب  

 استاندارد

 

خالالالطالالالای 

 معیار

ضالالالرایب غیر  

 استاندارد

B 

t   سالالطن معنی

 داری
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 گام اول
عالالوامالالل  بالاله کالالارگالالیالالری 

 تشویق مادی و معنوی
۷۱۴/۰ ۰۵۴/۰ ۵۳۴/۰ ۹۳۹/۹ ۰۱/۰ 

 گام دوم

عالالوامالالل  بالاله کالالارگالالیالالری 

 تشویق مادی و معنوی
۵۵۶/۰ ۰۵۱/۰ ۴۱۶/۰ ۱۰۴/۸ ۰۱/۰ 

 ۰۱/۰ ۵۸۲/۵ ۳۵۷/۰ ۰۶۴/۰ ۳۸۳/۰ درک نیازهای کارکنان 

 گام سوم

عالالوامالالل  بالاله کالالارگالالیالالری 

 تشویق مادی و معنوی
۴۲۹/۰ ۰۵۴/۰ ۳۲۱/۰ ۹۵۵/۲ ۰۱/۰ 

 ۰۱/۰ ۸۷۸/۳ ۲۸۷/۰ ۰۷۴/۰ ۲۹۴/۰ درک نیازهای کارکنان 

 ۰۱/۰ ۲۱۳/۴ ۲۶۹/۰ ۰۶۴/۰ ۲۸۹/۰ مشارکت دادن کارکنان 

 

کارگیری عوامل تشالالویق مادی و معنوی،  دهد که بهشالالود، ضالالرایب تی نشالالان میمشالالاهده می ۹طور که در جدول  همان 

داری بر اثربخشالالالی عملکرد مالدیران دارنالد و دارای سالالالهم  دهی کالارکنالان تالأثیر معنیدرک نیالازهالای کالارکنالان، مشالالالارکالت

 بینی اثربخشی عملکرد مدیران هستند.  معناداری در پیش

 های تحقینیافته-۶

ی انسالانی بر اثربخشالی عملکرد مدیران(  هامهارتکارگیری  های تحقیق در زمینٔه بررسالی فرضالیه اصاللی تحقیق )بهیافته

حاکی از آن اسالت که میزان ضالریب همبسالتگی میان مت یرهای هوش فراشالناختی با اثربخشالی مدیران فرهنگی نشالان از 

توان نتیجاله  بوده می  ۰۱/۰بالاشالالالد و چون کمتر از  می  ۰۰/۰آزمون برابر    sigهالا دارد. مقالدار  رابطالٔه مسالالالتقیم میالان مت یر

داری بین دو مت یر وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسالیونی برای تفسالیر  % رابطٔه معنی۹۹گرفت که در سالطن اطمینان 

ی هامهارتی  کارگیری انسالانی نشالان داد که بههامهارتکارگیری  بینی اثربخشالی عملکرد مدیران توسالط بهمیزان پیش

توان نتیجه گرفت که  . بنابراین میکندمیبینی درصالالد از ت ییرات اثر بخشالالی عملکرد مدیران را پیش  ۳/۶۸انسالالانی تا 

کارگیری عوامل تشالویق مادی و معنوی و های سالطن متوسالطه شالهر تهران در درک نیازهای کارکنان و بهمدیران دبیرسالتان 

ها تأثیرگذار اسالت، در تبیین  نی الزم هسالتند که در بهبود اثربخشالی عملکرد آن ی انسالاهامهارتمشالارکت کارکنان دارای  

که مدیران در برخود با کارکنان، روابط انسالانی سالالمی داشالته باشالند، توان گفت که زمانیاین یافته و در همین زمینه می

های مهم  گیریها برای تصالالالمیمز آن مدیران مراعات کارکنان را بکنند و با کارکنان رفتاری دوسالالالتانه داشالالالته باشالالالند، و ا

شالود که کارها  های مادی و معنوی در زمان تشالویق کارکنان اسالتفاده کنند، سالبب میسالازمان مشالارکت بگیرند و از پاداش

 در چنین سالازمانی خدمات بهتری نیز به دیگران ارائه می
 
شالود و عملکرد مؤثری در انجام خیلی خوب پیش رود. طبیعتا

ی انسالالانی بر اثربخشالالی عملکرد مدیران، با  هامهارتکارگیری  های تحقیق در حوزٔه بهند داشالالت یافتهوظایف خود خواه

(، چن ۱۳۹۵ی کریری و کمالال زاده )هاپژوهشدهد که نتالایج با  مقالایسالالاله نتالایج تحقیق با تحقیقالات پیشالالالین نشالالالان می



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

466 
 

تحقیق حاضالالر فرضالالیه اصالاللی مبتنی بر ( همخوانی دارد. با توجه به نتایج  ۲۰۱۲)  1( و کونس، چونس و سالالونس۲۰۱۳)

گردد ی انسالالانی بر اثربخشالالی عملکرد مدیران دبیرسالالتان از دیدگاه کارکنان، تأثیر دارد ، تأیید میهامهارتکارگیری  ابه

های تحقیق در زمینٔه بررسالالی فرضالالیه فرعی اول )درک نیازهای کارکنان توسالالط مدیران، بر اثربخشالالی عملکرد که یافته

ز آن اسالالالت کاله میزان ضالالالریالب همبسالالالتگی بین مت یرهالای درک نیالازهالای کالارکنالان توسالالالط مالدیران، بر  مالدیران( حالاکی ا

باشالد و چون کمتر  می  ۰۰/۰آزمون برابر   sigها دارد. مقدار  اثربخشالی عملکرد مدیران نشالان از رابطٔه مسالتقیم بین مت یر

اری بین دو مت یر وجود دارد. همچنین د% رابطالٔه معنی۹۹توان نتیجاله گرفالت کاله در سالالالطن اطمینالان  بوده می  ۰۱/۰از  

بینی اثربخشالالی عملکرد مدیران با درک نیازهای کارکنان نشالالان داد که درک تحلیل رگرسالالیونی برای تفسالالیر میزان پیش

. این یافته بیانگر این اسالالت کندمیبینی درصالالد از ت ییرات اثربخشالالی عملکرد مدیران را پیش۲/۱۲نیازهای کارکنان تا  

که قدرت تشالخیص باالی مدیران در تشالخیص نیازهای کارکنان، تشالخیص به هنگام نیازهای بیرون سالازمانی، و تفکیک 

افزایش عملکرد نیروی انسالالالانی  بنالدی خالدمالات برای اثربخشالالالی بیشالالالتر، منجر بالهنیالازهالای آنی از نیالازهالای آتی و اولویالت

هالای تحقیق در حوزٔه درک نیالازهالای کالارکنالان. بر اثربخشالالالی عملکرد مالدیران و مقالایسالالاله نتالایج تحقیق بالا  شالالالود. یالافتالهمی

( و کونس، چونس و ۲۰۱۳(، چن )۱۳۹۵ی کریری و کمال زاده )هاپژوهشدهد که نتایج با تحقیقات پیشالین نشالان می

با توجه به نتالایج تحقیق حاضالالالر فرضالالالیاله فرعی اول مبتنی بر ادرک نیالازهای کارکنالان ( همخوانی دارد. ۲۰۱۲سالالالونس )

های تحقیق در زمینٔه بررسالالی فرضالالیه  گردد. یافتهتوسالالط مدیران، بر اثربخشالالی عملکرد مدیران تأثیر دارد. ، تأیید می

عملکرد مدیران( حاکی از آن کارگیری عوامل تشالویق مادی و معنوی کارکنان توسالط مدیران، بر اثربخشالی  فرعی دوم )به

کارگیری عوامل تشالویق مادی و معنوی کارکنان توسالط مدیران، بر  اسالت که میزان ضالریب همبسالتگی بین مت یرهای به

باشالالد و چون  می  ۰۰/۰آزمون برابر   sigها اسالالت. مقدار  اثربخشالالی عملکرد مدیران نشالالان از رابطٔه مسالالتقیم میان مت یر

نبوده می  ۰۱/۰کمتر از   داری بین دو مت یر وجود دارد. % رابطالٔه معنی۹۹تیجاله گرفالت کاله در سالالالطن اطمینالان  توان 

کارگیری عوامل تشالویق مادی و بینی اثر بخشالی عملکرد مدیران با بههمچنین تحلیل رگرسالیونی برای تفسالیر میزان پیش

از ت ییرات اثر بخشالالالی    درصالالالد۵۱کارگیری عوامل تشالالالویق مادی و معنوی کارکنالان تا معنوی کارکنالان نشالالالان داد که به

های متفاوتی دارند. بعضالی با دریافت . این یافته بیانگر این اسالت که کارکنان انگیزهکندمیبینی عملکرد مدیران را پیش

کنند. مدیران به دنبال افزایش  پول بیشالالتر، بعضالالی با پذیرفته شالالدن، بعضالالی با تشالالویق احسالالاس رضالالایت و انگیزش می

کنند و سالپس بعد از تالش کارکنان درصالورت عدم ایجاد انگیزه، ابتدا احسالاس رضالایت نمی  های کارکنان هسالتند.انگیزه

آید. از رود و در نهایت بی تفاوتی به بار میبرای ارضالالاا این نیاز و مواجه شالالدن با عدم توجه مدیران، انگیزه او از بین می

های  شالالالود.یافتهبخشالالالی عملکرد مدیران میاین رو تشالالالویق مادی و معنوی کارکنان توسالالالط مدیران، موجب افزایش اثر

ی  هاپژوهشدهد که نتایج با تحقیق فرضالالالیاله فرعی دوم با نتالایج مقایسالالاله نتایج تحقیق با تحقیقات پیشالالالین نشالالالان می

( همخوانی دارد. با توجه به نتایج تحقیق ۲۰۱۲( و کونس، چونس و سالونس )۲۰۱۳(، چن )۱۳۹۵کریری و کمال زاده )

کارگیری عوامل تشالالویق مادی و معنوی کارکنان توسالالط مدیران، بر اثربخشالالی مبتنی بر ا بهحاضالالر فرضالالیه فرعی دوم  

های تحقیق در زمینالٔه بررسالالالی فرضالالالیاله فرعی سالالالوم )مشالالالارکت دادن گردد. یافتالهعملکرد مدیران تأثیر دارد ، تأییالد می

همبسالتگی بین مت یرهای به  کارکنان توسالط مدیران، بر اثربخشالی عملکرد مدیران( حاکی از آن اسالت که میزان ضالریب

آزمون    sigباشالالد. مقدار  ها میدهی کارکنان، بر اثربخشالالی عملکرد مدیران نشالالان از رابطٔه مسالالتقیم بین مت یرمشالالارکت

 
1Kong, H., Cheung, C., Song, H. 
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داری بین % رابطٔه معنی۹۹توان نتیجه گرفت که در سطن اطمینان بوده می  ۰۱/۰باشد و چون کمتر از می  ۰۰/۰برابر  

بینی اثر بخشالالالی عملکرد مدیران توسالالالط به مچنین تحلیل رگرسالالالیونی برای تفسالالالیر میزان پیشدو مت یر وجود دارد. ه

درصالالد از ت ییرات اثر بخشالالی عملکرد مدیران را ۱/۵مشالالارکت دادن کارکنان نشالالان داد که مشالالارکت دادن کارکنان تا 

های مدیران، از گیری ل و تصمیم. این یافته بیانگر این اسالت که مشالارکت کارکنان در امور مرتبط با شالکندمیبینی پیش

افزاید و در نتیجه امکان ترک کاهد، و به احسالاس تعلق نسالبت به شال ل و سالازمان میها میمیزان احسالاس بیگانگی آن 

گیریها موجب  دهی کارکنان در تصالمیمخدمت و غیبت، اسالتعفا و گریز از سالازمان کمتر خواهد شالد. از این رو مشالارکت

های تحقیق فرضالالالیه فرعی سالالالوم با نتایج مقایسالالاله نتایج تحقیق با  شالالالود. یافتهد مدیران میافزایش اثربخشالالالی عملکر 

( و کونس، چونس و ۲۰۱۳(، چن )۱۳۹۵ی کریری و کمال زاده )هاپژوهشدهد که نتایج با تحقیقات پیشالین نشالان می

( همخوانی دارد. با توجه به نتایج تحقیق حاضالر فرضالیه فرعی سالوم مبتنی بر امشالارکت دادن کارکنان در ۲۰۱۲سالونس )

های گردد. در نهایت به مدیران دبیرستان گیری توسط مدیران، بر اثربخشی عملکرد مدیران تأثیر دارد ، تأیید میتصمیم

دهی ی انسالانی مدنظر قرار دهند: ارزشهامهارتبود  شالود موارد زیر را جهت بهسالطن متوسالطه شالهر تهران پیشالنهاد می

به روابط انسالالانی کارکنان با یکدیگر، ایجاد انگیزه در کارکنان به منظور تحقق اهدا  فردی، سالالازمانی و درک متقابل از 

بنابراین    رفتار کارمندان در محیط سازمان. درک نیازهای کارکنان توسط مدیران، بر اثربخشی عملکرد مدیران تأثیر دارد.

شالود موارد زیر را جهت درک نیازهای کارکنان مدنظر های سالطن متوسالطه شالهر تهران پیشالنهاد میبه مدیران دبیرسالتان 

قرار دهند: قدرت تشالالخیص باال در امور نیازهای کارکنان، تشالالخیص به هنگام نیازهای بیرون سالالازمانی، تمیز و تفکیک 

 خدمات برای اثربخشی بیشتر. بندی  نیازهای آنی از نیازهای آتی و اولویت

 منابع

های رهبری مدیران و ارتباط آن با رضالایت  ( سالبک۱۳۸۳اخترشالجاعی، ابراهیم.، نظری،علی اکبر.، وحیدی،رضالاقلی )

ی علوم پزشالکی تبریز، مجله پژوهشالی  هادانشالگاهشال لی کارکنان پرسالتاری شالاغل در مراکز آموزشالی درمانی وابسالته به 

 . ۴حکیم، شماره

 .۱۵وپرورش، شماره ( امفاهیم کارآیی و اثر بخشی مدیران مدارس  مدیریت در آموزش۱۳۸۹طفی )بخشی، مص

 ( انگیزش و هیجان، نشردانشگاه پیام نور.۱۳۹۳پارسا، محمد )

 ( اخالق کارگزاران در حکومت اسالمی، مرکز نشر فرهنگی رجاا، تهران.  ۱۳۹۴جلوداری ممقانی، عبدالله )

 دانشالالگاه  جوانان، و  ورزش  وزارت  مدیران  فرهنگی و ارتباطی هوش با  اسالالتراتژیک هوش رابطه(  ۱۳۹۷رنجبر، سالالهیال )

 تهران   فرهنس  و علم

 ، نشردانشگاه پیام نور.۲رشد   شناسیروان (  ۱۳۹۱شعاری نژاد، علی اکبر )

 مرداد.  ۱۵گانه مدیریت، روزنامه کارافرین. دوشنبه ی سههامهارت(  ۱۳۹۲عبدالهی، زهرا )

 بین کنفرانس  دومین In( بررسالالی عوامل تأثیرگذار بر نشالالاط کارکنان در محل کار.  ۱۳۹۵کریری, راهنما, و کمال زاده. )

 .ارتباطات و اطالعات  فناوری  و مدیریت  المللی



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

468 
 

واره نهالادی معلمالان )مطالالعاله ( سالالالیر نزولی عالادت۱۳۹۷کمالال. )محمالدی, فردین, نوغالانی دخالت, کرمالانی, خالالق پنالاه, و  

 .۳۸-۹(,  ۱۳)۶ ,اجتماعی نهادهای  شناسیجامعه موردی معلمان دوره متوسطه دوم شهر مشهد(.

( مقایساله عملکرد مدیران فار  التحصالیل رشالته مدیریت آموزشالی با عملکرد ۱۳۹۵نصالیری، توفیق و سالاکی، منوچهر )

 .۱۳۰-۱۰۶(,  ۱۲)۶ ها )مطالعه موردی: مدیران مدارس استان همدان,ایر رشتهمدیران فار  التحصیل س
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هگای آن برای اصگگگالحگات  بخش و درسعنوان مربی رهگاییبگازخوانی میراث تربیتی سگگگیگد محمود طگالقگانی بگه

 وپرورشآموزش

  1صادق کشاورزیان 

 چکیده  

بعضالالی از متون، منابع مکتوب و های زیسالالته متربیان یا بازخوانی ها، تجربهپژوهش حاضالالر با توصالالیف و تحلیل روایت

 پردازد.  می  ای مختصر از میراح فکری و اقدامات عملی ایشان های طالقانی به بازخوانیسخنرانی

( به دلیل ومشالاهده خطر انحطاط ۱۳۱۶نظر کردن از ادامه مسالیر مرجعیت فقهی و مهاجرت به تهران)طالقانی با صالر 

جالوانالالانو)طالالالالقالالانالی، ایالمالالان  و  اسالالالالم    (،بالالا۱۳۹۵اخالالق  طالرح   هالمالچالنالیالن  و  یالالادگالیالری  بالرای  ای  بالرپالالایالی حاللالقالاله 

( فعالیتی تربیتی خود را آغاز کرده اگرچه ممانعت ۱۳۹۵( با الگوی بازگشالت به قرآن )ایازی، ۱۳۹۸اجتماعی)شالریعتی،

 های مکرر همواره به سالالرکوب آن پرداخته تا به گفتمانی عمومی وهای سالالیاسالالی و تبعید، زندان رفتنو ایجاد محدودیت

(، اشالالارات تربیتی، حضالالور فعال و کنشالالگرانه در ۱۳۹۵شالالبکه مقاومت تبدیل نشالالود. با توجه به انسالالجام نظری)میرمی،

های تفسالالیر مسالالجد هدایت، راه اندازی نشالالریه مسالالایل اجتماعی و سالالیاسالالی)ارتباط با جوانان و دانشالالگاهیان، کالس

و سالالتم حکومت( و ارتباط نظر و عمل در سالالیرٔه ، تشالالکیل حزب و فعالیت سالالیاسالالی و مقاومت در برابر سالاللطه  آموزدانش

توان از او به عنوان اندیشالالالمند و مربی عامل در تحوالت و ت ییرات جامعه ایران معاصالالالر  یا  می  رسالالالدمی ایشالالالان به نظر

 شخصیت تأثیرگذار یاد کرد. 

ش چیسالالالت  چاله  در واقع پرسالالالش اصالالاللی این اسالالالت کاله رویکرد طالالقالانی باله عنوان یالک انالدیشالالالمنالد یالا مربی رهالایی بخ

 های ی برای اصالحات آموزش و پرورش ایران دارد  درس

با توجه به اهمیت دو مؤلفه مهم یعنی درهم تنیدگی اصالالالحات آموزشالالی، اجتماعی و دینی با یکدیگر و نیز لزوم توافق 

میالانجی نسالالالبی بر گفتمالانی خالای برای آغالاز و انجالام اقالدامالات اصالالالالحی، بالازخوانی نقش و نظر طالالقالانی باله عنوان  

رسالالد در  مسالالیر  می ( امروز نیز ضالالروری و دارای اهمیت اسالالت؛ به نظر۱۹۶های اسالالالم خواهی)مالعباسالالی،  گفتمان 

های خواهانه در زمانه ما نیز این بازخوانی راهگشالا و الهام بخش افقاصالالحات آموزش و پرورش و تداوم فرهنگی تحول

 ی پیش رو باشد.  

( اسالالالت؛ همچنین طالقانی با تأکید بسالالالیار بر  ۱۳۹۵از نظر طالقانی، توحید، آزادی وو رهایی از تمام بند هاو)طالقانی،

،  ۱۳۹۸؛ ملکیالان،  ۱۳۹۸؛ منصالالالوری،  ۱۳۹۵شالالالورا پالذیرفتاله بود کاله وحق بالا مردم اسالالالت و)طالالقالانی،    اصالالالل آزادی و

توان گفت از این منظر، تربیت، وسالیله و راه رسالیدن مردم به آزادی اسالت.)یادآور تعبیر و می (؛ بنابراین۱۳۹۸معصالومی،

هالای پژوهش کاله از آرای طالالقالانی افتاله(. بر این اسالالالاس بعضالالالی از یال۱۳۶۴تربیالت، کنش فرهنگی برای آزادیو، فریره،  

 های ی را برای اصالحات آموزش و پرورش امروز استنتاج کرده عبارت است از: درس

 
   s.keshavarzian@ut.ac.irوپرورش دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، دانشجوی دکتری، مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش 1
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های تربیت دینی در پرتو اصالالل آزادی، برنامه درسالالی و اصالالالحی از پایین با باال و توجه به اصالالل شالالورا، پر کردن شالالکا 

 الولیتتربیتی و ارتباطی و اصل قسط ،کنشگری و اصل مس

های اصالالالحی تربیت رسالالمی و غیر رسالالمی مورد توجه و نّقادی قرار گیرد. بر  تواند در بازنگریمی  های این پژوهشیافته

 شود:می ایده ای برای مدرسه در پایان ارایه این اساس، طرح و

 مدرسه متکرر و در گفتگو با جهان؛ مدرسه رنگین کمان؛ مدرسه حق، آزادی و کرامت انسان 

 تربیت رهایی بخش، میراح طالقانی، اصالحات آموزشیان کلیدی:  وانگ

 مقدمه  

 شودمی ها واردابوسفیان در واقعه فتن مکه: محمد از ]راه[ قلب

 نه از دیوار ها!)فیلم محمد رسول الله، مصطفی عقاد(

چهل سالال منتهی به  در -های همسالو و ناهمسالو با حاکمیتدر بحبوحه و کشالاکش مبارزات علیه رژیم پهلوی و گفتمان 

شالاهد هسالتیم که طالقانی به عنوان مفسالر قرآن و شالخصالیت نواندیش دینی در میان کنشالگران ملی و   -۱۳۵۷انقالب  

ها و اقدامات اجتماعی، در عین تالشالالگری، مقاومت و مبارزه با سالاللطه و سالالتم حکومت و قدرت آغاز گر بعضالالی فعالیت

 باشد.  می  انقالبی و اصالحی

و    کندمی کار خود را آغاز  -قدرت مساللط –و بیرونی    -های علمیهطبقه روحانیت و جریان آموزشالی حوزه –درونی او با نقد  

های  سازد. در زمینه تربیت در وجه سلبی به نقادی آموزشمی در هر دو زمینه نیز پیوند و تعاملی میان نظر و عمل برقرار

پردازد می  ، احکالام و منطق ارسالالالطویی و غفلالت از قرآن برای فهم دینجالاری در حوزه علمیاله همچون تالأکیالد مفرط بر فقاله

 ( نموده و از اداماله مسالالالیر مرجعیالت فقهی صالالالر  نظر۱۳۱۶همچنین در وجاله ایجالابی اقالدام باله مهالاجرت از قم باله تهران)

القالانی، در: طال۱۳۴۴منالدی و نیز  ومشالالالاهالده خطر انحطالاط اخالق و ایمالان جوانالانو )طالالقالانی،. باله خالاطر دغالدغالهکنالدمی

دهد و می مند حلقه ای برای یادگیری و تعلیم و تربیت دانشگاهیان و جوانان شکل(، با چند نفر از متربیان عالقه۱۳۹۵

 پردازد:می به تفسیر قرآن)در مسجد خندق آباد و  مسجد هدایت(

ه اصالول اسالالم و قرآن برگردم.  و]در پی احسالاس وظیفه نسالبت به امر تعلیم و تربیت جوانان[ چاره ای نداشالتم جز آن که ب

هالای  هالا و دور از چشالالالم مالأمورین اسالالالتبالداد تالاسالالالیس شالالالدنالد و من مواجاله بالا مخالالفالتمجالالس بحالث و تفسالالالیری در خالاناله

الناس هستند، بنای مخالفت و بدرفتاری مسلمانان کوتاه نظر شدم و به تبع آن بعضی از معممین، ش لی که مأموم عوام

 (۱۳۹۵در: طالقانی،    ۱۳۴۴ندگینامه، را گذاردندو.)طالقانی، خود ز 

شالالود تا می و تبعید او و همراهانش روز به روز گسالالترده تر  1های مکررحلقه طالقانی با وجود سالالرکوب و به زندان افکندن 

های اسالالم خواهی یعنی گفتمان اسالالم گرای سالنتی، جایی که در سالالهای قبل از انقالب به عنصالر و میانجیو گفتمان 

 
پرداز  ( فیلسالو ، انقالبی و نظریه1937-1891نیو گرامشالی )هایی از تفسالیر پرتوی از قرآن را در زندان نوشالته این در حالی اسالت که آنتو طالقانی بخش .1

پرداز نظریه و اصالطالح مشالهور هژمونی یا سلطه گری است نیز ]بعضی از[ کتابهای خود را در داری و مفهومها و مبارزان ضالدسالرمایهایتالیایی که از تالوریسالین
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( و ۱۳۹۶م گرای ملی، گفتمان اسالالالم گرای بازگشالالت به صالالدر و گفتمان اسالالالم گرای چپ. )مالعباسالالی،گفتمان اسالالال

شالالالود. پس از انقالب نیز همچون گالذشالالالتاله او منالادی وحالدت،  می  هالای مختلف تبالدیاللهالای تحول خواه بالا گرایشجریالان 

 (۱۳۹۵ت)جعفری،  دانسمی ، همه را همچون فرزند خود  1مدارا و عشق ورزی بود و  همچون وپدرو

در مقاله حاضر، پس از بیان مسالله و ذکر سؤاالت اصلی و فرعی پژوهش، بعد از اشاره ای مختصر به مبانی نظری تربیت  

رهایی بخش و میراح فکری طالقانی پرداخته، سالالپس در قسالالمت جمع بندی و بحث گزارشالالی از بررسالالی سالاله موضالالوع  

قش دینی، ادای رسالالالت اجتماعی طرح و تحلیل شالالده و در بخش  مربوط به ایشالالان یعنی ویژگی شالالخصالالیتی، مبانی و ن

 شود.می های پژوهش ارایههای ی برای اصالحات آموزشی به عنوان یافته، درسگیرینتیجه

 بیان مسئله

انتخالاب میراح طالالقالانی، ضالالالرورت و اهمیالت بالازخوانی آن برای اصالالالالحالات آموزشالالالی از چنالد وجاله اسالالالت: باله طور کلی 

های دینی(، اقتصالالاد و سالالیاسالالت در ارتباط اسالالت.  آموزشالالی با اصالالالحات سالالاختاری فرهنس )سالالنت و تلقیاصالالالحات 

های مهم در آموزش  گیریجهت(زیرا  ۳۷۹و۱۳۶۷:۳۷۸اصالالحات آموزشالی با تحوالت سالیاسالی در ارتباط اسالت)کارنوی،

با اصالالالحات آموزشالالی مرتبط   ها، امور مالی،... برنامه ریزی و سالالیاسالالت همگیو پرورش مانند سالالازمان دهی، سالالاختار

توان اصالالحات آموزشالی را بدون اصالالحات اجتماعی آغاز کرد. (. از طر  دیگر نمی۲۰۹و  ۲۰۸:  ۱۳۹۵اسالت.)کوی،  

هالای ی هالا و افق(. در مبالانی نظری طالالقالانی امکالان ۹۶توانالد جالامعاله را ت ییر دهالد.)همالان،آموزش و پرورش باله تنهالایی نمی

رهالایی بخش ؛ اسالالالالم اجتمالاعی در: هیالالت  اعی، بالازسالالالازی و اصالالالالحالات دینی)البرای بالازنگری و بالازسالالالازی اجتمال

( بر اسالالاس سالالنت مصالاللحین شالالرق همچون اسالالدآبادی، عبده و اقبال الهوری )بازگشالالت به قرآن: (و ۱۳۹۸شالالریعتی،

(. بنابراین طالقانی راهنمایی ۱۳۹۵بازخوانی سالنت وجود دارد.) حکمت موالنا در عرفان و مالصالدرا تفسالیر در: میرمی،  

روز برای اصالالالحگری امروز در زمینه  اسالالت یعنی خوانشالالی از میراح معلم انقالب دی2برای اصالالالحات وانقالب ناتمامو

 تربیت به نظر به ابعاد فرهنگی و اجتماعی.

 
قش انبیاا و پرداختن آن ها به عدالت توجه کرده اسالالت: گرامشالالی می گوید گفتمان زندان نوشالالت. همچنین بر اسالالاس نقل قولی او نیز مانند طالقانی به ن

 (63:  1395عدالت در جهان را انبیا شکل دادند.)رحمانی،

موجد  ؛ پدر . پدر، تنها نامی کوچک نبود که به طالقانی نسالبت داده شالد، او می توانسالت با وردای وحدتو ، کررت، تنوع و خال  و اختال  ها را بپوشالاند 1

.. در میان اندیشالمندان و  (و.275و5:  1385و مربی روح اسالت؛ شالاید به همین معنی باشالد سالخن پیامبر که ومن و علی پدران این اّمت هسالتیم)مجلسالی،  

 (1397نویسندگان معاصر نیز  تعبیر نیچه به یاد می آید که وهر کس پدر خوبی ندارد برای خود پدری انتخاب کندو)اشمیت،  

  :اش یادآور نام دو شخصیت و مربی تأثیر گذار معاصر نیز هستوپدر طالقانیو، مواجهه تعالی بخش و مشی مؤمنانههمچنین نام 

(. اپسالالتالوزی که می گفت وهمه فرزند خداوند هسالالتیمو و فالناگان که با راه اندازی وشالالهر 1948-1888( و پدر فالناگان)۱۸۲۷–۱۷۴۶)پدر پسالالتالوزی  

ف بهبود و تربیت کودکان و نوجوانان کرد؛ او نیز می گفت:وهیو جوان بدی وجود نداردو. برای آشالنایی با تاریخچه وشالهر پسالرانو پسالرانو زندگی خود را وق

 www.boystown.org :مراجعه شود به

ده ایم، منتها با رویکرد وباز اندیشالانهو که  انقالب ناتمامو، وام گرفته شالده از ومدرنیته ناتمامو هابرماس؛ از نگاه او ما هنوز بر پایه های عصالر مدرن ایسالتا" . 2

ه ای ناتمامو  امکانی جدید را پیش روی فلسالفه، سالیاسالت، اجتماع و فرهنس قرار می دهد. در این چشالم انداز بازاندیشالانه، مدرنیته به تعبیر هابرماس وپروژ 

(درباره  119-117:  1364ود به توضالالین پائولو فریره )فریره، (؛ همچنین مراجعه شالال1379تلقی می شالالود که باید آن را باز سالالازی مجدد نمود )هابرماس،

جتماعی و  وانقالبو و وانقالب فرهنگیو که می تواند در بازسالالازی، بازخوانی و بازاندیشالالی درباره این مفاهیم همچنین نسالالبتشالالان با اصالالالحات فرهنگی، ا

 .آموزشی روشنگر باشد
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همچنین وجاله دیگر این اسالالالت کاله بالا مرور نقش ومربیالان بزر و همچون کمنیوس و روسالالالو یالا مربیالانی کاله خود در عمالل  

 ( در۱۳۷۹)بهرنگی،    ( یالا  میرهالادی و بهرنگی۱۳۵۸انالد همچون مالاکالارنکو و  فریره )فریره،  تربیتی نیز دخالالالت داشالالالتاله

یالابیم کاله توجاله باله ارتبالاط نظر و عمالل در تربیالت، وقف کردن خویش برای متربیالان همچنین خودسالالالازی یالا تربیالت  می

 به فعالیت پژوهشالی
 
اند مورد غفلت بوده اسالت. طالقانی با این توضالین، و پرداختهمی  خویشالتن از جانب بعضالی که صالرفا

و عشالق ورزی هم در برابری و رهایی بخشالی به میراح 1توان در صاللنمی ت که همای اسالبه اسالتناد بعضالی شالواهد، مربی

دهد که در رشالالالته تعلیم و تربیت، مقاله، کتاب،  می  های اولیه نگارندگان نشالالالان او نظر کرد و درس آموخت. اما بررسالالالی

درباره طالقانی و تربیت ضالرورت  پایان نامه یا پژوهشالی تحلیلی درباره ایشالان انجام نشالده و از این جهت، انجام پژوهشالی  

 یابد.  می و اهمیت

ها و منابع الهام بخش آن با میراح مربیان های دقیق تر مشالخص خواهد کرد که میان میراح طالقانی، سالرچشالمهبررسالی

ادی تعلیم و تربیالت پرداختاله چاله  انالد  انتقالادی همچون فریره یالا افرادی همچون صالالالمالد بهرنگی کاله قبالل از او در ایران باله نقالّ

 نسبتی برقرار است که بتوان امروز نیز از آن بهره گرفت.

های ما در زمانه حاضالر  های پیش روی طالقانی درباره اجتماع، فرهنس، تربیت چقدر همچنان مسالاللهبه راسالتی مسالالله

هسالالتند  خطر وطاغوت، اسالالتعمار، اسالالتبداد، اسالالترمارو، جنس، حذ  و تنس نظری سالالازمان یافته، خشالالونت ورزی،  

ت  و نیالاز باله مالدارا، گفتگو و پالذیرش تکرر هالای قومیتی،  نالابرابری اجتمالاعی، فرهنگی و تربیتی، چالالش ارتبالاط بالا سالالالنالّ

 خواند.  می مذهبی و زبانی ما را به دوباره خواندن تحلیل تاریب فرا

وانی بعضالی از متون،  های زیسالته متربیان یا بازخها، تجربهای که در این پژوهش در حین توصالیف و تحلیل روایتمسالالله

هایی برای اصالالحات آموزش  شالود، جسالتجوی داللت، رهنمود و درسمی های طالقانی دنبالمنابع مکتوب و سالخنرانی

و پرورش اسالالت؛ از این رو پرسالالش اصالاللی این اسالالت که رویکرد طالقانی به عنوان یک اندیشالالمند یا مربی رهایی بخش  

 پرورش ایران دارد    های ی برای اصالحات آموزش وچیست  چه درس

 شوند:  می بنابراین سؤاالت فرعی زیر به دنبال پرسش اصلی طرح

ویژگی رویکرد تربیتی طالقانی چیسالت  سالؤال  -های طالقانی به عنوان یک مربی چیسالت  سالؤال دوویژگی  -سالؤال یک

بوده اسالت  سالؤال ویژگی شالخصالیتی، مبانی دینی و اجتماعی و نحوه عمل به رسالالت مربی گری توسالط وی چه   -ساله

 های این رویکرد برای اصالحات آموزش و پرورش چیست درس  -چهار

ها و تجارب زیسالته و منابع مکتوب، اسالتنتاج اسالت. روایت و تجربه زیسالته روش پژوهش حاضالر، توصالیف، تحلیل روایت

یافتگان و قدان، تربیتها یا روایت و تجربه زیسالالته نزدیکان فکری و شالالخصالالی او یا منتشالالامل خود زندگینامه، سالالخنرانی

 
سازانه دینی برشمرده شود. صلن دگرسازانه یا تحول خواه نه تنها به جنبه سلبی و منفی از صلن سخن . طالقانی می تواند به عنوان الگویی برای صلن دگر 1

مشالارکت، می گوید)صاللن ساللبی که در برابر جنس معنا می یابد( بلکه یعنی بلکه به جنبه ایجابی و مربت صاللن )که با مفاهیمی همچون برابری، همکاری،  

ی طرفدار صاللن نیز بر مسالیحیت اسالتوار اسالت یا توسالط افرادی همچون گاندی و تولسالتوی دنبال شالده و به صاللن منفی دموکراسالی( نیز می پردازد. سالنت دین

نقل از مقاله نزدیک تر اسالت در حالی که مرور و بررسالی آرای طالقانی نشالان می دهد از او می توان به عنوان اندیشالمند صاللن دگرسالازانه دینی یاد کرد.)به 

 (1398نی مکتب طالقانی و رهنمودهای تربیتی آن: عشق، صلن و رهایی بخشیو، به نقل از: کشاورزیان و حسینی،  ومقدمه ای بر بازخوا
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هو اثر میرزای نائینی و تفسالیر پرتوی متربیان؛ کتاب
َّ
ل زیه ُالمع ّمه و َتنه

ُ
ها شالامل کتاب مالکیت در اسالالم، حاشالیه بر وتنبیه ُاال

 از قرآن.

 مبانی نظری

 شود.  می اشارهو تربیت رهایی بخش، همچنین اسالم اجتماعی و مبانی فکری طالقانی هیالت در این بخش، به ال

 هایی بخش  الهیات

افرادی در برزیل، کاسالتاریکا، شالیلی،   ۱۹۷۱سالال از که هایی اسالتنوشالته مجموعه رهایی بخشهیالت  ال نخسالت وهله ودر

 اسالت عظیمی اجتماعیع  جنبش نمایانگر های آنان نوشالته اصاللی بدنه ی  اند.آن زده نگارش به دسالت اوروگوئه و آرژانتین

 به دسالت مارکسالیسالم ]پس از آن[ کشالف .گرفت پا الهیات، آثار جدید انتشالار از پیش درسالت شالصالت دهه آغاز در که

  فرآیندی رهایی بخش،هیالت ال و ترقی خواه مسالیحیان 
 
 عاملی از برخاسالته آغازگاه آن  بلکه نبود آکادمیک یا فکری صالرفا

 
 
 که چرا را برگزیدند مارکسالیسالم مومنان، برخی  .فقر  :بود التین آمریکای در خشالن و همه گیر واقعیتی و اجتماعی الزاما

 جسالارت طرفی مارکسالیسالم از  .داشالت جامع تبیینی فقر علل از و رسالیدمی به نظر منسالجم و مندنظام بسالیار مارکسالیسالم

  .کند عرضه رادیکال پیشنهادی فقر محو   برای که داشت آن را

متألهان رهایی بخش خود را محدود به اسالتفاده از منابع مارکسالیسالتی موجود نمی کردند. آنان در پرتو فرهنس دینی و  

همچنین تجربه اجتماعی خود بنیانی نو پدید آوردند و موضالوعات بنیادینع اساسی مارکسیسم را از نو صورتبندی کردند.  

رهایی بخش، یادآور جنبش اصالالالح هیالت  ( ال۱۳۹۴خوانیمو. )لوی،از این رو سالالزاوار اسالالت که آنان را نالومارکسالالیسالالت ب

دینی اسالت با این تفاوت که مطالبه اصالالح یا اعتراد این بار نه توسالط پروتسالتانتیسالم بلکه توسالط کاتولیسالم مسالیحی  

فقرا بودن    رهایی بخش اسالت برشالمرد: کنارهیالت  توان چهار ویژگی را که مورد توجه برای المی آغاز شالده بود. به اختصالار

همچون مسالالالین، خشالالالونالت نهالادین عالامالل فقر، گنالاه دارای مفهومی جمعی و سالالالاختالاری، ارتووپراکسالالالیسو]یالا توجاله باله 

 (.۱۳۹۶کنش[)همتی،  

 مکتب انتقادی و تربیت رهایی بخش: 

ر در اسالت. رهایی بخشالی در دوران معاصال  -اسالتبداد، اسالتعمار، اسالترمار انسالان  –های هر گونه ساللطه رهایی، رسالتن از بند

شالالود. ودر تاریب فلسالالفه و نظریه آموزش و پرورش،  می های مکتب انتقادی توضالالین دادهتعلیم و تربیت براسالالاس آموزه

 انالد. اگرچاله باله اهالایی اسالالالت کاله اخیرا باله ظهور پیوسالالالتالهنظریاله نقالادی]یالا انتقالادی[در شالالالمالار نظریاله
 
توان می  ل قویحتمالا

(. مارکسالیسالم و ۴۸۲:  ۱۳۹۶ترضالان بزر  گذشالته جسالتجو کردو.)گوتک،  بخشالی از تبار تالوریک این نظریه را در آراا مع

 نومارکسیسم مهمترین نمایندگان نظریه انتقادی هستند. 

هالا و تعالابیر دیگری همچون دموکراتیالک، دگرگون سالالالاز، آزادی بخش، توانمنالد سالالالاز،  بالا نالام  1تعلیم و تربیالت رهالایی بخش

 رادیکالال، ا
 
م و تربیالت صالالالدا]بخش باله سالالالتمالدیالدگالان سالالالاکالت و منفعالل[ و پالداگوژی ل] یالا امکالان[، گفتگویی و تعلیحتمالا

هایی همچون سلطه  و نابرابری در پی شکل گیری مقاومت  شود که با بررسی موضوعمی  (یاد۱۳۵۸ستمدیدگان)فریره، 

 
1  .Emancipation Education 
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(، مقالاومت در برابر  ۱۳۶۴هایی برای رهایی اسالالالت. تربیالت رهایی بخش، وکنشالالالی فرهنگی برای آزادیو )فریره، وامکالان 

( و نّقادی ۱۳۵۸عمل )فریره،  -سالاللطه و  نقد نظام نالولیبرالیسالالم، مرکزیت کنش و پراکسالالیس یا ارتباط و یکپارچگی نظر

 وضع موجود است. 

سالتمدیدگان)اعم از تک تک افراد یا کل مردم(،   –و نه برای   –که باید همراه با  پداگوژی سالتمدیدگان، پداگوژی ای اسالت 

شالالود ظلم ]و سالالتم و طرد می  در مبارزه بی انقطاع برای بازیافتن کرامت انسالالانی، پایه ریزی شالالود. این پداگوژی موجب

]و رهایی[حاصالالل شالالود)اپل، اجتماعی[ و علل پیدایش آن موضالالوع تأمل سالالتمدیدگان قرار گیرد، و از این تأمل، آزادی 

 (.۲۳۶:  ۱۳۹۷گاندین و هیپو لیتو در: پالمر، 

از نظر فریره، بی طر  مالانالدن آموزش ]رهالایی بخش نسالالالبالت باله روابط اجتمالاعی، تالاریب و فرهنالس[ غیر ممکن اسالالالت. 

  آموزش، عملی سالالیاسالالی اسالالت.  آموزش رهایی بخش به معنی انتقال سالالاده اطالعات نیسالالت. بلکه دانسالالتن باید باعث

(؛ فرد تربیت یافته،  فاعل و سالالالوژه آزاد و تحول ۲۳۹و۲۳۸سالالالاختن فردیت خود به مانند فاعل در جهان باشالالالد)همان:  

 آفرین در جهان است.

 مبانی فکری طالقانی

ها چند موضالوع  ها و سالخنرانیبا بررسالی مفاهیم، مضالامین و اشالارات مکرر طالقانی از اولین آثار مکتوب تا آخرین نوشالته

شالالالود؛ تفسالالالیر رهالایی بخش از توحیالد و الهیالات، قرائالت دینی می  د تالأکیالد او قرار گرفتاله کاله باله آن اشالالالارهبسالالالیالار مور 

بخش؛ آزادی به عنوان مهم ترین اصالالل دعوت انبیاا؛ مخالفت با سالاللطه و سالالتم)اسالالتعمار، اسالالترمار، اسالالتبداد( و آزادی

ی از اسالالالم؛ پیوند نظر و عمل )پراکسالالیس( در دعوت مردم به آگاهی، مسالالالولیت و مقاومت در برابر آن؛ تفسالالیر اجتماع

کسالالالب حقیقت و عمل به مسالالالالولیت اجتماعی؛ درنس در تاریب اسالالالتبداد)دینی( اروپا و اعالم خطر امکان ظهور آن در 

 جامعه دینی؛ قسط و توزیع عادالنه؛ برخورد تعالی بخش با افراد؛

 
َّ
ل زیه ُالمع ّمه و َتنه

ُ
 نویسد:می که برای حمایت از مشروطه نوشته شده بود 1هوطالقانی در مقدمه کتاب وتنبیه ُاال

از آن روزی که این جانب در این اجتماع چشالم گشالودم مردم این سالرزمین را زیر تازیانه و چکمه خود خواهان دیدم...در  

اعی نیست  های دقیق در فروع و احکام مگر برای عمل و سعادت فرد و اجتماندیشیدم که این بحثمی آن روزها با خود

مردمی که یک فرد و یا یک دسالته بی پروا، اینگونه بر او حکومت و سالتم نماید، آیا روی صالالح و سالعادت خواهند دید  آیا  

های  خودخواهانه متوجه نمود.)طالقانی،  نباید بیشتر نیروی فکر و عمل را برای ایجاد محیط مساعد و جلوگیری از اراده

 (۱۳۵۸؛ طالقانی،  ۱۳۳۴

نی و توحیدی با توجه به سالخن و سالنت طالقانی، رهایی از بندهایی همچون خویشتن، محیط طبیعی یا سلطه  تربیت دی

 اجتماعی است:

 
هونوشالالالتاله میرزا محمالدحسالالالین غروی نالائینی )متوفی  1

َّ
لال زیاله ُالمع ماّله و َتنه

ُ
اد گونالاگون  ق( مشالالالهورترین رسالالالالاله دربالاره مبالانی فکری و ابعال۱۳۵۵. کتالاب وتنبیاله ُاال

حکومت مشالروطه، بر اسالاس نگرش شالیعی و به زبان فارسالی اسالت. هد  اصاللی کتاب، نفی اسالتبداد و اقامه دلیل بر درسالتی حکومت مشالروطه، بر اسالاس  

و حاکمیت   مکتب تشالیع و پاسالب به اشالکاالت و شالبهات مخالفان مشالروطه اسالت. نویسالنده در سالراسالر کتاب، با دیدگاهی که اسالالم را توجیه کننده اسالتبداد

 .کندداند، به شدت مخالفت میاستبدادی می
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های زاییده از آن و دین خدا همین انقالب درونی و بیرون آمدن از خود و رهایی از بندهای خود پرسالالتی و دیگر پرسالالتش

گردد.]توحید[ انگیزنده می  ها و اجتماعات و توحید انسالانیسالان توحید و تصالمیم وجه به خداسالت که منشالأ دگرگونی ان

این رهایی و انقالب از عمق فطرت و رهنمای آن عقل فطری و وحی پیامبران اسالت و جز این هرچه و به هر صالورت باشالد 

شالرک اسالت و ب ی]سالتم[ اسالت و اختال ؛ اختال  در امتیازات، خون، طبقات و در اصول و فروع و در مایه و صورت دین  

 (۵۷،ی۵قرآن، جلد  خدا. [)طالقانی، پرتوی از 

اش های شالاخص واسالالم اجتماعیو اسالت. اسالالمی که دغدغهاش یکی از چهرهطالقانی، جدا از نقش دینی و سالیاسالی

تحول اجتماعی اسالالت و روشالالش، درآمیختن با جامعه. واسالالالم اجتماعیو میراح زنده طالقانی اسالالت. این میراح اما به 

سالنگین واسالالم   پردازی نشالد، مصالادیقش شالناسالایی و معرفی نشالد و در سالایهمفهوم   کامال  این عنوان م فول ماند چرا که 

اجتماعی در صالدر  سالیاسالیو به حاشالیه رانده شالد و امروز که باز جامعه درگیر مسالائل جدید اجتماعی اسالت و باز مسالالله

ح، در واقع مسالالالائالل مالا قرار گرفتاله اسالالالت، نیالازمنالد ارجالاع باله این میراح زنالده امالا خالاموش هسالالالتیم. بالازخوانی این میرا

توان به ارکان الگوی  در پنج محور می  .ای قدیمی اما به حاشالالیه رانده شالالدهفراخوانی به اسالالالم اجتماعی اسالالت. ایده

 اجتماعی طالقانی  اشاره کرد:

یالک. نقالد دین موجود و رویکرد اجتمالاعی باله دین؛ دو. تقریالب عملی: چشالالالم خطالاپوش و کالم شالالالمول گرا؛ سالالالاله. 

مردم: عامل رهایی خود و  داری؛ چهار. شورا: تکیه بر کار جمعی. تمرکز زدایی؛ پنج.ی سرمایهعدالتخواهی: نقد اخالق

 (۱۳۹۸.)شریعتی،  "وحق مردم

شالالود که دیدگاه ما نسالالبت به یکسالالری مفاهیم دینی که در قرآن آمده ت ییر کند که نمونه آن می  نگاه اجتماعی موجب

ها یا رعایت حقوق زنان اسالت. از بحث بات آزادی و رعایت حقوق انسالان بحث وحدت و یا اسالتفاده از بحث عدالت برای اث

توجه به استبداد به عنوان رنج جامعه دینی  -شود: یکمی  و نگاه اجتماعی ایشان]درباره دین و قرآن[ سه نکته استفاده

عمومی سالالازی   -ل. دوو توجه به دینداری عالمانه نه تقلیدی همچنین مسالالایلی که با اسالالتبداد ارتباط دارد همچون جه

تفسالالالیر قرآن بالا توجاله باله ]مسالالالایالل و[ شالالالبهالات عصالالالر حالاضالالالر همچون مسالالالاللاله زنالان، توسالالالعاله علم،   -درس قرآن. سالالاله

 (.  ۹۷:  ۱۳۹۵مالکیت،...)میرمی،

  ۱۳۹۵. )محمدی گرگانی،کندمی فهمد که بیشالتر به آن عملتلقی طالقانی از قرآن این اسالت که قرآن را کسالی بهتر می

کرد و نقش اقنالاع گری و اینکاله مخالاطالب را تحالت تالاثیر  می تربیتی اسالالالتفالاده -تفسالالالیر خود از روش تحلیلی(؛ او در ۱۱۲:

نشالسالت تنها یک های کتاب قرار دهد در تفسالیر ایشالان بسالیار قوی بود. کسالی که پای درس آیت الله طالقانی میآموزه

کرد وابسالته و متعلق به گرفت و احسالاس مییشالد و از آن تأثیر ممی کرد بلکه متحولسالری اطالعات قرآنی کسالب نمی

 (۹۵:  ۱۳۹۵قرآن شده است. .)ایازی،

 میراح تربیتی طالقانی و اصالحات آموزشی  

همان طور که در مقدمه اشالاره شالد، جدول گزارش ویژگی شالخصالیتی، مبانی و نقش دینی، نحوه ادای رسالالت اجتماعی  

های شالخصالیتی، روحیه مدارا  بیانگر نکات مهمی اسالت. در موضالوع ویژگیهای مکتوب و شالفاهی  بر اسالاس بررسالی روایت

مبالانی و نقش دینی، قرآن راهنمالای عمالل، مرجع و گفتگو، مورد وفالاق جریالان  هالا و افراد مختلف بودن؛ در موضالالالوع 

زی رهایی بخش و توجه به اصالالل آزادی و قسالالط؛ در موضالالوع ادای رسالالالت اجتماعی، راه انداهیالت نظرورزی پیرامون ال
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، تشالویق به تأسالیس مدرساله، فعالیت عملی و سالازمانی، تالش برای تحقق مفاهیم قرآنی همچون شالورا،  آموزدانشنشالریه 

 عدالت، کرامت، آزادی، عقالنیت، خودآگاهی برجسته است. 

اگر بخواهم سالالاله محور یالا واژه اصالالاللی و کلیالدی مقالالاله حالاضالالالر یعنی تربیالت رهالایی بخش، میراح طالالقالانی و اصالالالالحالات 

ها  و اسالالتنتاج یافته  گیرینتیجهوزشالالی را با یکدیگر تداخل داده تا نقاط مشالالترکی به بحث گذاشالالته و زمینه ای برای  آم

 فراهم شود باید گفت:

 

 تداخل واژگان کلیدی بحث  -شکل یک

رهالایی بخش بالا مفالاهیم و مضالالالامینی از مبالانی فکری و اقالدامالات عملی میراح هیالالت  تربیالت رهالایی بخش برخالاسالالالتاله از ال

طالقانی دارای نقاط مشالترک یا تشالابه نسالبی اسالت. مواردی همچون آزادی به عنوان اصالل و هد  تربیتی، تالش برای  

تحقق قسالط و توزیع عادالنه معرفت و آگاهی، مقاومت در برابر سالتم و ساللطه به عنوان اصالل مهم، و توجه به روش شالورا و 

 عمل و کنش برای رهایی.  -توجه به رابطه دیالکتیکی نظر  مشارکت؛ نّقادی وضع نامطلوب، تفسیر اجتماعی از دین و

از طر  دیگر، همچنان باید به این موضالوع پرداخت که رهایی بخشالی به عنوان وجه مورد توافق مفرود میان دو محور  

اصالاللی پژوهش یعنی تربیت رهایی بخش و میراح طالقانی، چه داللتی برای اصالالالحات آموزشالالی دارد  همانطور که در 

یان و توضالین مسالالله گفته شالد اصالالحات آموزشالی با اصالالحات سالاختارهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصالادی در پیوند ب

اسالالالت. بنابراین، اصالالالالحات آموزش و پرورش رسالالالمی در تمامی سالالالطوح بی توجه به دیگر سالالالاختارها  هدفی معقول و  

ضالوع نظر داشالت. اما آغاز اصالالحات از مدرساله  ملموس نیسالت. از این رو باید حتی در اصالالحات آموزشالی نیز به این مو

 چطور   

های اجتماعی قرار های قدرت،درآمد و موقعیت( معتقد اسالالت جامعه ای که شالالدیدا بر اسالالاس نابرابری۱۳۶۷)کارنوی،

قانونی دارد، نمی تواند فقط از طریق مدرسالاله، روابط موجود خود را دگرگون کند. برعکس، در این موارد، برای کمک به 

( در فصالالالل ۱۳۶۷کننالد. کالارنوی)می  هالا عماللجلوه دادن و بقالای جالامعاله موجود، مالدارس نیز در جهالت بالازتولیالد نالابرابری

میراث طالقانی

تربیت رهایی 
بخش

اصالحات 
آموزشی
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متأثر از فکر خوب یا ت ییرات ایجاد  هشالتم کتاب وآموزش و پرورش در خدمت امپریالیسالم فرهنگیو اصالالحات آموزشالی  

. به اعتقاد وی موفقیت اصالالالحات  کندمی ه )به طور کامل( را ردشالالده در افکار و عقاید آموزشالالی، فیلسالالوفان یا مدرسالال

هالای اقتصالالالادی و اجتمالاعی وابسالالالتاله اسالالالت. در مقالابالل، آموزشالالالی باله رابطاله این گوناله اصالالالالحالات بالا ت ییر سالالالاخالت

 های فنالندیو به تربیت معلم به عنوان نقطه آغازی برای انجام اصالالالحات آموزشالالی اشالالاره ( در ودرس۱۳۹۴سالالالبر )

 .  دکنمی

 نقطه آغازی برای اصالالحات آموزشالی از باال به پایین یا  می اما به راسالتی چه کسالی، چگونه و با چه اسالتداللی
 
تواند دقیقا

توجهی به رسالد در عین توجه به اصالالحات سالاختاری در سالطن کالن، که شالاید بیپایین به باال مشالخص کند  به نظر می

تواند آغازگری برای  می  مربی یا متربی، هر مدرسالاله یا سالالازمان آموزشالالی  آن ر یاپردازی در سالالاحت وهم باشالالد هر فرد،

های فردی تأثیر دارند اما کنشالگری فردی و ت ییرات  های اجتماعی بر ساللولاقدامات اصالالحگرانه باشالد. اگرچه سالاختار

 جزا نیز بر ساختار کل مؤثر خواهند بود. 

و اصالالالحات سالالاختاری   1هایی برای اصالالالحات فرهنگیرسبخشالالی میراح طالقانی، به قدر ظرفیت خود هم درهایی

هایی برای اصالالحات آموزشالی در سالطن  اجتماعی دارد) با دعوت به تأمل بر آزادی، قسالط، مسالالولیت و شالورا(؛ هم درس

 گیری مورد اشاره قرار خواهد گرفت.  مدرسه، کالس درس یا مربی و متربی که در نتیجه

های  مبانی و نقش دینی، نحوه ادای رسالالت اجتماعی بر اسالاس بررسالی روایت  گزارش ویژگی شالخصالیتی،  -جدول یک

 (  ۱۳۹۵؛ مجموعه نویسندگان، ۱۳۷۹مکتوب و شفاهی )منبع: مجموعه نویسندگان،  

 
(، آیالا می توان گفالت کاله آموزش و پرورش یالک ملالت نیز 11:  1347. برونر می گویالد آرمالان هالا و رویالاهالای هر ملتی آموزش و پرورش آن را می سالالالازد. )برونر، 1

 دفی همچون رهایی و توحید به مرابه آزادی است رویاهای او را می سازد . آموزش و پرورش چگونه تحقق بخش رویا یا غایت یا ه 
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 روایتگر ویژگی شخصیتی مبانی و نقش دینی ادای رسالت اجتماعی

مالقالالام   در  تالالش  بالاله  تالوصالالالیالاله 

یالالک  هالالدایالالت  حالتالی  و  مالعاللالمالی 

، تشالویق به تأسالیس       آموزدانش

( نشالالالریالاله  ۱۳۵۴مالالدرسالالالاله   ،)

 آموز  دانش

)مسالالاللالمالالان،   نالالاس  بالاله  تالوجالاله 

 بودایی، ...انسان(،

توصالالالیاله باله مالا برای ثبالت نالام در 

دانشالالالگالاه و کالس  راننالدگی، 

کالس تفسالالیر برای ما تنها بعد 

از درخواسالالالت و نشالالالان دادن 

بالالرخالالورد   خالالانالاله  در  انالالگالالیالالزه، 

 ارشادی نه پدرساالرانه  

وحالالیالالده   و  طالالاهالالره  و  اعالالظالالم 

 طالقانی )فرزندان(

عالالمالالل   راهالالنالالمالالای  را  قالالرآن 

بر   اجتمالاعی قرار داد )تالأکیالد 

آیالاله    ۲۱آیالاله   و  عالمالران    ۲۵آل 

حالدیالد(، مبالارزه برای قسالالالط،  

 دعوت به شورا

و  زنالالدگالی   راهالنالمالالای  را  قالرآن 

و  آزادی  باله  بالازگشالالالالت  زمینالاله 

اش از دانسالت، تلقیمی  قسالط

توحید: رها شالالالدن از هر بند و 

بخش رهاییهیالت  پرسالالتش، ال

 توحیدی

هال را  افالراد  فالرزنالالد  هالمالاله  مالچالون 

گیری  دانسالت، سالختمی خود

در مسالالالایالل اقتصالالالادی، عالدم 

 طرد مخالفین

 محمدمهدی جعفری
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 هاگیری و ارامٔه یافتهنتیجه

توان گفت رویکرد مشاهده شده در بازخوانی طالقانی می  در اینجا با مرور مطالب قبلی در پاسب به سؤال )های( پژوهش

 از بعد روشی هایی در منابع دینی و اختال انتقادی بوده و در تربیت نیز صر  نظر از اختال 
 
های ایدئولوژیکی، عمدتا

ه محیط با تربیت رهایی بخش همسالالو اسالالت. از این منظر، تربیت روندی اسالالت که در آن، مربی و متربی از بسالالتر و زمین

. ویژگی این رویکرد  1رسالالالنالد.می  هالا رهالا شالالالده و باله آزادیتکالامالل و تحول پیالدا کرده در حرکالت توحیالدی خود از هماله بنالد

های برابر،  تربیتی، توجه به اصالل آزادی و اسالتقالل خویشالتن، کرامت نفس اسالت که حامی مدارا و گفتگو، ایجاد فرصالت

مسالالولیت و اختیار برای    -نه ایجاد محدودیت –فی، و تقویت و توسالعههای معرفتی، شالناختی، تربیتی و عاطرفع شالکا 

 کنندگان در امور اجتماعی است.  یادگیرندگان و مشارکت

 
 برا 1

 
بر اسالالت با . یادآور سالالخن امام موسالالی صالالدر درباره رابطه عبادت و آزادی: عبادت خداوند به معنای عبودیت و تقید نیسالالت، بلکه عبادت خداوند دقیقا

(. یا در 338:  1394عبادت بیشالالالتر گام نهی، آزادتر خواهی شالالالد)صالالالدر،آزادی. عبادت خداوند یعنی آزادی مطلق. و هر اندازه عبادت فزونی یابد و در راه 

کس  هالای انسالالالانی اسالالالت. هیوهالا و ظرفیالتکردن هماله توانالاییترین سالالالازوکالار فعالالجالایی دیگر در رابطاله آزادی و کرامالت، کاله می گویالد: وبرادران، آزادی بر

های الهی را بالنده سالازد. آزادی یعنی به رسالمیت شالناختن کرامت انسالان و  ا و موهبتهایش را پویتواند در جامعه محروم از آزادی خدمت کند، توانایینمی

(: فونت ایتالالیالک و  تأکیالد از 24گمالانی نسالالالبالت به انسالالالان، حال آنکاله نبود آزادی یعنی بدگمالانی نسالالالبالت به انسالالالان و کاسالالالتن از کرامت اوو. )همالان: خوش

 .نگارندگان است

 روایتگر ویژگی شخصیتی مبانی و نقش دینی ادای رسالت اجتماعی

اهمیت قائل شدن برای حقوق  

اجتماعی ]و انسالانی دیگرانه[، 

الدین  ادامه حرکت سالید جمال

اسالدآبادی ]اسالالم جتماعی[،  

پرسالالالتی، تحقق  مبارزه با شالالالاه

 نظر در عمل

بالاله  تالوجالاله  و  تالوحالیالالدی  ایالمالالان 

برابری و برادری برخالاسالالالتاله از  

ایمالان دینی، دینالداری عالالمالاناله 

ناله تقلیالدی، عمومی سالالالالازی  

نهج و  بالاله قرآن  توجالاله  البالغالاله، 

از  هسالالالالالتالالی فالالراتالالر  هالالایالالی 

عقل]محدود[، داشالتن موضالع  

 الهی نسبت به مردم  

بالا حالذ  مخالالفالان،   مخالالفالت 

بالاله داری،    تالالوجالاله  روا  و  مالالدارا 

سالالالمبالل وفالاق ملی، قالائالل باله  

اضالالالالالداد،   وحالالدت  امالالکالالان 

خوشالحالی از نقد شالدن توسالط  

جوانالان، برخورد تعالالی بخش  

)با مصالالدق و کاشالالانی، نواب،  

 مجاهدین، زندانبان،...(  

 الله میرمی لطف

مالفالالاهالیالم   تالحالقالق  بالرای  ]تالالش 

قالرآن   از  بالرگالرفالتالاله  اجالتالمالالاعالی 

کالرامالالت،   عالالدالالالت،  هالمالچالون[ 

 آزادی، عقالنیت، خودآگاهی 

قرآن سالند دینی مشالترک برای 

ایجاد وحدت، پیراستن معرفت  

دینی، اسالالتفاده از کتب علمی  

در تفسالالیر و تفاوت قائل شالالدن  

 بین دین و فهم دینی

 تأکید مینیمالیستی  ]دینی[

 سایلارزیابی عقلی م

 مقصود فراست خواه
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های سالالازمان یافته و تحزب، سالالنت بازگشالالت به قرآن و تفسالالیر عمل به رسالالالت اجتماعی توسالالط مربی از طریق فعالیت

گرفته  می نین نقد مداوم قدرت مسالاللط و گفتمان حاکم صالالورتاجتماعی از دین، حمایت از حقوق و کرامت مردم همچ

 است.  

عبارت است     -هایی از آرای طالقانی برای اصالحات آموزش و پرورش امروزاسالتنتاج درس -های پژوهش  بعضالی از یافته

 از: 

ت دینی بر اسالاس های تربیتربیت دینی در پرتو اصالل آزادی: بازنگری آسالیب شالناسالانه در مفهوم پردازی، محتوا و روش

اصالالالل آزادی و لزوم توجه به وتوحید به مرابه رسالالالتن از بند هاو در تعیین اهدا  و غایات  تربیت دینی؛ مدارا بر اسالالالاس 

اندیشالالالانه؛ توجه به پیوند و رابطه دیالکتیکی  آزادی، عدالت و فرد، جمع و نظر، عشالالالق ورزی به هم نه تحمل مصالالاللحت

 عمل در تربیت توحیدی.  

پایین با باال و اصالالل شالالورا: توجه به اصالالل شالالورا، مشالالارکت، تعامل، مدارا، گفتگو مداری، تمرکز زدایی در تدوین    برنامه از

شالالاگرد:   -های آموزشالالی )ارتباط معلماسالالناد ملی و کالن آموزشالالی همچون برنامه درسالالی یا محتوای آموزشالالی و روش

 یادگیری( -یادگیری تعاملی، کنش گری و نقد فعال و خالق در فرایند یاددهی

ها و اصالالل قسالالط: نفی اسالالترمار: توزیع عادالنه:عدالت آموزشالالی، توزیع مناسالالب، انفاق تربیتی برای  پر کردن شالالکا 

 های طبقاتی و ارتباطی، ایجاد فرصت و حمایت از آموزش و پرورش غیر رسمیپرکردن شکا 

 توسالط کنشالگری و اصالل مسالالولیت: عمل به عنوان وظیفه و مسالالولیت، عمل به عنوان بخ
 
شالی از تفهم حقیقت که صالرفا

 شود.  معار  نظری کسب نمی

 

 سخنی درباره مدرسه

های اصالالالحی تربیت رسالالمی و غیر رسالالمی مورد توجه و نّقادی قرار گیرد. بر  تواند در بازنگریمی  های این پژوهشیافته

 شود:  می این اساس، ایده ای برای مدرسه  ارایه

 مدرسه تکرر، مدارا و گفتگو با جهان؛  

 مدرسه رنگین کمان؛                                                        

 مدرسه حق، آزادی و کرامت انسان؛                                                                                      

 منابع  

 تواند جامعه را ت ییر دهد  ترجمٔه نازنین میرزابیگی، تهران: آگاه. می  (. آیا آموزش۱۳۹۵اپل،مایکل دبلیو)

 (. موسیو ابراهیم و گلهای قرآن، ترجمه حسین منصوری، ، تهران: حکمت کلمه ۱۳۹۷اشمیت، اریک امانوئل )

 ، تهران: نیمحمدابراهیم فتاحی،  محمدیاحمد گل(. ایران بین دو انقالب، ترجمه ۱۳۸۷آبراهامیان، یرواند )

https://nashreney.com/translator-book/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%da%af%d9%84%e2%80%8c%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c/
https://nashreney.com/translator-book/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%da%af%d9%84%e2%80%8c%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c/
https://nashreney.com/translator-book/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%da%af%d9%84%e2%80%8c%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c/
https://nashreney.com/translator-book/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad%db%8c/
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ی تربیت اسالالالمی، جلد (. نگاهی دوباره به تربیت اسالالالمی: کاوشالالی برای تدوین چارچوب نظر۱۳۹۷باقری، خسالالرو)

 اول، مدرسه، تهران  

 ترجمه منوچهر افضل، تهران: دانشگاه تهران  پرورش، و آموزش روش(.  ۱۳۴۷برونر، جروم اس)

 (. کند و کاو در مسایل تربیتی ایران ، چا  دوم، تهران: صدای معاصر۱۳۷۹بهرنگی، صمد)

اه انالدیشالالالمنالد نوین علوم تربیتی)فصالالالل اپالل، فریره و ژیرو(، ترجماله جمعی از مترجمالان، (.پنجال۱۳۹۶پالالمر، جوی آ. )

 تهران: سمت.

 های فنالندی، ترجمه علیرضا مقدم و طیبه سهرابی، تهران: نشر مرآت(.درس۱۳۹۴سالبر ، پاسی )

 ، تهران: دوران    (. روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش، ویرایش هفتم۱۳۹۱سیف، علی اکبر)

 (. مبانی و اصول آموزش و پرورش، ، مشهد: آستان قدس رضوی  ۱۳۹۴شکوهی، غالمحسین)

 (. مربیان بزر ، ترجمه غالمحسین شکوهی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۵۸شاتو )

فرهنگی تحقیقاتی امام   مؤسالساله(. ادیان در خدمت انسالان، ترجمه گروه مترجمان، تهران: ۱۳۹۴صالدر،سالید موسالی)

 موسی صدر  

 (. اسالم و مالکیت، چا  دهم ، تهران: شرکت سهامی انتشار ۱۳۴۴طالقانی، سید محمود)

 (. آموزش ستمدیدگان، ترجمه سیف الله داد و احمد بیرشک، تهران: خوارزمی۱۳۵۸فریره، پائولو)

 (. آموزش شناخت انتقادی، ترجمه منصوره)شیوا( کاویانی، تهران: آگاه۱۳۹۸ه، پائولو)فریر 

(. سالواد؛ خوانش کلمه و جهان با مقدمه هنری ژیرو، ترجمه حسالام حسالین زاده، ۱۳۹۵فریره، پائولو؛ ماسالدو، دونالدو)

 تهران: نشر اینترنتی رهایی

 سم فرهنگی،ترجمه محبوبه مهاجر،تهران:امیر کبیر(.آموزش و پررش در خدمت امپریالی۱۳۶۷کارنوی،مارتین)

 های اصالحات آموزشی،ترجمه محمد حسن امیر تیموری،تهران:نشر روز(. بن بست۱۳۶۷کارنوی،مارتین)

 (. آموزش و پرورش تطبیقی، ترجمه محمد یمینی دوزی سرخابی، تهران: سمت۱۳۹۵کوی،لوتان)

ترجمه احسالان کریمخانی، فصاللنامه سالیاسالت، سالال دوم، شالماره   رهایی بخش مارکسالیسالم،هیالت  (. ال۱۳۹۴لوی، میشالل)

 هشت، زمستان 

 ، اسالمیه    ۲۷۵و   ۵، ی۳۶ق(. بحار االنوار، چا  بیست و سوم، ج۱۳۸۵مجلسی، محمدباقر)

مجموعه نویسالالندگان) اعظم طالقانی، محمد مهدی جعفری، ناصالالر الدین صالالاحب الزمانی، عزت الله سالالحابی، مهدی  

غنی، لطف اللاله میرمی، تقی رحمالانی، علی ایزدی، علی خوشالالالگواری، مهالدی بازرگان، محمالد محمالدی گرگانی، محمالد  

http://library.sharif.ir/parvan/resource/265545/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4/&from=search&&query=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4&field=subjectkeyword&count=20&execute=true
http://library.sharif.ir/parvan/resource/265545/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4/&from=search&&query=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4&field=subjectkeyword&count=20&execute=true
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مقاالت برگزیده از بیسالت سالال نشالریه پیام هاجر  (. راهی که نرفته ایم: مجموعه  ۱۳۷۹بسالته نگار، طاهره طالقانی، ...( )

 درباره آیت الله سید محمود طالقانی، تهران : مجتمع فرهنگی آیت الله طالقانی

مجموعه نویسالندگان)سالید محمود طالقانی، اعظم طالقانی، طاهره طالقانی، محمد کوشالا، علی طهماسالبی،  لطف الله 

مالهالالد رحالمالالانالی،  تالقالی  جالعالفالریالالان،  مالهالالدی  مالحالمالالد  خالوشالالالگالواری،...(  مالیالرالمالی،  عاللالی  نالگالالار،  بسالالالتالاله  مالحالمالالد  غالنالی،  ی 

(پدرطالقانی؛ آرمانگرای سالوسالیالیسالت، مجله چشالم انداز ایران ویژه سالی و هفتمین سالالگرد درگذشالت آیت الله ۱۳۹۵)

 سید محمود طالقانی، شهریور، تهران : صمدیه

ضالا منصالوری، افضالل مجموعه نویسالندگان)محمد مهدی جعفری، مصالطفی ملکیان، سالارا شالریعتی؛ علی معصالومی، ر 

(، همایش طالقانی و زمانه ما: مجموعه مقاالت برگزیده از همایش ۱۳۹۸السالالادات حسالالینی، صالالادق کشالالاورزیان....()  

 چهلمین سالگرد آیت الله سید محمود طالقانی، کتابخانه ملی، آبان ماه، تهران: مجتمع فرهنگی آیت الله طالقانی

های اسالالالم گرای دوره پهلوی دوم، پایان نامه دکتری ه طالقانی در گفتمان (. جایگاه آیت الل۱۳۹۶مال عباسالالی، محمد)

سالیاسالی، اسالتاد راهنما: دکتر  شالناسالیجامعهتخصالصالی، دانشالگاه تربیت مدرس، دانشالکده ادبیات و علوم انسالانی، رشالته 

 علی محمد حاضری، استاد مشاور: دکتر محمد رضایی

 های فلسفی سده بیستم، تهران: طهوریرش(. نگاهی به نگ۱۳۹۴نقیب زاده، میر عبدالحسین)

 رهایی بخش)درسگفتارهای  فلسفه دین(، حسینیه ارشادهیالت  (. ال۱۳۹۶همتی، همایون)

 مدرنیته و پسالالت مدرنیسالالم، ترجمه حسالالینعلی نوذری،تهران: در ای ناتمامو، پروژه (،ومدرنیته۱۳۷۹یورگن هابرماس)

 انتشارات نقش جهان.  
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 ها(وتربیت اخالقی از منظر فیلسوفان غزالی و کمنیوس )اصول و روشتعلیمهای  روش

  2، فرزانه واعظی1افتخار قنبری

 چکیده  

وتربیت معاصالر با آن روبه رو اسالت، مسالاللٔه اصالالحات آموزشالی اسالت. از آنجا که این موضالوع  یکی از مسالایل مهم که تعلیم

وتربیت های تعلیمار گرفته اسالالت، موضالالوع مقاله حاضالالر به: روشاز سالالوی دانشالالمندان مسالاللمان و غربی مورد توجه قر 

 اخالقی از منظر فیلسوفان غزالی و کمنیوس )اصول و روش ها( اختصای یافته است.

توصالالیفی به بررسالالی نقش فلسالالفه تعلیم وتربیت در اصالالالحات آموزشالالی از منظر فیلسالالوفان    -این مقاله با روش تحلیلی

پردازد. مبنای تربیت اخالقی از دیدگاه  های آموزشی میا( در دو بخش اصالول و روشکمنیوس و غزالی )اصالول و روش ه

ای مبتنی بر محبت و نیکوکاری اسالالت، اما غزالی مبنای تربیت اخالقی را خدامحوری دانسالالته و کمنیوس ایجاد جامعه

ی بشالالر برای زندگی  . هد  کمنیوس از تربیت اخالقی آمادگکندمیوجو  اسالالاس و منشالالاا اخالق را در شالالریعت جسالالت

ترین هد   خصالالوی. غزالی نایل شالالدن انسالالان به فضالالایل اخالقی را مهممندانه اسالالت، نه فقط برای شالال ل بهسالالعادت

شالود . روش تربیت  وسالیلٔه فضالایل اخالقی اسالت که انسالان به قرب الهی نایل میگوید: ابهداند و میوتربیت میتعلیم

آموزان شالما مؤدب، با شالخصالیت و پرهیزکار بار آیند، باید خواهید دانشمیاخالقی از نظر کمنیوس این اسالت که: ااگر  

 موعظه کنید. غزالی در روش این فضیلتها را با اعمال نیکو و کردار شایسته و رفتار خوب به آن 
 
ها بیاموزید، نه اینکه دائما

یعنی خود حیوانی یالا مهلکالا بالا توجاله باله انواع خود در تربیالت اخالقی،  یالا منجیالات تربیالت خویش  ت و خود ملکوتی 

 های خاصی را ذکر کرده است. روش

 اخالق، تربیت، تربیت اخالقی، کمنیوس، غزالی، روش تربیتی  :هاکلیدوانه

 
 وپرورش استان زنجان آموزش–ربیت  وتکارشناس ارشد رشته فلسفه تعلیم 1

 وپرورش استان زنجان آموزش -کارشناس رشته حرفه وفن 2
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 مقدمه  

زندگانی آدمی، از هنگامی که به آسالتانٔه تمدن گام نهاد، همواره با اباید ها و انباید ها همراه بوده و هسالت. این اباید ها و 

ورهالا، قواعالد و قوانین، چگونگی صالالالورت آداب و سالالالنن، دسالالالتانالد، همواره بالهانبالایالد هالا کاله از بنیالادهالای گونالاگون برخالاسالالالتاله

 اند. زندگانی آدمیان را به فرمان خود داشته

اسالالت. در عصالالر جدید و در اثر   2رو اسالالت، مسالالاللٔه تربیت اخالقیمعاصالالر با آن روبه  1وتربیتیکی از مسالالایل مهم که تعلیم

چیز  کنند که اانسالان محور همهتحوالتی که در این زمینه ایجاد شالده اسالت، منشالأ اخالق را با توجه به این مالک تعیین می

 اخالق و تربیت  اسالت  لذا اهمیت تربیت اخالقی در نظام
 
های آموزشالی و پرورشالی، امری بدیهی و انکارناپذیر اسالت. اصالوال

های غربی دهد. به همین دلیل این موضالوع از دیرباز در فرهنساز ارکان اسالاسالی فرهنس بشالری را تشالکیل می  اخالقی، یکی

 و اسالمی مورد توجه بوده و امروزه نیز در بسیاری از کشورها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. 

دشالالالوارترین مبالاحالث، تربیالت اخالقی و اخالقی بالار ترین، تالأثیرگالذارترین و در عین حالال،  وتربیالت یکی از مهمدر حوزٔه تعلیم

عبارت دیگر، سالازندگی درونی آوردن کودکان اسالت. از این رو پرداختن به تربیت اخالقی از جایگاه رفیعی برخوردار اسالت. به

انسان    طوری که اگرسزایی دارد، بهانسان، اصالح و تهذیب نفس او در سعادت فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی او نقش به

تمامی علوم را تحصالالیل کند و همه نیروهای طبیعت را به تسالالخیر خویش در آورد، اّما از تسالالخیر درون و تسالاللط بر نفس خود 

که با اصالالح درون انسالان  های علمی و صالنعتی در صالورتیماند. تمامی پیشالرفتناتوان باشالد، از نیل به سالعادت و کمال باز می

ٔه آتشالفشالان بنا شالده باشالد. از این رو تربیت روحی و ای را میکشالیدههای سالر به فلک  همراه نباشالد، کاد
ّ
مانند که بر فراز قل

ای امری حیاتی اسالت. با وجود این، نگاهی به اوضالاع جوامع بشالری سالازی  برای هر جامعهاخالقی انسالان و ابرنامه انسالان 

 و معنوی انسان است.  دهد آنچه قبل از همه به دست فراموشی سپرده شده، تربیت اخالقینشان می

انسالان شالدن آدمی، در گروع رسالیدن به قلمرو اخالق و بازشالناسالی نیک از بد اسالت. به همین دلیل، در قلمرو اخالق و تربیت  

ویژه در قلمرو  های گوناگون، بههای متفاوتی به وجود آمده اسالت. با این همه، با اینکه بشالر امروزی در عرصالهاخالقی دیدگاه

ها و مشالکالت  گیر دسالت یافته اسالت. اما در مقولٔه ااخالق  و اتربیت اخالقی  با چالشهای چشالمبه موفقیتعلم و فناوری  

ها و های گوناگون غیراخالقی در جوامع بشالالری، پرداختن به دیدگاهزیادی دسالالت به گریبان اسالالت. وجود مسالالایل و چالش

 کردن این مسایل را ضر   های فیلسوفان و تالساندیشه
ّ

 نماید.  وری میبرای حل

با توجه به اهمیت تربیت اخالقی، همچنین از آن جا که این موضالالوع هم از سالالوی دانشالالمندان مسالاللمان و غربی مورد توجه 

 محّمد غّزالی اختصای یافته است. قرار گرفته است، این مقاله به بررسی تطبیقی تربیت اخالقی از دیدگاه کمنیوس و امام

 روش تحقین

 
1 -Education 

2 - moral education 
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حاظ شالالالیؤه گردآوری اطالعات، روش تحقیق تاریخی و تحلیالل محتوا اسالالالت. این پژوهش که از نوع روش حاضالالالر به ل  مقالاله

االمکان همه منابع و مراجع مرتبط تحقیق بنیادی، نظری )تحقیق علمی( بوده اسالت. پشالتوانٔه اطالعاتی در این طرح، حتی

گیری و جالامعالٔه آمالاری از منالابع  ه، در این تحقیق نمونالههالای تربیالت اخالقی در دیالدگالاه کمنیوس و غّزالی بودبالا اهالدا  و روش

های پژوهشالالی در این زمینه مورد بررسالالی به عمل نیامده و منابع و مراجع موجود در دسالالترس اعم از کتب، مقاالت و گزارش

بهالا،  آوری اطالعالات از کتالابرداری )جمعصالالالورت فیشقرار گرفتاله اسالالالت. ابزار پژوهشالالالی مورد اسالالالتفالاده در این تحقیق باله

های  آوری اطالعات از طریق مصالاحبه با صالاحب نظران( بوده اسالت. دادهها، جمعنامهآوری اطالعات از مقاالت و پایان جمع

 اند.  ای قرار گرفتهوتحلیل کیفی و مقایسهبه دست آمده مورد تجزیه

ها و نظریات تربیتی  دا ، روشهد  کلی این طرح ابررسالالالی تطبیقی تربیالت اخالقی از دیدگاه کمنیوس و غزالی از بعالد اهال

 باشد.  در زمینٔه تربیت اخالقی  می

 اهدا  فرعی این پژوهش عبارت است از:  

 مقایسٔه نظریات تربیتی کمنیوس و غزالی در زمینٔه تربیت اخالقی،

 وتربیت در زمینٔه اتربیت اخالقی  از دیدگاه کمنیوس و غزالی،مقایسٔه اهدا  تعلیم

 بیت اخالقی  از دو دیدگاه کمنیوس و غزالی.های اترمقایسٔه روش

 ها و مبادی تربیت اخالقیخاستگاه

 دیدگاه کمنیوس: 

از هنگالامی کاله آدمی وارد جالامعاله شالالالد، زنالدگی وی بالا بالایالدهالا و نبالایالدهالایی همراه گردیالد. هر چنالد این بالایالدهالا و نبالایالدهالا از 

اند. اگر  اعد و قوانین بر نحؤه زندگی آدمیان حکم راندهرسالالوم، قو صالالورت آداب واند، اما بههای مختلف برخاسالالتهخاسالالتگاه

شالوند، فراتر رود و نیک را از بد باز صالورت روا و ناروا و یا پسالندیده و ناپسالند عرضاله میتر بهآدمی از بایدها و نبایدها، که بیش

 ته و به قلمرو اخالق رسیده است. شناسد و این شناخت، وی را به سوی رفتار شایسته برانگیزد، در راه انسان شدن گام برداش

اخالق و تربیت اخالقی به دلیل نقش مهمی که در سالرنوشالت انسالان و جامعه دارد، از دیرباز مورد توجه اندیشالمندان بشالری و 

 در قرن بیسالتم  
 
مربیان تربیتی بوده اسالت. توجه به اخالق و فضالایل اخالقی و به دنبال آن، توجه به تربیت اخالقی، مخصالوصالا

 اند، افزایش چشمگیری یافته است. ن را قرن مباحث مربوط به تربیت اخالقی نامیدهکه آ

 در نگرش غربی، تربیت اخالقی؛  
 
ای آموزش و عادت  گونهشالالود شالالهروندان را بهفرایندی اسالالت که طی آن تالش می  معموال

داشالالالته باشالالالند. هد  نهایی در این نظام  ها سالالالازگاریدهند که با مقررات اجتماعی، به مفهوم عام، کنار آمده و در برابر آن 

تربیتی، ایجالاد نظم عمومی و تالدارک زمینالٔه آزادی عمالل فردی، بالدون کشالالالمکش و درگیری بالا دیگران از راه تربیالت شالالالهرونالد 

ارسالطو، کانت، کمنیوس و... را   اند، کسالانی مانند افالطون،سالازگار اسالت. در جهان غرب، از کسالانی که به این حوزه پرداخته
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صالالالورت جمالت ها و مبادی اتربیت اخالقی  از دیدگاه کمنیوس به اختصالالالار بهتوان نام برد. در این مقال به خاسالالالتگاهمی

 شود:  کوتاه اشاره می

 پذیر است.  تربیت در نظر کمنیوس دارای یک وظیفٔه اجتماعی است و وظیفٔه اجتماعی با اتربیت اخالقی  امکان 

 در ما کاشالته شالدهکندمین کمنیوس در کتاب اآموزش بزر   بیا
 
اند  )فیاد، : ابذرهای دانش، فضالیلت و پرهیزکاری طبعا

۱۳۷۴  ،۳۰۹.) 

بینی آینده اسالالالت . تربیت در نظر او پذیرش گذشالالالته نیسالالالت، بلکه پیشکندمیپذیر تعریف کمنیوس بشالالالر را حیوانی تعلیم

 )همان(.

جنگنالد، پیشالالالرفالت زیالاد ممکن  هالا علیاله یکالدیگر میگویالد: تالا هنگالامی کاله ملالتکمنیوس در مورد اهمیالت تربیالت اخالقی می

 نخواهد بود )همان(.  

 رشالالد  کمنیوس عقیده دارد که، دانش و اخالق فقط در یک محیط صالاللن آمیز پیروز می
 
شالالود و عقل تنها در زمان صالاللن واقعا

 )همان(.  کندمی

که، مردان نیک خواه گرد هم آیند، معلمان، کشالیشالان، سالیاسالت مداران و   کندمینٔه تربیت اخالقی توصالیه  کمنیوس در زمی

 ای مبتنی بر نیکوکاری و محبت ایجاد کنند )همان(.بازرگانان برای این هستند که جامعه

بلکه قلب آفرینش اسالالت.   گوید: اانسالالان مرکز وانسالالان در جهان و اهمیت اتربیت اخالقی  می  کمنیوس در مورد موقعیت

،  ۱۳۸۶صالالورت خود و برای خود آفریده اسالالت و بقیٔه عالم را برای انسالالان )پژوهشالالگاه حوزه و دانشالالگاه، خداوند انسالالان را به

۱۹۱-  ۱۹۰.) 

به عقیدٔه کمنیوس انسالالان برای نیل به اتربیت اخالقی  خداپسالالند باید خردمند، صالالاحب فضالالیلت و قداسالالت و متکی به 

فرد و فضالیلت و تقوی یا به عبارت دیگر دانش، اخالق و دین در رمس کماالتی اسالت که آدمی باید کسالب خویش باشالد. پس 

 (.۱۹۱  -۱۹۲الهی است، نایل آید )همان،  کند، تا به انسانیت کامل که مظهر شکوه

همه جا و در همٔه   وتربیت رسالالمی و غیررسالالمی تفاوتی قائل نبوده،آید که کمنیوس، بین تعلیماز مطالب مذکور چنین بر می

جانبه، هدایت نیروهای بالقؤه انسالان را به سالوی فعلیت هایی مدنظر داشالته که باید با روش همهدوران زندگی انسالان، مدرساله

ها انسالان به بهترین صالورت، مدارج رشالد و برد تا آن اوضالاع و احوالی را که با آن عملی کنند. او تمام سالعی خود را به کار می

 ، بیابد و فراهم سازد. کندیمکمال را طی 

گوید: بشالر قابلیت التیام جراحات خود در ذاتش توان چنین نوشالت که، او میدیدگاه کمنیوس را در مورد تربیت اخالقی می

اش به فعل درآیند، یعنی انسالالان در صالالورت تمایل قادر اسالالت تا به را دارد به شالالرطی که فقط اجازه دهد که امکانات بالقوه

برسالد و در صالورتی که اطالعات صالحیحی در مورد این مطلب داشالته باشالد، منویات و قابلیاتش بر این امر قرار   کمال مطلوب

سالازی انسالانها از قابلیتشالان با وجودی که گیرد. بدین ترتیب ما تعریفی از هد  آموزش داریم که عبارت اسالت از: مطلعمی
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ای از حیات وجود ندارد یا دوره الواقع مرحلهافی باشد. ولی فیسالهای طفولیت و جوانی ممکن است برای تحقق این امر ک

 (.۲۲۴-۲۲۵،  ۱۳۸۳ترین موضوعی نباشد که انسان باید بدان توجه کند )مقدس جعفری، که این امر مهم

 دیدگاه غزالی: 

کسالانی اسالت که محور    توان چنین گفت: او در تربیت اخالقی نمایندٔه در مورد مبادی اتربیت اخالقی  از دیدگاه غزالی می

کنند. غزالی یکی از وجو میدانند و اسالالاس و منشالالاا اخالق و تربیت اخالقی را در شالالریعت جسالالتتربیت اخالقی را خدا می

ترین اخالق نگاران در پژوهان و آزمودهترین اخالقهای برجسالالتٔه تاریب و فرهنس ایران و اسالالالم اسالالت. او از بزر شالالخصالالیت

های اخالقی او برگرفته از آیات و روایات اسالالالمی  های ژرفی در فلسالالفٔه اخالق دارد و دیدگاهاوشجهان اسالالالم اسالالت. وی ک

که یک چهارم قرآن دربارٔهٔا اخالق اسالت و در تربیت اسالالمی،    کندمیاسالت. غزالی در اشالاره به ماهیت اخالقی اسالالم بیان 

 گوید:  آموزان مییت و اهمیت آن در تربیت اخالقی دانشهیو چیز به اندازٔه تربیت اخالقی مهم نیست. غزالی در نقش ترب

آن موضالالالوعاتی که برای یادگیرنده مفیالد هسالالالتنالد باید انتخالاب شالالالوند. در نظالام آموزشالالالی معلم و یادگیرنده، باید تحالت تأثیر  

دهالد. طبق نظر او یکالدیگر قرار گیرنالد، و غزالی در آموزش و نقش آن در تربیالت اخالقی، علوم مالذهبی و دینی را ترجین می

داند، و وتربیت را روندی دوطرفه میدهد. او تعلیمت کودک را شالالالکل میوتربیت در دوران کودکی، شالالالخصالالالیآموزش و تعلیم

داند. همچنین از دیدگاه غزالی معلم دارای نقش کلیدی در کالس اسالت. او معلم  عنوان مشالاور مینقش معلم را در کالس به

 گیرد.  را همچون الگو برای یادگیرندگان در نظر می

: معرفت، حال و عمل. معرفت به بررسالالالی فواید هر عمل کندمی  سالالاله روش را ذکر  غزالی برای تربیت اخالقی در امنجیات

آورد که عبارت اسالالت از صالالفت پردازد. چنین معرفت حال را پدید می)فضالالیلت( و مضالالرات محروم بودن از آن در آخرت می

دو رکن قبلی اسالت. آثار این  شالود که نتیجه و ثمرٔه ای که ثبات داشالته باشالد. حال به رکن سالوم، یعنی عمل منجر میانسالانی

، توبالٔه حقیقی بالاعالث  کنالدمییالابنالد و هم در بالاطن. غزالی مرالالی را برای تفهیم این مطلالب بیالان  ارکالان هم در بالدن تجلی می

که آن فرد به سالمت    کندمیشالود که فرد نسالبت به آن چه که انجام داده اسالت پشالیمان شالود. این پشالیمانی حالتی را ایجاد می

شالالود، معرفت و آگاهی نسالالبت به آثار گناه اسالالت. بر اثر این گناه را کشالالنده بداند. اّما آنچه باعث این حالت می گناه نرود و

 شود.  و به سمت خداوند و پیروی از او کشیده می  کندمیمعرفت، فرد از گناه دوری 

دهند، همانند ه در فرد روی میهایی کغزالی برای تربیت اخالقی معتقد اسالالت که معرفت، همانند درخت، ت ییرات و حالت

اند. با این مرالال، های آن درختدهد، همالاننالد میوههای آن درخت و اعمالالی که فرد بعالد از اینکاله آگاه شالالالد انجالام میشالالالاخه

ها نتیجٔه خود ملکوتی  دیگر جدا نیسالالالتند و همٔه آن  شالالالود که این سالالاله امر، یعنی معرفت، حال و نتیجه، از هممشالالالخص می

وقتی در خود ملکوتی انسالان، این معرفت و آگاهی ایجاد شالد که گناه همانند زهر کشالنده اسالت، دیگر اعضالای  اند.  انسالان 

روند. بنالابراین اّول توبه نور معرفت و ایمالان روند بلکاله به سالالالمالت خوبی میاند به سالالالمالت گنالاه نمیبدن که مطیع خود ملکوتی

 (۶۵۴  -۶۵۵،  ۱۳۹۰آید )غزالی،  است که پدیدار می

 شمارد:برای تربیت اخالقی چهار عنوان را، عنوان مسلمانی میغزالی  



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

488 
 

 عنوان اول: شناخت حقیقت خود

 عنوان دوم: شناخت خدای تعالی

 عنوان سوم: شناخت حقیقت دنیا

 عنوان چهارم: شناخت حقیقت آخرت

 به ظاهر تعلق دارد:  و اما ارکان این اعنوان مسلمانی  چهار است: دو به ظاهر تعلق دارد، و دو به باطن. آن دو که

 رکن اول: به جا آوردن فرمان حق است، که آن را عبادات گویند. 

 رکن دوم: نگاه داشتن ادب در اخالق، که آن را معامالت گویند.  

 و اّما آن دو رکن که به باطن تعلق دارد: 

که این اخالق را امهلک  گویند  یکی پاک کردن دل اسالت از اخالق ناپسالندیده؛ مانند خشالم، بخل، حسالد، کبر، ُعجب و ریا،

 یا به تعبیر دیگر َعَقبات راه دین گویند. 

رکن دیگر، آراسالتن دل به اخالق پسالندیده؛ همانند صالبر، شالکر، محبت، رضالا، رجا و توکل که آن را ُمنجیات گویند. )همان،  

 (۴ی  

گردد. و ها باعث سالالمتی نفس میصاللتگوید: باید دانسالت که اعتدال نگه داشالتن در خغزالی در مورد اتهذیب اخالق  می

توان چنین شالالالود. برای تربیالت اخالقی و اهمیالت آن از دیالدگالاه غزالی میهالا موجالب رنجوری تن میافراط و تفریط دربالارٔهٔا آن 

 ها و صالفات بد انسالانی، عالج نفس اسالت و بابیان نمود: اگر تن آدمی را برای تربیت اخالقی مرال بزنیم، از بین بردن رذیلت

تواند به تربیت صحین اخالقی نایل گردد. تن نیز با رعایت ااعتدال مزاج  به سالمتی ها و اخالق نیک فرد میکسب فضیلت

الدین،  احیاا علوم گردد، و در صورت افراط و تفریط در خوردن و آشامیدن موجب بیماری جسم خواهد شد. )غزالی،نایل می

 (۱۲۸  -۱۲۹،  ۳جلد  

 داند.  ادیث و روایات، رمفت و رحمت به کودک را اصل بنیادی و مبنای اتربیت اخالقی  در بزرگسالی میغزالی به استناد اح

 های تربیت اخالقیهد 

 دیدگاه کمنیوس: 

وتربیت باید هد  کمنیوس از اتربیت اخالقی  این است که فرد؛ بشری همانند مسین بار آید و این بدین معناست که تعلیم

رسالالاند که بین عمل و آرمان ارتباط وجود دارد، و فضالالیلت به برای زندگی باشالالد، نه فقط برای شالال ل بخصالالوی. همچنین می

 توان متفکری فانی در خدا نامید؛ زیرا خدا در نظر او آغاز و انجام تربیت بود. منزلٔه قلب فرایند تربیتی است. کمنیوس را می
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سالازد.  شالود، و بشالر را با خدا بیگانه میزدگی میگفت موجب عوامایشالان با شالدت تمام مخالف تعلیمات زمان خود بود و می

 تواند بهشت را در زمین مستقر سازد. تربیت مایٔه امید بشر است و به عبارت صحین، می

ز خانه به مدرسه انتقال یابد. برای نیل به تربیت  گوید: اتربیت اخالقی صحین باید اهای تربیت اخالقی میاو دربارٔهٔا هد 

عنوان معلم انتخاب کرد که تدریس را دوسالت بدارند و برای کودکان احترام قائل باشالند.   کسالانی را باید به  اخالقی صالحین،

 (۳۰۰،  ۱۳۷۴)فیاد، 

 محض احترام به قانون اخالقی صورت می
 
خاطر نیت و هد   یرد، نه بهگعمل بر اساس قانون اخالقی، عملی است که صرفا

های تربیت اخالقی از ترین هد دیگر، هدایت کودک و نوجوان به طر  ااخالق خود پیروی و افضالالیلت مدار  از اسالالاسالالی

دیدگاه کمنیوس اسالت. بدین معنی، برای اینکه انسالان با ذات باریتعالی شالباهت پیدا کند، او باید خردمند، صالاحب فضالیلت  

مداری و متکی به خویش بودن  (. پس فضالیلت۱۹۲،  ۱۳۸۶یش باشالد )پژوهشالگاه حوزه و دانشالگاه،  و قداسالت و متکی به خو

در رمس کماالت است که آدمی باید کسب کند تا به انسانیت کامل که مظهر شکوه الهی است نایل آید. بنابراین هد  تربیت  

ق و دین، به تقوی دسالالالت یابد، بنابراین تربیت  اخالقی از نظر این جهان اندیش آن اسالالالت که آدمی باید به مدد دانش، اخال

وتربیت بایسالتی به تمامی ابعاد وجودی  اخالقی در نظر کمنیوس هدفی جز خدامحوری و سالعادت ندارد. به بیان دیگر تعلیم

 (.  ۱۱۵،  ۱۳۸۸جانبٔه انس نها را مد نظر داشته باشد )کاردان،  آدمی نظر داشته و رشد تعالی همه

وتربیت باید به انسالان بیاموزد از نظر کمنیوس متوجه فراهم آوردن منش اخالقی نیکوسالت، یعنی تعلیم  هد  تربیت اخالقی

وتربیت از نظر او سه وظیفٔه اصلی دارد، تبحرکه که خود و همٔه اشیا را به خداوند، منبع همٔه اشیا، ارجاع دهد. بنابراین تعلیم

منش و اسالالالتقالل انسالالالان سالالالروکار دارد و دینداری که هد  آن شالالالناختن  با عقل انسالالالان ارتباط دارد، تربیت اخالقی که با

 خداست.  

 سان هد  نهایی تربیت اخالقی از نظر کمنیوس بریدن از خود محوری و رسیدن به خدا محوری است.  بدین

 دیدگاه غزالی

خود با سالاله رویکرد فلسالالفی،    های اخالقیرود، او در آموزشاتربیت اخالقی  از ارکان برجسالالته در تفکر غزالی به شالالمار می

دینی و عرفانی سالالخن گفته اسالالت؛ و رویکرد دینی و عرفانی غزالی به اخالق به مراتب جان دارتر از گرایش فلسالالفی    -کالمی

 اخالق در آثار غزالی را نمیوی به اخالق است؛ به
 
 توان اخالق فلسفی خواند.  طوری که اصوال

گالانالٔه غزالی باله اخالق  اخالقی  از دیالدگالاه غزالی، بجالاسالالالت باله رویکردهالای سالالاله هالای اتربیالتوگو در مورد هالد پیش از گفالت

 اشاره گردد: 

غزالی در اهدا  اتربیت اخالقی  از امهات فضالایل اخالقی، یعنی فضالیلت، حکمت، شالجاعت و عفت یاد    -اخالق فلسالفی

سالالالم به حد وسالالط و رعایت اعتدال داند و معتقد اسالالت ا، ایشالالان هر فضالالیلتی را حد وسالالط میان افراط و تفریط میکندمی

 خواند.  می
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داند. وی به فضالالایل توفیقی و غزالی فضالالایل اخالقی را، منحصالالر به فضالالایل فلسالالفی یاد شالالده نمی  -کالمی -اخالق دینی

داند؛ بنابراین، برای فضالالل و توفیق الهی، شالالدنی نمیمبتنی بر شالالریعت نیز باور دارد، او اکتسالالاب فضالالایل اخالقی را، بی

انسالان و جلب رضالای خداوند، وجود فضالایل توقیفی و توفیقی ضالروری اسالت. در اخالق دینی اطاعت از اوامر الهی   سالعادت

 موجب فضیلت و سرپیچی از خواست خداوند، موجب رذیلت است.  

ت نهد و بر آن است که فضایل خوای، تنها معطو  به سعادغزالی میان اخالق عامه مردم و خوای فرق می -اخالق عرفانی

 الله است.  اخروی نیست، بلکه برای جلب رضای خداوند و تقرب به حضرت حق و لقاا

شالود که در توان بیان نمود. ایشالان یادآور میاز اهدا  اتربیت اخالقی  غزالی، نایل شالدن انسالان به فضالایل اخالقی را می

 اخالق )چه خوب و چه بد( چهار امر دخیل است: 

 رفتار نیک یا بد

 ک از بدبازشناخت نی

 توانایی بر انجام نیک یا بد

. )رفیعی،  کنالدمیخوانالد و کالار را بر او آسالالالان  حالالتی نفسالالالانی و ثالابالت کاله باله یکی از دو کالار گرایش دارد و انسالالالان را باله آن می

۱۳۸۸  ،۲۴۳-  ۲۴۲  .) 

بودن رفتار کسالان ندارد.  دارد، روشالن اسالت که صالر  وجود خوبی و یا بدی ربطی به اخالقی  وی پس از این تقسالیم، بیان می

انجامد، زیرا معرفت غیر از رفتار اسالت. رفتار نیک و بد هم نشالان اخالقی  شالناخت نیک و بد هم به اخالقی شالدن کردار نمی

دسالتی   شالود کسالی اهل بخشالش باشالد، اّما از روی تنگدسالتی یا مانعی دیگر نتواند گشالادهبودن عمل نیسالت؛ چرا که، می

کسالی اهل امسالاک باشالد؛ اما برای فریب مردم و یا جلب منفعتی با تکلف، تن به بخشالش دهد،   کند؛ و برعکس، ممکن اسالت

در این حالالالت ناله رفتالار اولی اخالقی اسالالالت و ناله فعالل دومی. اخالق تنهالا توانالایی انجالام نیالک و بالد هم نیسالالالت؛ زیرا مردم در 

رود. و رفتارشالالان اخالقی به شالالمار نمی کندمیو بد ن  ها را نیکسالالرشالالت خود بر هر دو کار توانایند؛ اما این توانایی، رفتار آن 

 (.۲۴۳  -۲۴۴همان مورد چهارم است )همان،   کندمیپس آنچه اخالق است و رفتار را اخالقی  

یابی به مورد چهارم فوق اسالت که همان حالت نفسالانی و ثابتی اسالت که بنابراین هد  تربیت اخالقی از دیدگاه غزالی دسالت

های تربیت اخالقی از دیدگاه غزالی  . پس یکی دیگر از هد کندمیها آسالان  دارد و کار را بر آن رک وامیکسالان را به فعل و ت

رسالیدن به معرفت باریتعالی اسالت. غزالی در جای دیگر، تهذیب نفس )تهذیب ساله قؤه تفکر، نیروی شالهوت و نیروی غضالب( 

آزار باشد؛  که خوشخو کسی است که پر آزرم و کم  کندمیاره  ، و اشکندمیو خوشخویی را از اهدا  مهم تربیت اخالقی بیان 

اش اندک باشالد؛ نیکوبار باشالد؛ اهل پیوند باشالد؛ آرامش داشالته و بردباری کند؛ خود را راسالت و کم بگوید؛ پرکار باشالد، ل زش

نورزد و خالصه همه چیز   توز نباشد و بخلشالناخته و پاکدامنی ورزد، شالکیبایی نموده، سخن چینی و غیبت را روا ندارد، کینه

توان اشالالالاره  را برای خدا بخواهد و به یکی دیگر از اهدا  تربیت اخالقی در دیدگاه غزالی بهاپرورش شالالالخصالالالیت  افراد می

 کرد. 
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 های تربیت اخالقیروش

 دیدگاه کمنیوس: 

رسی اکتفا کند، بلکه باید گوید: معلم نباید در تدریس خود فقط به کتاب دهای اتربیت اخالقی  خود میکمنیوس در روش

رسالی نداشالتن به اشالیاا و از مواد، وسالایل و اشالیایی که در اطرا  وجود دارد نیز در امر تدریس اسالتفاده کند. در صالورت دسالت

 کار گیرد. ها را در هنگام تدریس بههای آن حقایق خارجی، باید تصویر، شکل و نمونه

آموزان باله آن عمالل کننالد، از راه عمالل کردن باله خواهیالد دانشهر چاله را کاله میکاله   کنالدمیاین مربی تربیتی باله معلمالان توصالالالیاله 

آموزان شالالالمالا مؤدب،  خواهیالد دانشهالا یالاد دهیالد، یالا اگر میوگو باله آن آموزش زبالان از راه مکالالماله و گفالت  مرال  هالا یالاد دهیالد،  آن 

ها بیاموزید، نه شالایسالته و خوب رفتار کردن به آن ها را با اعمال نیکو و کردار باشالخصالیت و پرهیزکار بار آیند، باید این فضالیلت

 موعظه کنید و به آن 
 
 ها پند و اندرز بدهید.  اینکه دایما

ی ارتباطی تأکید دارد که باید با دقت، سالالالرعت و اطمینان تومم باشالالالد.  هامهارتبرنامٔه درسالالالی پیشالالالنهادی بر فصالالالاحت در 

ها، مزامیر و سالالرودهای دینی مشالالهور عالوه بر اصالالول دینی و کمنیوس اعتقاد خود به ارزش یادگیری اموری نظیر تصالالنیف

 (۱۸۷،  ۱۳۸۳. )مقدس جعفری، کندمیهایی از انجیل را حفظ قسمت

گیری ماهرانه و شالالالمارش برای مقاصالالالد عملی کلیه ، یعنی اندازهکندمیاو در عرصالالاله ریاضالالالیات بر اهمیت کار عملی تأکید 

 آن   تحقیقالات اجتمالاعی بالایالد بالا توجاله باله محیط و
 
هالا بالایالد مهمترین اصالالالول فنی را یالاد  وقالت خود کودک صالالالورت گیرد. نهالایتالا

خبر نمالاننالد و هم اینکاله هر نوع گرایش خالای بعالدهالا امکالان ظهور خالاطر اینکاله از اتفالاقالات دنیالای اطرا  خود بیبگیرنالد، هم باله

 (.۱۹۸یابد )همان،  

 افراطی باشالد، چون بیشالتر به سالمت    رسالد، مفهوم کمنیوس از آموزشدر مبحث اآموزش عمومی  به نظر می
 
عمومی اسالاسالا

گفت: با سالواد شالدن صالنعتگران، روسالتائیان، کارگران و...  داشالت، او میحوائج افراد متوسالط و زیر حد متوسالط جامعه نظر می

، ذهن ها حتی در بحبوحٔه کار و تالش، به واسالالطٔه تعمق بیشالالتر در آثار الهیاگر به طرق صالالحیحی تحقق پیدا کند، همٔه آن 

ها وعده داده اسالت،  خود را مشال ول خواهند سالاخت. چنین وضالعیتی باعث خواهد شالد که خداوند عرصالٔه بهشالتی را که به آن 

 محقق گرداند.  

م را به نوعی خطای اخالقی تلقی می
ّ
نماید. به نظر وی آمادگی برای در مبحث اانضالباط  کمنیوس عدم اطاعت از اوامر معل

 او اخالقی اسالالالت. بنابراین اهانت به مقدسالالالات را جزو گناهان کبیره محسالالالوب میاطاعت از خدا یک وظیفٔه 
 
نماید. ضالالالمنا

تر را منوط به سالرپیچی از متکی به نظارت دایم، تذکر فوری و پاداش اطاعت برای جلب عالقٔه محصاللین بود، و تدابیر خشالن

 (.۲۱۷  -۲۱۸  -۲۱۹دانست )همان،  دستورات می

و   انالدیشالالالد،کمنیوس در اهالدا  اتربیالت اخالقی  خود، باله بیالدار کردن عقالل اجتمالاعی آدمیالان و اصالالالالح جالامعالٔه بشالالالری می

داند. او بر این باور اسالت که علم تربیت نیز مانند علوم  وپرورش دموکراتیک و انسالانی را بهترین وسالیلٔه این بیداری میآموزش

همالٔه کشالالالورهالا و مبالادلالٔه تجالارب میالان آنالان تکالامالل یالابالد. برای تحقق این هالد  در کتالاب  دیگر بالایالد از راه تجرباله و تعقالل مربیالان  
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،  ۱۳۸۸. )کاردان، کندمیوتربیت کشالورهای جهان پیشالنهاد خود ایجاد سالازمان علمی واحدی را با شالرکت دانشالمندان تعلیم

۱۱۹) 

 باشد.  بنابراین هد  اتربیت اخالقی  از نظر کمنیوس رسیدن به اسعادت  می

 دیدگاه غزالی

ویژه در دوران  های منفی و صالالفات ناپسالالند  را بهگیری عادتغزالی مانند اکرر حکمای مسالاللمان امراقبت کودک از شالالکل

داند. توجه به امراحل تربیت اخالقی  از نظر وی مهم و اسالالاسالالی اسالالت. چون هر ترین راه تربیت اخالقی میکودکی عمده

 القی مناسب است.  های تربیتی، برای یک مرحله از تربیت اخیک از روش

الدین، که از تربیت اخالقی  های غزالی در احیاا علوم الدین، کیمیای سالعادت، میزان العمل، االدب فیبا اسالتناد به نوشالته

توان از مراحل مختلف تربیت اخالقی دیدگاه او طور کلی سه مرحلٔه اتأدیب ، اتعلیم  و اتفهیم  را میسخن گفته است، به

بالاشالالالد. در هالای گونالاگون از تربیالت اخالقی کودکالان و نوجوانالان مالد نظر میدر هر یالک از این مراحالل هالد  باله شالالالمالار آورد، کاله

مرحلالٔه تالأدیالب کاله خالای دوران اولیالٔه کودکی اسالالالت، عالادت دادن، تشالالالویق و تنبیاله، ترغیالب، مجالالسالالالت بالا افراد صالالالالن و...  

ها و فرایض دینی، آموختن  ز قبیل یاد دادن سالالنتترین روش تربیت اخالقی اسالالت. در مرحله تعلیم آموزش اموری امناسالالب

 باشند.  های اصلی تربیت میاالخالق و بعد از آن سایر علوم، از روششعر، علم

اما اتربیت اخالقی  که مبتنی بر درک و فهم اسالالت، در زمانی اسالالت که کودک دو مرحله پیشالالین را پشالالت سالالر گذاشالالته و به 

نویسالالد: ابه کودک باید تفهیم نمود که با کاسالالت و ره تهذیب نیروی شالالهوی میبینش اخالقی رسالالیده باشالالد. غزالی در با

و   کندمیها رو شالود و به پسالندیدهدهد؛ و با حصالول عفت اسالت که نفس از زشالتی بیزار میپیراسالت این نیرو، عفت دسالت می

 (.۲۴۵،  ۱۳۸۸دهد  )رفیعی، ها را بر ضدشان برتری میآن 

تر و ویژٔه دوران کودکی اسالت ولی  از نظر غزالی، عادت دادن بیشالتر مربوط به مراحل پایینشالود که بدین ترتیب مشالاهده می

بالاشالالالنالد نیز  هالای عقلی کاله مبتنی بر پرورش فهم میتالدریج و همراه بالا افزایش قالدرت فهم کودکالان و نوجوانالان بالایالد از روشباله

 استفاده کرد. 

هالای پرورش اخالق اسالالالت کاله غزالی بر آن تالأکیالد ی نیز یکی از راهتربیالت اخالقی از راه اتربیالت دینی  و آموزش حقالایق دین

دارد: ارقت عواطف در کودک به منظور آن است که بتواند طعم خوش تحمل مشکالت را درک کند، و با یاد خدا متأثر گردد، 

 (.۶۴،  ۱۳۷۳و عذاب و بالی الهی را فراموش نکند، و راه مواظبت بر عبادت بر او هموار گردد  )حجتی، 

های اخالقی ناپسالالند و نازیبا نیز مورد  نقش مهم تقلید از الگوهای رفتاری و سالالعی در دور نگاه داشالالتن کودکان از سالالرمشالالق

تأکید غزالی اسالت: ا...و جامٔه سالپید را اندر چشالم وی بیاراید و جامه ابریشالمین و رنگین را نکوهیده دارد و گوید که خویشالتن  

 (.۲۸،  ۱۳۶۹فت باشد نه کار مردان )راوندی،  صآراستن در مردان کار مردان زن 
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پوشالی از اشالتباهات و ات افل و چشالم  کندمیروش دیگر تربیت اخالقی که غزالی در کتاب اکیمیای سالعادت  به آن اشالاره 

 در بازخواسالت از بدیها، متربی زیاد مورد سالرزنش قرار نگیرد و تا حد امکان از کتک  کندمیخطاهای کودک اسالت ، او تأکید 

 زدن متربی پرهیز شود و در هر حال حرمت خویش بدارد و کودک را نسبت به خود جسور نکند.  

 ها تأکید دارد عبارت است از: های دیگری که غزالی برای تربیت اخالقی بر آن از روش

 تربیت نیک در آغاز زندگی و رها نکردن کودک به حال خود. 

 بازداشتن کودک از معاشرت با همساالن بد.

 آسانی.ادت ندادن کودک به تنع

 گیری از حاالت نفسانی مربت او برای تربیت اخالقی. بهره

 های کودک در برابر جمع.ستودن نیکی

 یاد دادن آداب و معاشرت و نیز آموزش حضور در جمع به کودک.

 آموزاندن اینکه حرمت بزرگان را نگه دارد. 

ها آن اسالت که آثار خودسالازی اخالقی فرد نه تنها نصالیب خود فرد بلکه نصالیب دیگران نیز خواهد  نکته مهم در بیان این روش

شالد و آن نیسالت که شالخصالیت خود سالاخته از نظر اخالقی فقط به راهنمایی خود بسالنده کند و به سالرنوشالت دیگران توجهی  

 وده و در دیگران نیز سازندگی ایجاد نماید. ننماید. بلکه باید به مانند آفتاب پرتوافکنی نم

عنوان توانند بههای تربیت اخالقی صالالحبت کرده که همه میغزالی در کتاب اکیمیای سالالعادت  به تفضالالیل در مورد روش

شالالالود. فقط هالایی در تربیالت اخالقی مورد اسالالالتفالاده قرار گیرنالد و باله علالت اطالالالٔه مقالالاله از پرداختن باله آن خودداری میروش

 های عقالنی و فردی مورد تأکید است.  آوری این نکته الزم است که در تمام این موارد روشیاد

 های مربوط به تربیت اخالقی دو دیدگاهتحلیل و ارزیابی تطبیقی داللت

 نظریٔه اخالقی کمنیوس: 

او ناله تنهالا باله دهالخواهی را نشالالالالان میهالای دیگر کالارش، روح ترقیکمنیوس در نظریالٔه اخالقی خود، بیشالالالتر از بخش د. 

 دهد.  وتربیت، بلکه در معنای کلی به پیشرفت بشر عالقه نشان میتعلیم

طور اتربیت اخالقی  تنها وسالالیلٔه ضالالروری تشالالکیل یک جامعٔه بهتر اسالالت، بنابراین، کودکان، چه غنی و چه فقیر، باید به

ور واضالن موانع را در اتربیت اخالقی  در نظر طجامع تعلیم ببینند. آموزش دختران و پسالران نیز یکسالان اسالت. کمنیوس به

هالای ایالالتی و وسالالالیلاله حکومالتهالای درسالالالی خوب، حمالایالت کالافی بالهگیرد، از قبیالل: فقالدان معلمالان خوب و آزموده، کتالابمی

 شهرها.  
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 از مدارس، سالیاسالت
 
ه اذهان خواهد کمداران و غیره میدر مقدمه کتاب پانگرسالیا، برای تربیت اخالقی از همٔه بشالر و عمدتا

گویالد: اپیش از هر چیز مالا بالایالد هماله باله هالدفی واحالد یعنی نجالات نوع ای بهتر متمرکز سالالالازنالد و میخود را در سالالالاختن جالامعاله

 (.۱۰۰،  ۱۳۹۰بشر بیندیشیم .)شریعتمداری،  

رادایم ترین تلفیق نظری و عملی صالاللن در دنیای غرب با تکیه بر پاکمنیوس در نظریٔه اخالقی خود توانسالالته اسالالت به ظریف

مهر دسالت یابد. او نگرشالی چند وجهی را در قلمرو تربیت اخالقی عرضاله کرد. نظریه تربیت اخالقی وی، پیوند مهر، دانایی و 

وتربیت به ابداعاتی در حوزٔه اندیشاله صاللن نزد خرد، توانایی )نظر و عمل( و ایمان و دین بود. نظریٔه جهانی او، در عرصالٔهتعلیم

شالالناسالالی های تدریس، روان شالالناسالالی ژنتیک، روشهای تکاملی روان توان از پیشالالروان نظریهمی او منجر شالالد. کمنیوس را

 المللی آن برشمرد.  کودک و تربیت اخالقی از جمله در بعد بین

عنوان یکی از پیشروان آموزش از راه دور هم مطرح کرد، او در صدد اصالح و طور منطقی چهره او را بالقوه بهتربیت فراگیر به

گذار نظام رشالالد و بنیان  شالالناسالالیروان هبود تربیت اخالقی کودکان، بزرگسالالاالن و پیروان بود. وی یکی از پیشالالروان مبانی ب

 گام متناسب با رشد شاگردان معرفی شده است.  آموزش گام به

را نوری در انالدیشالالالیالد و تربیالت  کمنیوس باله ترکیالب تربیالت فراگیر، و اصالالالالح عمومی و جهالانی در دانش، ایمالان و اخالق می

 دانست. او توفیق یافت مبانی اخالقی اصلن و تفاهم  و نیز زوایای تاریک نظری آن را باز کند. تاریکی می

 توان به موارد زیر اشاره کرد: های تربیت اخالقی از دیدگاه کمنیوس میبنابراین از ویژگی

 تربیت اخالقی بر مبنای منطق و عقالنیت،

 جایگاه آن در نظریٔه کمنیوس،پرورش منش اخالقی و  

 خدا محوری همچون هد  غایی تربیت اخالقی کمنیوس،

 اخالق نیک، تأدیب و تهذیب اخالقی جهت نیل به خدا محوری.

 نظریٔه اخالقی غزالی

نان داند؛ زیرا برخی از مردم چدر نظریه تربیت اخالقی غزالی نکتٔه اسالاسالی این اسالت که او اخالق را اکتسالابی و موهبتی می

شالالالونالد کاله از آغالاز خوی و خرد باله کمالال دارنالد، مالاننالد عیسالالالی )ع( و یحیی )ع( و دیگر پیالامبران؛ اینهالا اخالقی زاده آفریالده می

شالوند و خلق خوش از وجود الهی دارند. گروه دوم، اخالق را از راه مجاهده و ریاضالت و واداشالتن نفس به آنچه اخالقی و می

انالد و بالایالد آموزش ببیننالد؛ و از آورنالد. اینهالا نیالازمنالد تربیالت و تهالذیالب اخالقیه دسالالالت مییالا الزماله و مقتضالالالای اخالق اسالالالت، بال

یالابالد. گروهی نیز، از راه محیط و ارتبالاط بالا  هالای اخالقی ضالالالرورت میو آموزش  کنالدمیاینجالاسالالالت کاله علم اخالق پالادرمیالانی 

هالای رفتالاری دیگران خو راه تقلیالد نالاخودآگالاه باله عالادتآموزنالد و در واقع از  خود میبالهای غیرمسالالالتقیم و خودگونالهدیگران و باله

 کنند.  می
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داند؛ مراد از علوم معامله، دانش رفتارشالالالناسالالالی و تعیین مالک و می  غزالی در تربیت اخالقی، علم اخالق را از علوم معامله

پا ترین و پیشاز کوچک های اخالقی خود،معیار برای سالنجش میزان برابری کردار با هنجارهای شالرعی اسالت. وی در نوشالته

هالای رفتالاری و صالالالفالات نالاپسالالالنالد آورد، باله انواع بیمالاریهالا را میترین آن ترین آداب و اخالق فردی و اجتمالاعی، تالا مهمافتالاده

،  کندمیها را تشالرین شالمارد، آن گوید و محاسالن اخالقی را برمیها میهای پیشالگیری و درمان آن پردازد، از روشخلقی می

شالکافد و ، راه و روش شالناخت اخالق نیک و بد را باز میکندمیها را گوشالزد های به دسالت آوردن آن ها و روشمبانی و هد 

نهد، تا هر کسالی بتواند خوی خویش را به محک گیرد. از آنجا که شالرح این نکات، تحلیل وسالیعی از آثار ضالابطه پیش رو می

شالالوم که ابوحامد علم عملی را گذرم و تنها یادآور میگنجد، از آن میطلبد و این امر در حوصالالله این مجال نمیغزالی را می

 داند؛ یکی علم النفس، یعنی همان تهذیب نفس، دیگری تدبیر منزل، و سومی سیاست مدن.  سه بخش می

ی اسالت  های اخالقها و رذیلتبنابراین محور تربیت اخالقی در دیدگاه غزالی، تهذیب نفس و اصالالح خود ملکوتی از آلودگی

و جهاد دائمی با نفس اسالت؛ اخالقی    شالود. اخالق غزالی قبل از هر چیز، اخالق تالش، فعالیتکه باعث ندیدن حقایق می

 است که هدفش برکندن انسان از متعلقات دنیوی و وادار کردن او به کار و کوشش در راه خداست.  

 اخالق باید مراحلی را طی کرد.  غزالی در نظریه اخالقی خود اشاره به آن دارد که برای ت ییر

 شناخت اخالق نکوهیده.

 ها و وسایل عمومی درمان اخالق نکوهیده.روش

 ها و وسایل ویژٔه تعدیل و درمان انواع مختلف اخالق نکوهیده.روش

 (۳۳۸  -۳۳۹  ،۱۳۷۳آشنایی انسان نسبت به عیوب خویشتن. )حجتی،  

(، به همین جهت منظور از ۳۴۹ح و شالایسالتگی و اصالالح اسالت  )همان، گوید: امعرفت نفس، اسالاس هر گونه صالالعزالی می

 معرفت آن و یا وصالول از طریق معرفت آن به معرفت خدا نیسالت، بلکه هد  اسالاسالی، اصالالح 
 
مطالعه و بررسالی نفس صالرفا

 باشد.  رفتار و تعدیل اخالق می

 نقد و بررسی

 بررسی دیدگاه کمنیوس در زمینٔه تربیت اخالقی:  

چنانکه تأثیر عظیمی از خود بر جای گذاشالته، انتقاداتی را نیز  های کمنیوس همگیری از آموزهتربیت اخالقی با بهرهدیدگاه  

 شود:  ها اشاره میصورت خالصه به آن در پی داشته است که به

مانند افالطون به یک   اند؛ زیرا او همهایی از عقاید افالطون مشالاهده کردهبعضالی از نقادان در تعلیمات کمنیوس، نشالانه  -۱

که  کندمیگوید: بشالالریت وقتی پیشالالرفت  کشالالور آرمانی عقیده دارد؛ ولی وی برعکس افالطون به برابری معتقد اسالالت و می

یالک دموکراسالالالی واقعی رواج گیرد؛ عقالل و اخالق در انحصالالالار هیو گروهی نیسالالالت، بلکاله باله تمالام افراد تعلق دارد )فیالاد، 

۱۳۷۴  ،۳۰۰.) 
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شالناسالی افرهنس و ایدئولوژی  در جایی که کمنیوس از انجات وضالعیت بشالری  جامعه باز هم در بخش  رسالدبه نظر می  -۲

 ارتقای اسالتاندارد زندگی را مد نظر ندارد، بلکه راضالی سالاختن بشالر به ضالروریات حیات در نظرش بود.  کندمیصالحبت 
 
، عمدتا

شالد. حتی به فرسالا میدیگر مدافع، جدیت و کار طاقت داد، و در جایآور تشالخیص میآوری ثروت را زیان او در یک جا جمع

شالود امکان رسالیدن به قلمرو الهی و ربوبی برایش مقدور  که باعث می  کندمینظر او یک فرد ثروتمند اقدام به ایجاد شالرایطی 

گونه فرسالالالا، و در مقابل سالالالرزنش افراد متمول و ثروتمند هیوآوری ثروت و کار طاقتها و ارتباط با جمعنشالالالود. این توصالالالیه

کرده ود توجهی نمیهای خدهد که کمنیوس در مواقعی به گفتهسالالنخیتی با هم ندارند و ضالالد و نقیض هسالالتند. نشالالان می

 (.  ۲۱۸،  ۱۳۸۳است )مقّدس جعفری،  

های مهم  دارد که اعضالای اتحادیٔه اخوان باید تالش کنند، خود مسالالولیتکه کمنیوس اظهار میرسالد در جایینظر میبه  -۳

ها صالالحیت آن   های ربوبی،ها از لحاظ عملکردی شالاخص بوده و به واسالطٔه سالائقهآموزشالی و اداری را به عهده گیرند، زیرا آن 

این قبیل کارها را دارند، نه دیگران، و در صورت عدم اطاعت و اجرای دستور، طرد خواهند شد. شایسته و درخور شخصیتی 

مرل کمنیوس نیسالالت و این موضالالوع نشالالان ضالالعف اسالالت و تعصالالب بیش از حد وی را نسالالبت به دین مسالالیحی و فرقٔه اخوان  

 (.۲۱۸رساند )همان،  می

نمالایالد. باله نظر وی،  حالث اانضالالالبالاط ، عالدم اطالاعالت از اوامر معلم را باله نوعی خطالای اخالقی تلقی میکمینیوس در مب  -۴

آمادگی برای اطاعت از خدا یک وظیفالٔه اخالقی اسالالالت، و لذا اهانت به مقالدسالالالات و المذهبی جزو گنالاهان کبیره محسالالالوب  

 او متکی به نظارت دایم، تذکر فوری و پاداش اطاعت برای جلبمی
 
تر عالقه قاطبه محصالالن بود و تدابیر خشالن  شالد، ضالمنا

 نمود. او این ارا منوط به سالالرپیچی از دسالالتورات می
 
آموزان  گرفت که ممکن بود برای بعضالالی از دانشل را نیز در نظر میحتما

آموز  ای برسد که اخراج از مدرسه تنها راه حل ممکن باشد، ولی مشکل عواقب طرد و اخراج دانشاین عدم اطاعت به مرحله

 (.۲۱۹)همان،   کندمیخاطی را از طر  جامعه مطرح ن

 افراطی باشالد، چون بیشالتر به در مبحث اآموزش عمومی  به نظر می  -۵
 
رسالد، منظور کمنیوس از آموزش عمومی، اسالاسالا

ارگران، گفت: که با سواد شدن صنعتگران، روستائیان، کسمت حوائج افراد متوسط و زیر حد متوسط جامعه نظر دارد. او می

ها حتی در بحبوحٔه کار و تالش، به واسالالطٔه تعمق بیشالالتر در آثار الهی، ذهن اگر به طرق صالالحیحی تحقق پیدا کند، همٔه آن 

ها وعده داده اسالت، خود را مشال ول خواهند سالاخت. چنین وضالعیتی باعث خواهد شالد که خداوند عرضالٔه بهشالتی را که به آن 

ها خواهد کرد  آیا باال رفتن سالطن مردم فقط رسالیدن به بهشالت موعود را نصالیب آن  محقق گرداند. آیا با سالواد شالدن اکرریت

های مردم، تعالی سالطن بهداشالت عمومی و روابط اجتماعی صالحین و باال رفتن وجدان کار و سالواد و ارتقای علمی و آگاهی

 وضالعیت اقتصالادی، فرهنگی، سالیاسال
 
ی و اجتماعی بهتری را عاید در نتیجه سالطن تولید را در پی نخواهد داشالت  و نتیجتا

 (۲۱۹  -۲۲۰مردم نخواهد کرد  )همان،  

تواند در مراحل اولیه رشالد  رسالد، قیاس باغبانی وی میگوید، به نظر میدر آنجا که کمنیوس از امفهوم رشالد  سالخن می  -۶

اده عناصالالر انتخاب و گردد. در گروه اجتماعی مدرسالاله یا خانوالعاده به جا باشالالد ولی با هشالالیار شالالدن کودک منتفی میفوق

تجربه مشالترک وجود دارند که قابل ربط دادن به نباتات نیسالتند. البته حالتی هم وجود دارد که به موجب آن رشالد یک طفل 
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شالالود،  مرابه رشالالد ارگانیسالالم اسالالت و تعامل شالالدیدی بین عوامل فیزیکی و غیرفیزیکی وجود دارد، ولی وقتی طفل بالغ میبه

 بر حسب بلو  بیولوژیکی گمراه کننده و نادرست است )همان،  یاعنصر انگیزه اهمیت می
 
 (.۲۱۹بد. لذا تصور رشد صرفا

 بررسی دیدگاه غزالی در زمینٔه تربیت اخالقی

طور که تأثیر عظیمی بر جای گذاشالالالته، انتقاداتی نیز به همراه داشالالالته دیدگاه تربیت اخالقی غزالی مانند کمنیوس، همان 

 شود:  میاست که به مواردی اشاره 

: اسه چیز است که هر که در وی  کندمیداند و از پیامبر اکرم )ی( چنین نقل غزالی یکی از آفات زبان را وعده درو  می  -۱

یکی از آن سه چیز بود، منافق باشد اگر چه نماز کننده و روزه دارنده باشد، چون سخن گوید درو  گوید؛ و چون وعده دهد،  

 ه وی دهند، خیانت کند. ب  خال  کند؛ و چون امانت

گوید: ا...و بدانکه در ادامه این مطلب وعدٔه درو  را برای تشالویق و ترغیب کودک جهت رفتن به مدرساله را جایز دانسالته و می

 کودکی را وعده دادن تا به دبیرستان شود روا بود، اگر چه درو  بود؛ و اندر خبر است که آن ننویسند .  

اّما حصالالول این هد    ای برتر برای کودک و کسالالب دانش و علم اسالالت،ه، به دسالالت آوردن فایدهاگر چه غزالی در این توصالالی

 گیری از وعده درو  باشد. گر بهرهتواند توجیهنمی

ها داند و اگر خال  آن را بینند اعتمادش به آن کودک چشم به رفتار و گفتار والدین دارد و هر سخن ایشان را از سر صدق می

شالالالود. روایالات نیز بالا تالأکیالدی کاله دارنالد، خال  گفتالٔه غزالی را پیشالالالنهالاد شالالالده و بالذر دروغگویی در روانش پرورده میمتزلزل  

 کنند.  می

ها دادید وفا کنید.   ای که به آن ها مهربان باشالید و به وعدهاند: کودکان را دوسالت بدارید و نسالبت به آن پیامبر )ی( فرموده

 (۶۰،  ۱۳۷۱)عطاران،  

گریزی به غزالی در رمس کسالانی اسالت که با ترویج اشالعریت از یک سالو و تصالو  از سالوی دیگر، از راه خردسالتیزی و عقل  -۲

انگاری ورزی و سالادهاند، این را هم اضالافه کنیم که تعصالب، غردزده و نقش آن در زندگی افراد، آسالیبروش عقالنیت بشالر  

ای اسالالت که از نظر من، نقد  که در آثار غزالی وجود دارد باعث شالالده اسالالت که تعالیم او عامیانه و سالالطحی باشالالد. این نکته

 بخشد.  غزالی را ضرورت می

کرد، یعنی اصالالالل تفکر و با محصالالالول اندیشالالاله و تفکر ارسالالالطو یا ابن سالالالینا مخالفت می  اشالالالکال دیگر غزالی در این بود که

کرد، زیرا درگیری بالا فلسالالالفاله و حکمالت باله معنی آن روزی داد و آن را خطالا و خطرنالاک قلمالداد میانالدیشالالالیالدن را هالد  قرار می

 جهان بود. معنای درگیری و مخالفت با هر گونه تالش تجربی و عقلی بشر در جهت فهم  کلمه، به

 

 گیری بحث ونتیجه
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وتربیت باید برای زندگی باشالد، نه هد  کمنیوس از تربیت این اسالت که فرد بشالری مانند مسالین بار آید، بدین معنا که تعلیم

معنالای قلالب فراینالد تربیتی  خصالالالوی. همچنین، میالان عمالل و آرمالان ارتبالاط وجود دارد و فضالالالیلالت بالهفقط برای یالک شالالال الل باله

 توان متفکری فانی در خدا نامید، زیرا خدا در نظر او آغاز و انجام تربیت بود.  می  است. کمنیوس را

گفالت: اما . ایادگیری از راه عمالل  مفتالاح نظالام او بود و میکنالدمیاین مربی بزر  ماننالد مربیالان پراگمالاتیسالالالت بر عمالل تأکیالد 

گیریم ، ولی صالالالر ع عمل کافی نیسالالالت، باید ینوشالالالتن را از راه نوشالالالتن و اسالالالتدالل کردن را از راه اسالالالتدالل کردن یاد م

ای برای داوری فراهم کند. یکی آموزان را پرورش داد و این وظیفه عقل اسالت که پایهاسالتعدادهای انتقادی و تحقیقی دانش

د هالا تالأکیالهالا و اصالالالول تربیتی کاله کمنیوس باله آن از اهالدا  مهم تربیتی او ارتبالاط میالان عوامالل عقلی و عالاطفی بود. از روش

 داشت عبارتند از: 

 شناسی و تربیت در دوران کودکی،  اصول موقع

 ها پیش از قواعد، و تدریس از ساده به پیچیده، بیان مرال

 آمادگی ذهن کودک برای رفتن به مدرسه،  

وان باله ت. از دیگر اهالدا  تربیتی غزالی میکنالدمیوتربیالت را باله اهالدا  غالایی، میالانی و جزئی تقسالالالیم  هالای تعلیمغزالی هالد 

 های زیستی، خردپروری و تعالی دانش و تجربه اشاره کرد. هد 

های تربیتی در دیدگاه غزالی، عبارتند از: اصالل کرامت ذاتی انسالان، اصالل فعالیت، اصالل مالزمت و مخالفت،  اصالول و روش

و در پایان اصل تقدم تزکیه بر  اصالل موافقت، اصل تفرد و تدریج، اصل تأثیر و تأثر متقابل اندیشه و رفتار، اصل پیرایش محیط 

 تعلیم.

توان دریافت که او به مربیان تربیتی را توصالالیه وتربیت مذکور در دیدگاه کمنیوس، به روشالالنی میهای تعلیمبا دقت در روش

آموزش زبالان را از   مرال  هالا یالاد دهیالد،  آموزان باله آن عمالل کننالد، از راه عمالل کردن باله آن خواهیالد دانشکاله هر چاله را می  کنالدمی

بالایسالالالت چنین آموزان، مؤدب، بالاشالالالخصالالالیالت و پرهیزکالار بالار آینالد، میخواهیالد دانشهالا یالاد دهیالد، یالا اگر میراه مکالالماله باله آن 

هالا انالدرز دهیالد. او در هالا بیالاموزیالد، ناله اینکاله همواره موعظاله کنیالد و باله آن هالایی را بالا اعمالال نیکو و  رفتالار خوب باله آن خصالالاللالت

که: آمادگی برای اطاعت از خدا یک وظیفاله اخالقی اسالالالت. بنالابراین روش برتر  کنالدمیاخالقی خود تأکیالد  های تربیالت  روش

 توان رسیدن به سعادت از طریق خدامحوری دانست.تربیتی و تربیت اخالقی از دیدگاه کمنیوس را می

ینی است و آموزش حقایق دینی نیز یکی از اّما از نظر غزالی روش برتر تربیت اخالقی، تربیت و آموزش اخالق از راه تربیت د

های پرورش اخالقی اسالالت که غزالی بر آن تأکید دارد. نقش مهم تقلید از الگوهای رفتاری و سالالعی در دور نگاه داشالالتن راه

 های اخالقی ناپسند و نازیبا نیز روشی برتر، برای تربیت اخالقی از دیدگاه غزالی است. کودکان از سرمشق

رتر تربیتی غزالی ت افل و پرهیز از سالالرزنش متربی در برابر دیگران اسالالت. زیرا از نظر غزالی نصالالیحت در جمع،  های باز روش

 فضیحت کردن است.  
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ی در این دو نوع تربیالت  محورموضالالالوعتوان دریالافالت کاله  بالا دقالت در دیالدگالاه تربیالت اخالقی کمنیوس و غزالی باله روشالالالنی می

 اخالقی چیست 

مداری و اتکای به خویشالالتن، در رمس کماالتی اسالالت که آدمی باید کسالالب کند تا به وید: فضالالیلتگاز آنجا که کمنیوس می

اندیش آن اسالالت که انسالالانیت کامل که مظهر شالالکوه الهی اسالالت، نایل آید. بنابراین هد  تربیت اخالقی از نظر این جهان 

غیر از خدامحوری  در نظر کمنیوس هدفی بهاخالق و دین به تقوی دسالت یابد. پس تربیت اخالقی   آدمی باید به مدد دانش،

 و سعادت ندارد. 

توان دریالافالت کاله غزالی کسالالالب فضالالالایالل اخالقی را محور تربیالت  بالا عنالایالت باله آرای تربیتی غزالی در مورد تربیالت اخالقی می

 داند.  فضل و توفیق الهی میسر نمیداند، او اکتساب این فضایل را بدون  اخالقی می

خویی و پرورش  تعالی از طریق تهذیب نفس، خوشتربیت اخالقی در تفکر غزالی، رسیدن به معرفت باریهای  از دیگر مؤلفه

های اخالقی اسالت. بنابراین محور تربیت اخالقی در دو دیدگاه جدایی از شالخصالیت خود، و اصالالح خود ملکوتی از آلودگی

 باشد.  خودمحوری و رسیدن به خدا محوری می

توان گرفالت این اسالالالت کاله: در دیالدگالاه غزالی، محور تربیالت اخالقی، خود تربیتی این دو مربی مینتیجاله کلی کاله از آرای  

آموزان را از منزل خود محوری باله پالایگالاه خالدامحوری انتقالال دهالد. غزالی بر حرکالت از ملکوتی اسالالالت. او تالش کرده تالا دانش

هالای الهی تالأکیالد دانالد. او بر ارزشز میچیو خالدامحوری را اسالالالاس هماله  کنالدمیخودمحوری باله سالالالمالت خالدامحوری تالأکیالد  

گرایالاناله اسالالالت، در الطبیعی، واقعدهالد. در زمیناله فرا اخالق، دیالدگالاه غزالی مالابعالدهالای الهی قرار میو مالک را ارزش  کنالدمی

 دیدگاه او، خودسازی محوریت دارد و دیگرخواهی و اخالق اجتماعی جایگاه چندانی ندارد. 

به تربیت اخالقی خداپسالند باید خردمند، صالاحب فضالیلت و قداسالت و متکی به خویش بود.   کمنیوس معتقد اسالت برای نیل

عبالارت دیگر دانش، اخالق و دین در رمس کمالاالتی اسالالالت کاله آدمی بالایالد کسالالالب کنالد، تالا باله پس خرد، فضالالالیلالت و تقوی یالا باله

 انسانیت کامل که مظهر شکوه الهی است، نایل آید. 

قابلیت التیام جراحات خود در ذاتش را دارد؛ به شالالرطی که فقط اجازه دهد که امکانات   کمنیوس بر این باور اسالالت که بشالالر

وتربیت جوانان کشالور خویش را اصالالح نماید و اش به فعل درآیند. مخلص کالم اینکه کمنیوس خواسالته اسالت تا تعلیمبالقوه

ین امر او را همواره بر آن داشالته که در در عین حال احسالاس همدردی شالدیدی نسالبت به سالرتاسالر عالم بشالریت داشالته، که هم

هالا امکالان دگرگونی و اصالالالالح بالاشالالالد کاله در هماله زمیناله  1پی بیالداری عقالل اجتمالاعی کالل انسالالالانهالا و نیز یالک اروش عمومی 

 مطلوب را فراهم کند.

 منابع و ماخذ

 
1 - General Method 
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  .قرآن کریم  -۱

 ، تهران، انجمن واولیاا.۱( اخالق وتربیت اسالمی  ۱۳۷۲.آموزگار، محمدحسین )-۲

 (، منطق ومعرفت در نظر غزالی، تهران، امیر کبیر.۱۳۹۰ابراهیمی دینانی، غالمحسین )  -۳

 ای بر فلسفه، تهران، فرهنس سبز.( مقدمه۱۳۸۶اسماعیل تبار، مهدی )  -۴

 اسالم وایران، تهران، رشد.( تاریب مختصر تحول تعلیم وتربیت در ۱۳۸۲) الماسی، علی محمد  -۵

 های تربیتی(، مترجم شریعتمداری، علی، تهران، سمت.( مربیان بزر  )تاریب اندیشه۱۳۹۰اولیو، رابرت ) –  ۶

قم،   فر، غالمرضالا...]ودیگران[،( مبانی فلسالفی تعلیم وتربیت، مترجمان: متقی۱۳۸۷ام )اوزمن، هواردا، کراور، سالموئل  -۷

 مام خمینی )ره(. مؤسسه آموزشی وپرورشی ا

 ، فلسفه تعلیم وتربیت، تهران، سمت.۱وتربیت اسالمی( درآمدی بر تعلیم۱۳۸۶پژوهشگاه حوزه دانشگاه )  -۸

 ( اصول فلسفه تعلیم وتربیت وتعلیم وتربیت اسالمی، تهران، مرکز نشر جهش.  ۱۳۸۷جاهد، حسینعلی )-۹

 .سرشت، محمدجعفر، تهران، سمتجم، پاک( مکاتب فلسفی وآراا تربیتی، متر۱۳۸۹جرالد، گوتک )  -۱۰

۱۱-( فالردیالن  آدرس۱۳۹۰جالوانالبالخالالت،  ومالقالالالالاله  کالمالنالیالوس  زنالالدگالیالنالالامالاله   )www.fardhn۶۹.blogfa.com بالاله ،)بالرگالرفالتالاله 

   .(۱۶/۶/۹۱تاریب

 ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، سمت.  ( مقدمه۱۳۸۹حافظ نیا، محمد رضا )  -۱۲

 ( اسالم وتعلیم وتربیت، تهران، دفتر نشر وفرهنس اسالمی.۱۳۸۵سیدمحمدباقر ) حجتی،  -۱۳

 (وچهارده مقاله وگفتارو، تهران، بنیاد قرآن. ۱۳۶۱سید محمد باقر) حجتی،  -۱۴

دفتر نشر  غزالی، دانشمندان اسالمی )دفتر اول ودوم(، تهران،از دیدگاه   شناسیروان (  ۱۳۷۳سید محمدباقر) حجتی،  -۱۵

 وفرهنس اسالمی.
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   آموزشی   های نظری اصالحات پنل سوم: چالش 
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 نقدی بر سند تحول بنیادین بر مبنای تحلی  مفهومی آن

 1دکتر بابک شمشیری

 چکیده

اغلالب این نقالدهالا یالا باله مبالانی نظری سالالالنالد و یالا باله اسالالالت.    تالاکنون نقالدهالای گونالاگونی بر سالالالنالد و مبالانی نظری آن وارد شالالالده

اند. برخی دیگر از مطالعات نیز به شالالناسالالایی موانع اجرایی و عملی سالالند اختصالالای پیدا شالالناسالالی تدوین آن پرداختهروش

تا رو، مقاله حاضالر درصالدد اسالت اند. این در حالی اسالت که سالهم مطالعات فلسالفی در نقد سالند بسالیار اندک اسالت. ازاینکرده

وپرورش را مورد نقد قرار دهد. بر این اسالالاس، هد  از این مقاله، نقد سالالند  تر سالالند تحول بنیادین آموزشبا نگاهی فلسالالفی

اند از اینکه مفهوم سند در های اصلی این مطالعه عبارتسند است. در واقع پرسش شناسی واژٔه شده بر مبنای مفهومتدوین

به چه معنایی اسالت  و دوم اینکه آیا سالند بر اسالاس این معنای مفهومی تدوین شالده زبان، به خصالوی زبان اجتماعی رایج 

اسالت. نتایج حاصالل از تحلیل برده، از روش تحلیل مفهومی اسالتفاده شالده های ناماسالت  برای دسالتیابی به پاسالب پرسالش

ویه دارد. همان طور که مشالالخص  شالالده، حکایت از آن دارند که مفهوم سالالند در زبان رایج داللت بر توافق دوسالالمفهومی انجام

های هر دو طر  به خوبی روشالن شالده و مورد پذیرش قرار گردد که شالرایط و خواسالتهاسالت، توافق دوطرفه زمانی حاصالل می

ها، شالرایط ها، ذهنیتطرفه اسالت که در آن تنها خواسالتهگرفته باشالند. این در حالی اسالت که سالند تحول بنیادین، سالندی یک

های مختلف اجتماعی  ها و الیهنامه یعنی مردم  به معنای گروهلحاظ شالالده اسالالت و طر  دیگر توافق و اقتضالالائات حاکمیت

شالالالود. باله همین دلیالل  انگالاری هم در فرآینالد تالدوین سالالالنالد و هم در محتوای آن دیالده میانالد. این نالادیالدهنالادیالده گرفتاله شالالالده

شالود ت ییر نگاه و شالده، پیشالنهاد میاسالاس تحلیل انجام ناپذیر اسالت. در پایان مقاله، برشالکسالت و ناکامی سالند امری اجتناب

وپرورش در نظر شالالرط تحول و اصالالالحات در نظام آموزشترین پیشعنوان مهمرعیتی به نگاهی دمکراتیک، بهرویکرد ارباب

 گرفته شود.  

 وپرورش، تحلیل مفهومی.  نقد، سند تحول بنیادین آموزش  وانگان کلیدی:

 مقدمه  

وپرورش ایران صالالورت از بعد از پیروزی انقالب اسالالالمی، چندین تالش درجهت تدوین سالالندی به منظور ت ییر نظام آموزش

 در حدواندازه کوچکی صالورت گرفتند؛ لیکن قصالد داشالتند تا منجر به اصالالحات و ایجاد تحول گرفت. تالش
 
هایی که عمدتا

ها کدام از آن رجوع شالود(. اما هیو  ۱۳۷۵وپرورش،  بنیادی نظام آموزش  در نظام آموزشالی گردند )برای مرال به شالورای ت ییر

های دهه هشالالالتاد باشالالالند. تا اینکه باالخره در طول سالالالال  توجه و چشالالالمگیری در بر داشالالالتهنتوانسالالالتند نتایج و ثمرات قابل

وپرورش آغاز گردید. طرحی که ابتدا خورشالیدی طرحی گسالترده و جدی به نام طرح تدوین سالند تحول بنیادی نظام آموزش

 
 عضو هیالت علمی دانشگاه شیراز  1
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کار شالد و سالپس بر اسالاس آن اصالل سالند نگاشالته شالد و در سالال   ۱۳۹۰به صالورت مشالروح و مفصالل در سالال   مبانی نظری آن 

 وپرورش و شورای عالی انقالب فرهنگی رسید.  به تصویب شورای عالی آموزش  ۱۳۹۱

م هالا حکالایالت از احسالالالاس نیالاز و بالاور برای ایجالاد ت ییرات اسالالالاسالالالی یالا باله عبالارت دیگر تحولی در نظالاتمالامی این تالش

های مختلفی جهت محقق سالاختن آن  نیز که سالند به تصالویب رسالید تاکنون تالش  ۱۳۹۱اند. از سالال  وپرورش داشالتهآموزش

نظر، عنوان متخصص و صاحبوتربیت، چه بهاندرکاران نظام تعلیمهایی که به زعم بسیاری از دستاست تالشصورت گرفته  

یدبخش نیسالتند. )قجری، مزیدی و شالمشالیری، در دسالت انتشالار( بنابراین  ، چندان امگذارسالیاسالتچه کارگزار و مجری و چه 

شالالود که ای به روی سالالند تحول بنیادین گشالالوده نیسالالت. این سالالؤال مطرح میانداز چندان روشالالن و امیدوارکنندهاگر چشالالم

ها ری نشستدلیل آن چیست  البته در طول چند سال گذشته از خالل برخی محدود تحقیقات و مطالعات و همچنین برگزا

هایی را ارائه دهند.  نظران و محققان درصالالدد برآمدند که پاسالالبهای علمی، تعدادی از اندیشالالمندان و صالالاحباندیشالالیو هم

هالایی انالد. عواملی مرالل عالدم تعریف جزئیالات و عالدم تالدوین برنالامالههالایی کاله عمالدتالا عوامالل روبنالایی و موانع را نشالالالاناله رفتالهپالاسالالالب

ربط های الزم جهت تحقق سالند، عدم آموزش کافی معلمان، عدم همکاری سالایر نهادهای ذیعملیاتی، کافی نبودن بودجه

ای  ها عاملی بنیادی و ریشهکدام از آن و نظایر آن، )همان( هرچند این عوامل در ناکامی تحقق سند موثر هستند؛ لیکن هیو

ی به نقد سالند بپردازد. برای این منظور در مقالٔه  تر و فلسالفشالوند. لذا مقالٔه حاضالر قصالد دارد تا با نگاهی ژر محسالوب نمی

آید بهره گرفته شالالده وتربیت به حسالالاب میهای فلسالالفه تعلیمترین روشحاضالالر از روش تحلیل مفهومی که از جمله اصالاللی

بحث ترین مفهوم مورد  عنوان اصاللی(. در این مقاله در چهارچوب تحلیل مفهوم، مفهوم سالند، به۱۹۹۱اسالت )کومبز و دنیلز، 

 است. و بررسی و نقادی قرارگرفته  

 بحث اصلی

در ابتدا الزم اسالت که قدری راجع به معنای مفهومی اسالند  بحث شالود. برای روشالن شالدن معنای این واژه باید توجه داشالت 

های زبانی  پیش برویم، بایسالالالتی مبنای اجتماعی  که اگر بخواهیم در چهارچوب دیدگاه ویتگنشالالالتاین در خصالالالوی ابازی

(. هرچند معنای ل وی سالند عبارت اسالت از مدرک و مسالتند؛ اما معنای آنچه ۱۹۸۸نی واژگان را لحاظ کنیم )الکوسالت، معا

 (. به همین دلیل در چهارچوب اجتماعی، واژه سالند،  ۱۳۸۲رسالاند )معین،  که بدان اعتماد کنند را نیز می
 
نامه بر توافق غالبا

قراردادی دوطرفاله کاله یالا باله صالالالورت آشالالالکالار منعقالد شالالالده و یالا باله صالالالورت پنهالان و نالاماله و  و نوعی قرارداد داللالت دارد. توافق

غیرمسالالتقیم. برای مرال، سالالند ازدواج داللت بر توافق آشالالکار و صالالرین زوجین با حضالالور شالالاهدان عینی دارد. سالالند مالکیت  

شالود که حاصالل می  ملک و یا خودرو نیز به همین منوال اسالت. از سالوی دیگر قانون اسالاسالی نیز سالندی باالدسالتی محسالوب

توافق بین حکومت و ملت است. حال ممکن است این توافق از طریق رفراندوم یا همان رمی مستقیم ملت حاصل شده باشد 

شالوند. در هر صالورت و یا از طریق تصالویب در مجلس موسالسالان قانون اسالاسالی که به طریق اولی، نمایندگان مردم محسالوب می

عنوان باالترین سالند یک حکومت و جامعه در دنیای امروز و جوامع  قانون اسالاسالی بهآنچه مهم و اسالاسالی اسالت این اسالت که  

نامه و قرارداد دوطرفه بین ملت و حکومت تلقی گردد. در اصل به نوعی همان تعبیری است که روسو  عنوان توافقامروزی، به

 (.  ۱۳۷۸ند )نقیب زاده، دانباب پیمان و قرارداد اجتماعی دارند و حکومت را حاصل توافق جمعی ملت می
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استنباط خواهد بود؛ نخست اینکه سند و اکنون اگر این معنا را برای اسناد اجتماعی بپذیریم، موارد زیر از این مفروضه قابل

تدوین آن، امری اجتماعی اسالالالت و لذا بایسالالالتی با اطالع و آگاهی و همچنین رضالالالایت و توافق اجتماعی طراحی و واقعیت 

ترین امر واقعی در معنالای ضالالالمنی سالالالنالد، توافق اجتمالاعی حاصالالالل از تطالابق با حقیقالت ندارند. بلکاله مهمنداشالالالتاله و ادعای 

 خواست، اراده و رضایت خاطر اجتماع موردنظر است و بس و نه بیشتر از آن.

الش  عنوان نخسالتین چگردد. بهای سالند تحول بنیادین آشالکار میاکنون در چهارچوب معنای مفهومی سالند، اشالکاالت ریشاله

عنوان های اسالالمی بهاسالاسالی سالند، باید یادآور شالد که عمده مبانی این سالند بنا به ادعای نویسالندگان آن، مبتنی بر آموزه

ترین رکن تدوین  عنوان اصاللیای از حقایق مطلق برآمده از وحی اسالت. این در حالی اسالت که به مبانی اجتماعی بهمجموعه

توان آن را مبنای م فول  طوری که میوتربیت، توجه بسالیار اندکی شالده بهاهای تعلیمترین مبناسالناد و همچنین یکی از مهم

 تلقی کرد.  

 ترین مفروضالالۀ ضالالمنی سالالند این اسالالت که جامعه ایران، از طر  دیگر، مهم
 
و بدون شالالک اجامعه اسالالالمی  اسالالت. در   قطعا

فرد جای قبول دارند. در حالی که این پیشنامه بدون هیو تردیدی، آن را نتیجه مردم یعنی یک طر  اسالالاسالالی این توافق

سالؤال و شالک اسالاسالی دارد. در واقع به کاربردن لفظ اجامعه اسالالمی  بیش از آنکه داللت بر امر واقع داشالته باشالد، نوعی 

 توان آن را از نوع اجزا و کل  تلقی کرد. شود. م الطه ای که میم الطه محسوب می

 اکرریالت مردم امروز    جالامعاله حالداکرر داللالت بر اکرریالت مردم
 
دارد. در حالالی کاله آمالار قطعی و یقینی در دسالالالت نالداریم کاله اوال

ایران، باور به اسالالم داشالته باشالند و یا حداقل اینکه خوانشالشالان از اسالالم همچون خوانش حاکمیت و نویسالندگان سالند باشالد.  

ل قبل، عقال  و حتی به صالالورت تجربی پرسالالی چهل سالالابرای اثبات صالالدق جامعۀ اسالالالمی، اکتفا کردن به نظر مردم در همه

. شالواهد و مسالتندات امروزین، حکایت از آن دارد که جامعۀ معاصالر ایران، همچون طیفی گسالترده اسالت که کندمیکفایت ن

تواند نمایندۀ تمامی مشالالاهده اسالالت و لذا یک خوانش واحد نمیزمان در آن قابلسالالالیق و باورهای متفاوت به صالالورت هم

 های جدید باشد.  اقشار جامعه به خصوی نسل

داشالالت که شالالاخص اصالاللی برای نشالالان دادن پذیرش و مقبولیت یک سالالند، زمانی اسالالت که دو طر  ضالالمن اینکه باید توجه 

سالویه نامه و قرارداد نسالبت به آن احسالاس تعهد کرده و در جهت تحقق آن تالش بورزند. بنابراین اگر تالش و تعهد یکتوافق

 نشان 
 
 دهندۀ عدم توافق آشکار و یا حتی پنهانی است.باشد، منطقا

از این نظر کاله یالک طر  قرارداد باله دالیالل مختلف از جملاله عالدم آگالاهی، اختیالار و اراده و یالا از روی اجبالار و ترس پنهالانی  

طرفه آن، عشالق دوسالویه و باشالد نظر مخالف خود را به صالراحت ابراز دارد. بهترین مرال برای توافق دوطرفه و یا یکنتوانسالته  

 و پیامدهای ناگوار آن است.    طرفهتشکیل خانواده بر اساس آن و یا عشق یک

تر باشالالند، بالطبع، رسالالیدن به توافق دشالالوارتر تر و گسالالتردهالزم به ذکر اسالالت که هر چه طرفین توافق و موارد توافق، پیچیده

 گرایانه،  رو توافق حداکرری و آرمان اسالالت. از این
 
های امری بسالالیار دشالالوار و در حد ناممکن اسالالت و حداکرر در گروه معموال

پذیر اسالالت. لذا برای جوامع  کوچک مرل یک حزب و سالالازمان و برخی موارد حتی تنها در مناسالالبات بین فردی امکان   بسالالیار

های مختلف و ت ییرات  امروزی از جمله جامعۀ ایران معاصر با جمعیت چند ده میلیونی )بالغ بر هشتاد میلیون نفر( با اقلیت
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های بسالالیار،  پنهان آن و نیز منابع اطالعاتی گوناگون و خرده فرهنس های مختلف آشالالکار وشالالدید و سالالریع اجتماعی و الیه

 امکان توافق حداکرری امری محال و نزدیک به صالفر اسالت. برای همین اسالت که 
 
اسالناد باالدسالتی مرل قانون اسالاسالی   معموال

 مشتمل بر اصول و مواد قانونی محدودی هستند.  

اید از روی اختیار و آزادی صالالالورت گیرد و یا اگر از روی اجبار باشالالالد، طر  عالوه بر آن، همان طور که گفته شالالالد، توافق یا ب

که به صالورت زیرکانه، پنهانی و نرم، مداخالت و ت ییرات خود را اعمال نماید؛ چرا که به هر حال طر    کندمیمجبور، سالعی 

ویژه از منظر تاریخی در رب بشری بهمجبور، انسالان است و بهره مند از هوش، خالقیت و عاملیت. بنابراین همان طور که تجا

خواهد و انتظار طرفه آن گونه که طر  صالالاحب قدرت میهای یکنامهدهد، همواره تحقق توافقجوامع مختلف نشالالان می

ای نانوشالالته و ناآشالالکار ونامکشالالو  بین طرفین منعقد  نامهاسالالت. بلکه به شالالکلی ظریف و پنهانی، توافقدارد، پیش نرفته 

 گردد.  نامه، مبنای عمل میمان توافقگردد که همی

عنوان نمالاینالده ایالدئولوژی  وتربیالت بالهای کاله بین نظالام تعلیمباله نظر نگالارنالده، در وضالالالعیالت فعلی، تنهالا توافق پنهالانی و نالانوشالالالتاله

ه نقل از عنوان نهاد خدمتگزار انهاد سالیاسالی جامعه  )بپذیری و یا به تعبیر دورکیم بهپذیری و فرهنسحاکم در فرایند جامعه

های مردم از سالوی دیگر، به وجود آمده، مربوط اسالت به حوزه آزمون و آن  (، از یک طر  و بسالیاری از گروه۱۳۸۳شالکوهی،  

و برای برخی از اقشالار   هادانشالگاهآموزان  جهت آموزش ورودی  سالازی دانشهم در حد کسالب مدرک دیپلم و یا حداکرر آماده

ی حداقلی الزم برای مهاجرت به خارج از کشالور، در این توافق پنهانی مدارس هم اهشالایسالتگیجامعه نیز، کسالب مجوزها و 

عنوان کالارگزار نهالاد انالد. در این میالان بالایالد نقش خود معلمالان را نیز در نظر گرفالت. چرا کاله بالهباله دنبالال مفالاد آن کشالالالیالده شالالالده

های مختلف مردم  علمان هم بخشالالالی از الیهآید، ماندیشالالالند بلکه به نظر میان نمیگذار سالالالیاسالالالتوتربیت، لزوما مرل تعلیم

ها و نظام ارزشالالی، هنجاری و باوری خود که لزوما خوانش یکسالالانی با حاکمیت در خصالالوی مفهوم اسالالالم،  هسالالتند با نگاه

 سیاست و حکومت ندارند.  

 گیری نتیجه

ش را بایسالتی در اصالل، در عدم  وپرورآید، دلیل عمده ناکامی در تحقق سالند تحول بنیادین آموزشچنانچه از بحث فوق برمی

شالده، برآمده از یک قرارداد و توافق دوسالویه  عنوان سالند تصالویبوجو کرد. به تعبیر دیگر، آنچه که بهنامه بودن آن جسالتتوافق

 مبانی فلسالفی خای )برگرفته از فلسالفه
 
های اسالالمی(  بین حاکمیت و ملت نیسالت. بلکه یک سالند حاکمیتی مبتنی بر صالرفا

 اکرریت جامعه آن را باور داشته آن هم با خ
 
 باشند. وانشی خای است و نه خوانشی که لزوما

همان طور که گفته شالالد، در فرایند تدوین قراردادهای اجتماعی، توجه به مبانی اجتماعی یعنی مقتضالالیات جامعه، نیازها و 

های مختار بایسالالالتی فه یا فلسالالالفهمطالبات جامعه اهمیت بیشالالالتری از مبانی فلسالالالفی دارند. به عبارت دیگر، مبنای فلسالالال

 برای حوزٔه 
 
متناسالب با اقتضالائات، نیازها، مشالکالت و مطالبات جامعه باشالد. فراموش نکنیم که قراردادهای اجتماعی صالرفا

 ها مربوط به حوزٔه عمل اجتماعی است. نظر نیستند؛ بلکه ضرورت وجودی آن 

نهادی اجتماعی اسالالت و قلمرویی عملی و کاربردی دارد )دورکیم،  وتربیت نیز همان طور که دورکیم گفته اسالالت،نهاد تعلیم

 باشند.رو اسناد باالدستی آن، همواره شکلی از قراردادهای اجتماعی داشته (. ازاین۱۳۷۶
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تأثیر عوامل مختلف از جمله شالالرایط جهانی شالالدن فرهنگی، گرفتار آید که جامعه تحتحال ممکن اسالالت این شالالبهه پیش  

وتربیت باید نقش سالازنده خود را ایفا نموده و صالرفا نیازها و مطالبات کاذب و نادرسالت گردد. مگر نه این اسالت که نظام تعلیم

قی نباشالد  در پاسالب باید اذعان داشالت تا زمانی که نگاه و نگرش جامعه ت ییر  رو نیازهای کاذب و تقاضالاهای غیر منطدنباله

 با تدوین سالالند یک
 
توان انتظار ت ییر اسالالاسالالی و زیربنایی را طرفه از سالالوی حاکمیت و تحمیل آن به جامعه نمینیابد، صالالرفا

توان چنین ادعا نمود که جامعه، میداشالت. ضالمن اینکه بنا بر چه اسالتنادات و شالواهدی در فرایند تعامل متقابل حاکمیت و  

های اجتماعی جامعه اسالالت که خطاپذیر و نادرسالالت های حاکمیتی همواره صالالادق بوده و اسالالت و برعکس این گزارهگزاره

ها باید نامهفرماسالت و به همین دلیل، توافقباشالند  منصالفانه آن اسالت که نسالبیت بر هر دو سالوی توافقات اجتماعی حکممی

وگومندی را شالالرط رسالالیدن به توافق بدانیم، در این وگومندی شالالکل بگیرد. حال اگر گفتوگو و در بسالالتر گفتبر مبنای گفت

 ها صالورت، توافق
 
توانند بر دهند. به عبارت دیگر، دو طر  قرارداد میگرایانه  رد میاالمکان، اواقعحداقلی و حتی  معموال

 همگانی و
 
بخش  بخش دسالت یابند. در حالی که رسالیدن به توافق رضالایترضالایت سالر اهدا  و اصالول حداقلی به توافق نسالبتا

ها و قراردادهای حداقلی، زمینه را برای ادامه نامهنایافتنی ضالمن اینکه توافقحداکرری، امری اسالت بسالیار نامحتمل و دسالت

 ها و باورهای دو طر  و اگو و ت ییر تدریجی نگرشوگفت
 
 دسالت یافتن به درک و فهم دقحتما

 
ها  تر از موضالوعتر و درسالتیقال

ترین راهبرد در دنیای معاصالر وگومندی، دمکراتیکسالازد. در اصالل، گفتهای اجتماعی فراهم میو مسالائل از جمله موضالوع

شالود. در عصالر حاضالر، باید توجه داشالت که راهبردهای غیردمکراتیک و حاکمیتی تحمیلی،  اش محسالوب میبا شالرایط کنونی

کسالت خواهند شالد. حال این شالکسالت ممکن اسالت به شالکل آشالکار و یا به شالکل پنهان رد دهد. شالکل در نهایت منجر به شال

 ها،  پنهان شالکسالت
 
ها، تا حد . علت محتوم بودن این شالکسالتکندمیهای فرهنگی و اجتماعی نمود پیدا در اسالتحاله معموال

ز مربوط اسالالت. باید به این نتیجه رسالالید که زیادی به تعدد و تکرر منابع قدرت در عصالالر حاضالالر و رشالالد فردیت در دنیای امرو

های این گونه روابط رعیتی اعصار گذشته در دنیای امروز امری نشدنی است. در عصر حاضر، ریشهحفظ الگوی رابطه ارباب

مانده از آن دوام چنالدانی نخواهند آورد. شالالالواهد این نوع  باقی ٔ و منالاسالالالبالات اجتمالاعی، به جد خشالالالک شالالالده و تناله و سالالالاقه

ترین نهاد اجتماعی  ترین و کوچکتوان مشالاهده نمود. از ابتداییها را در سالطوح و نهادهای مختلف اجتماعی میتشالکسال

 وتربیتی. عنوان نهادهای تعلیمیعنی خانواده گرفته تا نهادهایی دیگر از جمله مدارس به

وتربیت، ت ییر سالالالاختار و نوع مناسالالالبات و یمترین راهبرد اصالالالالحاتی و ایجاد تحول در نظام تعلترین و اصالالاللیبنابراین، مهم

رعیتی به مناسالبات و سالویه اربابالگوی حاکم بر آن اسالت. یعنی چرخش از سالاختار و مناسالبات سالنتی مبتنی بر روابط یک

 وگومندی.  ساختار دو سویه دمکراتیک مبتنی بر برگفت

 فهرست منابع

 ی محمد کاردان. تهران. انتشارات دانشگاه تهران.شناسی، ترجمه عل(. تربیت و جامعه۱۳۷۶دورکیم، امیل )

 (. شورای عالی انقالب فرهنگی ۱۳۹۰وپرورش )سند تحول بنیادین آموزش

 وپرورش. مشهد. انتشارات به نشر (. مبانی و اصول آموزش۱۳۸۳شکوهی، غالمحسین )
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وپرورش جمهوری اسالالمی ایران. تهران،  (. اهدا  پرورشالی نظام آموزش۱۳۷۵وپرورش )شالورای ت ییر بنیادی نظام آموزش

 تربیت 

ها و موانع عملی پیش رو در قجری، ناصالر، مزیدی، محمد وشالمشالیری، بابک )در دسالت انتشالار(. واکاوی و فهم اهم چالش

 دانشگاه شیراز  درسیسای برنامهنامه پژوهشهای اصلی آن. فصلتحقق سند تحول بنیادین باتمرکز بر زیر نظم

شالالالنالاسالالالی  (. پژوهش فلسالالالفی: تحلیالل مفهومی خسالالالرو بالاقری، درکتالاب روش۱۹۹۱کومبز، آر.جرالالد و دینلز، روی بی لو )

 وپرورش و سمت  (. تهران. انتشارات پژوهشگاه مطالعات آموزش۱۳۸۸درسی )مطالعات برنامه

 (. تهران، انتشارات سمت.  ۱۳۷۶نی، )(. فلسفه در قرن بیستم، ترجمه رضا داوری اردکا۱۹۸۸الکوست، ژان )

(. دبیرخانه شالورای عالی ۱۳۹۰وتربیت رسالمی عمومی جمهوری اسالالمی ایران )مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم

 وپرورش و شورای عالی انقالب فرهنگی  آموزش

 (. فرهنس فارسی یک جلدی کامل، تهران: انتشارات طهوری  ۱۳۸۲معین، محمد )
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 مفاهیم کلیدی در الگوهای نظری بومی با رویکرد اسالمی و ایرانی؛ ترکیب یا التقا ؟پردازش  

  شناختی روند بازسازی مفهوم هویت در مبانی نظری تحول بنیادینتبیین روش 

 1زاده قمصریرضا صادقعلی

 بیان مسئله:  

ترین  عنوان مهموپرورش( ایران، بهیکی از خصالوصالیات اطرح تحول بنیادین  در نظام تربیت رسالمی وعمومی )نظام آموزش

شالالناسالالی مصالالوب آن بر جانبه طی چهار دهه اخیر، آن اسالالت که این طرح بنا بر روشپروژه کالن اصالالالحات آموزشالالی همه

های بخش نظری این مطالعات پس از تلفیق و اعتباربخشالی  یافتهاسالت.  ای از مطالعات نظری اسالتوار بوده  مجموعه گسالترده

وتربیالت رسالالالمی وعمومی جمهوری اسالالالالمی  ای مالدون باله نالام امبالانی نظری طرح تحول بنیالادین در نظالام تعلیمدر مجموعاله

همزمیهز یز همزبرن هذا سالیمسالتبنیم زنظر ز زیبنم زتمممزعنوان اایران  )=مبانی نظری تحول بنیادین( سالامان یافت و به

منتشالر گردید. نظر به جایگاه مباحث   ۱۳۹۰  در آذرماه  ت  یازاسالنمرزتو  شزر زاینزنظممزهمرا زبمزاصاللزسالنازتو نزبنیمرین

هالا و دهی عموم برنالامالهی کالن و درجهالتگالذارسالالالیالاسالالالتانکالار وموردانتظالار از این مجموعاله در  این مجموعاله و نقش غیرقالابالل

های  رورش کشالالور، تاکنون شالالماری از محققان تربیتی در صالالدد بررسالالی انتقادی بخشوپاقدامات اصالالالحی نظام آموزش

اند. طبیعی اسالت که با توجه به صالب ه  اند وآثار ارزشالمندی را در این خصالوی نگاشالتهمختلف آن از منظرهای گوناگون برآمده

ند و از منظر مباحث فلسالالالفه  فلسالالالفی بخش معظم مبانی نظری تحول بنیادین، بسالالالیاری ازاین انتقادات جنبه فلسالالالفی دار 

اند. بدیهی اسالالت تحلیل وبررسالالی این گونه انتقادات فلسالالفی، از نظر اهمیت اجتماعی این تربیت به این مجموعه نگریسالالته

وپرورش کشالالور، از ضالالرورت  مجموعه و پشالالتیبانی مفاد سالاله بخش اصالاللی آن از اسالالناد راهبردی اصالالالحات در نظام آموزش

شالده برای اصالالح این بینیواند در بررسالی انتقادی و منصالفانٔه مجموع تدابیر و اقدامات پیشتآشالکاری برخوردار اسالت و می

هایی نو برای تداوم این اصالالحات، جایگاه خاصالی داشالته باشالد. همچنین در تدوین مبانی نظری نظام، و نیز در گشالودن راه

به طراحی و تدوین الگوهای نظری بومی بهره  تحول بنیادین از روش پژوهشالی خاصالی در تحقیقات کاربردی تربیتی موسالوم  

ریزی تربیتی در دنیای معاصالر کارآمد باشالد؛ لذا  ی و برنامهگذارسالیاسالترسالد برای پشالتیبانی از انواع  ایم که به نظر میگرفته

الیت در تواند برای سالایر پژوهشالگران تربیتی عالقمند به فعشالناختی مطرح در این باره میشالناسالایی و بررسالی اشالکاالت روش

 استفاده محسوب گردد. عرصه تحقیقات کاربردی نیزموضوعی مفید و قابل

رو نویسالالالنالده این مقالالاله بالا توجاله باله مسالالالالولیالت کلیالدی خود در تالدوین مبالانی نظری تحول بنیالادین و بالا عنالایالت باله ازاین 

اسالت، خود را منتشالر شالده  بازخوردهایی که از سالوی پژوهشالگران عرصاله فلسالفه تربیت نسالبت به مباحث این مجموعه تاکنون 

 شده در این خصوی بپردازد. داند به تحلیل و بررسی انتقادی اهم انتقادات فلسفی مطرحموظف می

 
 عضو هیالت علمی دانشگاه تربیت مدرس  1
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البتاله این مقالالاله بالا توجاله باله اولویالت مبالاحالث روش شالالالنالاختی و نیز بالا عنالایالت باله نقش مفالاهیم کلیالدی طرح تحول بنیالادین در 

انتقالادات مربوط باله مفالاهیم کلیالدی منالدرج در مبالانی نظری تحول بنیالادین   اصالالالالحالات مورد نظر، صالالالرفالا بر تحلیالل وبررسالالالی

شالالالده دربالارٔه مفالاهیم کلیالدی این مجموعاله و نحؤه متمرکز اسالالالت و در این مورد نیز بالا عنالایالت باله برخی انتقالادات مهم مطرح

شالناسالی طراحی توضالین روشها، پس از اشالاره به خصالوصالیات الگوهای نظری بومی با رویکرد اسالالمی و ایرانی و پردازش آن 

طور کلی تبیین کوشالالم تا نخسالالت چگونگی پردازش مفاهیم اصالاللی در این نوع الگوهای نظری بومی را بهها، میوتدوین آن 

های رایج در مباحث فلسالفٔه تربیت مشخص کنم وسپس در بخش بعدی  پردازینمایم و وجه تمایز این فرایند را از سالایر مفهوم

طور موردی به تبیین مفهوم کلیدی هویت و روش تحلیل و بازسالالالازی این مفهوم  ن بیشالالالتر مباحث، بهمقاله به منظور توضالالالی

 پردازم و اهم انتقادات وارد در این خصوی را مورد توجه قرارخواهم داد.می

به مفاهیم   شالالناختی ناظرها و انتقادات روشتوان پاسالالخگویی به ابهامبنا بر آنچه گذشالالت مسالالالله مدنظر در این مقاله را می

هالا بالا رویکرد اسالالالالمی و ایرانی دانسالالالت کاله البتاله کلیالدی موردنیالاز برای طراحی الگوهالای نظری بومی و نحوه پردازش آن 

شالالالنالاختی واردشالالالده به مفالاهیم کلیالدی منالدرج در مبالانی نظری تحول بنیادین در این مقاله با تمرکز بر مفهوم  انتقالادات روش

 گیرند.  میهویت در این مقاله مورد بحث قرار 

 روش تحقین: 

شالناسالی تدوین مبانی مند مجموعه مقاالت ناظر به بررسالی انتقادی روشدر بخش نخسالت این مقاله، با مرور توصالیفی نظام

ها،  شالالده به سالالود آن های مطرحشالالناختی نسالالبت به این مجموعه و اهم اسالالتداللنظری تحول بنیادین، اهم انتقادات روش

ها، مبانی و مفروضات فلسفی  ونده از این انتقادات وشواهد و ادله آن ر کوشیم با نوعی تحلیل پسگردد. آنگاه میتوصیف می

پشالالالتیبالان نقالدهالای موردبحالث را شالالالنالاسالالالایی نمالاییم. پس از این تحلیالل، نوبالت باله ارزیالابی و بررسالالالی مجموعاله انتقالادات  

شالناختی ای روشهای از مالکرسالد که با شالیوه نقد بیرونی و با تکیه برمجموعهشالناختی واردشالده به مبانی نظری میروش

شالناختی موردنظر کوشالیم اهم نکات روشمفرود در مطالعات نظری صالورت خواهد گرفت. البته در این مرحله نخسالت می

کالاله پیش را  ایرانی  اسالالالالمی  بالالا رویکرد  بومی  الگوهالالای نظری  تالالدوین  و  بالاله آن در طراحی  پرداختالالهتر  ایم )صالالالالادقزاده  هالالا 

ختی پژوهش در فلسالالفٔه تربیت تبیین نماییم وسالالپس بر این اسالالاس به شالالنا( به لحاظ فلسالالفی ومباحث روش۱۳۹۸و۱۳۹۴

بررسالی و ارزیابی انتقادات روش شالناختی در موضالوع بحث این مقاله )تحلیل مفهوم هویت در مبانی نظری تحول بنیادین(  

ذکرات منتقالدان،  محور و برخورد منطقی بالا تالخواهیم پرداخالت. امیالد اسالالالت بتوانیم از رهگالذر این ارزیالابی منصالالالفالاناله و مالک

ایم )وچه بسالالا از نظر توجهی را که در تدوین مبانی نظری با خطا و نقصالالان روشالالی یا محتوایی مواجه بودهبرخی موارد قابل

 حل مناسبی را بیابیم.ها راهاند( شناسایی نماییم و برای آن ناقص و همراه با اشتباه نویسندگان این متن دور مانده

   ها:اهم یافته
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شالناختی پژوهش در فلسالفه تربیت  انتقادات فلسالفی واردشالده بر مبانی نظری طرح تحول بنیادین به مباحث روشبسالیاری 

گردد و برخی انتقادات نیز خصالالوصالالا ناظر به نحوه پردازش در چگونگی ارتباط بین نظریه و سالالیاسالالت وعمل تربیتی باز می

ردی نظیر حیات طیبه، هویت، نظام معیار اسالالالمی، درک و برخی از مفاهیم کلیدی در مبانی نظری با رویکرد اسالالالمی )موا

پردازی موردنظر  رسالد این دسالته از انتقادات توجه کافی به شیوه مفهومباشالند. به نظر می( میهاشالایسالتگیاصالالح موقعیت و 

پردازانه قات نظریهشالناسالی تحقیاند و از منظر روشدر طراحی انواع الگوهای نظری بومی با رویکرد اسالالمی و ایرانی نداشالته

ها پرداخته و لذا این مفاهیم کلیدی را دچار متعار  با رویکرد اسالالمی به نقد مفاهیم کلیدی طرح تحول و روش پردازش آن 

های محتوایی  اند. هرچند بخش دیگری از نقدهای مختلف انگاشالالتهها و دیدگاهنوعی التقاط و مواجهه ناسالالازگار بین نظریه

هالایی اسالالالت کاله در هنگالام تالدوین مبالانی نظری سالالالنالد تحول، مفرود محققالان  فردمفروضالالالات و پیش  نیز معطو  باله اهم

اند ولی همین مفروضالالات )مانند ارتباط فلسالالفه  وپرورش بودهان اصالالالحات در نظام آموزشگذار سالالیاسالالتمطالعات نظری و 

های انکار نظامحگرانه و یا نقش غیرقابلهای اصالالآفرینی نظام سالیاسالی در سالیاسالتهای دینی و یا لزوم نقشتربیت با آموزه

پژوهان فلسالالفٔه تربیت در کشالالور ما مشالالکوک و یا حتی وتربیت( از نظر بسالالیاری از دانشارزشالالی وایدئولوژیک در جریان تعلیم

 موردانکار هستند.  

 منابع:

لٔه پژوهش در مسالالائل فلسالالفٔه تربیت در جمهوری اسالالالمی ایران و مسالالاللٔه ربط، مج  ۱۳۹۰آل حسالالینی، فرشالالته و همکاران.

 وتربیت اسالمی، سال بیستم، دوره جدید،  تعلیم

های عملی با تأکید بر دیدگاه ویلفرد کار و فلسالفۀ تربیت اسالالمی در رویارویی با دیدگاه  ۱۳۹۱آل حسالینی، فرشالته و همکاران 

 وتربیت اسالمیاستفن تولمین مجلٔه پژوهش در مسائل تعلیم

تأملی بر رویکردهای تربیت ارزشالی: نگاهی به جایگاه تربیت ارزشالی و   ۱۳۹۲ضالل، غفاری.امینی مشالهدی، سالمانه و ابوالف

 .۲،۱۳۹۲نامه مبانی تعلیم وتربیت، سال سوم، ش وپرورش ایران، پژوهشتحول آن در نظام آموزش

 ۹۷وپرورش بهارآموزشگفتمان علم ودین در سند تحول بنیادین ۱۳۹۷بهروز سپیدنامه، جبار رحمانی، مقصود فراستخواه. 

وپرورش در رویارویی با بحران اخالقی، مجلٔه پژوهش در شالناسالی سالند ملی آموزشتبیین مبانی ارزش  ۱۳۹۳بناهان، مریم.

 .۲۳،۱۳۹۳،دوره جدید، ش  ۲۲وتربیت اسالمی، سال مسائل تعلیم

ت جمهوری اسالالالمی ایران، وتربیشالالده در فلسالالفٔه تعلیمتحلیل تطبیقی اسالالناد رسالالمی نگاشالالته۱۳۹۳سالالجادیه، نرگس.  

 .۱،۱۳۹۳وتربیت، سال چهارم، ش نامه مبانی تعلیمپژوهش

وتربیت جمهوری اسالالالمی ایران از های تعلیمتحلیل فلسالالفه  ۱۳۹۲فر نرگس سالالجادیه، مراد یاری دهنوی  محمدرضالالا مدنی

 ۹۲منظر مفهوم تفکر، 
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وپرورش ایران، ن در سالالالنالد تحول بنیالادین آموزشسالالالبحالانی نژاد،مهالدی و همکالاران. مفهوم تعالالی و نقالد وضالالالعیالت موجود آ

 ،۲،ش  ۱۸فصلنامه مطالعات ملی، سال 

نیاز تربیتی تحقق تمدن  بومی با رویکرد اسالالمی: پیش-تدوین الگوهای تربیتی نظری  ۱۳۹۴رضالا  صالادقزاده قمصالری علی

 تهران دانشگاه شاهد    شده در سومین همایش تمدن نوین اسالمیمقالٔه ارائه شناختینوین اسالمی؛ تبیین روش

شالناسالی تدوین الگوهای نظری بومی توسالعه روسالتایی با رویکرد اسالالمی وایرانی روش  ۱۳۹۸رضالا  صالادقزاده قمصالری علی

 ۱۳۹۸ویژه نامه بهار  ۲۳ریزی و آمایش فضا دورهنامه برنامهفصل

رویکردهای عدالت آموزشالی؛ نگاهی به جایگاه عدالت آموزشالی در سالند تحول   ۱۳۹۳صالفار حیدری، حجت و رزاحسالین نژاد.

 .۱،۱۳۹۳وتربیت، سال چهارم، ش نامه مبانی تعلیموپرورش ایران، پژوهشبنیادین نظام آموزش

وپرورش  جمهوری  تحلیل ونقد مفهوم هویت در اسناد تحول بنیادین آموزش  ۱۳۹۹مرادی مصطفی باقری نوع پرست خسرو 

 .۱،۱۳۹۹وتربیت، سال دهم شماره،نامه مبانی تعلیممی ایران پژوهشاسال

وپرورش جمهوری  شالالناختی اسالالناد تحول بنیادین آموزشتحلیل و نقد نظری و روش۱۳۹۵مرزوقی، رحمت ا... و همکاران.  

 .۲،۱۳۹۵وتربیت،سال ششم، ش نامه مبانی تعلیماسالمی ایران، پژوهش

وتربیت: بررسی  ارائه الگوی ارزیابی سازواری نظریٔه ترکیبی در فلسفٔه تعلیم  ۱۳۹۲نچیان.همتی فر، مجتبی و محمدرضالا، آه

نامٔه مبانی وپرورش، پژوهشموردی سالالازواری افلسالالفه تربیت جمهوری اسالالالمی ایران  در سالالند ملی تحول بنیادین آموزش

 ،،دوره دوم.  ۳وتربیت، ش تعلیم
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 تربیت اخالقی محیط یا محا : 

 وپرورشهدا  ساحت تربیت دینی و اخالقی مصوب شورای عالی آموزشنقدی بر ا

   1محمد حسنی

 مقدمه

های نظری سالالند تحول ها در مجموعه بنیان گانه سالالاحتهای نظری شالالشبندیهای تربیت در صالالورتیکی از سالالاحت

و اخالقی    2اعتقادی، عبادیوپرورش، سالاحت تربیت دینی و اخالقی اسالت که با عنوان اسالاحت تربیت  بنیادین در آموزش

گانه از جمله  سالالاحت موردنظر در سالالال های شالالشوپرورش برای سالالاحتاسالالت. شالالورای عالی آموزشمورد بحث قرار گرفته  

بنالدی شالالالده، باله نحو اهالدافی را تعریف و تصالالالویالب نمود. اهالدا  تربیالت سالالالاحالت اعتقالادی عبالادی و اخالقی صالالالورت  ۱۳۹۷

اسالت. در هر دوره یک هد  ویژه   اول و دوم و متوسالطه اول و دوم تدوین و سالامان داده شالده رونده در چهار دورٔه ابتداییپیش

اسالت. وجه اخالقی اهدا  سالاحت مذکور به این صالورت در چهار سالطن یا دوره   وجه اخالقی در این سالاحت نظر گرفته شالده

 است:تعریف شده 

گویی، نظم، پشتکار(  القی پیشوایان دینی )ادب، راستهای اخبا شناخت روش زندگی و آموزهدورٔه اول ابتدایی:    .۱

 تأثیر آن را در رفتار خود نشان دهد.  

های اخالقی پیشالوایان دینی )عزت نفس، تکریم والدین، احترام با مطالعه روش زندگی و آموزهدورٔه دوم ابتدایی:   .۲

برای عمل صالالالن شالالناسالالایی کند و در زندگی به کار عهد( و شالالناخت احکام موردنیاز، الگوهایی را بهبه دیگران، وفای

 .گیرد

گرایی، امرار  الناس، کرامت نفس، جدیت، قانون با بررسالی گفتار و سالیرٔه پیشالوایان دینی )حقدورٔه اول متوسگطه:  .۳

ها، میزان  هایی را برای برنامٔه زندگی شالالالخصالالالی و اجتماعی خود انتخاب و با عمل به آن دوسالالالتی( مالکمعاش، وطن

 .ثیر آن را ارزیابی کندتأ

با الگوگیری از سالالیرٔه پیشالالوایان دینی، نقش ایشالالان را در احیای دین و ترسالالیم آیندٔه بشالالریت دورٔه دوم متوسگگطه:    .۴

های مختلف های آن را در موقعیتجویی( تبیین کند و داللتسالتیزی، صاللنخواهی، ظلم)جامعه عدل مهدوی: عدالت

 .گیرداجتماعی به کار زندگی فردی و  

انگیزد کاله وجاله اخالقی اهالدا  این سالالالاحالت در وجاله مالحظالٔه این اهالدا ، چنین برداشالالالتی را در ذهن خواننالده برمی

صالورت که تربیت اخالقی به شالناخت و فهم متون مقدس و رفتار رهبران اعتقادی و عبادی )دینی( منحل شالده اسالت؛ به این 

 
 عضو هیالت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 1

 . مراد از  وجه عبادی ساحت  مذکور، آموزش و یادگیری  احکام دینی است. 2
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  چنین اعتقگادی، عبگادی و اخالقیسالالالت. یعنی از عنوان سالالالاحالت ا  ا  هالا موکول شالالالدهدینی دربالارٔه اخالق و عمالل باله آن 

گیری اسالت که تربیت اخالقی در واقع همان آموزش محتوای اخالقی دین اسالت. شالواهدی برای این جهتبرداشالت شالده  

د؛ در توان به چنین شالالواهدی اشالالاره کر اسالالت. برای نمونه میتربیت اخالقی نیز در سالالند برنامٔه درسالالی ملی نیز دیده شالالده  

عنوان یالک از ویژه حوزٔه یالادگیری احکمالت و معالار  اسالالالالمی  اخالق بالههالای یالادگیری، در دو حوزه بالهتبیین بیالانیالٔه حوزه

اسالت؛ ا اخالق: در حد شالناخت مسالائل و موضالوعات اصاللی اخالقی و التزام به آن    گانه این حوزه تلقی شالدهقلمروهای ساله

های اخالقی روز؛ یعنی حکمت عملی که ها و چالشند و با توجه به مسالاللهکه در تکوین شالخصالیت انسالان نقش محوری دار 

   .باشالددربارٔه بهترین رفتار انسالان برای رسالیدن به سالعادت و کمال )بایدها و نبایدها( اسالت، موضالوع این بخش از محتوا می

اخالقی  برای سالاحتی که بناسالت اعتقادی، عبادی و  (. شالایان ذکر اسالت که انتخاب عنوان ا۲۲درسالی ملی ی )سالند برنامه

تواند موهم این معنا باشالد که این سالاحت در واقع همان سالاحت تربیت  ناظر به شالأن اخالقی و دینی حیات طیبه باشالد، می

های ناظر به اعتقادات، احکام عبادی  دینی اسالت. زیرا که طبق یک دیدگاه، موضالوعات محتوایی دین شالامل ساله دسالته گزاره

توان چنین برداشالتی را داشالت که این سالاحت که با عنوان ااعتقادی، بندی میقی اسالت. بنابراین تقسالیمهای اخالو آموزه

 دینی اسالت. داللت این برداشالت چنین اسالت که وجهی از وجوه تربیت  عبادی و اخالقی  نام
 
گذاری شالده اسالت، منحصالرا

هالای دیگر احالاطاله دارد. طبق تمالامی سالالالاحالت  دینی اسالالالت. چاله اینکاله این اهالدا ، در واقع بالایالد اهالدا  شالالالاملی بالایالد و بر

اسالت، اخالق مندرج  های تربیت در مبانی نظری سالند تحول آمده  بندی سالاحتهای نظری که در باب منطق صالورتمفروضاله

اسالالت  در نام این سالالاحت ناظر به آموزش بعد اخالقی محتوای تعالیم دینی نیسالالت بلکه اخالق به معنای عام آن مدنظر بوده

 در الگوی نظری تربیت در ساحت دینی اخالقی مندرج است.این معنا 

تربیت اخالقی و تربیت دینی  ای بیناما آنچه موجب جنبش ذهنی و طرح پرسالش اسالت؛ چرایی و منطق چنین رابطه 

اسالت. این نویسالی شالده  و به تبع آن این گونه هد   1اسالتو برداشالت که از عنوان سالاحت ااعتقادی عبادی و اخالقی  شالده  

شالالود واکنش برداشالالت و فهم از نسالالبت بین تربیت دینی و اخالقی که در نسالالخه جدید اهدا  سالالاحت مذکور مالحظه می

 گذاری تربیت اخالقی مورد بررسی و نقد قرار گیرد. شود این رویکرد در هد انگیزد. در این مقاله تالش میانتقادی را برمی

 اعتقادی، عبادی و اخالقی«  گذاری در ساحت تربیت »مبانی نظری رویکرد هد 

رو نسالبت بین دین و اخالق که از مقوالت مهمی اسالت که هاسالت و ازاینهای مهم حیات انسالان اخالق و دین از سالاحت

ای بس غنی و عمیق اسالت. این پرسالش پیشالینهای دارند همیشاله مورد تفکر و اندیشاله بوده کنندهدر زندگی بشالر نقش تعیین

این پرسالش را   .اسالتشالود که برای اولین بار سالقراط چنین پرسالشالی را طرح کرده دارد. چنین بیان میدر پهنای تاریب اندیشاله  

اسالالت: ا آیا خدایان، پارسالالایی را بخاطر این که پارسالالایی   بندی کردهافالطون به نقل از وی در رسالالاله اتیفرون چنین صالالورت

 
ی دار کردن اسالت. توجه به بعد محتوای.با این تبصالره که اگر مراد از سالاحت تربیت اعتقادی عبادی و اخالقی صالرفا همان تربیت دینی به معنای تربیت برای دین1

 کند. گذاری تناسبی دارد و مشکلی ایجاد نمیدینی با این گونه هد اخالقی درون
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( مشالابه  ۳۱ی    ۱۳۹۵که خدایان دوسالت دارند   )فنایی، اسالت دوسالت دارند  یا اینکه پارسالایی، پارسالایی اسالت؛ به خاطر این

ها بحث دربارٔه آن ادامه پیدا کرد. چنین پرسالشالی هم در عالم اسالالمی بین متکلمین  قرون اول و دوم اسالالم بروز کرد و سالال

بن اخالقی، ذاتیگونهبندی شالده پرسالش بهاما شالکل صالورت
ُ
اعمال و  ای دیگر بود: پرسالش متکلمین این بود که ُحسالن و ق

 امور است یا شرعی  

شالالود یکی نظریه حسالالن و قبن ذاتی اسالالت که: ا حسالالن و قبن صالالفت ذاتی امورع  دو پاسالالخی که به این پرسالالش داده می

ن و قبین اسالت نه صالفت اضالافی آن  بن ظلم و ناسالپاسالی و کذب به ضالرورت عقل شالناخته  َحسالَ
ُ
ها که برخی از آن افعال مانند ق

 قبین بوده و ُعقال  ها را برای هر عاقلی حتی قبل از ورود شالرع هم حرام میعالوه آن شالود ]...[ بهمی
 
دانیم  زیرا این افعال ذاتا

ای، اسالتقالل  ( روشالن اسالت که تالی چنین مقدمه۱۱۴ی    ۱۳۸۸اند )شالیدان شالید،  بر چنین حکمی، در هر موردی متفق

 .  1اخالق از دین خواهد بود

های دینی چه صالالورتی و تفسالالیری دارد. در حتوای اخالقی در مضالالامین و پیامآید که وجود محال این پرسالالش پیش می

سالیس. این ارزشپاسالب باید گفت که حضالور ارزش
ٔ
یید اسالت نه تا

ٔ
ها به نحو های اخالقی در محتوای قضالایای دینی از باب تا

 دین آن ارزش
 
اسالت. این معنا در قاعدٔه مالزمٔه  ده  ها را مورد تایید قرار داپیشالادینی مورد تایید عقل بشالری بوده اسالت و صالرفا

بندی دارد که ابین عقل و شالالالرع که عموم فقهای شالالالیعه به آن اعتقاد دارند وجود دارد. مالزمه عقل و شالالالرع چنین صالالالورت

دهالد. یکی از یالک تالزم وجود دارد.  یعنی هر چاله عقالل فرمالان دهالد، شالالالرع هم باله آن فرمالان می  2احکالام عقلی و شالالالرعی

های اخالقی ]که احکام عقل عملی هسالتند[ موردتایید و تصالویب شالارع نیز  اعده فقهی این اسالت که اارزشهای این قروایت

اسالت که: ادرسالت ]ُحسالن اخالقی[ به ( سالقراط نیز در رسالاله اتیفرون مدعی شالده  ۱۴۰ی  ۱۳۹۵گیرند. )فنایی، قرار می

 (۲۴ی    ۱۳۸۳معنای متعلق امر خدایان بودن نیست. )فرانکنا،  

دیدگاه دیگر، نظریٔه حسالن قبن شالرعی اسالت. غزالی یکی از علمای طرفدار این دیدگاه اسالت. وی بر این باور اسالت که: 

طابی از جانب شالالارع در کار نباشالالد، ُحکمی راجع به خوب و بد افعال وجود نخواهد داشالالت. ]...[ عقل نه چیزی را  ا اگر خع

ن می های شالود که اعتبار گزارهشالک نتیجه می( با چنین مقدمه بی۱۱۱ی    ۱۳۸۸شالمارد و نه قبین  )شالیدان شالید،  َحسالَ

های های اخالقی است. یعنی گزارهاخالقی به اراده شارع )خداوند( است. به اعتبار این دیدگاه، دین و شرع، مٔوسس ارزش

آن به واسالطه این اسالت   های اخالقی و الزام بهاسالت. منشالا ارزشاخالقی امری دین بنیاد اسالت و از ناحیه شالارع تأسالیس شالده

شالناسالند. این ها فرمان داده اسالت. این نظریه را باعنوان نظریٔه اامرع الهی  نیز میها امرع الهی هسالتند و خداوند به آن که آن 

 
مل اوسالالت اما . داوری اردکانی بر این باور اسالالت که دین و اخالق از نظر منشالالا و مقصالالد با هم متفاوت هسالالتند. مقصالالد اخالق تحقق خوبی و راسالالتی در فرد و ع1

 (  13ی  1391ی، مقصد دین قرب به خداوند است. )داوری اردکان

کند. این سالوی مالزمه کند عقل نیزبه آن حکم می. البته این قاعده یک سالوی دیگر دارد و ان مالزمه شالرع وعقل اسالت. به این  صالورت که هر چه شالارع حکم می2

نیستند یا به بیان دیگر عقل به فلسفه آن احکام مورد بحث و نقد زیاد بین فقها و اصولیین واقع شده است. زیرا برخی احکام شرعی قابل توجیه با استدالل عقلی 

 دسترسی ندارد. 
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ی  ۱۳۹۲م( نسالبت داده شالده اسالت)امیر خوای و همکاران،  ۱۱۰۳ –م   ۱۰۳۳)  1نظریه در عالم مسالیحیت به سالنت آنساللم

بن ذاتی که ابزار شالناخت ارزش(. برخال  دیدگاه  ۴۸
ُ
بن شالرعی،    عق های اخالقی،  ُحسالن و ق

ُ
اسالت، در دیدگاه ُحسالن و ق

های اخالقی نه عقل بلکه وحی  اسالت؛ زیرا مرجع ارزش نق  منتهی به وحیابزار شالناخت )آگاهی از امرع الهی( در اسالاس 

 است.  

های مهمی خواهد داشالت.  و تربیت دینی داللت  هر یک از این مواضالع در تربیت اخالقی و نسالبت بین تربیت اخالقی 

شالناسالد.  و می کندمیهای اخالقی را وضالع  روشالن اسالت در نظریٔه حسالن و قبن ذاتی، که بر این باور اسالت که عقل، ارزش

تربیت اخالقی نیز امری و جریانی بر بنیاد توسالعٔه عقالنی عامل اخالقی خواهد بود؛ یعنی دعوت به سالاحت اخالق از مسالیر 

گیرد بر این اسالاس، تربیت اخالقی یعنی دعوت به سالاحت اخالق  های اخالقی صالورت میسالعٔه توانایی درک و فهم ارزشتو

های اخالقی و تالش برای توسعه فهم اخالقی متربی. با این کننده از ارزشهای عقلی حمایتاز طریق درک و فهم استدالل

توان گفت سالطوحی از تربیت اخالقی  پذیر اسالت حداقل میی هم امکان های دینتعبیر، تربیت اخالقی بدون کمک از آموزه

 نیازمند تربیت دینی نخواهد داشت.  

بن شالرعی، تربیت اخالقی نیازمند آگاهی از ارادٔه خداوند نسالبت به حسالن و 
ُ
اما بر اسالاس دیدگاه دوم یعنی ُحسالن و ق

های گذرد. یعنی ابزار شالناخت ارزشطریق و مسالیر نقل می تردید آگاهی از ارادٔه خداوند تنها ازقبن اخالقی امور اسالت بی

علیه اللهگیرد. این نقل نیز به واسالالطه پیامبرصالاللواتاخالقی، آگاه شالالدن از ارادٔه شالالارع اسالالت که از طریق نقل صالالورت می

گاه  ( ممکن می2)وحی( و معصالالالومین علیهم السالالالالم )سالالالنت یا همان قول و فعل و تقریر شالالالود. پس تربیت اخالقی یعنی آ

های حالل، حرام، کردن متربی از ارادٔه شالارع و احکامی که برای عمل اخالقی وضالع کرده اسالت. این احکام به صالورت گزاره

هالای اخالدا دوسالالالت دارد کاله...  و ادوسالالالت نالدارد کاله...  و یالا بیالان پالاداش و عقالاب  مسالالالتحالب، مکروه و مبالاح یالا در قالالالب گزاره

وابسالالته به تربیت   کامال  شالالود. بر اسالالاس این نگاه به تربیت اخالقی روشالالن اسالالت که چنین تربیت اخالقی  اعمال اعالم می

تربیت    محا  شگدنشالود. این نسالبت بین تربیت اخالقی و تربیت دینی، عموم و خصالوی مطلق یا دینی و مندرج در آن می

عنوان خالقی از طریق اآگالاهی از احکالامی اخالقی دین  یعنی بالهاخالقی در تربیالت دینی اسالالالت. باله این معنالا کاله تربیالت ا

های گردد. با این تعبیر، تربیت اخالقی میؤه تربیت دینی اسالت. لذا ضالرورتی به ورود بحثبخشالی از تربیت دینی محقق می

 عقالنی در تربیت اخالقی نیست. 

 
1. saint anselm 

فعل تقریر از مصالادیق اسالنت  اسالت. دیگر مصالادیق آن عبارت اسالت از قول و   .را تقریر گویند کرداریمعصالوم )علیه السالالم( نسالبت به گفتار یا  تأیید. امضالا و  2

میان  عادتی و سالیره)علیه السالالم( گفتار یا کرداری از شالخصالی صالادر شالود و یا در عصالر وی،   محضالر معصالوممراد از تقریر این اسالت که در )علیه السالالم( و   معصالوم

کردن، از آن عمل )قول،   سالکوتدهنده( یا عر  را، هرچند با ، فاعل )انجامتقّیهرایج و معمول باشالد و معصالوم )علیه السالالم( بدون داشالتن عذری همچون   عر 

شود. )به نقل از دانشنامه اسالمی مدخل  سالکوت معصالوم )علیه السالالم( در این صالورت، تقریر آن گفتار، کردار و یا سالیره و عادت نامیده می.فعل یا روش( باز ندارد

 (/http://wiki.ahlolbait.ir  21/2/98تقریر. تاریب برداشت 

https://dictionary.abadis.ir/fatofa/تأیید/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/کردار/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/فعل-معصوم/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/فعل-معصوم/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/فعل-معصوم/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/فعل-معصوم/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/محضر-معصوم/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/سیره/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/عادت/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/عرف/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/تقیه/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/سکوت/
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سالالالت. رویکردهایی مانند: فلسالالالفی، عرفانی،  ا حوزٔه دانش اخالق، رویکردهای مختلفی درجهان اسالالالالم شالالالکل گرفته

( در رویکرد نقلی عالالمالان و منصالالالفالان این رویکرد، روایالات اسالالالالمی در بالاب  ۲۹ی۱۳۸۶نقلی، تلفیقی )احمالدپور و دیگران،  

فرد مورداتفالاق نویسالالالنالدگالان این آثالار، گرچاله باله آن توجهی . اپیش1نمالاینالداخالق و آداب اسالالالالمی جمع آوری و تالدوین می

لیفات را بر مدار این اعتقاد گرد آورد که تفصالیلی نداشالته
ٔ
اند، وابسالتگی اخالق به وحی اسالت  شالاید بتوان گفت که این نوع تا

یگری )مانند استدالل عقلی های اخالقی از طریق دترین منبع اخالق، وحی اسالت و توجیه گزارهکم مهمتنها منبع، یا دسالت

بن شالرعی، را به یا کشالف و شالهود عرفانی( میسالر یا دسالت
ُ
کم کافی نیسالت. ظاهر این آثار، اندیشاله دیرپای اشالاعره، ُحسالن و ق

های اخالقی است.   . ]...[ وجه امتیاز این آثار از تصانیف اخالقی دیگر در شیوه استناد و توجیه گزارهکندمیاذهان تداعی 

  های اخالقی به وحی و روایات است.( یعنی وابسته کردن اعتبار ارزش۵۵بع، ی  )همان من

بنابراین تحلیل اگر به محتوای اهدا  سالالاحت تربیت ااعتقادی، عبادی و اخالقی  که در سالالطور باال ذکر آن رفت نگاه 

ر نظریٔه امر الهی یا ُحسالن و کنیم، خواهیم دید که اهدا  سالاحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی به لحاظ نظری ریشاله د

بن شالالالرعی در مالاهیالت اخالق و رویکرد نقلی یالا روایی آن دارد. اگر کمی باله سالالالاخالت نحوی اهالدا  فوق دقالت کنیم؛ چنین 
ُ
ق

 بینیم:هایی را در آغاز هر هد  میعبارت

 های اخالقی پیشوایان دینیشناخت روش زندگی و آموزهبا  -

 القی پیشوایان دینیهای اخمطالعه روش زندگی و آموزه با -

 بررسی گفتار و سیرٔه پیشوایان دینیبا  -

 الگوگیری از سیرٔه پیشوایان دینی با -

شالالود. حر  اضالالافٔه ابا  داللت روشالالی دارد شالالود در سالالاختار نحوی اهدا  با حر  اضالالافٔه ابا  شالالروع میمالحظه می

صالالالورت گیرد. یعنی درک و فهم اخالقی و دهالد کاله روش تربیالت اخالقی از طریق تالأمالل و فهم متون دینی  یعنی نشالالالان می

آید. به سالالخن دیگر با ها برمیهای اخالقی پیشالالوایان دینی و پیروی از آن ورزی از شالالناخت و آگاهی از سالالیره و آموزهاخالق

ّنیو هالای توان پی برد کاله نظریالٔه امرع الهی در مالاهیالت ارزشمی  2مالحظالٔه سالالالاخالت نحوی اهالدا ، باله طریق سالالاللوک فکری واع

 است؛ اگرچه تصرین نشده است.ها بوده قی و رویکرد نقلی در دانش اخالق مبنای نظری آن اخال

 وپرورش  نقد اهدا  تربیت اخالقی مصوب شورای عالی آموزش

شالده در بندیعنوان مبنای نظری اهدا  صالورتهایی بر موضالع امرع الهی در اخالق، که بهصالر  نظر از این که چه نقد

های مبانی نظری سالند تحول بنیادین در گیریاسالت وارد اسالت، باید گفت که این موضالع با جهتشالدهتربیت اخالقی لحاظ  

اسالت که: ا در درجه نخسالت معیار شالناسالی تعارد دارد. زیرا در این مبانی به صالراحت بر این نکته تأکید شالده بخش ارزش

 
 خالق، المحاسن، غررالحکم، ارشاد القلوب  . برخی از آثاری که در این رویکرد در باب اخالق نگاشته شده است مانند: مکارم اال 1

 دهیم.بریم. یعنی وجود معلول را مقدمٔه اثبات علت قرار می، روشی است که از معلول، پی به علت میانی. روش استدالل 2
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بن عقلی اسالت. یعنی عقل می
ُ
ال اختیاری آدمی را بشالناسالد  )صالادق زاده و تواند مالک خوب و بدی افعارزش، ُحسالن و ق

  (.۷۹، ی۱۳۹۰همکاران  

های خای تربیت رسالالمی و عمومی  همچنین در بخش فلسالالفٔه تربیت رسالالمی و عمومی، از مبانی نظری یکی از ویژگی

ا در این الگو با آنکه نظام تربیت  اسالالت که: اسالالت. درتبیین این ویژگی چنین بیان شالالده مداری عقالنیو بیان شالالده وارزش

های ناظر به حیات طیبه و مبانی آن، سالوگیری و التزام  ارزش  ها، یعنی نظامای از ارزشرسالمی و عمومی نسالبت به مجموعه

ها علی االصالول نخسالت به نحو جذاب، عقالنی و مسالتدل برای متربیان تبیین و توجیه کوشالد تا این ارزشآشالکار دارد؛ اما می

های عاطفی روش شالود ازاالمکان سالعی میگردند و در صالورت عدم آمادگی فکری )به لحاظ مراتب رشالد( متربیان نیز، حتی

طور ای که در نهایت بهگونهها استفاده شود. بهدهی متربیان به سوی التزام به ارزشو نرم و غیرمستقیم برای هدایت و جهت

ها را برگزینند. ضالالالمن اینکه در ]جریان[ ها، آن اختیاری و با توجه به منافع و امتیازات شالالالخصالالالی واجتماعی التزام به ارزش

های اسالالاسالالی زندگی و متالئم با فطرت پاک متربیان در اولویت قرار دارند. بنا  ] تربیت اخالقی[ نیز ارزش هادعوت به ارزش

 تمامی ایشالالان( به
َ
طور آگاهانه و اختیاری به پذیرش و براین در چنین فضالالایی انتظار این اسالالت که عموم متربیان )و نه لزوما

 (.۲۵۴رسمی وعمومی روی آورند. )همان منبع ی  های موجه ومقبول نظام تربیتالتزام نسبت به ارزش

بن عقلی ارزش
ُ
توان چنین های اخالقیو میبا وجود صالالراحت مبانی نظری سالالند تحول بنیادین بر نظریه و ُحسالالن و ق

بنالدی اهالدا  سالالالاحالت تربیالت واعتقالادی، عبالادی و اخالقیو مبنالا قرار گیری نظری کاله در صالالالورتنتیجاله گرفالت کاله جهالت

 قابل توجیه نیست. است با مواگرفته
َ
 ضع مبانی نظری سندتحول ناسازگار است. این ناسازگاری اساسا

ضمن اینکه مرحوم عالمه طباطبایی )ره( در نظریٔه ادراکات اعتباری خود بین دو دیدگاه گروه معتزله )عدلیه( و اشاعره 

بن اخالقی موضالع سالومی را اتخاذ کرده 
ُ
بن اعمال و امور  اسالت. از نظر ایدر خصالوی ماهیت ُحسالن و ق

ُ
شالان اعتبار ُحسالن و ق

شود. آشکار است که این موضع نیز از تربیت  بندی میمحصول تکاپوی عقل عملی است که بر اساس نیازهای بشری صورت

های اخالقی اموری اعتباری هسالالتند  . زیرا که از نظر ایشالالان ارزشکندمیشالالده در تربیت دینی نیز حمایت ناخالقی محاط

...حکم باله خوبی و کنالدمیآیالد ناله عقالل نظری؛ یعنی اعقلی کاله دعوت باله صالالالالح و کمالال  هالا از عقالل عملی برمین کاله اعتبالار آ

ها از او شالالالود... هیو فعلی بدون وسالالالاطت آن ... ]این احکام[ واسالالالطه بین انسالالالان و افعال ارادی اش واقع میکندمیبدی  

 انسالالان به وسالالیله اینسالالرنمی
 
، ترجمه مصالالباح  ۳  )المیزان، جکندمیا به سالالوی خود جلب هاسالالت که کماالت ر زند و اصالالوال

 امری عقلی است.  رو از موضع عالمه نیز چنین برمی(( ازاین۲۱۴یزدی ی  
 
 آید اخالق ذاتا

هالای اخالقی تالأکیالد دارنالد. حالایری یزدی بر این بالاور انالدیشالالالمنالدان دیگر مالاننالد حالایری یزدی نیز بر حقیقی بودن ارزش

بخش آن، اراده و علم آدمی اسالالالت یعنی وقتی  های مقدورند که فاعل و عامل ضالالالرورتی، هسالالالتیاسالالالت که ا افعال اخالق

گوییم ابالایالد عالدالالت ورزیالد  معنی آن این اسالالالت کاله عالدالالت معلول علم و اراده آدمی اسالالالت  )حالایری یزدی باله نقالل از: می

تواند محصالور در اسالت و نمیهای اخالقی عقلی  (. داللت این موضالع چنین اسالت که شالناخت ارزش۵۹ی،  ۱۳۹۵حسالنی،  
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دین باشالالد. همچنین مصالالباح یزدی بر این اعتقاد اسالالت که اباید  در معنای اخالقی آن با سالالایر معنای خود در حوزه غیر  

اسالالالت. تنهالا تفالاوت در این  1اخالقیالات )مالاننالد حقوق( تفالاوتی نالدارد. هر دو گوناله ابالایالد  باله معنالای ضالالالرورت بالالقیالاس الی غیر

ای نیسالت این پایه و مایهید  اخالقی، فعل اختیاری آدمی اسالت. این باید انشالا و اعتبار اسالت اما اعتبار بیاسالت که متعلق ابا

 (.  ۶۱اعتبار یک نحو بیانی است از حقیقتی که در وراا اعتبار نهفته است )همان منبع ی

  اسالت. یعنی 2قالت عقلیهالبته بین برخی علما این بحث هم وجود دارد که اگرچه اخالق عقلی اسالت و شالامل امسالت 

ها نیازمند شرع یا نقل نیستند ولی قدرت رود که عقل یا ُعقال در کشف یا اعتبار آن احکام اخالقی جزا قضایایی به شمار می

بن اخالقی بسالیار محدود اسالت و در مورد بسالیاری از افعال عمال  راهی مسالتقل از 
ُ
عقل در کشالف و اثبات مصالادیق ُحسالن و ق

بن وجود ندارد )فنایی، شالرع و نقل ب
ُ
بن عقلی اسالت و ۳۱ی  ۱۳۹۵رای کشالف ُحسالن و ق

ُ
(. یعنی اگرچه در کلیات ُحسالن و ق

بن اعمال و امور اسالت اما در جز
ُ
ٔییات و مصالادیق نیازمند شالرع و دین اسالت. مصالباح عقل قادر به شالناخت مسالتقل ُحسالن و ق

نماید؛ اما یزدی بر این نظر اسالت که اخالق در مقام ثبوت نیازی به دین ندارد و عقل قادر اسالت احکام عقلی کلی را اسالتنتاج  

 (  ۱۳۸۸در مقام اثبات یعنی شناخت مصادیق نیازمند دین و هدایت دین است. )خسرو پناه، 

دراین دیالدگالاه هم درک و فهم اخالق و همچنین فراینالد اخالقی شالالالدن )یعنی تربیالت اخالقی( منوط و منحصالالالر باله فهم  

توان محاط در تربیت دینی نمود. زیرا اخالقی را نمیدینی نمی شالود؛ بنابراین اگر این نظریه نیز پذیرفته شالود باز هم تربیت 

 
اسالت. وقتی علت تامٔه چیزی   کی از مصالادیق ضالرورت بالقیاس در رابطه طرفینی علت و معلول. دیدگاه مصالباح یزدی در این خصالوی به این شالرح اسالت: ای1

بایسالت موجود باشالد. اکنون باید توجه کرد رابطٔه علیت گاهی ممکن  شالود و هر جا معلول وجود داشالت، علت نیز میموجود بود، معلولش نیز ضالروری الوجود می

اهی ممکن اسالت میان یک کار اختیاری و نتیجه آن اسالت بین دو امر حقیقی و عینی باشالد، مرل آتش و حرارت که نسالبت به یکدیگر ضالرورت بالقیاس دارند، و گ

تواند آثار درونی و بیرونی و پیامدهای فردی و اجتماعی خاصالی هم داشالته باشالد. به هر باشالد. روشالن اسالت که فعل انسالان از آن جهت که پدیدٔه خاصالی اسالت می

یابیم، مرال  اگر مطلوب انسالان رسالیدن به قرب الهی باشالد طه ضالرورت بالقیاس میها رابسالنجیم، بین آنحال، فعل اختیاری انسالان را وقتی با آثار مترتب بر آن می

ایم که تحقق این هد  بدون انجام افعال اختیاری خاصالی ممکن نیسالت، در  و او بخواهد به آن هد  دسالت یابد، و از طرفی، به هر طریقی )عقل یا شالرع( فهمیده

توانیم به صالالورت یک قضالالیٔه اخالقی بیان کنیم که فعل ن افعال، رابطه ضالالرورت بالقیاس اسالالت. و این را میشالالود که بین آن هد  و انجام ایاین صالالورت گفته می

ق اباید  اسالالالت و می
َّ
گوییم: ابرای تحقق آن معلول )قرب الهی( باید آن کار خای را انجالام داد . یا مرال  اباید راسالالالت گفالت  که مفالاد آن، بیالان مزبور در آن، متعل

گفتیم که مرال  ابرای پیدایش  گویی و قرب الهی )کمال مطلوب انسالان( برقرار اسالت. درسالت به همان معنایی که در علوم تجربی میبین راسالتضالرورتی اسالت که 

 (1391آب باید اکسیژن و هیدروژن را با نسبت خاصی با هم ترکیب کرد  )به نقل از: رحیمی،  

شالود در مقابل قرآن و سالنت که باشالد. اما از آنجا که عقل یک ابزار بشالری محسالوب میبی به حکم شالرع می. از دیدگاه شالیعه عقل یکی از منابع چهارگانه دسالتیا2

تواند رسالانند آیا این ابزار بشالری هم میهای الهی، مسالتقال  فقیه را به حکم شالرعی میابزار الهی و وحی هسالتند، این پرسالش مطرح اسالت که همان گونه که ابزار 

. کارآیی ۲. کارآیی استقاللی  ۱دسالت یابد یا آنکه نیازمند واسطه است  عقل در حوزٔه احکام و استنباط احکام شرعی، دو کارآیی دارد؛   بدون واسالطه به حکم شالرع

رایی کم، و کاغیراسالتقاللی کارآیی اسالتقاللی یا عقل منبعی، یعنی عقل در ردیف و در کنار منابع دیگر )قرآن و سالنت( یک منبع مسالتقل اسالت برای اسالتخراج ح

کارآیی اسالتقاللی عقل خود به دو نوع اسالت: اول، مسالتقالت   . غیر اسالتقاللی یا عقل ابزاری یعنی عقل به عنوان ابزاری برای اسالتخراج حکم از منابع دیگر اسالت

یعنی احکامی که عقل بدون دخالت و کمک گرفتن از شالرع، درک کرده و صال را و کبرای قیاس، هر دو عقلی   عقلیه؛ دوم، غیرمسالتقالت عقلیه.  مسالتقالت عقلیه

 .نتیجه: عدل واجب شالالرعی اسالالت .سالالازد کبرا: آنچه عقال  الزم اسالالت، شالالرع آن را واجب می .هسالالتند مرل حکم به ُحسالالن عدل: صالال را: عدل عقال  نیکوسالالت

کند و به عبارتی صال رای قیاس، شالرعی و کبرای قیاس، عقلی اسالت؛ ها را درک و بیان میبا توجه به حکم شالارع آن یعنی احکامی که عقل غیرمسگتقالت عقلیه

 واجب اسالت صال را: نماز واجب شالرعی اسالت. مرل: وجوب مقدمه.
 
 واجب   .کبرا: هر عملی که واجب شالرعی اسالت مقدماتش هم شالرعا

 
نتیجه: مقدمات نماز شالرعا

 ۲۰/۲/۹۸( تاریب برداشت /http://wiki.ahlolbait.irدانشنامه اسالمی مدخل مستقالت عقلیه. )به نقل از: وبگاه  است.

http://wiki.ahlolbait.ir/
http://wiki.ahlolbait.ir/
http://wiki.ahlolbait.ir/
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رو تربیت اخالقی خود موضالوعیت خواهد داشالت و نسالبت های اخالقی اسالت و ازاینپایٔه تربیت اخالقی درک عقالنی ارزش

شالالده در تربیت  یا همان محاط 2عموم وخصگگوم مطلن خواهد بود نه1وجهعموم و خصگگوم منتربیت اخالقی و دینی 

 دینی. بدین معنا که تربیت دینی اعم از تربیت اخالقی نیست.

ای ببرد؛ یعنی باله  هالای اخالقی بهرهتوانالد از نظریالٔه مطلق بودن ارزششالالالده در تربیالت دینی نمیتربیالت اخالقی محالاط

های الله مطلق یا نسالالبی بودن ارزششالالود. یکی از مسالالائل مهم در فلسالالفه اخالق، مسالالگرایی اخالقی نزدیک مینسالالبیت

های اخالقی اسالت. اگر  های باسالابقه نظریه مطلق بودن ارزشاخالقی اسالت. در پاسالب به این پرسالش فلسالفی یکی از نظریه

 از های اخالقی امری درون های اخالقی مطلق هسالالالتند، در نتیجه ارزشبپذیریم که ارزش
 
دینی نخواهند بود؛ یعنی صالالالرفا

های اخالقی  هایی از ارزشهای اخالقی )حداقل بخشدینی درک و فهم شالالود با این توضالالین که اگر ارزشهای  طریق آموزه

های های نامشالروط و ارزشها را به دو دسالته ارزش( آن ۱۳۷۹نامد و باقری)می  3های مخدوم( آن را ارزش۱۳۷۷که سالروش)

توان  نی و مکانی و فرهنگی خاصالی ندارند. لذا می( امری مطلق هسالتند که وابسالتگی به شالرایط زماکندمیبخش    4مشالروط

ها، ادیان ها، فرهنسها و مکان دینی نیسالتند؛ بلکه به صالورت نامشالروط به همٔه زمان های اخالقی امری درون گفت که ارزش

اخالقی را  هایها با عقل خود یا هر توانایی دیگر این ارزشها و مکان ها در همٔه زمان تسالالالری اسالالالت و انسالالالان و جوامع قابل

شالده از ناحیه دین بدانیم و به تبع آن  دینی و تأسالیسهای اخالقی را امری درون اند. اگر ارزشدرک و فهم کرده و عمل نموده

هالای اخالقی مخالدوش  هالای اخالقی را موکول باله فهم درون دینی نمالاییم، موضالالالع اطالق ارزشدرک و فهم و عمالل باله ارزش

یی که خارج از آن دین هسالالتند و باورهای دینی دیگری دارند، محملی برای دعوت و توجیه هاویژه برای انسالالان شالالود. بهمی

های مطلق  رو، بر اسالالاس این مقدمات نیز تربیت اخالقی بر بنیاد ارزشهای اخالقی وجود نخواهد داشالالت. ازایناین ارزش

 درون 
 
 توانند محاط در تربیت دینی باشد. دینی نیستد و نمیاخالقی لزوما

 
(. تر( باشالد و از جهتی اخص )محدودتراسالت که هر یک نسالبت به دیگری از جهتی اعم )کلی  عموم و خصگوم من وجه. بین دو مفهوم کلی، در صالورتی رابطه  1

یا به عبارت دیگر، این دو مفهوم کلی، افراد مشالترکی داشالته باشالند و هر یک نیز دارای   ها(کند)نه بر همه آناز افراد دیگری صالدق می بعضگییعنی هر کدام، بر 

های اربعه:  دخل نسالالبتمانند نسالالبت میان انسالالان و سالالیاه.)به نقل از دانشالالنامه رشالالد: م. افرادی مخصالالوی خود باشالالند که با افراد آن یکی مشالالترک نیسالالت

http://daneshnameh.roshd.ir 20/2/98( تاریب برداشت 

ها بر تمام افراد دیگری صالادق باشالد. به سالخن دیگر، فقط یکی از بر قرار اسالت که فقط یکی از آن عموم و خصگوم مطلن. بین دو مفهوم کلی در صالورتی رابطه  2

گیرد؛ اما آن دیگری تمام قلمرو و مفهوم اول را شالامل نمی شالود؛ بلکه فقط بعضالی از مام قلمرو آن را در بر میکند و تاین دو مفهوم بر تمام افراد دیگری صالدق می

در حقیقالت، یکی از این دو مفهوم کاله اعم از مفهوم دیگر اسالالالت، تمالام افراد مفهوم دیگر را شالالالامالل بوده و مصالالالادیق دیگری نیز غیر از آن  .گیردآن را در بر می

 20/2/98( تاریب برداشت http://daneshnameh.roshd.irهای اربعه:  ان و انسان. )به نقل از دانشنامه رشد: مدخل نسبتمانند حیو .دارد

ها برای زندگی هسالالتند و به تعبیری آداب های خادم هسالالتند که این ارزشها ارزشهاسالالت و در مقابل این ارزشهای اصالالیل و نابی که زندگی برای آنارزش .3

 (1377اند؛ یعنی تابع شرایط هستند. )سروش،  مقام

هایی هسالالتند که محدود به حدود هسالالتند؛ مانند  های مشالالروط ارزشهای مطلق هسالالتند که تابع زمان و مکان نیسالالتند. ارزشهای نامشالالروط ارزش. ارزش4

ها نیز در هر زمانی و مکانی ارزش  های تحقق داشالته باشالد آنراسالتگویی که ارزش بودن آن تابع برخی حدود و شالروط اسالت. در صالورتی که این شالروط این ارزش

 (1379شوند. )باقری، محسوب می
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های اخالقی پیشالالادینی نیز از دالیل مهم دیگری اسالالت که تربیت اخالقی محاط در تربیت دینی را به وجود ارزش 

دار بشالری اسالت. وظیفه های ریشالهکشالد. دالیل عقلی و نقلی برای این مدعا وجود دارد. علم کالم یکی از دانشچالش می

هالایی کاله در علم کالم مطرح بوده و موجالب  ی از پرسالالالشعلم کالم موجاله کردن تعالالیم یالک دین باله روش فلسالالالفی اسالالالت یک

توان  های زیادی اسالت این پرسالش اسالت که: ابه چه دلیل خدا باید پرسالتیده شالود   به بیان دیگر: ابه چه دلیلی میبحث

ها را به پرسالالتش خداوند دعوت کرد   مناقشالالاتی و اختال  نظرهایی در پاسالالب به این پرسالالش موجود اسالالت. یکی از انسالالان 

ورزی شالالالده اسالالالت، دلیالل اخالقی  الیلی کاله در علم کالم برای ضالالالرورت پرسالالالتش خالداونالد و ورود باله سالالالاحالت دین و دیند 

که  کندمیو ما را دعوت    کندمیدانی  حکم اوجوب)ُحسالن( شالکر منعم  اسالت. براسالاس این دیدگاه، اصالل اخالقی اسالپاس

شود که پس اخالقی است که از او اطاعت کنیم. یجه گرفته میرود و نتخدا را بپرستیم و در ادامه، استدالل به این سمت می

شالالود. در این راسالالتا از پیامبر  ورزی اسالالتفاده میمرابٔه امری خارج از دین برای دعوت به سالالاحت دینیعنی ارزش اخالقی به

را سالالپاس نگوید    فرماید: و آن کس که مردماسالالت که میاکرم )صالاللوات الله علیه و آله( حدیری به همین مضالالمون نقل شالالده

  و1خداوند را سپاس نگزارد

که موجودی با این اوصالا     کندمیبه سالخن دیگر اگر کسالی از منظر اخالقی به خداوند بنگرد، وجدان اخالقی او حکم 

ی    ۱۳۹۵. )فنایی،  کندمیعنوان امری اخالقی توجیه ها شالالایسالالتٔه پرسالالتش اسالالت. چنین حکمی، پرسالالتش را بهو ویژگی

. پرسالتشالی که سالپاسالمندانه از 2نامد( این همان پرسالتشالی اسالت که امام علی )علیه السالالم( آن را پرسالتش آزادگان می۱۹۳

 گیرد.  ذات باری صورت می

گیریم. در کتاب  داری قرار میهای اخالقی )مطلق( در سالالالاحت و سالالالپهر دینابراین از مسالالالیر پذیرش اخالق و ارزشبن

فرماید: اعقل چیزی است که به اصالول کافی از امام جعفر صادق )علیه السالم( روایتی دربارٔه کارکرد عقل وجود دارد که می

این کارکرد عقل که در کالم معصالوم )علیه    3شالود. به دسالت آورده می  شالود و بهشالتوسالیلٔه آن، خداوند رحمان پرسالتیده می

بن اعمال  السالالم( آمده  
ُ
اسالت، همان کارکرد عقل عملی اسالت. عقل عملی، عقلی اسالت که با آن نیک و بد یا همان ُحسالن و ق

داوند اسالالت. روایت شالالود. عقل عملی که کارکرد اخالقی دارد بسالالتر و روشالالی برای شالالناخت و پرسالالتش خو امور شالالناخته می

فرمایند اکسالی که مروت ندارد، دین ندارد و کسالی که عقل اسالت که می  دیگری باز از امام صالادق)علیه السالالم( نقل شالده
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کنند و این عبادت بردگان  پرسالتند و این پرسالتش بازرگانان اسالت. گروهی او را از روی ترس عبادت میفرماید: گروهی خدا را برای چشالم داشالت، میالسالالم می

( به نقل از وبگاه موسالساله تحیقات و معار  اهل 237، حکمت  510پرسالتند و این پرسالتش آزادگان اسالت )نهج البالغة، ی مندانه میاسالت، و گروهی او را سالپاسال

 2/98/  10( تاریب برداشت  http://ahlolbait.irعلیهم السالم )البیت 

الرحمن واکتسالالب   محمد بن إدریس، عن محمد بن عبد الجبار، عن بعض مصالالحابنا رفعه إلی مبی عبد الله علیه السالالالم قال: قلت له: ما العقل  قال: ما ُعبد به .3

 30/1/98( تاریب برداشت onlinelibrary.comhttp://shiaبه نقل از وبگاه مکتبه الشیعه )  11صفحه   1الکافی  ج  .به الجنان

http://ahlolbait.ir/
http://shiaonlinelibrary.com/
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داری و پرسالالتش خداوند یک اصالالل داری اسالالت. مرجع دینیعنی عقل منشالالاا مروت و مروت پایه دین  1ندارد مروت ندارد.

  بنابراین شالالواهد 2فرمایید: اهر کس که خرد ندارد دین نداردعلیه( میاللهاکرم)صالاللواتاخالقی با نام مروت اسالالت. پیامبر  

داری مسالتلزم  توان چنین برداشالت نمود که ورود به سالاحت دینتعالی الزم اسالت میاگر مرجعیت اخالق برای پرسالتش حق

 ورود به ساحت اخالقی است.  

اسالالت که اخالق مسالالتقل و پیشالالادینی مفرود نیز هسالالت. پیامبر   دینی وجود دارد که حاکی از آن برخی شالالواهد درون  

. در واقع بر اسالالاس این روایت، یک نظام 3فرمایید: من برای اخالق مبعوح شالالده امآله( نیز در روایتی میوعلیهالله)صالاللوات

ن اسالالت که اخالق و  اسالالت. یک برداشالالت از چنین روایتی ایاخالقی وجود داشالالته اسالالت و پیامبر برای آن بر انگیخته شالالده

طبق روایت مشالهور   -های آن تأسالیس دین نیسالت و پیامبر )صاللوات الله علیه و آله( آن را نه ایجاد بلکه تائید و تأکید و  ارزش

 است. کامل کرده -  4استدیگری که از اهل سنت نقل شده

مود که گروهی از جوانان خیرخواه توان به پیمان احلف الفضالالول  در دوران جاهلیت نیز اشالالاره ناز منظر تاریخی، می

اسالت. بعدها برای گسالترش خیر در جامعه هم پیمان شالدند و مهم این که رسالول گرامی اسالالم در جوانی عضالو این گروه بوده

کرد، ازجملاله فرمود: ا درخالانالۀ عبالداللاله جالدعالان شالالالاهالد پیالامبر اکرم )صالالاللوات اللاله علیاله و آلاله( از این پیمالان، باله نیکی یالاد می

کنم. یعنی حاال نیز به عهد و  مرا به آن پیمان دعوت کنند قبول می -پس ازبعرت به پیامبری   -شالالدم که اگر حاال هم پیمانی 

 های اخالقی خارج از دین نیز اعتبار و ارج دارند.دهد که ارزش . این روایت نشان می5پیمان خود وفادارم

عرد کردم مردم  )علیه السالالم(  او میگوید به امام باقرقل شالده اسالت: روایت دیگری از صالحابه امام باقر)علیه السالالم( زراره ن

کنند که وبرترین و باشالرافت ترین شالما در جاهلیت، برترین و باشالرا  ترین شالما در اسالالم اسالتو ]آیا درسالت  از پیامبر نقل می

کنیالد. بالاشالالالرافالت ترین در جالاهلیالت، گوینالد ولی منظور آن نیسالالالت کاله شالالالمالا فکر میکننالد [ امالام فرمود: راسالالالت مینقالل می

 
   1395به نقل از فنایی،    382صفحه    68بحار االنوار، جلد  1
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شالود، اسالالمش  وش همسالایه ترین، و کم آزارترین بودند، چنین کسالی وقتی مساللمان میبخشالنده ترین، خوش خلق ترین، خ

 .1جز خیر برایش ندارد

هم چنین روایت مشالهور امام حسالین )علیه السالالم( در روز عاشالورا خطاب به لشالگریان خصالم فرمود که: وای پیروان ابو 

عنوان یک ارزش اخالقی  ت نیز چنین اسالالت که آزادگی به. مضالالمون این روای2سالالفیان، اگر دین ندارید الاقل آزاده باشالالیدو

  مستقل از دین و دینداری است داشتن چنین صفتی اخالقی نیازه به باورها و ایمان دینی ندارد.

روایت دیگری از امام کاظم )علیه السالالالم( در این زمینه در اصالالول کافی باب عقل و جهل نقل شالالده اسالالت که بسالالیار  

سالت. از ایشالان نقل شالده اسالت که خداوند دو حجت)راهنما( برای انسالان قرار داده اسالت یکی مناسالب این فضالای بحث ا

توان  از این روایت می  3حجت ظاهری که پیامبران و ائمه )علیهم السالالم( هسالتند و دیگری حجت درونی که عقول هسالتند.

چنین برداشالالالت کرد که اخالق عقلی و اخالق نقلی یا دینی هر دو از منشالالالا واحدی هسالالالتند. اما ازدو مجرا در زندگی بشالالالر 

 یابند.  جریان می

داللت این شالواهد چنین اسالت که،درک و فهم اخالقی باب ورود به سالاحت دین و دینورزی اسالت. بدون درک و فهم اخالقی،  

فرمایید: و خوش اخالق باشالالد زیرا خوش اخالق ترین کامل محقق نمی شالالود. پیامبر اکرم )صالاللوات الله علیه( میدینورزی 

دهد. این .و در هر صالالورت بر اسالالاس این نگاه و دیدگاه، اخالق ما را در سالالاحت دین قرار می4مردم دینش هم نیکو تر اسالالت

ا اخالق. درسالت برعکس ورود به سالاحت دینداری یعنی تشالدید ُبعد  بدان معنا نیسالت که ورود به سالاحت دینداری یعنی وداع ب

ورز. در واقع دین داران واقعی از سالالالاحالت اخالق جهش نمی کننالد بلکاله از آن مسالالالیر وارد سالالالاحالت دین اخالقی زنالدگی دین

مورد تایید    در عین حال ورود به سالالاحت دین نیز به معنای گذر از اخالق نیسالالت چه این که همین نظام اخالقی  5شالالوند.می
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 12/2/98(  تاریب برداشت http://shiaonlinelibrary.com( به نقل از: وبگاه مکتبه الشیعه )16
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، اخالقی و دینی .  سالورن کی یر کگارد فیلسالو  دانمارکی و از پیشالروان  فلسالفه اگزیسالتانسالیالیسالم مراتب هسالتی دار بودن آدمی  را به ساله مرتبه یا سالپهر  حسالی5

(. که سالالپهر نخسالالت زیسالالتن به هوای دل و جذب لذت و دوری از الم اسالالت، دومی زیسالالتن در سالالایه اصالالول و تکلیف  250:  1372)نقیب زاده، بخش کرده اسالالت  

های واال اسالالت و سالالومی روی آوردن به ایمان  و شالالورمندی عمیق نسالالبت به وجود متعالی اسالالت. از نظر وی ورود به سالالپهر دینی اخالقی و تعهد نسالالبت به ارزش

دهد های دینی ما نشان میهای اخالقی است. حضرت ابراهیم)ع( نماینده برجسته سپهر دینداری است.  اما شواهد مندرج در آموزهنوعی تعلیق ارزش مستلزم

الله علیه و آله   نماید. چنا نچه پیامبر صالاللواتهای اخالقی نیسالالت. انگیزه اخالقی شالالدن را نیز تشالالدید میکه ورود به سالالاحت دین و ایمان مسالالتلزم تعلیق ارزش

 فرمودند که هد  بعرت من اتمام اخالق بوده است.  یعنی دین عامل ربایش اخالق از زندگی نیست   

http://shiaonlinelibrary.com/
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شالوند. چنین معنایی در مبانی نظری ها به نوعی دینی میهای اخالقی توسالط دین آن ارزشدین نیز هسالت و با تایید ارزش

ها ناظر به همه سالندتحول بنیادین مورد توجه نیز قرار گرفته اسالت: ا نظام معیار اسالالمی مشالتمل بر ساللسالله مراتبی از ارزش

ها به لحاظ اهمیت و اولویت در یک سالطن و مرتبه نیسالتند بلکه پذیرش برخی از ه تنها همه آن ابعاد زندگی انسالان اسالت که ن

های اخالقی و اسالاسالی این نظام معیار دینی متوقف به شالناخت و انتخاب دین حق نیز نیسالت)زیرا عقل سالالم و فطرت ارزش

هالا را تالاییالد هر چنالد دین هم آن   کنالدمیکم  طور مسالالالتقالل حهالا بالهالهی فعالال در وجود هر انسالالالانی نسالالالبالت باله این گوناله ارزش

 (۱۳۱(.  )صادق زاده و همکاران ی  کندمی

داللت استدالل فوق برای بحث ما این است که اخالقی بودن مقدمه الزم )نه کافی(بر دینداری است لذا تربیت اخالقی 

بر تربیت اخالقی محاط در تربیت   های اخالقی پیشالالادینی رّدیاعم از تربیت دینی اسالالت. بنابر این شالالواهد پذیرش ارزش

 دینی است.  

توان برای دفاع از اسالتقالل تربیت اخالقی از تربیت دینی و رّد تربیت اخالقی محاط شالده در تربیت دینی برخی اما می

پیالامالدهالای آن را نیز بررسالالالی و نقالد نمود. محالاط کردن تربیالت اخالقی در تربیالت دینی یعنی دینی کردن هماله ظرفیالت اخالق،  

هالا هم شالالالود کاله گروهی از آحالاد جالامعاله کاله دینالدار نیسالالالتنالد یالا ایمالان مالذهبی متزلزلی دارنالد در وظالایف اخالقی آن وجالب میم

های اخالقی وجودشالان معطل مانده و رشالد ننماید و لذا کج رفتاری اخالقی در جامعه رشالد پیدا تزلزل ایجاد شالود. ظرفیت

ت با طنی _ به تعبیر امام کاظم)علیه السالالالم(_ در حیات بشالالر معطل . به سالالخن دیگر ظرفیت راهنمای درونی یا حج1کند

خواهالد مالانالد در حالالی کاله نوسالالالان در بالاور و ایمالان مالذهبی نبالایالد موجالب نوسالالالان در گرایش باله اخالق و رفتالارهالای اخالقی و 

 گیری از ظرفیت حجت باطنی شود.  بهره

نماید. مهم ترین ربیت اخالقی مشالالکالتی را ایجاد میاز منظر تربیتی هم این موضالالع و رویکرد در صالالورتبندی اهدا  ت

به تربیت اخالقی تحمیل شالده اسالت.   حصگر روشگیخیزد. این اسالت که به نحو ضالمنی  مشالکلی که از ناحیه این رویکرد بر می

نماید یعنی از طریق اطالع رسالالانی به یعنی روش تربیت اخالقی را منحصالالر به آگاهاندن متربی از محتوای اخالقی دین می

مومنان از حالل و حرام خداوند و یا اعمال محبوب و نا محبوب خداسالت. که طبق آنچه که در صالورت اهدا  آمده اسالت این 

های مرتبط با آن، مانند تقلید و الگو  شالالالود یا از روشان و عمل معصالالالومین )علیهم السالالالالم( نقل و شالالالناخته میمحتوا از زب

تواند مورد اسالتفاده قرار گیرد. اما ویژه در جوامع دینی میشالود. اگرچه این روش در تربیت اخالقی بهپردازی بهره گرفته می

خیزد؛ دسالت نظام تربیتی بر عرضاله منی از رویکرد تدوین اهدا  بر میطور ضالهای تربیت اخالقی که بهمنحصالر کردن روش

های دیگری که در حوزه ادبیات تربیت اخالقی تا کنون تجربه شالده اسالت و به نوعی اثر بخش هم بوده اسالت، و کاربرد روش

 
های  موجود در خصالالوی وضالالعیت اخالقی جامعه این گونه اسالالت که ارتباط و اتصالالال کامل بین دین و اخالق موجب شالالده اسالالت که در شالالرایط . برخی تحلیل1

( گروهی نیز بر این 1389ینی گروهی از مردم تزلزلی به وجود امده اسالالت در رفتار اخالقی این گروه تزلزل ایجاد شالالده اسالالت. )زمانیان،  کنونی که در باورهای د

معه توسالعه  های دینی( اخالق عقلی را در جاباورند  به سالب ت ییر ذائقه دینداری  بسالیاری از آحاد جامعه بهتر اسالت به جای اخالق تعبدی )اخالق متکی بر انگیزه

 (  1387دهیم با شرایط امروزی متناسب تر خواهد بود و کیفیت حیات اجتماعی ما بهتر خواهد شد. )دبا ، 
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قی تبیین و تجربه  های ثمر بخشالالالی در تربیت اخالنماید. در حالی که در منابع سالالاللف و خلف تربیت اخالقی روشتنس می

   اند.شده

از سالالوی دیگر این سالالبک هد  نویسالالی برای سالالاحت تربیت اخالقی، موجب خواهد شالالد که تربیت اخالقی به حوزه 

های یادگیری نسالبت به تربیت اخالقی حسالاسالیت آنچنانی نداشالته باشالند.  یادگیری قران و دینی موکول شالود و دیگر حوزه

هم به دنبال خواهد داشالالت. این حصالالر موضالالوعی بر خال    وزه یادگیری(حصگگر موضگگوعی)حیعنی عالوه حصالالر روشالالی،  

( پنج شالایسالتگی اسالاسالی تعریف شالده اسالت که ۱۵درسالی ملی )ی  درسالی ملی اسالت. در سالند برنامهمنویات سالند برنامه

ور در عبارتند از: عقل، اخالق، ایمان، عمل و علم. داللت این تقسالیم بندی چنین اسالتی که شالایسالتگی اخالق نباید محصال

توان چنین نتیجاله گرفالت کاله چنین رویکردی در صالالالورت بنالدی اهالدا  اخالقی، بر یالک حوزه یالادگیری بالاشالالالد. از این رو می

  درسی ملی نیز هست.خال  منویات سند برنامه

برنالاماله تربیالت دینی در برخی  و محالاط در  تربیالت اخالقی محصالالالور  یعنی  باله اخالق  هالای وزارت آثالار چنین نگالاهی 

( در راسالالتای ۹۵-۱۲وپرورش بخش معاونت پرورشالالی )ی وزارت آموزش  ۹۸ش نیز هویداسالالت. در برنامه سالالال  وپرورآموزش

سالند تحول بنیادین یعنی: ا تدوین برنامه عملیاتی برای ترویج و تقویت مسالتمر و تحکیم فضالایل اخالقی   ۱  -۲تحقق راهکار  

یتی با تأکید اولویت کرامت و عزت نفس، شالجاعت، حیا و های آموزشالی و تربدرمحیطهای تربیتی با اسالتفاده از تمام ظرفیت

ان تمرکز دارد؛ برنامه آموز دانشهای تحصالیلی  که بر تربیت اخالقی  عفت، صالداقت، مسالالولیت پذیری، و نظم در تمام دوره

هالای هان و دور آموز دانشهالای مکمالل و فوق برنالاماله جهالت غنی سالالالازی اوقالات فراغالت  ای بالا عنوان:اطراحی و اجرای فعالالیالت

های یادگیری و تربیت  تعریف شالالالده اسالالالت. ذیل این برنامه معاونت  های درسالالالی حوزهمختلف تحصالالالیلی بر اسالالالاس برنامه

 پرورشی دو فعالیت به شرح زیر برای تحقق راهکار و برنامه فوق تعریف کرده است: 

 ، استان وکشوریان و فرهنگیان در مسابقات قران و عترت در چهار سطن مدرسه، منطقهآموز دانششرکت   •

 ان جهان اسالم.  آموز دانشبرگزاری مسابقات بین المللی قران کریم  •

ان آمده اسالالالت از اخالق و تربیت اخالقی  آموز دانششالالالود که در برنامه ای که ذیل راهکار توسالالالعه اخالقی  مالحظه می

نشالالده اسالالت. مهمتر این که ذکری به میان نیامده اسالالت و هیو فعالیتی که مسالالتقیم به این سالالاحت مرتبط باشالالد طراحی 

های قرانی شالده اسالت. گویی فرد بر این اسالت محدود و محصالور در فعالیتاند های که ذیل این برنامه تعریف شالدهفعالیت

مسالابقات قرائت قران و مسالابقات قران و عترت موجب رشالد اخالقی خواهد شالد. در واقع این شالاهدی اسالت بر مدعای فوق  

  .کندمیاری تربیت اخالقی، حصر موضوعی هم ایجاد که چنین رویکردی در هد  گذ

 بندی و پیشنهادجمع
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(.  ۱۳۸۸، 1تواند ارتباط داشالته باشالد. نخسالت از بعد محتوایی و پشالتوانه ای)خسالرو پناهدین با اخالق از دو جهت می

های اخالقی و تبیین و براسالاس این دیدگاه،اگر این موضالع پذیرفته شالود که از بعد محتوایی اخالق، عقل در شالناخت ارزش

 فراتر از دایره تربیالت دینی قرار تربیگت اخالقیهالا نقش دارد و دین در این بالاره نقش تالاییالدی دارد، رهیالافالت  توجیاله آن 
 
مالاهیتالا

بنیاد هسالالتند و تربیت اخالقی در عین این که با دین مرتبط )مشالالروط و نا مشالالروط( عقلهای اخالقیگیرد زیرا که گزارهمی

تربیت شالوند، یعنی مورد تایید دین هسالتند، به نحو مسالتقل و جدا از دین هم موضالوعیت دارند. از این رو در مقام تربیت، می

دعوت افراد برای ورود به سالالاحت اخالقی   نیز صالالورت گیرد، زیرا اسالالتدالل برای  تربیت دینیتواند مسالالتقل از  می  اخالقی

 نیازمند ارتباط با تعالیم دین و حتی ایمان دینی نیسالت. اما برای ورود به سالاحت تربیت دینی نیز تربیت اخالقی  
َ
زندگی لزوما

های این بحث توجه و تأکید بر چگونگی تربیت دینی نیز هسالالت. تربیت  شالالروع مناسالالبی خواهد بود. درواقع یکی از داللت

های یاددهی یادگیری تشالدید و ت لیظ دینی تربیتی اخالق مدارانه خواهد شالد. لذا هر قدر کیفیت تربیت اخالقی در محیط

 گردد. زمینه مناسب تری برای تربیت دینی فراهم خواهد آمد.  

لیم دینی و هالای تربیتی، تعالابالا وجود این، مالدعالای تقالدم تربیالت اخالقی بر تربیالت دینی و ضالالالرورت توجاله باله آن درمحیط 

نماید. رضایت خداوند و دوری  نماید و در واقع از اخالق پپشتیبانی میبودن دینداران را تشدید میباورهای ایمانی، اخالقی  

از عقاب الهی دو عامل مهم برای ایجاد انگیزه مومنان به انجام عمل اخالق قابل تصالور اسالت. عالمه طباطبایی در جلد دوم  

های اخالق انبیا و اخالق  پردازد و در آن از دو نوع سالبک اخالقی دینی با عنوان ین مکاتب اخالقی میتفسالیر المیزان به تشالر

در اخالق انبیا، شالوق به بهشالت و بیم از جهنم)سالعادت اخروی( انگیزه اعمال اخالقی اسالت و در اخالق   کندمیقرانی بحث  

ای ورود باله سالالالاحالت اخالقی زنالدگی نیالازمنالد عبور از ( یعنی بر ۳۱۲ی  ۱۳۷۵قرانی محبالت و عشالالالق باله خالداونالد.)طبالاطبالایی، 

 ورزی و انکار دین نیستیم. بلکه دین متقابال  در توسعه اخالقی رفتار جامعه نقش داشته باشد.ساحت دین

توان چنین نتیجه گرفت که تربیت اخالقی را نباید در تربیت دینی محاط کرد. بلکه درسالت  در مجموع از دالیل فوق می

آن برای تقویالت سالالالاحالت دینالداری حیالات دارد بالایالد  چنین نقش ارزنالدهبرعکس باله دلیالل اهمیتش در منالاسالالالبالات اخالقی و هم

ای کاله در تمالامی تجالارب یالادگیری  گونالهورد مالحظاله قرار داد. بالهصالالالورت محیط بر سالالالایر از تجالارب یالادگیری در مالدرسالالاله مباله

های اخالقی بر چگونگی  های مختلف یادگیری در مدرساله اخالق حضالور پررنس و جدی باید داشالته باشالد. حتی مالکحوزه

قی را در های اخالآموزان  ارزشهای یادگیری حاکم، جاری و سالاری باشالد از این طریق دانشمناسالبات یادگیری در فرصالت

کنند. این کار به غنای محیط برای توسالالعه درک و فهم اخالقی و بالم ل درک و ای خود درک و فهم میتجربه زندگی مدرسالاله

. بنالابراین دلیالل، حالد زدن باله تربیالت اخالقی از طریق محالاط کردن آن در تربیالت دینی کنالدمیآموزان  کمالک  فهم دینی دانش

 بندی دیگری انجام شود. که برای اهدا  اخالقی در این ساحت صورت سودمند نیست. از این رو الزم است

 

 
 /https://rasekhoon.net/article/show/865250  20/2/98. به نقل از وبگاه راسخون، تاریب برداشت  1
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 منابع  

( کتاب شالناخت اخالق اسالالمی،  ۱۳۸۶احمدپور، مهدی؛ اسالالمی، محمد تقی؛ عالم زاده نوری، محمد؛ علیزاده، مهدی )

 قم: پژوهشگاه علوم و فرهنس اسالمی.  

 ۱( امکان، معنا و سازواری در اخالق و تربیت اسالمی. مجله تربیت اسالمی، شماره ۱۳۷۹باقری، خسرو)

قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشالالر  .(، مسالالائل جدید کالمی و فلسالالفه دین، چا  اول۱۳۸۸خسالالرو پناه، عبدالحسالالین؛ )

 صطفی)ع(.م

 .  ۳۰( ترابط دین و اخالق: نظریه استاد مصباح. کتاب نقد. شماره ۱۳۸۳خسرو پناه، عبدالحسین)

 ( فلسفه اخالق. انتشارات دانشگاه پیام نور.۱۳۹۲خوای، امیر و همکاران )

 ( اخالق در عصر مدرن.تهران: سخن.  ۱۳۹۱داوری اردکانی، رضا.)

 ( تربیت اخالقی بر بنیاد نظریه ارزش شناسی عالمه طباطبایی. انتشارات بهریار. ۱۳۹۳حسنی، محمد)

ی و اکرری؛مجله کیان شماره۱۳۷۷سروش، عبد الکریم)
ّ
 ۹-۱صص   ۴۱(دین اقل

 ( عقل در اخالق از نظر غزالی و هیوم. قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۸شیدان شید، حسنعلی)

 درسی ملی.( سند برنامه۱۳۹۱وپرورش )شورای عالی آموزش

سالالالال سالالالوم، شالالالماره دوم، بهار ( الزامات اخالقی از دیدگاه ایت الله مصالالالباح. مجله معرفت اخالقی  ۱۳۹۱رحیمی، نرگس)

   ۰۵ال   ۷۲، صفحه ۱۳۹۱

 ۱۳۶-۱۱۱ی۵۸ژوهشنامه. شماره های اخالقی در ایران. مجله پ( علت شناسی اسیب۱۳۸۹زمانیان، علی)

 ۱۶-۶. صص  ۱۳و  ۱۴های ( بررسی جامعه اخالقی. مجله آیین. شماره۱۳۸۷دبا ، سروش)

 . ترجمه محمد تقی مصباح یزدی، قم: دارالعلم.۳( تفسیر المیزان جلد ۱۳۴۶طباطبایی، محمد حسین )

 . ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم: دارالعلم.۲( تفسیر المیزان جلد ۱۳۷۵حسین )طباطبایی، محمد  

( مبانی نظری تحول بنیادین در نظام ۱۳۹۰صالالالادق زاده علیرضالالالا.؛ حسالالالنی، محمد؛ احمدی، آمنه؛ کشالالالاورز، سالالالوسالالالن)

 وتربیت رسمی و عمومی ایران. شورای عالی انقالب فرهنگی.تعلیم

 ( دین در ترازوی اخالق. تهران: انتشارات صراط. ۱۳۹۵فنایی، ابولقاسم )
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 ( فلسفه اخالق. ترجمه هادی صادقی. تهران: انتشارات طه.۱۳۸۳فرانکنا، ویلیام)

 ( در آمدی به فلسفه. تهران انتشارات طهوری.  ۱۳۷۲نقیب زاده، میر عبدالحسین)

 .  ۱۳۹۸( برنامه وزارت آموز ش و پرورش در سال ۱۳۹۸وزارت آموش و پرورش )

 منابع روایی 

 ۴۹، ی  ۴۵بحاراالنوار، ج 

 ۳۸۲صفحه   ۶۸بحار االنوار، جلد 

 ۲۹۴-۲۹۳، ی۷۰بحار، ج

 ۱۱و   ۱۶صفحه   ۱کافی جلد  

 ۹۶۰۱۹حدیث   -سنن البیهقی

   ۷۲۳، حکمت ۰۵۱نهج البالغة، ی  

 نسخه الکترونیکی، مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان.  ۶۷۲۴و   ۰۱۰۲و   ۰۱۰۱نهج الفصاحه حدیرهای شماره: 

 ۱۲:۴۷۱-وسائل الشیعه

 های مورد استفاده:وبگاه

https://fa.shafaqna.com/news 

https://rasekhoon.net/article/ 

http://shiaonlinelibrary.com 

http://article.tebyan.net 

http://ahlolbait.ir 

http://daneshnameh.roshd.ir 

http://wiki.ahlolbait.ir/ 

  

http://shiaonlinelibrary.com/
http://ahlolbait.ir/
http://wiki.ahlolbait.ir/
http://wiki.ahlolbait.ir/
http://wiki.ahlolbait.ir/
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 OECDوپرورش ایران با اسناد تحلیلی رویکرد اصالحگری آموزشی در سند تحول بنیادین آموزش هٔ مقایس 

 1احمد زندوانیان 

 چکیده

وپرورش ایران با رویکرد آموزشالالی در سالالند تحول بنیادین آموزش  هد  مقالٔه حاضالالر، مقایسالالٔه تحلیلی رویکرد اصالالالحگری

توسالالالعالاله   و  اقتصالالالالادی  همالکالالاری  سالالالالازمالالان  در  آموزشالالالی  حالالاضالالالر  می  (OECD)اصالالالالحگالری  پژوهش  روش  بالالاشالالالالد. 

، اسالالناد چاپی و منابع الکترونیکی در دسالالترس در هاپژوهشاسالالتنتاجی اسالالت؛ بدین صالالورت که به مطالعٔه  تحلیلیسالالندی

پرداخته شالد. در   OECDنیادین ایران از یک سالو و اسالناد مرتبط با اصالالحات آموزشالی منتشالرشالده از سالوی زمینٔه سالند تحول ب

مدار )توممان  گرایانه، فضالیلتدهد سالند تحول بنیادین ایران با رویکردی آرمان های حاصالل از مقایساله نشالان میمجموع، یافته

گویی،  انقالب اسالالالالمی تدوین شالالالده اسالالالت اما از کلی  هایهای اخالقی( با محوریت تحقق خواسالالالتهکردن دانش و ارزش

رو،  اینزدگی در اجرای سالالند در امان نمانده اسالالت. ازنویسالالی در متن سالالند و شالالتاببینانه و شالالعارگونهرویاپردازی غیرواقع

ل مانده سالالازی سالالند تحول را برای مجریان )مدیران و معلمان( دشالالوار سالالاخته زیرا حلقٔه اتصالالال نظریه و عمل م فوعملیاتی

بینانه و ملموس که برای مجریان تربیتی )معلمان و با رویکردی واقع  OECDاسالالت. در مقابل، اسالالناد اصالالالحگری آموزشالالی  

طوری کاله سالالالعی شالالالده امکالان ارزیالابی میزان تحقق اهالدا   تر اسالالالت تالدوین شالالالده اسالالالت. بالهتر و اجراییفهممالدیران( قالابالل

شالده مقایسالٔه میزان تحقق اهدا  اصالالحات های منتشالریسالر باشالد. گزارشها ماصالالحات با اسالتفاده از نشالانگرها و شالاخص

 دلیل بر این ادعاست.   OECDدر هر یک از کشورهای عضو سازمان  

 وپرورش، سازمان همکاری اقتصادی و توسعهاصالحگری آموزشی، سند تحول بنیادین آموزشوانگان کلیدی:  

 مقدمه

که به صالورت   Organization for Economic Co-operation and Development یا 2سالازمان همکاری اقتصالادی و توسالعه

این سالازمان قبل از آن هم وجود داشالت، اما  .میالدی تأسالیس شالده اسالت  ۱۹۶۱شالود در سالال  نامیده می OECD مخفف

 
 
 Organization for از حرو  اول کلمالات بود کاله OEEC کرد و نالام آن برای توسالالالعالٔه اقتصالالالادی اروپالا فعالالیالت می  صالالالرفالا

European Economic Cooperation  سالالاخته شالالده و هدفش بازسالالازی اروپا بعد از جنس جهانی دوم بود. اما با گسالالترش

های خود به کشالورهای غیراروپایی از جمله کانادا، مکزیک، ژاپن، کره، شالیلی و آمریکا، اسالاسالنامٔه آن اصالالح  حوزٔه فعالیت

عضالو دارد. کشالور چین، با وجودی که با این سالازمان    ۳۵در حال حاضالر این سالازمان،   .ت ییر پیدا کرد OECD شالد و نام آن به

کشالورهای عضالو سالازمان همکاری اقتصالادی و توسالعه، زمینه فعالیت خود را بسالیار    .نیسالتOECD  ، عضالوکندمیهمکاری 

 
 (09133230446)شماره موبایل   azand2000@yazd.ac.irدانشگاه یزد  -دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی -استادیار گروه علوم تربیتی  .1

 .www.bestanswer.infoپایگاه اینترنتی بهترین پاسب به نشانی   .2

mailto:azand2000@yazd.ac.ir
http://www.bestanswer.info/
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سالالالازی برای رشالالالد ینالهتوان باله کمالک باله ثبالات اقتصالالالادی، زممی OECD هالایانالد. از جملاله مالاموریالتگسالالالترده تعریف کرده

های سازمان همکاری اقتصادی اقتصادی و دموکراسی و ارتقاا رفاه اجتماعی در کشورهای عضو اشاره کرد. آمارها و گزارش

یید کشورهای عضو میو توسعه، معتبر محسوب می
ٔ
 .رسندشوند و به تا

   OECDاهدا  سازمان 

در مورد کشورهای عضو  و ا هد  در مورد کشورهای در حال    در حال حاضالر وظیفه و هد  این سالازمان به دو بخش اهد 

شود. در مورد کشورهای عضو، هد  سازمان رسیدن به حداکرر رشد و توسعٔه اقتصادی، باال بردن سطن توسعه   تقسیم می

اسالت؛ اما در های اقتصالادی، سالیاسالی و اجتماعی، برقراری تجارت آزاد و اشالت ال کامل زندگی، ایجاد ثبات پایدار در زمینه

مورد کشالورهای در حال توسالعه هد  سالازمان برقراری رابطٔه سالالم و دوسالتانه تعریف شالده اسالت. این سالازمان محیطی فراهم 

و مشالالکالت و  مسالالائلهای اقتصالالادی دیگر کشالالورها را با یکدیگر مقایسالاله کنند و یا برای ها بتوانند سالالیاسالالتآورده که دولت

تا بهترین تجربیات   کندمیهمچنین به کشالالالورها کمک    OECDحل بپردازند.  وجوی راههای عمومی به جسالالالتسالالالیاسالالالت

المللی هماهنگی ایجاد نمایند. بنابراین  های ملی و بینیگذارسیاستسالیاسالی کشالورهای مختلف را شالناسایی نمایند و بین 

 لیست کرد: 1مان همکاری اقتصادی و توسعهتوان اهدا  زیر را برای سازطور کلی میبه

 های اقتصادی کشورها به منظور تحقق بخشیدن به توسعٔه اقتصادی. هماهنگی سیاست۱

 . اشت ال کامل و ارتقای سطن زندگی در کشورهای عضو به همراه ثبات اقتصاد داخلی و خارجی۲

تصالالادی پایدار و اشالالت ال و باال رفتن سالالطن . کمک به توسالالعٔه اقتصالالادی کشالالورهای عضالالو جهت دسالالتیابی به رشالالد اق۳

 زندگی استانداردهای

 . حفظ ثبات مالی و برقراری تجارت آزاد کاال، خدمات و سرمایه۴

 . کمک به کشورهای در حال رشد۵

 .. انجام اقدامات اختصاصی دربارٔه آموزش، علوم و تکنولوژی، نیروی کار، کشاورزی و...۶

 اند از:عبارت  OECDهای موضوعات کاری و فعالیت

 ای، کشاورزی، صنعت و تجارتالف. حوزٔه اقتصادی: رقابت، رشد اقتصادی، توسعٔه شهری، روستایی و منطقه

 ب. حوزٔه اجتماعی: اشت ال، آموزش، جامعه و مسائل رفاهی، سالمتی و مهاجرت

 
    www.europeanstudies.blogfa.com. پایگاه اینترنتی مطالعات اروپا به نشانی 1

http://www.europeanstudies.blogfa.com/
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 گذاری، مالیات و سرمایه . حوزٔه مالی: بازارهای مالی، بیمه و بازنشستگی

 خواری و فساد، اصالح مقررات، مدیریت و حکمرانی عمومیت. حوزٔه حکمرانی: مبارزه با رشوه

 ح. حوزٔه نوآوری: دانش و تکنولوژی، اقتصاد اینترنتی و ابداع و نوآوری.

آموزشالالی  ت کنونی فرهنگیاز آنجا که یکی از عوامل اصالاللی رشالالد و توسالالعٔه آگاهی، مقایسالاله اسالالت مطالعه و مقایسالاله وضالالعی

های جامعه خودمان را بهتر مطالعه  دهد پیچیدگیهای بین المللی به ما امکان میکشالالورمان با کشالالورهای دیگر یا سالالازمان 

ترین راه تحقق امکان  رسالالالد عملی(. البته به نظر می۱۳۸۴، نیک سالالالیر،  اهنمم زفراسالالالکمتشکنیم )مقدمه مترجم بر کتاب  

هایی مانند علم، فناوری، تولید  های کنونی کشالالورمان در حوزههای بین المللی با شالالاخصتاندهمقایسالاله، اسالالتفاده از اسالال

 وپرورش باشد.  دانش، رفاه اجتماعی، سالمت و آموزش

هالای مهم اثرگالذار در جالامعاله مالدرن  وپرورش عمومی، آموزش عالالی )پزشالالالکی و غیر پزشالالالکی( یکی از حوزههالای آموزشبخش

جانبه نقش مهمی  ی، عرضالٔه کاالها و خدمات، تنظیم رفتارهای شالهروندان و نیل به توسالعٔه همههسالتند که در رشالد اقتصالاد

هالای اصالالالالحی بالا هالد  ارتقالاا کالارآیی، هالا، اقالدام باله اجرای برنالامالهدهالد کاله باله کّرات دولالتکننالد. سالالالوابق نشالالالان میایفالا می

نه کمتر به شالهروندان صالر  نظر از جنسالیت، محل تر و با هزینمایند تا از این طریق خدمات کیفیاثربخشالی و شالفافیت می

اجتماعی و... ارائه نمایند. اگرچه فقدان اطالعات کیفی مناسب، ارزیابی تأثیر این اصالحات سکونت، نژاد، طبقه اقتصادی

در سالالال  OECD ها در بین کشالالورهای سالالازمان های عمومی دولت، به مقایسالالٔه ترکیب هزینه۱در جدول    .کندمیرا دشالالوار  

سهم رفاه اجتماعی و سالمت در کشورهای   (.۱۳۹۴پرداخته شده است )معاونت بررسی اقتصادی...،    ۱۳۹۴و ایران    ۲۰۱۵

OECD  های دفاعی ایران در مقایسه با ها در مقایسه با ایران باالتر و سهم هزینهاز ترکیب هزینهOECD  .باالتر است 

 ۱۳۹۴و ایران   ۲۰۱۵در سال  OECD ها در بین کشورهای سازمانهای عمومی دولتترکیب هزینه -  ۱جدول

رفالالالالالالالالالاه  

 اجتماعی

فرهنگی   آموزش

و  

 تفریحی

مالحالیالط  مسکن سالمت

 زیست

امنیالت و   اقتصاد

نالالالظالالالم  

 عمومی

هالالزیالالنالاله   دفاعی

خالدمالات 

 عمومی

OECD ۶/۳۲ ۶/۱۲ ۵/۱ ۷/۱۸ ۴/۱ ۳/۱ ۳/۹ ۳/۴ ۱/۵ ۲/۱۳ 

 ۶/۹ ۱۶ ۵ ۲/۱۹ ۳/۰ ۷/۱ ۵/۱۲ ۲/۲ ۶/۱۴ ۵/۱۸ ایران 
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طور ویژه بر نقش موثر اصالالالالحاتی در حوزه مالیات، کار، ( به۲۰۲۰دربارٔه اقتصالالالاد بلژیک )  OECDگزارش صالالالفحٔه خانگی 

جانبه و مداوم در بلندمدت صالحه حقوق بازنشالسالتگان و اصالالحات آموزشالی و پرورشالی در افزایش توان دسالتیابی به رشالد همه

 گذارد.  می

Belgium’s tax, labour, pension and education reforms have improved the potential for  stronger, 

sustainable and inclusive growth over the long term. Keeping up this momentum on structural 

reforms is key to energise the economy and keep it resilient to external risks and uncertainties, 

according to a new OECD report. 

وپرورش در بدیل آموزشترین رهبر سالالیاسالالی در حال حاضالالر جهان، بر اهمیت نقش بیعنوان جوان فنالند به  وزیرنخسالالت

ساله فنالند ضمن اشاره به   ۳۴وزیر  . سانا مارین، نخستکندمیجانبٔه جامعه تأکید تحقق استعدادهای افراد و موفقیت همه

رهالاززمزر یالمنشز ز فالمهشزلیلشزل دزرا یکز الهزبالهزهمالهزامالمو زیشیالمزیالنزنظالمافزایالد: انظالام اجتمالاعی و اقتصالالالادی فنالنالد می

ز سالالشزبم الالناز هزر سالالتزرا ناازاینزا
 
زیکشزاوزهمم زرالیلشزاسالالتز هزفنتنازهم ا  زمزشز الالمرترینز شالال  هم زمهم زز تمم

 
ال

از ال رازا بتهز الرایهزهرز شال   زیتتم وزاسالتازفسالم زسالیمسالشزیتتم تشزر ز شال  هم زیمتلسز م کزاسالتز ز المییعرفشزیش

ز شال  همزینمسالشزنبم الاا ز سالالٔه فنالند در   ۳۴وزیر  نخسالتا گ هیر زاوزنظممزاقتصالمر ز شال  هم زاسالکمناینم  زبرا زهمهش

ادامٔه سالالالخنانش، نظام آموزشالالالی را یکی دیگر از ارکان مهم قرار گرفتن فنالند در زمرٔه کشالالالورهای دارای رفاه باال دانسالالالت و 

 )ایسالالالنا، کد رهیا رز هزذهنیتزایر وز  ر م ز شالالال  زل رز از گ نهز الالالکلزیش»زهمهز یززر زشینا زبسالالالتهزبهزاینزراززگفت:

 (.۹۸۱۱۱۶۱۱۶۷۷ خبر

وتربیتی نه تنها بدتر از های موثر در تحقق اهدا  تعلیمالبته وضالعیت فرهنگی و اجتماعی کشالورمان ایران در برخی شالاخص

تر اسالت. برای نمونه، جایگاه اسالتوار خانواده در فرهنس ایرانی یکی از نیسالت بلکه بسالیار مناسالب  OECDکشالورهای عضالو  

ای در راسالالتای تواند به تحقق بسالالیاری از اهدا  نظام آموزشالالی و حتی تحقق اهدا  کالن توسالالعهنقاط قوتی اسالالت که می

 و ایران پرداخته شده است.   OECDر کشورهای  والد دکمک کند. در ادامه، به مقایسه آمار کودکان تک  ۱۴۰۴سند ایران 

% کودکالان در ۷/۱۳طور میالانگین  باله  کنالدمیوالالد گزارش  هالای تالکالمللی باله خالانواده( در نگالاهی بین۲۰۱۵)  1ُویسالالالمن

 کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه موسوم به  
 
های  در خانواده  ۲۰۱۲( در سال  OECDکشورهای مختلف )عمدتا

والالد در کشالالالورهالای مجالارسالالالتالان، ایالاالت متحالده، نیوزیلنالد، جمهوری چالک، هالای تالککردنالد. آمالار خالانوادهدگی میوالالد زنالتالک

  ۲۸در تمام   کندمیالذکر است. ُویسمن اضافه لهستان، انگلستان، فنالند، مکزیک، دانمارک و فرانسه باالتر از میانگین فوق

والد در های تکهای دو والد عملکرد بهتری نسالبت به کودکان خانواده، کودکان خانواده۲۰۱۲شالده در سالال کشالور بررسالی

 
1. Woessmann 
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کنترل مت یرهای تحصالالیالت والدین، وضالالعیت مهاجرت، زبانی که در خانه با آن صالالحبت  درس ریاضالالی داشالالتند )البته با

 شود(.  می

کنند. البته این یکی از والدین خود زندگی میسوم کودکان آمریکایی با (، حدود یک۲۰۱۸)  1بر اساس گزارس لیوینگستون 

% امریکای ۳۶% کودکان سالالالفیدپوسالالالت،  ۲۴پوسالالالت،  % کودکان سالالالیاه۵۸آمار بر اسالالالاس نژاد و قومیت متفاوت اسالالالت )

های عادی  پنجم کودکانی که در خانوادهدهد یکهمچنین افزایش آمار طالق نشالالالان می تبار(.% آسالالالیایی۱۳و  2تبارالتین

(  ۲۰۱۹آمریکا ) 3بر اسالاس آمار مرکز ملی آمایش کودکان  کنند.سالالگی جدایی والدین خود را تجربه می  ۹د تا  شالونمتولد می

کردند. بر اساس والد زندگی میهای تک% کودکان ایاالت متحده در خانواده۳۵تا   ۳۲حدود   ۲۰۱۷تا    ۲۰۰۸های  بین سال

درصالالد   ۱۷والد هسالالتند که از این میزان  درصالالد خانوارهای ایرانی تک  ۲/۷،  4مرکز آمار ایران   ۱۳۹۵نتایج سالالرشالالماری سالالال 

  ۲۹والد در ایران اسالت )ایرنا، رشالد خانوارهای تکها حاکی از روند روبهدرصالد سالرپرسالت زن دارند. بررسالی  ۸۷سالرپرسالت مرد و  

 (.  ۱۳۹۷خرداد 

 بیان مسئله

وتربیت ش.(، مراحل تعلیم۱۲۸۵شروطیت در ایران )ش.( پس از انقالب م۱۲۸۹وپرورش رسمی )اولین شاکلٔه نظام آموزش

(. این مراحل در ۱۳۷۵کرد )ضمیری، را در مکاتب ابتدایی روستایی و شهری، مدارس متوسطه و مدارس عالی مشخص می

زمان پهلوی اول به شالش سالال ابتدایی و شالش سالال متوسالطه و در زمان پهلوی دوم به پنج سالال ابتدایی، ساله سالال راهنمایی 

، در راسالتای پاسالخگویی به خواسالت تحول نظام آموزش جمهوری  ۱۳۷۲لی و چهار سالال متوسالطه تبدیل شالد. در سالال  تحصالی

دانشالگاهی شالکل گرفت. برآورده نشالدن انتظارات مسالٔیوالن و مردم، منجر اسالالمی در دورٔه متوسالطه، نظام جدید و دورٔه پیش

شالالالد. از چشالالالمگیرترین تحوالت عملی نظالام   ۳-۳-۶( و ایجالاد نظالام  ۱۳۹۰) پر   ززسالالالنالازتو نزبنیالمرینزشی و باله تالدوین  

سالاله و اجرای طرح ارزشالیابی توصالیفی اسالت. از چشالمگیرترین   ۱۲آموزش رسالمی، ت ییر شالکل ظاهری چندین بارٔه دورٔه 

، و  پر   سالالنازتو نزبنیمرینزشی و (،  ۱۳۸۱) سالالنازیلشزشی و زبرا زهمهاصالالالحات نظری نظام آموزش رسالالمی تدوین  

عنوان زیربنالای نظری تحوالت وپرورش باله( اسالالالت. محوریالت سالالالنالد تحول بنیالادین آموزش۱۳۹۱)  ر سالالالشزیلشسالالالنالازبرنالمیاله

عملیاتی گسالترده در سالاختار نظام آموزشالی )تأسالیس دانشالگاه فرهنگیان، ت ییر گسالتردٔه کتب درسالی و...(، محقق را بر آن  

ان با مجموعه اسالالناد سالالازمان همکاری اقتصالالادی و توسالالعه داشالالت تا به مقایسالالٔه تحلیلی رویکرد اصالالالحگری آموزشالالی ایر 

(OECD)    پیرامون اصالالحات تربیتی بپردازد. علت انتخابOECD    این اسالت که این سالازمان بین المللی، اسالناد متعددی

 
1. Livingston 

2. hispanic 

3. National KIDS COUNT 

 نالین نیز درج شده است.خبر آ های اطالع رسانی سالمت نیوز و. این خبر در پایگاه4
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ان  توکه می  کندمیهای شالفافی از وضالعیت نظام تربیتی کشالورهای عضالو این سالازمان منتشالر  وتربیت و گزارشدر زمینه تعلیم

 جهت مقایسٔه تحلیلی استفاده نمود. 

 سلاالت پژوهش

 وپرورش ایران نسبت به اصالحات آموزشی چگونه است رویکرد سند تحول بنیادین آموزش -

  چگونه است   اصالحات آموزشی نسبت به  OECDرویکرد اسناد  -

 چارچوب نظری

کوشالالالد بالا مطالالعالٔه اسالالالنالاد و همچنین اسالالالتنالاد باله محققالان، بالا طرفالداری از گرایی دیویی میمحقق در این مقالالاله متالأثر از عمالل

های جدیدی در حوزٔه نظریه و عمل فرایند دأىمی زیر سالالؤال بردن عمل به وسالالیلٔه نظریه و تصالالفیٔه نظریه در بوتٔه عمل، افق

ها و اعمال را در جهت تحقق اصالالحات در هم آمیخت زیرا دعی بود که باید اندیشالهاصالالحگری تربیتی ارأىه کند. دیویی م

(، اما اتصالالال نظریه و عمل در اندیشالاله مصالاللحان تربیتی مانند ۱۳۸۰اندیشالاله و عمل از هم جدانشالالدنی هسالالتند )گوتک،  

 (.  ۱۹۸۸افالطون، روسو و ایلیو روشن نیست )هیر و پرتلی،  

گرایان هر فعالیتی  وپرورش به صورت یا این یا آن برحذر داشت. پیشرفتآموزش  2قطبی کردن   را از 1گرایان دیویی، پیشالرفت

داد حرکت صالالالر  فاقد ارزش اسالالالت و فعالیت باید هدفمند باشالالالد البته با تذکر می  کردند ولو بی هد . دیوییرا تجویز می

دربالارٔه   3گرایی بالایالد از رویالاپردازی سالالالاده لوحالانالهگیری درونی نسالالالبالت باله نیالازهالا، عالیق و تجالارب یالادگیرنالده. پیشالالالرفالتجهالت

ولی غایت آن نیسالالتند )گوتک،  ها و نیازهای کودکان همیشالاله سالالرآغاز یادگیری هسالالتند ماهیت کودک دسالالت بردارد. رغبت

۱۳۸۰  .) 

 روش پژوهش

اسالالتنتاجی اسالالت. بدین صالالورت که متون و تحقیقات داخلی پیرامون سالالند تحول  تحلیلیسالالندیحاضالالر   مقالهروش تحقیق 

وتربیالت بالا محوریالت اصالالالالحالات تربیتی دربالارٔه تعلیم  OECDوپرورش ایران و اسالالالنالاد اینترنتی موجود  بنیالادین نظالام آموزش

ظر و عمل اصالالالحات تربیتی در ایران  ای، رهنمودهایی برای حوزٔه نمقایسالالهبررسالالی شالالد. سالالپس با اتخاذ گفتمانی تحلیلی

 استنتاج شد.  

 
ای  کردند که در اجرای اصالحات، پیرو اندیشهگرایان مقارن با جان دیویی در ایاالت متحده امریکا، پرچمدار اصالحات نظام آموزشی بودند و ادعا می. پیشرفت1

 مربیانی مانند روسو، پستالوتسی و جان دیویی هستند.

2. ploralization 

3. romanicization 
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 هایافته

دهد رویکرد غالب نظرات مسالالوالن و نتایج نقادانه پژوهشالگران نشالان میدر راسالتای پاسالب به سالؤال اول، بررسالی متن سالند، 

 شود.  گویی، رویاپردازی و شعارگونگی هم دیده میهای کلیها بوده است؛ اما رگهها و ارزشحفظ آرمان 

جالانباله و  وتربیالت اسالالالالمی، عالدم تربیالت همالهفلسالالالفاله تعلیم وپرورش موجود برگرچاله الزم باله ذکر اسالالالت عالدم ابتنالاا آموزش

های جامعه و ناکارآمدی پایی با تحوالت محیطی، کاسالتی در پاسالخگویی به نیازی انسالانی، کندی در همهاشالایسالتگیمتوازن  

دیران،  در تحقق رسالالالالالت فرهنگی و اجتمالاعی ملی و جهالانی، نالاکالارآمالدی نظالام اداری، عالدم کالارآیی نظالام تربیالت معلمالان و مال

ها  مشیهای فردی، جنسیتی، فرهنگی و اقلیمی، نبود خط  توجهی به تفاوتهای متمرکز و تجویزی، کمتمرکزگرایی و برنامه

کارگیری  وری، عدم مشالارکت و همکاری مؤثر سالایر نهادها، ضالعف در بههای اجرایی هماهنس، پایین بودن نرد بهرهو برنامه

تربیتی، های فرهنگیشالالدن صالالحنٔه آموزش و عدم توجه کافی به جنبهشالالی، سالالیاسالالی  های جدید آموز هوشالالمندانه فناوری

وپرورش و عدم تکاپوی منابع مالی، ضالالعف در نظام باالبودن نرد افت تحصالالیلی و ترک تحصالالیل، ناکارآمدی اقتصالالاد آموزش

رکرده بود )سالالند تحول راهبردی،  ناپذیوپرورش را اجتنابمدیریت اجرایی و ت ییرات پیاپی مدیران، تحول بنیادین در آموزش

گرایی در تدوین  هایی از سالند مذکور حاکی از این اسالت که آرمان (، اما مطالعٔه بخش۱۳۹۱؛ سالند برنامٔه درس ملی،  ۱۳۸۹

ها و شالود. برای نمونه، ا تربیت انسالانی موحد، مؤمن و معتقد به معاد و آشالنا و متعهد به مسالالولیتمتن سالند بسالیار دیده می

سالالالتیز، جهالادگر، شالالالجالاع و ظلمجو،  خواه و صالالاللنجو و عالاقالل، عالدالالتدر برابر خالدا، خود، دیگران و طبیعالت، حقیقالتوظالایف 

مدار و منتظر و تالشگر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی،  والیتاندیش،  گرا و جهانیدوست، مهرورز، جمعایرارگر و وطن

متخلق به اخالق اسالالمی، خالق  گر و آزادمنش،  دامن و باحیا، انتخابوانا، پاکدار، دانا و تخودباور، امانتبااراده و امیدوار،  

پذیر و آمادٔه ورود به زندگی شالالالایسالالالتٔه فردی، خانوادگی و نظممدار و  و کارآفرین و مقتصالالالد و ماهر، سالالالالم و بانشالالالاط، قانون 

ی در رشالد و تعالی کشالور، اعتالی فرهنس  معیار اسالالمی؛ ارتقای نقش نظام تربیت رسالمی و عموماجتماعی بر اسالاس نظام 

ایرانی با تأکید بر تعمیق معرفت و بصالالالیرت دینی و سالالالیاسالالالی، التزام به سالالالازی برای تکوین تمدن اسالالالالمیعمومی و زمینه

سالالالاالری دینی، های اخالقی، وفاداری نسالالالبت به نظام جمهوری اسالالالالمی ایران، اعتقاد به اصالالالل والیت فقیه و مردمارزش

ی زندگی، بهداشالتی و هامهارتهای شالهروندی، ارتقای ملی، تقویت روحیه علمی، رعایت حقوق و مسالالولیت  تحکیم وحدت

جالانبالٔه عالدالالت تربیتی در نظالام تربیالت رسالالالمی و عمومی؛ برقراری نظالام اثربخش مالدیریالت منالابع همالهتالأمین    زیسالالالت محیطی؛

بخشی وری و افزایش کارآیی و اثرو ارتقا(؛ ارتقای بهره  کارگیری بهینه، ارزشیابیداشت، بهانسالانی )شالامل جذب، تربیت، نگه

در نظام تربیت رسالالمی و عمومی؛ کسالالب موقعیت نخسالالت تربیتی در منطقه و جهان اسالالالم و ارتقای فزاینده جایگاه تربیتی  

 .(۱۳۹۰ایران در سطن جهانی  از اهدا  کالن سند تحول بنیادین است )سند تحول بنیادین،

نظرات فراوانی توسالط مسالالوالن،  ، نقطه۱۳۸۹نویس سالند تحّول در سالال ریب انتشالار اولین نسالخٔه پیشدر ایران نیز از تا

ی  هاپژوهشاسالت. در این میان  پژوهشالگران و اندیشالمندان به صالورت نقد، گزارش، سالخنرانی، مصالاحبه و مقاله انتشالار یافته 

 دانشگاهی 
 
 اند.به صورت نقد و تحلیل محتوا ارائه شده  عموما
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های  وپرورش جمهوری اسالالالالمی ایران با چالش( دریافتند سالالالند تحول بنیادین آموزش۷۱۳۹تی و غفالاریان پناهی )نعم

اجرایی درونی )عدم رعایت کامل اسالاللوب سالالندنویسالالی و فرایند تدوین اسالالناد جامع و راهبردی، ضالالعف در تحلیل محیطی و 

ارکت پایین مدیران و معلمان  های فرهنگی، ضالعف در نگاه تمرکززدا( و بیرونی )مشالتوجهی به تفاوتتبیین وضالع موجود، کم

اند، تأثیر تحوالت مختلف سیاسی، دولتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی( در اجرای سالند چون نقشی در تدوین آن نداشته

 وپرورش متکی صر  به درآمدهای دولتی، تاثیرگذار است.  انداز آموزشهای اقتصادی بر چشمویژه بحران رو است. بهروبه

( در تحلیالل و شالالالنالاسالالالایی رویکردهالای حالاکم بر اسالالالنالاد تحول بنیالادین سالالالیسالالالتم  ۱۳۹۵و مهرورز )مرزوقی، عقیلی  

وپرورش ایران با اسالتفاده از روش تحلیل مضالمون با رویکرد کیفی دریافتند اسالناد تحول بنیادین )یعنی مبانی نظری آموزش

تی و سالاختاری برنامٔه درسالی ملی با شالناخدرسالی ملی( شالامل ساله مفهوم: شالناختی، روشسالند تحول، سالند تحول و برنامه

شالالناختی و سالالاختاری فاقد ارتباط و سالالنخیت شالالناختی، روشسالالی و سالاله مضالالمون پایه هسالالتند، اما از نظر انسالالجام مفهوم

 مضامینی هستند.  

داد اما این وپرورش رویکردی سالالیسالالتمی را نوید می(، هرچند سالالند تحول بنیادین آموزش۱۳۹۵به نظر سالالپهر و زمانی )

های قبل و بعد از مدرسالاله را شالالامل نمی شالالود.  ط نظام آموزشالالی مربوط به سالالنین مدرسالاله را هد  قرار داده و بخشسالالند فق

 همچنین نقشٔه راه اجرایی سند تاکنون رویکردی سیستمی و منسجم را به نمایش نگذاشته است.

وزشالی در سالند تحول بنیادین  (، در بررسالی و نقد امکان و یا امتناع تحقق عدالت آم۱۳۹۳صالفارحیدری و حسالین نژاد )

گرا، لیبرالیسالتی، مارکسالیسالتی، فمینیسالتی و نژادی،  وپرورش ایران با نظر به رویکردهای عدالت آموزشالی )آرمان نظام آموزش

ای از خوانش  گرا و بر اسالاس آمیزهوپرورش با رویکردی آرمان پسالامدرن و وجودی( دریافتند سالند تحول بنیادین نظام آموزش

ها از یک هایی اسالت. این چالشرو، سالند در تحقق عدالت آموزش دارای چالشایناز دین تدوین شالده اسالت. ازایدئولوژیک  

رسالالد تحقق گردد. به نظر میگرایی و از سالالوی دیگر، به نگاه محدود ایدئولوژیک به عدالت بر میسالالو به ماهیت رویکرد آرمان 

های چنین رویکردی را در درون سالنت نسالان و جامعه اسالت. درون مایهعدالت آموزشالی نیازمند رویکردی معنوی و تکررگرا به ا

 .توان بازیافتفکری و عرفانی اسالمی می

(، ا اگر سالند تحول توانسالته باشالد یک نوع سالاختارشالکنی کند و مسالیر را باز کند برای اینکه ۱۳۹۲به نظر مهرمحمدی )

ارت از اینکه شالخصالیت و مشالروعیت را به معلمان و فرهنگیان  اتفاقی اسالاسالی و زیربنایی در نظام آموزشالی بیفتد و آن هم عب

طور دائم خود را به لوازم تحول پایبند بدانند و در فرایند تحول درگیر شالالوند، به مند کند تا پیوسالالته و بهها را انگیزهبدهد و آن 

علم، خواه از سالوی دانشالگاه  خواهی در امر تربیت مکنم انحصالارطلبی و تمامیتنظرم این کار مهمی اسالت  و ا من فکر می

 ها و اقتضائاتی که دارد سازگار نیست. .  ها و دشواریوپرورش، با ماهیت تربیت معلم و پیچیدگیخواه از سوی آموزش

های ضالالعف در وپرورش ج. ا. ایران با چالششالالدن سالالند ملی آموزش (، اجرایی۱۳۹۲بر اسالالاس نتایج پژوهش مذنبی )

های فرهنگی، ضالالعف در نگاه عدم  جود و ترسالالیم وضالالع مطلوب، عدم توجه کامل به تفاوتتحلیل محیطی و تبیین وضالالع مو
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ای، ضالالالعف در توجه به مقولٔه  های فنی و حرفهوتربیت، ضالالالعف در توجه به آموزشگری و تمرکززدایی در نظام تعلیمتصالالالدی

ریزی و نظارت راهبردی مواجه  برنامهوپرورش در جهانی شالدن و تأثیر دوسالویٔه آن بر نظام تربیتی، ضالعف شالورای عالی آموزش

 خواهد بود. 

های سالند  ای که من دوسالت دارمو با توجه به شالاخصهای مدرساله( در ارائٔه مدل مفهومی از وویژگی۱۳۹۱حاجی بابایی )

ق به اخالق اسالالنویسالد ا چنین مدرسالهتحول بنیادین می
ّ
می  ای باید بتواند مکانی مناسالب برای تربیت انسالانی مومن و متخل

وری منابع در مدارس، افزایش دهندٔه سالالاز تحقق همه جانبٔه عدالت تربیتی در کشالالور، ارتقادهندٔه بهرهفراهم نماید و زمینه

یابی به رتبٔه نخسالالت تربیت در منطقه و کنندٔه کشالالور در دسالالتوتربیت مدرسالاله و یاریمشالالارکت جامعه در رشالالد و تعالی تعلیم

 یست ساله باشد .انداز بجهان اسالم بر اساس چشم

کنند  های اجرایی سالالند تحول تأکید می( در بررسالالی تحلیلی چالش۱۳۹۱فروش، اخوان بهبهانی و اسالالماعیل زاده )حج

ریزی به اجرا درآید؛ چرا که یک حرکت متعادل و تدریجی و باید ت ییرات سالالالاختاری پس از تهیه نقشالالالٔه راه و طراحی و برنامه

 تکاملی الزم است.

وتربیالت، محصالالالول مرحلالٔه اتالدوین  و زیربنالای مراحالل ااجرا  و اارزیالابی  در چرخاله سالالالنالد تحول بنیالادی نظالام تعلیم

های آتی با توجه به نیاز و شرایط جامعه و  باشالد. با توجه به اینکه مقرر گردیده سالند تحول بنیادین در سالی میگذارسالیاسالت

شالدن موارد ذکرشالده در سالند، در عملیاتی  تردید آگاهی از امکان ار گیرد، بیها مورد بازبینی و اصالالح قر متناسالب با پیشالرفت

ی  
ّ
های پیشالنهادی جدید  وتربیت اسالت، بسالیار مهم اسالت. با اجرا و ارزیابی برنامهتعلیمکالس درس و مدرساله که کانون تجل

های دیگر تا چه حد ات و محدودیتشالالود هر یک از این عناصالالر و اجزاا با توجه به شالالرایط موجود و امکاناسالالت که معلوم می

کید دارند ا نقشالٔه اجرایی سالند ملی تهیه و تدوین  تناسالب و قابلیت اجرا داشالته اسالت. در همین رابطه،  
ٔ
مقام معظم رهبری تا

های پیش روی اجرای سالالند تحول مشالالخص شالالود. به این مسالالالله توجه کافی شالالود. امید  شالالده و در همین خصالالوی چالش

( عضالالالو شالالالورای عالالی ۱۳۹۶(. حالدادی )۱۳۹۱مسالالالوول اهتمالام الزم صالالالورت گیرد  )اسالالالدی،    رود از سالالالوی مقالامالاتمی

سالاز برای اجرای تحول های زیربنایی و اقدامات زمینهوپرورش با اسالتناد به کالم رهبر انقالب، معتقد اسالت هنوز گامآموزش

های الزم صالالورت نگیرد و بینیپیشها مهیا نشالالود و  های الزم فراهم نشالالده اسالالت و تا زیرسالالاختعملی نشالالده و زیرسالالاخت

وپرورش  شالالالده به اجرا درنیاید صالالالحبت از اجرای تحول در نظام آموزشریزیهای برنامهای معین طراحی نشالالالود و گامبرنامه

وپرورش  صالالحبت از آرزوهاسالالت که با اجرا و عمل فاصالالله بسالالیار دارد. به نظر حدادی، معلم ضالالامن تحول واقعی در آموزش

 است.

های آن اسالالت )نویدادهم،  اندازها و برنامهوپرورش در گرو ارزیابی دائمی اهدا ، چشالالمآموزشبه عبارت دیگر، توسالالعٔه  

وپرورش رسمی و جایگاه اصلی ترین مرحلٔه آموزش(. در این میان، دورٔه ابتدایی نقطٔه شروع و مهم۱۳۹۱؛ حشمتی، ۱۳۹۱

آموز  در دورٔه ابتالدایی، اگر اقالدام  هالا دانشت و بالا توجاله باله وجود میلیون هالای اجتمالاعی و اخالقی اسالالالکردن آسالالالیالب  برطر 

ای ایمن و موفق با معیارهای اسالالالمی خواهیم داشالالت )قربان، تربیتی صالالحیحی در این دوره انجام شالالود، در آینده جامعه

۱۳۹۱  .) 
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بینانه، ملموس، منتقدانه و واقع رویکردی  OECDتوان دریافت که شالده میدر پاسالب به سالؤال دوم بر اسالاس اسالناد بررسالی

اصالالح آموزشالی در   ۴۵۰(، پس از بررسالی  ۲۰۱۵شالواهدمحور نسالبت به اصالالحات تربیتی دارد. برای نمونه، سالازمان مزبور )

اسالت. به نظر آندریاس    کشالور دریافت فقط بازرسالی اثر دقیق یکی از هر ده اصالالح آموزشالی انجام شالده  ۳۴در   ۲۰۰۸  -۱۴

خواهیم بروندادهای آموزشالی بهبود یابد، به رویکردی شالواهدمحور  ، ا اگر ما میOECDموزش و مهارت شاللچر، مدیر بخش آ

 دار به اصالحات نیاز داریم . و نظام

 اند از:  ( عبارت۲۰۱۵)  OECDانداز سیاست آموزشی  در گزارش چشم  ۲۰۰۸  -۱۴اهدا  اصالحات آموزشی در بازٔه 

 %(،  ۲۹آینده )آموزان  برای آماده کردن دانش -

 %(،  ۲۴بهبود مدرسه ) -

 %(،  ۱۶عدالت و کیفیت آموزشی ) -

 %(،  ۱۲سنجش و ارزشیابی ) -

 %(،  ۱۲بندی مالی )بودجه -

 %(.  ۹خواست حکومت ) -

 اند از: های آموزشی عبارتهای کلیدی نظام(، اولویت۲۰۱۹)  OECDهمچنین بر اساس  

 اقتصادی، وجه به وضعیت اجتماعیان با تآموز دانشپر کردن شکا  عملکرد تحصیلی در بین  -

 آموز ان،  بهبود عملکرد همٔه دانش -

 افزایش دسترسی و افزایش کیفیت مراقبت و آموزش در دوران اولیٔه کودکی،   -

 آموزان  مهاجر،  بهبود شمول دانش -

 آموزان  و بین مناطق آموزشی،  پر کردن شکا  عملکردی بین دانش -

 مدرسه،  پیشگیری از تکرار پایٔه تحصیلی در  -

 پر کردن شکا  عملکردی بین پسران و دختران،  -

 های متفاوت،  آموزان  اقلیتپر کردن شکا  عملکردی بین دانش -

 آموزان  با نیازهای آموزشی ویژه،  بهبود تلفیق دانش -
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 های تحصیلی. ماندگیپیگیری عقب -

 گیری، بحث و پیشنهاداتنتیجه

وپرورش را متأثر سالاخته و ویژه آموزشتکنولوژیکی تمام نهادهای جامعه بههمواره تحوالت چشالمگیر دینی، فلسالفی و علمی

وپرورش را در پی داشالالالتاله اسالالالت. در میالان عوامالل مختلف، دین و تحوالت ت ییر در اهالدا ، سالالالاختالار و محتوای آموزش

اند. بررسالالالی و تحلیل اسالالالناد تاریب تربیتی نشالالالان داد که ایران بودهوتربیت تکنولوژیکی، نقطٔه عطفی در تحول تعلیمعلمی

وتربیت بهبود اوضالاع نظام تربیتی بوده اما همیشاله نتیجٔه مطلوب حاصالل داران تحول در تعلیمگرچه همواره نیت قلبی داعیه

تربیتی مضالر بوده و به بیراهه  های تحول برای نظام آموزشالی مفید و برخی برای نظام نشالده اسالت. به بیان دیگر، برخی برنامه

توانالد باله اجرای سالالالنالد تحول بنیالادین نظالام ای بپردازد کاله میانالد. لالذا نویسالالالنالده کوشالالالیالده اسالالالت باله مطالالعالٔه مقالایسالالالهرفتاله

   .وپرورش کمک کندآموزش

سالالاز  م رب زمین آشالالنا شالالدند. آشالالنایی با فرهنس غرب زمینه  تکنولوژیکیهای علمیدر دورٔه معاصالالر، ایرانیان با پیشالالرفت

ان الگوی غربی آن را ارأىه کردند و حوزویان )عالمه نایینی( به تطبیق آن با شالالالریعت فکر روشالالالنانقالب مشالالالروطیت شالالالد.  

و اعزام های ابتدایی اجباری، تربیت معلم، آموزش بزرگسالالالاالن، تهیٔه کتب درسالالالی پرداختند. در انقالب مشالالالروطه، آموزش

وتربیت دانشالجویان به اروپا مورد تایید قرار گرفت. مراکز تربیت معلم تأسالیس شالد و محصالالن در ضالمن تحصالیل با فنون تعلیم

ساله پهلوی، اجرای مفاد قانون اساسی مشروطیت وجهه همت ایران دوستان قرار گرفت، گرچه    ۵۰آشنا شدند. در حکومت  

گیر شالالالدن  م بی داشالالالتند. کم کم ضالالالمن همهسالالالازی الگوی غربیوباری و پیادهبندسالالالردمداران پهلوی سالالالعی در رواج بی

های تحصالالالیلی همت گماشالالالت؛ لیکن هیو وپرورش به تأسالالالیس مدارس منظم بر اسالالالاس دورهوتربیت، وزارت آموزشتعلیم

- ۳سالمی )ای در مدارس جدید صالورت نگرفت. اولین نظام آموزش ر خانهتالشالی برای عملیاتی کردن مزایای آموزش مکتب

توان به حضالور  های دورٔه پهلوی می( درآمد. از ویژگی۵-۳-۴به صالورت )  ۱۳۴۵( در زمان رضالاشالاه اجرا شالد و در سالال  ۳-۶

توجهی باله آموزش  هالای متنالاسالالالب بالا فرهنالس ایرانی، کمتوجهی باله روشوتربیالت غربی و بیکالارشالالالنالاسالالالان غربی و رواج تعلیم

عنوان دانش، بهالداشالالالت، ترویج و آبالادانی، ایجالاد  هالایی تحالتایجالاد سالالالپالاه  هالای نظری،ای و تالأکیالد بر آموزشوحرفالهفنی

ان نیز دسالالالت به اقداماتی زدند.  فکر روشالالالنسالالالوادی اشالالالاره نمود. به موازات اقدامات حکومتی،  های ملی پیکار با بیکمیته

بالان بالا ت ییر در شالالالیؤه  بالاغچاله  وتربیالت ت ییر الفبالاسالالالت. در مقالابالل،گروهی باله اشالالالتبالاه معتقالد بودنالد کاله تنهالا راه تحول در تعلیم

های مختلف سالالنی و آموزش ناشالالنوایان افق جدیدی را در آموزش الفبا و ابداع روش ترکیبی و تدوین کتاب الفبای ویژٔه گروه

م سالاختن 
ٔ
آموزش گشالود. با پیروزی انقالب اسالالمی، مبانی تربیت بر اسالاس کرامت انسالانی، آزادی، مسالالولیت انسالان و توا

دوین شالالد. از جمله اقدامات مربت، اسالالتفاده از ارزشالالیابی توصالالیفی به جای ارزشالالیابی کّمی، هوشالالمندسالالازی علم و عمل ت

هالایی مالاننالد طرح نظالام وپرورش اسالالالت. در مقالابالل، اجرای عجوالنالٔه طرحمالدارس و تالدوین سالالالنالد تحول بنیالادین نظالام آموزش

ه دلیل کمبود نیروهای متخصالالص، کمبود از جمله اقداماتی اسالالت که ب  ۶ ۳ ۳شالالمسالالی و طرح    ۱۳۷۱-۷۲جدید در سالالال  

 هایی را به بار آورده و یا به دنبال خواهد داشت.اند خسارتزده تدوین شدهفضای فیزیکی و کتب جدیدی که شتاب
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سالالالازی در گزارش  هالایی مالاننالد حفظ ظواهر )ظالاهرسالالالازی( و ویترینبررسالالالی فعالالیالت کنونی مالدارس کشالالالورمالان، از آسالالالیالب

آورند توسالط والدین و آموزان  ابتدایی به مدرساله میهایی که دانشرای نمونه، بسالیاری از کاردسالتیدهد. بعملکردها خبر می

آموزان  اسالت و یا اینکه کودکان هیو عالقه  شالود؛ زیرا فعالیت درخواسالتی فراتر از توان دانشیا اطرافیان در منزل درسالت می

روند.  ه، تلویزیون تماشالا کنند و یا از فرط خسالتگی به خواب میدهند در خانها ندارند و ترجین میای برای درسالت کردن آن 

نویسالالالند )چون  کنند و یا تکلیف منزل فرزند را میاما مادرانشالالالان تا پاسالالالی از شالالالب بیدار مانده و کاردسالالالتی را درسالالالت می

 ها کودک را در مدرسه مسخره کنند و...(.  خواهند همکالسینمی

آموز ی ابن سالالینا، جشالالنوارٔه هایی مانند جشالالنوارٔه ملی دانشآموزان  در جشالالنوارهکارهای دانش  همچنین مشالالاهده نمونه

هالای بزر ، در ذهن هر  هالای کوچالک و انالدیشالالالاله، جشالالالنوارٔه دسالالالالت1آموزان  )جالابر بن حیالان(هالای علمی دانشپروژه

آموز ان( درسالت  ای دانشآفرینی حاشالیهرسالد بیشالتر توسالط والدین )و با نقش، به نظر میکندمیگری ایجاد تردید  مشالاهده

شالود. در این راسالتا، آموزان  معرفی میعنوان دسالتاورد دانشوپرورش بهشالده اسالت و توسالط مدیران و معاونان و ادارات آموزش

 پر   زهتت:زنبمیاززو زابتاایشز وا وزشی و یعم  زشی شالالالود: ا ( اسالالالتناد می۱۳۹۶) 2به اعتراد خانم دکتر حکیم زاده

همزبهز قمبتزمشالن ا  ترا الشز ا اینزتبایلز ال ر،زنبمیاززهم زعلمشزاوزمملهزمشالن ا  زممبربنز یم زبهزر یلشزبرا زلر  قمبت

 ازز. رترا الشزلمن ار ز زیا سالهز زت  یازا رز   مزیعف شز الهمزبهزسالمتزلر بینز ا اینز زا  یمزتبایلز ال رازنبمیازمشالن ا  

هایی هسالتند، همان طور که آموزش عالی نشالان  ناب ه  -دهد محصالولش کودکوپرورش به اشالتباه نشالان میمتاسالفانه آموزش

زاند.  نشده، مویزگشتههایی هستند( که به قول ملک الشعرای بهار، غورهنخبه-دهد محصولش جوان می

معلم پژوهنالده( نیز حکالایالت از تالدوین هزاران گزارش  پژوهی )هالای پژوهشالالالی معلمالان در طرح اقالداممرور سالالالرنوشالالالت فعالالیالت

 به وزارت آموزشپژوهی در هر اسالالتان دارد که توسالالط آموزشاقدام
 
وپرورش در تهران ارسالالال شالالده  وپرورش هر اسالالتان صالالرفا

 است.  

لقه ها، نشانگرهایی ارأىه شود )حباعث شده است که جهت تحقق عینی آرمان   OECDاتخاذ رویکردی شالواهدمحور توسالط 

 تربیت:زنشالالمنگرهم زنگمهشزاممم شزبهزتعلیک( و  ۲۰۱۵) لهزیشالالشزشی و الالشز اپناتصالالال آرمان به واقعیت(. مرور گزارش  

OECD  (۲۰۱۰نشالالالان می )  دهد بر اسالالالاس نشالالالانگرها، برای موضالالالوع معلم )صالالالالحیت تدریس، حقوق(، مدیران )رهبری

آموزان  )کیفیت و کمیت تحصالالیل(، نحؤه مشالالارکت والدین، و نحؤه مشالالارکت و مسالالٔیولیت دولت )مدارس  مدرسالاله(، دانش

ٔه وضالالع موجود با وضالالع مطلوب خودشالالان با المللی تدوین شالالده و به مقایسالالدولتی و غیردولتی(، گزارش سالالاالنٔه ملی و بین

 
بندی، طراحی و  پنج محور طبقه  های علمی در آموزان )جابربن حیان( با هد  تقویت روحیه پرسالالشالالگری و تعمیق آموختههای علمی دانشجشالالنوارٔه پروژه .1

 .شده استکنند برگزار های یک تا سه نفره فعالیت میآموزان در گروهای و نمایش علمی که دانشساخت، آزمایش، تحقیق زمینه

   www.mehrnews.com، به نشاتی 4019119، کد خبر 1396تیر   11. خبرگزاری مهر، 2

http://www.mehrnews.com/
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اند. در حالی که بسالیاری از راهکارهای پیشالنهادی سالند تحول پرداخته (PISA)و   (TALIS)سالنوات قبلی و با سالایر کشالورها 

 برای مجریان واقعی سند تحول )مدیران و معلمان( مبهم و کلی هستند.  

. عدالت و ۱آموزان  )به صالالراحت در سالاله بخش: دانشکه دهد  ( نشالالان می۲۰۱۵)  لهزیشالالشزشی و الالشز اپنمرور گزارش  

. سالنجش  ۴. بهبود مدرساله و  ۳آموزان  برای آینده(؛ نهادی )چگونگی افزایش کیفیت از طریق . آماده کردن دانش۲کیفیت، 

دولت و .  ۵و ارزشالیابی(؛ نظام آموزشالی )چگونه نظام آموزشالی طراحی شالده تا از عهدٔه خط مشالی نظام آموزشالی در ارتباط با 

 بودجه ای برآید( تدوین شده است. . مباحث مالی۶

EDUCATION POLICY OUTLOOK, Japan (۲۰۱۵) 

 

This policy profile on education in Japan is part of the Education Policy Outlook series, which 

presents comparative analysis of education policies and reforms across OECD countries. Building on 

the 

OECD’s substantial comparative and sectorial policy knowledge base, the series offers a comparative 

outlook on education policy by providing analysis of individual countries’ educational context, 

challenges and policies (education policy profiles), analysis of international trends, and insight into 

policies and reforms on selected topics. In addition to country-specific profiles, the series also includes 

a recurring publication. The first volume, Education Policy Outlook ۲۰۱۵: Making Reforms Happen, 

was released in January, ۲۰۱۵. Designed for policy makers, analysts and practitioners who seek 

information and analysis of education policy taking into account the importance of national context, the 

country policy profiles offer constructive analysis of education policy in a comparative format. Each 

profile reviews the current context and situation of a country’s education system and examines its 

challenges and policy responses, according to six policy levers that support improvement: 

- Students: How to raise outcomes for all in terms of ۱) equity and quality and ۲) preparing 

students for the future.  

- Institutions: How to raise quality through ۳) school improvement and ۴) evaluation and 

assessment. 
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- System: How the system is organized to deliver education policy in terms of ۵) governance and 

۶) funding. 
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http://www.irna.ir/news
http://www.isna.ir/news
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 وتربیت باید بگویندجهانی شدن و تغییرات در آموزش عالی ایران: آنچه فیلسوفان تعلیم

 1محمدحسن میرزامحمدی

 2دکتر حمداله محمدی

 چکیده: 

ثیرات
ٔ
جهانی شدن بر آموزش عالی ایران از منظر فلسفی پرداخته است. برای تحقق این هد ، دو   تحقیق حاضر به تبیین تا

وتربیت چگونه محورهای اصاللی ت ییرات آموزش عالی از منظر فلسالفه تعلیماند: الف(  بندی شالدهسالؤال پژوهشالی زیر صالورت

اند و چه نقدهای فلسالالفی  ایران کدامآموزش عالی محورهای اصالاللی ت ییرات آموزشالالی در نظام  ب(شالالوند   بررسالالی و نقد می

، تحلیل تحلیل مفهوم )از نوع تفسالیر مفهوم(های تحقیق برای پاسالب به سالؤاالت فوق شالامل روش  ها وارد کرد توان بر آن می

دگاه کارنوی مورد نظر قرار گرفته و با الهام از کتاب وی،  اند. برای پاسب به سؤال اول تحقیق، دیبوده استنتاج و انتقاد اسالناد،

بخشالی، و فناوری تبیین و سالازی، کیفیتوتربیت در چهار محور اشالت ال، خصالوصالیهای تعلیمتاثیرات جهانی شالدن بر نظام

امل قوانین  اسالالناد باالدسالالتی کشالالور شالالاند. برای پاسالالب به سالالؤال دوم تحقیق، آن گاه از منظر فلسالالفی مورد نقد قرار گرفته

های توسالالعه، نقشالالٔه جامع علمی کشالالور و سالالند دانشالالگاه اسالالالمی تحلیل شالالده و تاثیرات جهانی شالالدن در این اسالالناد برنامه

عنوان معیار نقد، مورد نقادی قرار های تربیتی اسالالالم بهبا تکیه بر آموزهاند. همچنین این تاثیرات،  اسالالتنتاج و معرفی شالالده

ایران آموزش عالی نظام مظاهری از ت ییرات ناشالالالی از جهانی شالالالدن در حاکی از آن اسالالالت که تحقیق  های  اند. یافتهگرفته

رسالالد چالش اسالالاسالالی پذیرش و اجرایی کردن این ت ییرات، ناسالالازگاری مبانی وجود دارد. با توجه به مراتب فوق، به نظر می

وتربیت ، وظیفٔه خای فیلسالالوفان تعلیمباشالالد. در این شالالرایط حسالالاسها با فلسالالفٔه آموزش عالی در کشالالور ما میفلسالالفی آن 

سازان آموزش عالی کشور ایجاد کشالور است که این اتفاقات را رصد کرده و حساسیت الزم را نسبت به آن در مدیران و تصمیم

 کنند. 

 وتربیت، اسناد، ایران، تربیت اسالمیجهانی شدن، آموزش عالی، فلسفه تعلیم  های کلیدی:وانه

 :. مقدمه۱

های زندگی بشالالر را های آخر قرن بیسالالتم ایجاد شالالد و به تدریج تمامی عرصالالهاز دهه ای اسالالت کهپدیده  3دن اجهانی شالال

رغم اسالتفادٔه گسالترده از جهانی شالدن، توافقی در خصالوی معنای آن وجود ندارد. ابرخی میان جهانی شالدن  فراگرفت. علی

طور طبیعی در نتیجه تحوالت ت که کم و بیش بهسالالازی تفاوت قائل هسالالتند. منظور از جهانی شالالدن وضالالعی اسالالو جهانی

 
 mirzamohammadi@shahed.ac.irدانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد و عضو انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران  1

 آموخته دکتری فلسفه تعلیم و تربیت و عضو انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران دانش 2

3-globalization  

mailto:mirzamohammadi@shahed.ac.ir
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 سالالالازی تالشالالالی  آیالد. در مقالابالل، جهالانیجهالانی پیش می
 
کوشالالالنالد نظالامی ایالدئولوژیالک یالا  عمومی اسالالالت کاله طی آن می غالالبالا

،  ۱۳۸۸ها را جهانی کنند  )باقری،های طبیعی جهانی شالالالدن پیوند بزنند و از این طریق آن را با پدیده  اقتصالالالادیاجتماعی

۴۳۱-۴۳۲.) 

  ریزانوتربیت در آستانٔه هزارٔه سوم، کتاب اجهانی شدن و اصالحات آموزشی: آنچه برنامهاندیشمند منتقد تعلیم 1اکارنوی 

. وی در این کتاب بیان کرد که جهانی شالالالدن در 2(۱۳۸۴آموزشالالالی باید بدانند  را نوشالالالت )ترجمه میرزامحمدی و فریدی،  

ای خواهد  وتربیت تاثیرات گسالالتردههای تعلیمبخشالالی، و فناوری بر نظامسالالازی، کیفیتچهار محور اشالالت ال، خصالالوصالالی

 گذاشت:

ها احسالاس شالود. بر این اسالاس، سالطن تقاضالا  ه سالطوح باالتری از قابلیتدر محور اشالت ال، جهانی شالدن موجب شالده تا نیاز ب

ها  اسالالت. دولتهای آموزش رسالالمی گذاشالالته های اضالالافی را روی دوش نظامبرای آموزش بیشالالتر شالالده و این مسالالالله هزینه

سالازی به تدریج روند پس خصالوصالیها را به تنهایی پرداخت کنند؛ بنابراین به سالرا  بخش خصالوصالی میتوانند این هزینهنمی

کرده باالتر رفته و این موضالالوع نیز فشالالار  های افراد تحصالالیلیابد. از سالالویی حقوق و دریافتیهای تربیتی افزایش میدر نظام

ها را به ها نتوانند این هزینهسالازی، جهانی شالدن موجب شالده تا دولتگذارد. در محور خصالوصالیمضالاعفی به دوش دولت می

کرده باالتر رفته و این موضالالوع نیز فشالالار مضالالاعفی به های افراد تحصالالیلسالالویی حقوق و دریافتیتنهایی پرداخت کنند. از 

انالد.  گالذارد. زنالان نیز اقبالال بیشالالالتری برای ورود باله بالازار کالار )حتی بالا درآمالد کمتر نسالالالبالت باله مردان( پیالدا کردهدوش دولالت می

های تربیتی افزایش  ند و این جریان به تدریج در نظامروها به سالرا  بخش خصالوصالی میهمه این اتفاقات باعث شالده تا دولت

ی با کیفیت باالتری  هادانشالالالگاهیابد. در محور کیفیت بخشالالالی، جهانی شالالالدن موجب شالالالده تا مردم به دنبال مدارس و  می

ی )مانند المللهای اسالالتاندارد در سالالطوح ملی و بینگیریها و اندازهبگردند و مراکز آموزشالالی را با هم مقایسالاله کنند. آزمون 

اسالالت. و باالخره در محور  ه  مجبور به پاسالالخگویی کرد هادانشالالگاهو...( رو به فزونی گذاشالالته و مدارس و   4 پرلزا، 3 تیمزا

تر عرضاله شالود. در آموزش با هزینه کمتر، کیفیت باالتر، سالرعت بیشالتر، و البته جذاب فناوری، جهانی شالدن موجب شالده تا

ها را فرهنسکنند و بسالیاری از خردههای بازاری این فرهنس را حاکم میشالده، ارزشیهای اطالعاتی جهانعین حال شالبکه

   دهند.اهمیت جلوه میکم

کارنوی بیست سال پیش با استناد به شواهد تحقیقاتی از کشورهایی )که از جهاتی شبیه ما هستند( مانند شیلی، آرژانتین، 

حات به خودی خود و بدون در نظر گرفتن مالحظات فرهنگی و فلسالالفی آن  گیرد که هیو کدام از این اصالالالو کوبا نتیجه می

 
1 -Carnoy.M 

 ( را نوشته است.1368)  وپرورش در خدمت امپریالیسم فرهنگیموزشاآکارنوی قبال نیز کتاب ارزشمند  - 2

3 -TIMSS 

4 -PIRLS 
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موزشالی را بهتر نخواهد کرد. اکنون که بیسالت سالال از انتشالار این آهای آمیز نخواهند بود و اوضالاع آن نظامکشالورها موفقیت

ایم. فیلسالالوفان  پیموده کتاب گذشالالته، باید ببینیم وضالالعیت در کشالالور ما چگونه اسالالت. زیرا ما هم کم و بیش همین مسالالیر را

وتربیت در کشالالور ما در این خصالالوی چه باید بگویند  مقاله حاضالالر با الهام از این کتاب، محورهای چهارگانه فوق را از تعلیم

 دهد.  وتربیت ایران مورد تحلیل و نقد قرار میوتربیت بررسی و مظاهر آن را در نظام تعلیممنظر فلسفه تعلیم

 روش:-۲

  باشالد. و انتقادی می ، تحلیل اسالنادی،)از نوع تفسالیر مفهوم( 1   تحلیل مفهومیااسالتفاده در مقاله حاضالر،  های موردروش

هد  روش تحقیق مفهومی یا تحلیل فلسالالفی، عبارت اسالالت از فهم و بهبود بخشالالیدن به مجموعه مفاهیم یا سالالاختارهای  

داریم، مسالالالائالل را کنیم، مقالاصالالالد را بیالان می، مقالاصالالالد را بیالان میکنیمهالا تجرباله را تفسالالالیر میمفهومی کاله مالا بر حسالالالب آن 

(. روش تحقیق تحلیل مفهومی، خود به ۱۳۸۹آوریم )باقری و همکاران،  را به اجرا در می  هاپژوهشکنیم، و بندی میساخت

باشالد  می  4 سالاختار مفهومارزیابی ا، و 3 پردازیمفهوما،  2 تفسالیر مفهومااجرا اسالت که شالامل ساله صالورت اصاللی قابل

دفاع از یک اصالطالح که آن هم مسالتلزم فهم  تفسالیر مفهوم، هد  پژوهشالگر، دسالت یافتن به تفسالیر عینی قابل )پیشالین(. در

گردد، به خصالوی  پردازی، مفاهیم نوین ایجاد میدر مفهوم  باشالد.معتبری از اسالتفاده یا معنای آن در زبان عادی اسالت، می

پردازی جدید باشالالند. در ارزیابی سالالاختار مفهوم، عالوه بر م موجود دارای ابهام باشالالد و نیازمند مفهومدر مواقعی که مفاهی

فهم، سالالاختار مفهومی زیرسالالاز یک نظریه، الگو، برهان، یا یک برنامه پژوهشالالی مد نظر اسالالت، تعیین کفایت یک سالالاختار 

 آید.حساب میمفهومی برای استفاده در یک تحقیق تربیتی نیز جزا غایات آن به 

  اشالت ال، خصوصی سازی، کیفیت بخشی، و فناوری هایی مانند جهانی شالدن، اصالالحات آموزشالی،  مفهوم در تحقیق حاضالر،

به این ترتیب، در این تحقیق   اند.ها در اسالالناد باالدسالالتی کشالالور اسالالتخراج، و مورد نقد قرار گرفتهتحلیل، موارد اسالالتفاده آن 

های اصاللی تحقیق مورد شالناسالایی و تحلیل قرار گرفت و حدود و دامنه آن  ر ابتدا مفهومالف( د اسالت:های زیر طی شالدهگام

های توسالعه، نقشاله جامع در اسالناد باالدسالتی کشالور شالامل قوانین برنامهها  تعیین گردید. ب( سالپس موارد اسالتفاده آن مفهوم

شالالده آمده، با تکیه بر های اسالالتخراجاسالالتخراج شالالد. ج( در نهایت، اصالالالحات مورد نظر که در قالب مفهوم  علمی کشالالور،

 عنوان معیار نقد، مورد نقادی قرار گرفت.وتربیت( بههای تربیتی اسالم )به خصوی اهدا  تعلیمآموزه

 ها:یافته-۳

 
1 - conceptual analysis 

2 - concept development 

3 - concept interpretation 

4 - conceptual structure assessment 
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وتربیت چگونه بررسالالالی و نقد  پاسالالالب به سالالالالوال اول تحقیق: محورهای اصالالاللی اصالالالالحات آموزشالالالی از منظر فلسالالالفه تعلیم

 شوند می

عنوان یک به  نولیبرالیسالالالم وتربیت حاکم شالالالد.های تعلیمبر نظام  1 نولیبرالیسالالالما  های آخر قرن بیسالالالتم ایدئولوژیدههاز 

اسالت که آزادی فردی را بر عدالت اجتماعی و  مکتب فکری و فلسالفه سالیاسالی، خیزش نوعی فردگرایی رقابتی و انحصالارطلب

مالی اولالویالالت  دهالالهبالرابالری  از  نالگالرش  ایالن  مالرالالل  بالالا    ۱۹۳۰  دهالالد.  مالتالفالکالرانالی  و   4 فالریالالدمالنا،  3 مالیاللالتالون ا،  2 هالالایالالکاآثالالار 

عملی قوت گرفالت.    در عرصالالالاله   تالاچر  -ریگالان ابالا ائتال  سالالالیالاسالالالی    ۱۹۸۰و    ۱۹۷۰  هٔ مطرح شالالالالد و از دهال5 بوکالاننا

های کوچک از نمونه سالیاسالت  هایسالازی و شالعار دولتسالازی، سالیاسالت عدم مداخله، بازار و تجارت آزاد، تجاریخصالوصالی

رویکردی بود کاله    6 مالدیریالت عمومی نوینا  (.۱۳۹۷هالای مختلف اجتمالاعی اسالالالالت )محمالدی،نولیبرالیسالالالم در عرصالالالاله

عنوان یک های اصاللی نولیبرالیسالم، نظام تربیتی را بهعنوان یکی از جلوهاین رویکرد، بهتوانسالت این وعده را محقق کند. می

( معتقدند که مدیریت نوین در آموزش عالی دارای خصالالایص ۲۰۱۵)  8الیسالالیتو    7گیرد. بروکربنگاه اقتصالالادی در نظر می

توان این خصالالالایص را ذیل چهالار بسالالالیالاری اسالالالت و متفکران مختلف هر یک بر برخی ابعالاد تأکیالد دارند، ولی در مجموع می

های جدید مدیریتی قرار داد. و تکنیک ای، ارزیابی عملکرد و پاسخگوییمحور اصلی اصالحات بازارمحور، اصالحات بودجه

با توجه به مراتب فوق و متناسالب با محورهای اصاللی اصالالحات آموزشالی مورد نظر کارنوی، در ادامه هر یک از این محورها از 

 شوند:وتربیت بررسی و نقد میمنظر فلسفه تعلیم

اند که بایسالالتی تمامی های اقتصالالادی تلقی شالالدهمرابٔه بنگاهبه هادانشالالگاههای تربیتی به خصالالوی  در محور اشالالت ال، نظام

جو را باله دسالالالت  انرژی و توان خود را صالالالر  تولیالد نیروی کالار مالاهر و متخصالالالص نموده و مالاموریالت پرورش انسالالالان حقیقالت

ل در ماهیت و  سازی را تحوتوان تجاریدانش دانست. می   سازیتجاریاتوان  بارز این محور را می فراموشالی بسالپارند. چهرٔه 

 ، و ظهور  9، ااقتصالالالاد دانش بنیان  صالالالنعت دانشاکارکرد دانش و به تبع آن دانشالالالگاه در نظر گرفت که با مفاهیمی مرل 

 
1 - Neo-liberalism 

2- Hayek  

3-Milton 

4- Friedman 

5- Buchanan 

6 - new public management (NPM) 

7 - Broucker 

8 - Leisyte 

9- Knowledge based economy 
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گذاری سالالنتی دانش )با تأکید بر ارزش ذاتی دانش و اسالالت. در این شالالبکه معنایی، مفهوم و ارزشابازار دانش  درهم تنیده

سالالالازی ،  ، اکالاالیی محوریمشالالالتریادهالد.  گالذاری بر حسالالالب کالارکرد اقتصالالالادی میجویی( جالای خود را باله ارزشحقیقالت

محوری و های تربیتی دانسالت. مشالتریسالازی در نظامهای مهم تجاریتوان از ویژگیرا می   رقابتی کردن ا، و   انتخاب آزادا

عنوان کاالیی ر، دانش و آموزش بهشالود. در این منظسالازی آموزش میکننده منجر به کاالییعنوان مصالر تلقی یادگیرنده به

عنوان گیرند و یادگیرنده بهعنوان تولید کننده در معرد انتخاب مصر  کننده قرار میهستند که توسط اساتید و معلمان به

ت  یا ننا ززنسالبت بین  ا (۴:  ۱۹۸۴)  1 لیوتارا به قولتواند آزادانه و در شالرایط رقابتی به انتخاب بپردازد. مصالر  کننده می

دانش، کاالیی است که به منظور  ا، بنابراین   کننده کاال استدانش همانند نسالبت بین تولیدکننده و مصالر   ننا یصالرشو  

 .   شودفروش تولید می

اسالت که هد  نهایی آن تضالمین ارزش و تأثیر گفتمان بازارمحور جنبشالی شالکل گرفتهسالازی،امروزه تحتدر محور خصالوصالی

عنوان سالود در نظام آموزشالی اسالت. اسالاس مدیریت نوین عمومی به-بازگشالت سالرمایه و همچنین درونی سالاختن منطق هزینه

در میان     کنترل خویشالتناعنصالر مهم اصالالحات بازارمحور در دانشالگاه، بر ایجاد نوعی کنترل نامحسالوس از طریق ترویج 

 و مدارس برای هادانشالالگاهگویی و ارزیابی برای تضالالمین کیفیت، و مدارس اسالالت. به این ترتیب در فرایند پاسالالب هادانشالالگاه

ها های اسالالالتاندارد هسالالالتند و بقای آن منابع مالی و بقا در عرصالالاله رقابتی آموزش عالی مجبور به مطابقت با شالالالاخصتأمین  

ای با دسالالتان آهنینو توان به وسالالایهاین مسالالیر اسالالت. در این الگو، نقش دولت در آموزش عالی را می وابسالالته به موفقیت در

مالی دانشالگاه و تأمین  سالازی و تنوع بخشالی به منابع مالی، خود را از بارتعبیر کرد که از طریق اصالالحاتی مانند خصالوصالی

و  هادانشالگاه(. در الگوی نوین،  ۱۳۹۷شالود)محمدی،س میای کم رنسالازد و در بعد اقتصالادی تبدیل به سالایهمدارس رها می

منالابع مالالی خود و موفقیالت در تضالالالمین کیفیالت مجبور باله مطالابقالت بالا معیالارهالای بیرونی هسالالالتنالد. باله این تالأمین   مالدارس برای

یابد  می  و مدارس افزایش هادانشالگاههای تجاری به شالود، کنترل بیرونی دولت و شالرکتکمتر می  هادانشالگاهترتیب اسالتقالل  

بخش مهمی از منابع تأمین  های تجاریشالوند. شالرکتی در نظام آموزشالی بدل میگذارسالیاسالتها به بازیگران اصاللی و آن 

گیرند و در مقابل، از دانشالگاه انتظار دارند تا در قبال منابع مالی خدمات و کاالهای قابل خرید مالی دانشالگاه را بر عهده می

 زد. ها فراهم ساو فروش برای آن 

شالالبکه مفهومی نوینی شالالامل پاسالالب گویی، کارایی، کنترل و   ۱۹۷۰بخشالالی، در فضالالای نولیبرالیسالالم از دهه  در محور کیفیت

های تربیتی شالکل گرفت.سالخن گویان بندی در نظامپذیری، و رتبهتضالمین کیفیت، پایش مسالتمر، اسالتانداردسالازی، رقابت

باید   مؤسالسالاتکیفیتی متهم کرده و خواسالتار آن شالدند که این ارایی و بیو مدارس را به عدم ک هادانشالگاهاین گرایش فکری،  

سالالازی و مدیریت نوین در عنوان یکی از ارکان مهم بازاریگو شالالوند. بنابراین، پاسالالخگویی بهتحت کنترل قرار گرفته و پاسالالب

المللی  شالدن و اصالالحات سالاختاری نهادهای بینتحت تأثیر جهانی  ۱۹۹۰و    ۱۹۸۰های آموزشالی مطرح شالد. از دهه نظام

 
1-Lyotard  
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گیر در کشالورهای مختلف جهان بر عنوان اصالالحات همههمچون سالازمان تجارت جهانی، پاسالخگویی و تضالمین کیفیت به

گو، بازده و محوری اشالاره کرد. در این النگری و نتیجهتوان به کمیگویی، میآموزشالی سالایه گسالترد. از نمودهای مهم پاسالب

های گویی چنان که در سالالشالود. پاسالبروند و کیفیت به زبان کمیت ترجمه میعنوان معیار ارزیابی به شالمار میاثربخشالی به

سالالالازی دانسالالالت کاله نتالایج و ابعالاد مهمی در بر دارد. نتیجاله این عنوان بخشالالالی از گفتمالان بالازاریاخیر رواج یالافتاله را بالایالد باله

های مختلف اجتماعی  گری در عرصالالالهرداندن از سالالالیاسالالالت عدم مداخله و گرایش به کنترلهای ایجابی، روی گسالالالیاسالالالت

های مهم در بطن نولیبرالیسالالالم اسالالالت. به این ترتیب وپرورش و آموزش عالی بوده که این امر یکی از تناقضهمچون آموزش

)میرزامحمدی و   کندمیبازارهای آزاد  هایو مدارس را مجبور به مطابقت با ارزش  هادانشالالگاهدولت بدون کاربرد قوه قهری،  

 (.  ۲۰۱۷محمدی،

های مختلف سالخت و نرم، ابزار دسالت فلسالفه نولیبرالیسالم برای تحقق اصالالحات توان گفت که فناوریدر محور فناوری، می

هایی که بخشالی در سالطن نظام آموزشالی اسالت.فناوری با ظرفیتسالازی، و کیفیتسالازی، خصالوصالیساله گانه فوق یعنی تجاری

دهد به گونه ای که خرید و فروش با بیشالالترین سالالرعت و کمترین  سالالازی را با سالالرعت گسالالترش میدر اختیار دارد، تجاری

ای که نیاز به حضالالور یادگیرنده و البته گونهشالالود بههای آموزشالالی میشالالود. همچنین موجب کاهش هزینهزحمت انجام می

برد، و البته ابزارها و امکانات سالخت و نرم خود را در مسالیر از میان می یاددهنده در مکانی مشالترک به نام مدرساله و دانشالگاه را

های اسالالالتاندارد و گوناگونی را از های هوشالالالمند ارزیابیدهد به گونه ای که امروزه ماشالالالینکیفیت بخشالالالی اموزش قرار می

نشالالالان دهد در حالی که   1رزشواز ا  آزادکه فنالاوری را و  کنالدمیدهنالد. نولیبرالیسالالالم تالش  های شالالالاگردان انجالام میتوانایی

های خای خود را بر انسالالالان و زندگی  باشالالالد. فناوری ارزشمی  2فیلسالالالوفان فناوری معتقدند که این پدیده و بارور از ارزشو

ها در ان حالت مضالالالاعف نیز پیدا وتربیت که ارزش. این موضالالالوع به خصالالالوی در تعلیمکندمیفردی و اجتماعی وی حاکم 

شالالود. بنابراین برای این که انسالالان در دام فناوری نیفتد و عاملیت او تحت بیشالالتری نیز دنبال می  کنند، با حسالالاسالالیتمی

 های مختلف آن مشخص نماید. الشعاع قرار نگیرد، الزم است که حدود مناسبات خویش را با این پدیده نوظهور و حوزه

وتربیت ایران کدامند و چه نقدهای فلسالفی  علیمپاسالب به سالالوال دوم تحقیق: محورهای اصاللی اصالالحات آموزشالی در نظام ت

 ها وارد کرد توان بر آن می

دهد که های توسالالعه سالالوم تا شالالشالالم، و نقشالاله جامع علمی کشالالور نشالالان میمروری بر اسالالناد باالدسالالتی کشالالور مانند برنامه

 شوند:معرفی و نقد میوجود دارد که در ادامه وتربیت ایران نظام تعلیممظاهری از اصالحات ناشی از جهانی شدن در  

 
1- value-free  

2- value-laden  
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بنیان، رقابتی شالدن، توسالعه  های دانش، تأسالیس و مدیریت شالرکتسالازیدر محور اشالت ال، اقدامات اصالالحی مانند تجاری

 اند:سازی دانش مورد نظر قرار گرفتهفرهنس نوآوری و کارآفرینی، و کاالیی

اسالت. ظهور این مفهوم در اسالناد   ان آموزشالی تبدیل شالدهگذار سالیاسالتبه یکی از اهدا  مهم    سالازیهای اخیر تجاریدر سالال

  ۱۷، ماده ۱۳۸۹محور  نسالبت داد. در اسالناد توسالعه پنجم )توان به برنامٔه چهارم توسالعه و گسالترش اجامعه داناییملی را می

بنیان های دانشزی همانند گسالالترش شالالرکتسالالا( نیز بر تحقق ابعاد مختلف تجاری۶۵و   ۶۴، ماده ۱۳۹۶( و شالالشالالم )۱۸و  

های علمی و دانشالگاهی ترین اسالناد راهنمای فعالیتعنوان یکی از مهماسالت. نقشاله جامع علمی کشالور نیز بهتأکید شالده

عمال الگوی عرضالالهکشالالور بر تحقق تجاری ، ماده ۱۳۸۹تقاضالالا در نظام آموزش عالی )  -سالالازی تأکید زیادی دارد. تأکید بر اع

(، تحقق جامعه ۱۹ها در کسالب ثروت و قدرت سالیاسالی )مادٔه بندی دانش بر حسالب زودبازدهی و سالهم آن ، اولویت(۱۱و    ۱۰

( حتی در ۳۳های علم و فناوری )مادٔه (، و توسالالالعه پارک۳۳(، حمایت از مراکز ایده و بازار )مادٔه ۳۱و   ۱۳دانش بنیان )مادٔه  

سالالازی در نظام آموزش عالی اسالالت که در ز ابعاد مختلف گسالالترش تجاری( ا۵۷هایی مرل هنر و علوم انسالالانی )مادٔه  رشالالته

سالالازی در اسالالناد مختلف راهنمای آموزشالالی منجر به برخی اسالالت. تأکید بر تجاری ها تأکید شالالدهنقشالاله جامع علمی به آن 

بنیان، دانش   مؤسالسالاتها و  سالت. تدوین الیحه حمایت از شالرکتاها برای گسالترش آن در سالطن نظام آموزشالی شالدهسالیاسالت

 هادانشالگاهسالازی فناوری تحت نظر معاونت علمی رئیس جمهور، تأسالیس ادفاتر انتقال فناوری  در تأسالیس معاونت تجاری

سازی بوده است. در ها برای گسترش تجاریهای مهم دولتو سالعی در گسالترش ارتباط دانشالگاه با صالنعت از برخی سالیاست

ها به های علم و فناوری با سالرعت زیادی رو به رشالد هسالتند و دولتان و پارکبنیهای دانشهای اخیر در کشالور ما شالرکتسالال

 پردازد.ها مینحو مختلف به حمایت از گسترش آن 

 بنیان به یکی از اهدا  مهم تبدیل شالد: ابههای دانش( تأسالیس و مدیریت شالرکت۱۷و    ۴۷: ماده ۱۳۸۳در برنامه چهارم )

 واحدهای پژوهشالی شالود،می داده اجازه المللی، های بینیهمکار تقویت و بنیان  دانش هایشالرکت توسالعه و ایجاد منظور

 آزاد مناطق مزایای قانونی از محوله، هایماموریت انجام جهت در فناوری و علم هایپارک در مسالتقر مهندسالی و فناوری و

 برخوردار المللی مالالی بین مبالادالت و ارجیخال گالذاریسالالالرمالایاله عوارد، و مالالیالاتی هالایمعالافیالت کالار، روابط خصالالالوی در

های حمایتی مختلفی برای این بنیان مورد حمایت قرار گرفت و بستههای دانشگردند . در برنامه پنجم نیز گسترش شرکت

بنیان، تکلیف ها دانشهای مالیاتی، گسالترش نقش بخش خصالوصالی در تأسالیس و مدیریت شالرکتمنظور تدوین شالد. معافیت

برای مشالالارکت در این   هادانشالالگاه، تشالالویق اعضالالای هیالت علمی  های اجرایی برای حمایت عملی از این شالالرکتهادسالالتگاه

 ها بودند. بخش و تدوین قوانین مالکیت فکری از محورهای مهم این حمایت

سازی است. در برنامه چهارم بر شرکت هرچه بیشتر در رقابت جهانی و بازسازی شدن از دیگر ابعاد مهم مقوله شرکتیرقابتی

(. در این برنامه، توسالالعه ۴۳و   ۳۹اسالالت )قانون برنامٔه چهارم توسالالعه، مواد هد  تأکید شالالده ها برای تحقق اینزیرسالالاخت

اسالت و بر افزایش فضالای رقابتی در محور تلقی شالدهمبتنی بر دانایی یکی از تأکیدهای مهم در راسالتای تحقق اقتصالاد دانایی

اسالت. در تأکید شالده  هادانشالگاهتحت مدیریت  بنیان  های دانشهای تجاری کوچک و بزر  و به خصالوی شالرکتمیان بنگاه
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اسالالالت کاله هالد  آن رفع موانع رقالابالت در عرصالالاله این برنالاماله، بر تالدوین االیحاله جالامع تسالالالهیالل رقالابالت  تالأکیالد شالالالده  ۴۱مالاده  

آن، بر برپاسالازی نظام جامع پژوهشالی و فناوری    ۴۶های اجتماعی اسالت. همچنین در ماده اقتصالادی و تبع آن برخی حوزه

این برنامه،    ۴۷اسالت. در ماده کی از لوازم مهم تحقق رقابت و شالرکت در رقابت فزاینده جهانی در نظر گرفته شالدهعنوان یبه

ها مزایای مناطق آزاد اقتصالالادی در زمینه های علم و فناوری شالالده و برای آن بنیان و پارکهای دانشای بر شالالرکتتأکید ویژه

عنوان این برنامه رقابت به  ۱۴۳و    ۱۳۵اسالالت. در مواد مالیاتی و... لحاظ شالالده  هایالمللی، معافیتقانون کار، مبادالت بین

راهکاری برای ارتقای سالطن سالالمت اداری و جلوگیری از تضالییع حقوق عمومی در ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی در 

هم رشالالالد اقتصالالالادی در نظر گرفته ( نیز رقابت یکی لوازم م۱۰۱و    ۸۱اسالالالت. در برنامٔه پنجم توسالالالعه، مواد  نظر گرفته شالالالده

اسالت. ولی در این های مختلف اقتصالادی از تولید تا ارائه خدمات و شالبکه توزیع تأکید شالدهاسالت و بر تحقق آن در بخششالده

 است.برنامه بر تحقق رقابت در نهادهای آموزشی عمومی و آموزش عالی چندان تأکید نشده

(  ۴۸سالازی آموزش عالی اسالت. در برنامٔه چهارم توسالعه )ماده از ابعاد شالرکتی  گسالترش فرهنس نوآوری و کارآفرینی یکی دیگر

اسالالت. در برنامٔه پنجم پرورش خالقیت، نوآوری، خطرپذیری و کارآفرینی یکی از ابعاد مهم پرورش نسالالل جوان قلمداد شالالده

تر ناظر به ایجاد اشالت ال از طریق  اسالت، ولی منظور از آن بیشال( در مواردی معدود به کارآفرینی توجه شالده۸۰توسالعه )مادٔه 

اسالت. در برنامٔه شالشالم  ها و کسالب و کار ُخرد اسالت و کمتر به فرهنس مذکور اشالاره شالدهفعال نمودن بخش خصالوصالی و بنگاه

، تبصالرة ۶۴اسالت. در این برنامه )ماده سالازی پیوند خورده(. این مفهوم کاربرد بیشالتری دارد و با تجاری۶۴و    ۵۳توسالعه )مواد  

تالأکیالد   هالاپژوهشی تکراری و ایجالاد شالالالفالافیالت در رونالد  هالاپژوهشوری نظالام ملی نوآوری از طریق جلوگیری از  ( بر بهره۲

نمایند. در این راستا در برنامٔه  تأمین   اند تا بخشی از نیازهای مالی این مسیر رای اجرایی مکلف شدههادسالتگاهاسالت. و  شالده

(، کاربردی ۴۵ی سالفارشالی )ماده  هاپژوهش(، حمایت از ۴۳ویی به نیازهای اجتماعی)مادهچهارم بر تقاضالامحوری و پاسالخگ

اسالت. در برنامٔه ( تأکید شالده۴۹های تحصالیلی بر حسالب نیازهای بازار کار )مادٔه ( و بازنگری رشالته۴۶کردن پژوهش )مادٔه 

اسالالت. بخش  محوری در پژوهش تأکید شالالدهه( نیز بر تقاضالالامحوری و مسالالالل۶۴( و برنامٔه شالالشالالم )مادٔه  ۱۷و    ۱۶پنجم )مواد  

هالای آموزش و ای در قالالالب گسالالالترش دورههالای فنی و حرفالهدیگری از این تقالاضالالالامحوری حمالایالت از گسالالالترش آموزش

 کاربردی است.    -های علمیآموزش

درت اسالت. در فروش و به تبع آن تبدیل دانش به ثروت و قسالازی دانش، سالعی در تبدیل دانش به کاال و خدمات قابلکاالیی

( تأکیداتی ۶۵،  ۶۴،  ۴( و برنامٔه ششم )مواد  ۱۸و  ۱۷(، برنامٔه پنجم )مواد۴۶، و ۴۴،  ۴۵این زمینه نیز در برنامٔه چهارم )مواد 

(، تالش برای ورود باله ۴۵سالالالازی دانش در برنالامالٔه چهالارم توسالالالعاله )مالادٔه  اسالالالت. یکی از موارد توجاله باله کالاالییصالالالورت گرفتاله

محوری )دانش بنیان(  گذاری و مبادله محصالالوالت نامشالالهود داناییدانش و فناوری و سالالعی در اارزش  المللیبازارهای بین

 است.

محور تبالدیالل باله الگوی برتر مالدیریالت در طول دهاله اول بعالد از انقالب، الگوی متمرکز دولالتسالالالازی،  در محور خصالالالوصالالالی

وپرورش برچیده شالالدند. از عدالت تربیتی، نهادهای غیردولتی در آموزش عالی و آموزشتأمین   شالالد و با ادعای هادانشالالگاه
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سالالالازی دولالت ایجالاد شالالالد. این ت ییر نگرش بالاعالث ظهور  دهاله دوم نوعی گرایش دوبالاره باله پالذیرش بخش غیردولتی و کوچالک

دن و توجه به بخش  مداری، رقابتی شالالالعناصالالالری از اصالالالالحات بازارمحور آموزش عالی )همانند تقاضالالالامحوری، مشالالالتری

(.در برخی مواد برنامه سالالوم توسالالعه بر گسالالترش مشالالارکت بخش  ۱۰۱و   ۱۰۰خصالالوصالالی( در برنامه سالالوم توسالالعه شالالد )مواد  

اسالالت )ماده ( و ایجاد تنوع در منابع ملی از طریق دریافت شالالهریه تأکید شالالده۱۵۲،  ۱۴۴خصالالوصالالی در آموزش عالی )مواد  

های مالیاتی در وپرورش مشالوقری بخش خصالوصالی در آموزش عالی و آموزشگذا(. در این مواد برای تشالویق سالرمایه۱۵۲

اسالت تا برای ظرفیت مازاد خود در مقطع کاردانی دانشالجو مجوز داده شالده  هادانشالگاهاسالت. همچنین به نظر گرفته شالده

انه اقدام نمایند. در ماده های شالالبها هزینه دریافت کنند یا با دریافت هزینه از دانشالالجویان به برگزاری دورهجذب کرده و آن 

برای ارائه خدمات علمی و   هادانشالالگاهعلمی  هیالت های علمی و تحقیقاتی توسالالط اعضالالای  نیز مجوز تأسالالیس شالالرکت  ۱۵۴

عنوان اتنوع بخشالالی به منابع مالی   توان تحتاسالالت. در مجموع، مواد فوق در برنامٔه سالالوم توسالالعه را میفنی صالالادر شالالده

های  های مالی بخش خصالوصالی و ارائه مشالوقبرنامه سالعی بر آن اسالت تا از طریق جذب مشالارکتدانشالگاه بیان کرد. در این  

بتوانند جوابگوی افزایش تقاضالاها باشالند   هادانشالگاهاز این طریق دریافت شالود تا  هادانشالگاهمالیاتی، بخشالی از منابع مالی 

سالالازی  بخش خصالالوصالالی، گسالالترش بازار و تجاریکمتر شالالود. توانمندسالالازی    هادانشالالگاهمنابع مالی  تأمین  و بار دولت در

های علم و فناوری، پشالتیبانی از کارآفرینی، اقتصالاد متنوع و متکی بر دانش و سالرمایه  بنیان، گسالترش پارکمحصالوالت دانش

های مهم برنامٔه چهارم توسالعه در زمینه آموزش عالی گری دولت در آموزش عالی از جمله سالیاسالتانسالانی، و کاهش تصالدی

قانون اسالاسالی مبنی بر مشالارکت بخش خصالوصالی   ۴۴(. در برنامٔه چهارم توسالعه در راسالتای تحقق اصالل  ۴۳-۵۲)مواد هسالتند  

های اجرای کشالور، بر افزایش نقش بخش خصالوصالی در تولید محتواها و اطالعات برای دسالترسالی  و تعاونی در مدیریت بخش

سازی و گسترش بازارهای محصوالت دانش بنیان، تأسیس  (. همچنین در این برنامه بر مشارکت در تجاری۴۴عمومی )مادٔه  

(، توسالالعه بخش  ۵۰خدمت رفاهی برای دانشالالجویان )ماده تأمین   (، مشالالارکت در۴۵های غیردولتی پژوهش )مادٔه صالالندوق

ای و های فنی و حرفه( و مشالارکت در آموزش۵۲(، مشالارکت در سالوادآموزی )ماده ۵۲خصالوصالی در مدیریت مدارس )مادٔه  

مجاز    هادانشالالگاهاسالالت. در این برنامه همچنین در راسالالتای تنوع بخشالالی به منابع مالی،  ( تأکید شالالده۵۵ی )ماده کاربرد

ها شالالهریه اخذ کنند )مادٔه اند تا بخشالالی از ظرفیت مازاد خود را به جذب دانشالالجوی در مقطع کاردانی بپردازند و از آن شالالده

۵۰  .) 

( نیز در بر حمایت دولت از مشالالالارکت بخش خصالالالوصالالالی در زمینه مذهبی، فرهنگی، هنری و علمی ۳در برنامٔه پنجم )مادٔه 

(، مشالارکت در ۹اسالت. همچنین در این برنامه بر مشالارکت بخش خصالوصالی در گسالترش فضالاهای فرهنگی )مادٔه تأکید شالده

(، مشالارکت در ۱۱رهنگی )مادٔه (، مشالارکت در تأسالیس مراکز گردشالگری و میراح ف۱۰ای )مادٔه های رسالانهگسالترش فعالیت

ی تقاضامحور )مادٔه هاپژوهشمالی  تأمین   (،۱۵های آموزشی )مادٔه ها و برنامهارزیابی و تضمین کیفیت هرگونه توسعه رشته

( مورد تأکید قرار ۲۱ای )مادٔه  های فنی و حرفه( و توسالالعه آموزش۱۷سالالازی دانش و فناوری )مادٔه (، مشالالارکت در تجاری۱۷

های مازاد و اسالالالت. در این سالالالنالد نیز همالاننالد برنامٔه چهالارم بر توسالالالعاله منالابع مالی از طریق جذب دانشالالالجو در ظرفیالتگرفتاله

( و همچنین در این مالاده برخی نهالادهالای ۲۰اسالالالت )مالادٔه خالدمالات رفالاهی تالأکیالد شالالالدهتالأمین   مشالالالارکالت بخش غیردولتی در
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های  منابع مالی الزم برای گسالالالترش شالالالرکتتأمین   ر وی تقاضالالالامحوهاپژوهشاجرایی دولتی ملزم به حمایت از گسالالالترش 

 اند.  بنیان شدهدانش

گذاری دولتی در ، سالرمایه۴اسالت. در مادٔه های مختلف اداری شالدهدر برنامٔه شالشالم تأکید بیشالتری بر تحقق رقابت در حوزه

ار برای افزایش  های محیط کاسالالت. اصالالالح قوانین و زیرسالالاختجایی که بخش خصالالوصالالی کارآمدتر اسالالت، ممنوع شالالده

عنوان یکی از لوازم تحقق عالدالالت  پالذیر کردن بالهالمللی یکی از تالأکیالدات مهم این برنالاماله اسالالالت و رقالابالتپالذیری بینرقالابالت

از   هالادانشالالالگالاهبنالدی رقالابتی بین معلمالان و ایجالاد زمیناله رقالابالت بین  اسالالالت. تحقق نظالام رتبالهاجتمالاعی در نظر گرفتاله شالالالده

(. در این برنامه با پیروی از ۶۴و    ۶۳،  ۲۶،  ۲۲ی تربیتی در این سالالند توسالالعه هسالالتند )مواد نمودهای رقابت در بین نهادها

هایی که مالی در بخشتأمین   اسالت: منع دولت ازسالازی در ابعاد مختلف بیشالتر شالدهاقتصالاد مقاومتی توجه به خصالوصالی

(،  ۳۵سالازی اقتصالاد )مادٔه  صالوصالیسالازی و خ(، تأکید بر مردمی۳مشالارکت بخش خصالوصالی به صالرفه و کارآمد اسالت )مادٔه 

(، افزایش نقش مردم در مدیریت ۶۳مشالارکت بخش خصالوصالی در تجهیز و توسالعه فضالاهای آموزشالی و نوسالازی مدارس )مادٔه 

( و ۶۴محور )مادٔه  درصالالد از سالالود نهادهای اجرایی برای حمایت از تحقیقات مسالالالله  ۳(، تخصالالیص ۶۴علمی کشالالور )مادٔه 

 .  ۱۴۰۰درصد در سال   ۴۵به   ۱۳۹۶درصد در سال   ۴۴.۲گسترش سهم دانشجویان غیردولتی از 

 گرا و کنترل کیفی بر اسالالاس شالالرایط اقتصالالادی ودر برنامٔه چهارم بر لزوم اجرای سالالیسالالتم نتیجهبخشالالی،  در محور کیفیت

های جهانی و همچنین تولید دانش صالنعتی و نیمه های علمی بر اسالاس شالاخص(، و پایش فعالیت۴۶اقلیمی کشالور)مادٔه  

های محوری در حوزه دانش و فعالیتگرایی و نتیجهها گسالالالترش کمیاسالالالت که هد  آن ( تأکید شالالالده۴۶صالالالنعتی )مادٔه 

 علمی و اجرای نظام تضمین و کنترل کیفیت است. 

اسالت. از جمله به اسالتقرار برنامٔه پنجم توسالعه به صالراحت مورد تأکید قرار گرفته  ۱۵و تضالمین کیفیت در ماده   نظام سالنجش

نامة آیین  ۱۳۸۹اسالالت. تحت تأثیر این برنامه در سالالال مورد توجه شالالده هادانشالالگاهبندی نظام جامع ارزیابی، نظارت و رتبه

ات و فناوری  به تصالویب مجلس شالورا اسالالمی رسالید. یکی از اهدا   انظام نظارت، ارزیابی و تضالمین کیفیت علوم، تحقیق

از طریق ارزیابی    هادانشالالگاهنامه، گسالالترش فرهنس نظارت، ارزیابی و تضالالمین کیفیت و افزایش پاسالالخگویی مهم این آیین

خودارزیالابی  و و ا  هالادانشالالالگالاهبنالدی  هالا بالا توجاله باله معیالارهالای اسالالالتالانالدارد اسالالالت. در این قالانون باله اعتبالاربخشالالالی، رتبالهآن 

اسالت )وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  عنوان ابعاد مهم جنبش جهانی تضالمین کیفیت توجه زیادی شالدهاخودنظارتی  به

عنوان گرایی هسالالتند. توجه به رشالالد مقاالت بهگرایی و نتیجه(. ابعاد دیگر مقوله پاسالالخگویی و مدیریت عملکرد، کمی۱۳۹۰

های توسالعه اسالت که البته از گرایی در برنامهرشالد علمی در کشالور از نمودهای مهم نتیجههای اصاللی ارزیابی یکی از شالاخص

 است.( بیشتر مورد توجه قرار گرفته۲۰برنامه پنجم توسعه)مادٔه 

 است.توجه شده  هاپژوهشوری و افزایش شفافیت و اثربخشی ( نیز بر بهره۶۴در برنامٔه ششم توسعه)مادٔه 
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(، سعی در گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات با ۴۴های مهم برنامه چهارم توسعه)مادٔه یکی از شاخصدر محور فناوری،  

المللی آموزش مجازی در تعامل دانشالگاه ( بر ایجاد قطب بین۶۴گیری از اینترنت اسالت. در برنامٔه شالشالم توسالعه)مادٔه بهره

 است.ید شدهی معتبر جهانی تأکهادانشگاهنور و  پیام

دهد که اصالالحات مورد نظر در این اسالناد به صالورت آشالکار و مروری بر محتوای اسالناد مرتبط با نظام تربیتی کشالور نشالان می

ان نظام تربیتی ما این شالالعار نولیبرالیسالالم را گذار سالالیاسالالترسالالد  باشالالد. به نظر میپنهان متأثر از فلسالالفه نولیبرالیسالالم می

. باله عبالارت  1 هیو راه جالایگزینی وجود نالداردان فلسالالالفاله تنهالا گزیناله موجود برای عمالل اسالالالت و  هالای ایانالد کاله آموزهپالذیرفتاله

(. بر این اسالالاس، چالش اسالالاسالالی پذیرش و ۱۳۹۱)باقری،    اسالالتسالالازی منطق یگانه نظام تربیتی ما شالالدهبازاریادیگر، 

باشالد  ش و آموزش عالی در کشالور ما میوپرورها با اهدا  آموزشاجرایی کردن این اصالالحات، ناسالازواری مبانی فلسالفی آن 

شالالناختی اصالالالحات ناشالالی از جهانی شالالدن  شالالناختی و معرفت(. مبادی و غایات انسالالان ۲۰۱۹)میرزامحمدی و محمدی،  

  سالخت هسالتهاهای بنیادین داشالته و در طور خای، با بسالتر فلسالفی و فرهنگی ما تفاوتطور عام و فلسالفه نولیبرالیسالم بهبه

   باشند.با هم متباین می

اسالالالت     پروریسالالالوژهااسالالالت کاله برآمالده از نگالاه    انسالالالان قالانونیا، و   انسالالالان اقتصالالالادیاانسالالالان مطلوب نولیبرالیسالالالم  

کمال مطلوب اسالالت. در فلسالالفه نولیبرالیسالالم،     انسالالان متقیا:(، در حالی که در فلسالالفه تربیتی اسالالالم،  2،۲۰۱۳)اوکسالالاال

ت مجبور اسالالالت کاله بالا اسالالالتالانالداردهالای مورد نظر در این فلسالالالفاله خود را همالاهنالس کنالد.  زاد امالا در حقیقالآانسالالالان باله ظالاهر  

اسالت. کرامت انسالانی، آزادگی،    عاملاکنند. در حالی که در اسالالم انسالان های مختلف نیز به این کنترل کمک میفناوری

   باشد.جویی، آزاداندیشی، و عقالنیت مورد نظر اسالم میحقیقت

گیرند. در اسالالناد  گرایانه و مقدس اسالالالم به دانش، در مقابل هم قرار میابزارانگارانه نولیبرالیسالالم به دانش با نگاه غایتنگاه 

( تالش شالده تا این دو نگاه با هم ترکیب شالوند در حالی که این ۱۰نظام نظام تربیتی کشالور همانند نقشاله جامع علمی )ی 

( است. در اسالم دانش دارای ارزش ذاتی ۱۳۹۶)باقری،   یک رویا و دو بسترابارتی آورد و به ععمل نوعی تناقض به بار می

چرخالد در حالالی کاله در نولیبرالیسالالالم دانش شالالالکالل کالاالیی پیالدا کرده و یالاددهنالده و یالادگیرنالده،  بوده و بر محور اخالق می

 فروشنده و خریدار آن هستند.  

 گیری:نتیجه-۴

 
1- There is No Alternative (TINA) 

2- Oksala 
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گفتمان رایج در غرب که حاصالالالل پدیده جهانی شالالالدن اسالالالت و خود را در قالب ایدئولوژی نولیبرال و مدیریت عمومی نوین 

شالود که به گاه مشالاهده میسالت در بیانات، اسالناد، و تصالمیمات دسالت اندرکاران نظام تربیتی کشالور نیز گاه و بیانشالان داده

 ای است.کنندهه و اتفاق نگران هیو روی با فلسفه تربیتی اسالم همخوانی نداشت

در این جا دو نکته مهم را باید گفت: اول ان که اصالالالحات ناشالالی از جهانی شالالدن در نظام تربیتی کشالالور به صالالورت ناقص و 

 کالبد آموزش عالی ایران از نولیبرالیسالالم دانسالالت که بر     شالالبحیاتوان آن را  شالالود و به عبارتی مینصالالفه  و نیمه اجرایی می

(. دوم آن که ممکن اسالت گفته شالود اگر ما به این جریان نپیوندیم و با کاروان اصالالحات جهانی ۱۳۹۴باقری، ) اسالتهافتاد

توان گفت که مسالالله پیوسالتن یا نپیوسالتن  رسالیم. در پاسالب میمانیم و به توسالعه نمیدر نظام تربیتی همراه نشالویم، عقب می

وتربیت کشالالور حاکم و بر فضالالای نظام تعلیم   گفتمان نولیبرالیسالالما  و  منطق بازارابه این جریان نیسالالت بلکه این اسالالت که  

 کننده است.  فلسفه تربیتی ما را شکل دهد. این اتفاق نگران 

وتربیت کشالور اسالت که این اتفاقات را رصالد کرده و حسالاسالیت الزم را در این شالرایط حسالاس، وظیفه خای فیلسالوفان تعلیم 

وتربیت بدون در نظر گرفتن  وتربیت کشور ایجاد کنند. انجام اصالحات در تعلیمتعلیمسازان  نسبت به آن در مدیران و تصمیم

وتربیت شود. اتفاقی که از زمان مدرن شدن نظام تعلیمفلسفه حاکم بر ان عمال راه به جایی نخواهد برد و موجب خسران می

 در کشور ما شروع شده و همچنان نیز ادامه دارد.

 منابع:

- ۲۲، صالص ۲، شالماره  ۱۹، دوره مجله علوم تربیتی( وتأملی بر روابط بازار و دانشالگاهو، ۱۳۹۱، خسالرو )باقری نوع پرسالت 

۷. 

جان نولیبرالیسم در کالبد آموزش عالی ایران: نقدی بر نگرش کاالیی به دانش بی(. وشبن۱۳۹۴، خسرو )نوع پرست  باقری 

دانشالالگاه شالالهید بهشالالتی    ،زتهرا :وتربیتتعلیم  چکیدة مقاالت شگگشگگمین همایش انجمن فلسگگفهو گفتمان یادگیریو، 

 تهران.

، تهران: پژوهشالالکده  علوم انسگگانی زدایی از دانشگگگاه ویک رؤیا و دو بسگگتر: تنش  (۱۳۹۶باقری نوع پرسالالت، خسالالرو ) 

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

وتربیالت: با تأکیالد بردیدگاهژ. .لیوتارو، در ( وجهالانی شالالالدن، انقالب اطالعاتی و تعلیم۱۳۸۸باقری نوع پرسالالالت، خسالالالرو ) 
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، ترجماله محبوباله مهالاجر، تهران: انتشالالالارات وپرورش در خگدمگت امیریگالیسگگگم فرهنگیآموزش(  ۱۳۶۸کالارنوی. مالارتین) 
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روش (.و پژوهش فلسالالالفی: تحلیالل مفهومی و. ترجماله خسالالالرو بالاقری. در  ۱۳۸۷کومبز، جرالالد. ار. و لو. روی. بی. دنیلز ) 

. ادموند. سالی.شالورت. ترجمه محمود مهرمحمدی و همکاران. تهران: انتشالارات سالمت و شگناسگی مطالعات برنامه درسگی

 .۴۳-۶۵پژوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش.صص  

 ی مجلس شورای اسالمی.هاپژوهشتهران: مرکز  ، قانون برنامه چهارم برنامه توسعه(  ۱۳۸۳مجلس شورای اسالمی ) 

 ی مجلس شورای اسالمی.هاپژوهش، تهران: مرکز قانون برنامه پنجم برنامه توسعه(  ۱۳۸۹مجلس شورای اسالمی ) 

 ی مجلس شورای اسالمی.هاپژوهش، تهران: مرکز قانون برنامه ششم برنامه توسعه(  ۱۳۹۶مجلس شورای اسالمی ) 

سگازی در نظام آموزش عالی ایران بر اسگاس نقد مبانی  های اسگاسگی تجاریبررسگی چالش  (۱۳۹۷محمدی.حمداله ) 

وتربیت، دانشالالکده  ، رسالالاله دوره دکتری رشالالته فلسالالفه تعلیممفهومی بدی  شگگناختی مکتب نولیبرالیسگگم و ارامهانسگگان

 و علوم تربیتی دانشگاه تهران.  شناسیروان 

،  نامة نظام نظارت، ارزیابی و تضگگمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوریآیین(.  ۱۳۹۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ) 

 تهران: سازمان سنجش اموزش کشور.  

 Broucker. B and Leisyte, L. (2015). “An evaluation of new public management in higher education; 

same rationale, different implementation”. Paper presented in track 1 at the EAIR 37th Annual Forum 

in Krems, Austria 30 August till 2 September 2015.  

 Lyotard, J. F. (1984). Postmodern Condition: A Report on Knowledge. (Translated by Geoff 

Bennington and Brain Massumi). Manchester: Manchester University Press.  

 Mirzamohammadi. M. H and H. Mohammadi (2017)“Neoliberalism and higher education in Iran; A 

critical prospective”, Journal of Problems of Education in the 21st Century ,Vol. 75 , No. 5, pp. 467-

482.  

 Mirzamohammadi. M. H and H. Mohammadi (2019). New Public Management (NPM) in the Iranian 

Higher Education; a Moral Analysis”, Journal of Ethics and Education, in press. 

 Oksala, J. (2013). Neoliberalism and Biopolitical Governmentality. In: Nilsson, J. and Wallenstein, S. 

(Eds). Foucault, Biopolitics and Governmentality, Stockholm: Sodertorn Philosophical Studies: 7-35. 



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

557 
 

  



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

558 
 

 خمینی )ره( در ایرانسازی امامتبیین و نقد جریان مدارس تمدن

 2ال مراد یاری دهنوی  1حمزه محمدآبادی

 چکیده

انالد. از جملالٔه هالایی متفالاوت نمودهانالدازی مجموعالهوپرورش، افرادی اقالدام باله راهبالا توجاله باله انتقالادات گسالالالترده باله نظالام آموزش

شال ول پژوهش  خمینی )ره( اسالت. اعضالای این مجموعه با توجه به مبانی عرفانی امام )ره( مسالازی امامها، مجموعٔه تمدن آن 

 با تعلیمهای آن و اقدام در جهت تحقق تمدن اسالالالمی هسالالتند که برخی از فعالیت
 
ها وتربیت مرتبط اسالالت. آن ها مسالالتقیما

های واقعی و مورد نیاز جامعه، آموزان  طی فرایند اصالالح سالاختارها و انجام فعالیتمعتقدند کل جامعه، مدرساله اسالت. دانش

دهنالد. بالا توجاله باله هالای مختلفی انجالام میگیرنالد؛ و در عمالل هم فعالالیالتهالای الزم را فرا میشمبتنی بر مبالانی تمالدنی، آموز

های تربیتی، اقتصالادی، طبی و...  کنند و معتقدند فعالیتتفکیک نمی کامال  مبنای عرفانی وحدت وجود، علوم را از یکدیگر 

اسالالالت. بسالالالیالاری از نقالادی تربیتی بررسالالالی شالالالدهباله یکالدیگر ربط دارنالد. در این پژوهش، این مجموعاله باله روش خبرگی و  

هالا وارد راسالالالتالای سالالالنالد تحول آموزش و پروش دیالد؛ هرچنالد کاله انتقالاداتی هم باله آن توان باله خوبی همهالا را میهالای آن فعالالیالت

آموز  و مربی، همچنین ت ییرات زیالاد در اسالالالت از جملاله: آزمون و خطالای متعالدد، عالدم وجود نظالام ارزشالالالیالابی شالالالفالا  دانش

ی نظری در هالاپژوهشگیری کالافی از کتالب و  هالا و عالدم بهرهرسالالالد بیشالالالتر باله خالاطر ابهالام در روشهالا کاله باله نظر میریزیبرنالاماله

 ها باشد.برخی زمینه

 وتربیت ال ساختارسازی ال اقتصادخمینی )ره( ال عرفان ال تعلیمسازی ال اماممدارس مسجدمحور ال تمدن :  وانگان کلیدی

 مقدمه

وپرورش ما مورد انتقادات جدی قرار گرفته اسالالت. بسالالیاری از این انتقادات منصالالفانه اسالالت؛ از آموزشهای اخیر، در سالالال

(؛ ضالمن اینکه ایشالان  ۱۳۹۶توان به نقدهای دلسالوزانه و دقیق رهبر معظم انقالب اشالاره کرد )میزاخانی و صالمدی،  جمله می

)بیالانالات رهبر مخواسالالالتالار جالدی تحول در آموزش بوده و هسالالالتنالد  انقالب در دیالدار معلمالان و فرهنگیالان،  وپرورش  عظم 

انالدازی مالدارس غیرانتفالاعی، مالدارس مسالالالجالدمحور، مالدارس  منالد اقالدام باله راه(. در همین راسالالالتالا افرادی دغالدغاله۱۱/۲/۹۸

ای در مسالجد صالنعتگران مشالهد را نام برد که نزدیک به دوازده سالال پیش به توان مدرسالهاند. از جمله میسالاز و... نمودهتمدن 

روند،  خانه میهایی که هنوز به مکتباندازی شالالده اسالالت )روایت بچهت آزمایشالالی توسالالط حجت االسالالالم صالالرافیان راهصالالور

آموزان  به جای مدرسالاله در مسالالجد  های مشالالابهی دارد؛ دانشهای دیگر هم نمونهسالالایت خبرگزاری مهر( و اکنون در اسالالتان 

 
، ایران، کرمان، میدان پژوهش، 09131989604(،  hamzeh@ens.uk.ac.irالالال دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی دانشگاه شهید باهنر کرمان )1

 مسالول(دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش علوم تربیتی. )نویسنده 

(،  myaridehnavi@uk.ac.irالالالالالال اسالالالتادیار فلسالالالفه تعلیم و تریبت بخش علوم تربیتی، دانشالالالکده ادبیات و علوم انسالالالانی، دانشالالالگاه شالالالهید باهنر کرمان،  )2

09132432422 



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

559 
 

)مسالالالتند ماهی در آب، سالالالایت شالالالبکه مسالالالتند سالالالیما(. مدارس  بینند  خوانند و زیر نظر مربیان طلبه آموزش میدرس می

ها،  اند. اما یک نمونه دیگر از این مجموعهدیگری اسالالت که درکشالالور به تازگی آغاز به کار کرده مسالالجدمحور طاها هم نمونه

سالال االسالالم صالفرپور برای اولین بار حدود شالش  خمینی )ره( اسالت. این مدرساله که توسالط حجتسالازی اماممدارس تمدن 

هایی را به صورت خودجوش و مردمی  های کشور شعبهاست، هم اکنون در بعضی استان قبل در مشالهد مقدس تأسالیس شالده

(.  ۲اسالت )مصالاحبه شالماره اسالت و به گفته برخی مربیان مجموعه، زمینه کار در برخی کشالورها نیز فراهم شالدهدایر نموده

 وپرورش است.ها آموزشسازی، یکی از عرصهتمدن  سازی است. که درالبته ماموریت این مجموعه، تمدن 

توان به این موارد اشالاره کرد: علم و ها و عناصالر تمدن اسالالمی میترین مؤلفهترین و مهمخمینی )ره( از اصالیلدر نگاه امام

رفت  ( پیشالال۸( امت اسالالالمی؛  ۷( وحدت اسالالالمی؛  ۶( توکل به خدا؛  ۵( سالالیاسالالت؛  ۴( امنیت؛  ۳( دین و معنویت؛  ۲دانش؛  

افزایی، پیشالرفت علم و فناوری و اقتصالاد در سالایه شالود. دانشاسالالمی. در تمدن اسالالمی تخصالص همراه با تعهد معنی می

های اسالالالمی ارزشالالمند اسالالت؛ وگرنه پیشالالرفت بدون تقویت باورهای دینی، کژراهه اسالالت و متخصالالص  مبانی و چهارچوب

خمینی )ره( اشالالد برای تمدن اسالالالمی مضالالر اسالالت. دغدغه امامغیرمتهد به دین، که بر اسالالاس مبانی دینی تربیت نشالالده ب

های  هاسالالالت. تمدنی که عالوه بر علم و فن و مسالالالائل دنیوی، به جنبهرسالالالیدن به تمدن جامع و همه جانبه در همٔه عرصالالاله

نی که در فرما باشالد. تمدن الهی، تمدن رسالول اللهی، همان تمدهای جامعه حکممعنوی بپردازد و روح تولید در همٔه عرصاله

 (۱۳۹۷های مادی و دنیایی. )بهشتی،  آن، جامعه اسالمی از همٔه جهات متمدن باشد نه فقط در جنبه

وتربیت با تمدن نوین اسالالالمی و فلسالالفه تربیتی مطلوب بر اسالالاس  ای، نسالالبت میان فلسالالفه تعلیم( در مقاله۱۳۹۸وجدانی )

هالای عرفالان اسالالالالمی در ( هم ظرفیالت۱۳۹۴ٔه یزدانپنالاه )هالای مقالام معظم رهبری را تبیین کرده اسالالالت. در مقالالالدیالدگالاه

 است.زایی مورد بررسی قرار گرفتهتمدن 

توان به چندین دهه اسالالت. از آن جمله میی نظری و اقدامات فراوانی انجام گرفتههاپژوهشدر زمینه تحقق تمدن اسالالالمی  

ان علوم اسالالالمی از اوایل انقالب اسالالالمی و های مرحوم عالمه سالالیدمنیر الدین حسالالینی هاشالالمی )ره( در فرهنگسالالتتالش

الله( و همچنین مرحوم  همچنین شالالاگردان ایشالالان در فرهنگسالالتان از جمله آیت الله سالالید محمدمهدی میرباقری )حفظه

پردازی و نوشالتن کتب و جزوات متعدد در رابطه با حجت االسالالم مسالعود صالدوق )ره( در حسالینیه اندیشاله در عرضاله نظریه

هایی هم در (. کتاب۱۳۷۰،  ۱۳۶۹،  ۱۳۶۵سالالازی اسالالالمی نام برد )حسالالینی هاشالالمی،  جدید جهت تمدن   منطق و فلسالالفه

( و گفتمان انقالب اسالالمی )صالدوق،  ۱۳۹۶های سالبک زندگی غربی و سالبک زندگی اسالالمی )صالدوق،  زمینه بررسالی تالوری

ای حکومالت دینی و انالدیشالالاله نوین هال( و همچنین کتبی بالا عنالاوین نسالالالبالت دین بالا علم و فنالاوری، مبالانی و پیش فرد۱۳۹۵

 است.  شده تألیفتمدن اسالمی )بخش مطبوعات پایگاه اینترنتی آیت الله میرباقری( و همچنین کتب متعدد دیگری 

سالالالازی  هایی از جمله مؤسالالالسالالاله مطالعات تمدن اسالالالالمی )متا( و همچنین مجموعه تمدن های اخیر هم مجموعهدر سالالالال

اند. که پژوهش حاضر، ناظر های پژوهشی و عملیاتی در زمینه تحقق تمدن اسالمی نمودهتخمینی )ره( اقدام به فعالیامام

 خمینی )ره( انجام شده است.سازی امامهای مجموعه مدارس تمدن به فعالیت
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شالالالود و متربیان بدون  محور و البته هدفمند انجام میبه صالالالورت مسالالالالله  خمینی )ره( آموزشسالالالازی امامدر مجموعه تمدن 

شالالوند و با توجه به مبانی تمدنی امام )ره( که توسالالط یک سالالنی خاصالالی، از همان ابتدا با مسالالائل واقعی جامعه روبرو میتفک

ها اصالالح سالاختارهای جامعه ترین مسالاللٔه آن روند. اصاللیشالود، به دنبال حل مسالائل جامعه میها تدریس میمربیان به آن 

 ، تربیت و کشف خواهند شد.ناظر به همین مسالله است. در طی فرایند اصالح ساختارها، افراد نیز

ها با سالاختار رسالد شالیوه کار آن های این مجموعه دیدگاه عرفانی حضالرت امام )ره( اسالت. به نظر میمبنای اصاللی در فعالیت

ظم رهبری ها بر این باورند که دیدگاه و روش حضالرت امام و مقام معهای بسالیار زیادی دارد. آن وپرورش موجود تفاوتآموزش

وپرورش بستر های مختلف جامعه با بسیاری از ساختارهای فعلی و مرسوم سازگاری ندارد. از آنجا که آموزشدر اداره ساحت

سالازی و مبانی اسالالمی طراحی و اجرا شالود. مربیان پرورش جامعه اسالت با توجه به اهمیت آن باید در مسالیر صالحین تمدن 

شال ول پژوهش و فعالیت هسالتند همچنین نسالبت به سالاختارهای آموزشالی، تربیتی، این مجموعه معتقدند در این مسالیر، م

 دانند.ها را کارآمد نمیفرهنگی، اقتصادی و اجتماعی حال حاضر جامعه انتقادات بسیار زیادی دارند و آن 

مجموعاله را بررسالالالی  وپرورش این پژوهش باله دنبالال آن اسالالالت تالا مبالانی و روش کالار در این  بالا توجاله باله اهمیالت تحول در آموزش

ها، آشالالنایی بیشالالتری حاصالالل شالالود. چه بسالالا در جهت رفع مشالالکالت متعدد که گریبان  نموده و نسالالبت به شالالیؤه متفاوت آن 

ها از نقاط مربت این مدارس در ها اسالالتفاده نمود و ضالالمن بررسالالی و نقد آن اند بتوان از آن وپرورش کشالالور ما را گرفتهآموزش

 کشور، ایده و بهره گرفت.جهت اصالح ساختارهای آموزشی  

ها را به اهدا  مد  ای اسالت که بتواند آن گونهها ارزشالمند اسالت. اما آیا طراحی این مدارس بهبسالیاری از اهدا  این مجموعه

 تواند منجر به شالناسالاندن، رفع اشالکاالت اها مینظرشالان برسالاند  بررسالی و نقد منصالفانه این مجموعه
 
لی، و گسالترش حتما

جا که های این مدارس بررسالالی و تبیین، و تا آن این پژوهش به روش خبرگی و نقادی، اهدا ، اصالالول و روش ها شالالود. درآن 

 شود.ها تحلیل میمقدورمان است، نقاط مربت و منفی آن 

 های پژوهش:  پرسش

 باشد محور چگونه میوتربیت در مدارس تمدن ال ساختار تعلیم

 باشد محور چه میبیتی مدارس تمدن ال فلسفه و مبانی نظری پشتیبان ساختار تر

 وپرورش( به این نوع مدارس وارد است ال چه نقدهای درونی و بیرونی )براساس سند تحول بنیادین آموزش

 روش پژوهش:

گانه و نقادی تربیتی، یکی از اشالالکال سالاله اسالالت. اخبرگیاین پژوهش کیفی و با روش خبرگی و نقادی تربیتی انجام شالالده

(. خبرگی از منظر آیزنر باله ۲، ی۱۳۹۳م، باله نقالل از نوری،  ۲۰۰۶شالالالود )بالارون و آیزنر،  پژوهش مبتنی بر هنرهالا قلمالداد می

. های ادراک شالده به واسالطه خبرگیها یا جنبهشالود و نقد به ابزار افشالا یا آشالکار نمودن ویژگیها اطالق میهنر درک کیفیت
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ها اسالالالت. نقالد مسالالالتلزم عمومیالت  ها و فهم تجربهها، تمیز و تشالالالخیص ظرافتخبرگی نیالازمنالد توانمنالدی حس و درک پدیده

بخشالیدن به تجربه از طریق اشالکال مختلف بازنمایی اسالت. بر خال  شالکل بازنمایی آماری متداول در مطالعات ارزشالیابی، 

ای  ، زبانی اسالتعاری و نمادین اسالت که آیزنر آن را زبان اغیرگزارهکندمیها اسالتفاده زبانی که نقاد تربیتی در افشالای کیفیت

 (۲، ی۱۳۹۳م، به نقل از نوری،  ۱۹۹۴م؛  ۱۹۹۱نامد.  )آیزنر، یا اخالق  می

تربیتی را متشالکل از چهار ُبعد مهم و ضالروری توصالیف، تفسالیر، ارزشالیابی و   در رابطه با ابعاد سالاختاری نقد تربیتی، اآیزنر نقد

همپوشالی با یکدیگر، به لحاظ کارکرد و شالکل بازنمایی مورد اسالتفاده از هم متمایز هسالتند.   داند که با وجودیابی مین مضالمو

های مهم و ظریف تجربه شالده و ادراک شالده اسالت که از طریق ابزارهای فعالیتی برای شالناسالایی و توصالیف کیفیت  ،توصالیف

شالالود. نقاد تربیتی از طریق تفسالالیر به بیه، تمریل و تصالالویر میسالالر میای )خالق( مانند شالالعر، اسالالتعاره، تشالالزبان غیرگزاره

شالالده را برای خواننده توضالالین دهد. ُبعد ارزشالالیابی به پردازد تا معانی توصالالیفهای بدیل میاکتشالالا  معانی و تدوین تبیین

شالود.  و تفسالیر مرتبط می قضالاوت ارزشالی دربارٔه کیفیت تجربه یا پدیده تربیتی مبتنی بر معیارها و شالواهد حاصالل از توصالیف

 مستلزم آشنایی کافی ارزشیاب  آیزنر معتقد است که ارزشیابی بدون قضاوت ارزشی بی
 
معناست و این قضاوت ارزشی ضرورتا

 (۳درسی با دانش تاریب و فلسفه تربیت است.  )همان، یبرنامه

ماعی همخوانی زیادی دارد. این جنبه از یابی سالالرانجام مفهومی اسالالت که با مفهوم اتعمیم  در پژوهش علوم اجتامضالالمون 

هالا را در قالالالب هالای حالاصالالالل از نقالد تلقی نمود کاله ارزشالالالیالاب تربیتی آن گیری و چکیالده یالافتالهتوان عصالالالارهنقالادی هنری را می

  گوید: یکی از کارکردهای عمده نقد یابی میدهد. آیزنر دربارٔه اهمیت مضالمون دار ارائه میهای معنیای از مضالمون مجموعه

ای ارائاله شالالالود کاله خواننالدگالان نقالدهالای مختلف بتواننالد باله گونالههالای آن اسالالالت و بنالابراین بالایالد بالهتربیتی در نحوه گزارش یالافتاله

)همان،  های چندگانه آن رخداد افزایش پیدا کند.   مقایساله تفسالیرهای مختلف از رخدادی مشالابه بپردازند و فهم آنان از الیه

 (۳ی

های این مجموعه در شهرهای مشهد،  ، برخی مشاهدات پژوهشگر در بازدید از تعدادی شعبهدر این مقاله در مرحله توصیف

های وی از حضالور در برخی جلسالات کرمان، سالیرجان و یکی از روسالتاهای نزدیک کرمان )قنات سالتان( و همچنین برداشالت

درسالی هم در این مدارس  نه برنامهگااسالت. ضالمن اینکه عناصالر نهبندی، و مصالاحبه با مربیان این مجموعه ارائه شالدهجمع

ها بررسالی و بر اسالاس های این مجموعهتر، برخی مبانی و اصالول و روشاسالت. در مرحله تفسالیر با نگاه عمیقبررسالی شالده

اسالالت. در مرحله ارزشالالیابی هم به نقد بیرونی این مجموعه بر اسالالاس مبانی ای انجام شالالدهها نقد درون مجموعهمبانی آن 

 در قسالمت مضالمون وپرورش جمهوری اسالالمی ایران پرداخته شالدهآموزشنظری سالند تحول 
ٌ
دسالت یابی، نتایج بهاسالت. نهایتا

 وتربیت باشد.های مرتبط با تعلیماستفاده برای سایر مجموعهطوری که قابلاست بهآمده ارائه و تعمیم داده شده

 خمینی )ره(سازی امامگام اول: توصیف مجموعه و مدارس تمدن

های خمینی )ره( در واقع فقط یک مدرساله نیسالت بلکه در جهت تحقق تمدن اسالالمی در سالاحتسالازی اماممجموعه تمدن 

دهند.  های دیگری نیز انجام میوتربیت اسالالت و عالوه بر این، فعالیتها، تعلیمهای آن مختلف فعالیت دارد. یکی از فعالیت
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خمینی )ره( و مقام معظم رهبری )حفظه ر مبانی تمدنی حضالالرت امامدر این مجموعه اصالالالح سالالاختارهای جامعه مبتنی ب

وتربیت وپرورش یا همان تعلیمترین سالاختار جامعه، آموزشالله( مد نظر اسالت. یکی از سالاختارهای بسالیار مهم و شالاید مهم

موزان  درگیر مسالالائل مختلف آدانند و به همراه دانشها نمیوتربیت را جدا از سالالایر فعالیتاسالالت. مربیان این مجموعه تعلیم

ها برای تحقق تمدن اسالالالمی باید سالالاختارهای جامعه که بر اسالالاس مبانی شالالوند. به نظر آن مربوط به جامعه اسالالالمی می

سالازی هم باید شالکل بگیرد که افراد نیز ناظر  اند اصالالح شالوند. در طی فرایند اصالالح سالاختارها، امتریزی نشالدهاسالالمی پایه

هالای شالالالونالد. در این مجموعاله عالوه بر آموزش قرآن و مبالانی تمالدن اسالالالالمی، باله فعالالیالتهالا تربیالت میباله همین فعالالیالت

اقتصالادی، فرهنگی، اجتماعی، سالیاسالی، علمی، طب، تولید محصالوالت سالالم، خرید و فروش، مبادالت مالی، سالبک زندگی  

های اخیر مورد تأکید به اینکه اقتصالاد در سالالشالود. با توجه اسالالمی، کشالاوزی، دامپروی، معماری، فناوری و... پرداخته می

اسالت؛ در حال حاضالر پروژه اصاللی این مجموعه نیز اصالالح سالاختار رهبر انقالب قرار گرفته و به مسالالله اول کشالور تبدیل شالده

ها با ای( اسالت. البته آن اقتصالادی و فعالیت اقتصالادی، تولید و توزیع و خدمات و تجارت، بانکداری و بورس )درون مجموعه

توجه به مبانی عرفانی حضالرت امام )ره( و بحث وحدت وجود، اقتصالاد را از طب و ت ذیه و سالیاسالت و سالبک زندگی و آموزش و 

های آموزان  هم در همین فضالالالا و با تأکیالد بر فعالالیالتداننالد. در حال حاضالالالر، دانشاعتقالادات و احکالام و اخالق و... جدا نمی

 بینند.اقتصادی آموزش می

های زندگی و تحت آموزش و راهنمایی مربیان آموزان  در مواجهه با واقعیتها تمام هسالتی، مدرساله اسالت که دانشن از نظر آ

بینند و به تحقیق و روند و در مسالالیر تحقق این امور آموزش میهای مختلف تمدن اسالالالمی در جامعه میبدنبال تحقق جلوه

 پردازند.های امام و رهبری میم و دیدگاههای دین مبین اسالپژوهش البته در چهارچوب آموزه
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آموزان  مگدارس  هگای آموزشگگگی، تربیتی، فرهنگی و اقتصگگگادی دانشهگایی از فعگالیگت(: نمونگه۱تصگگگاویر شگگگمگاره )

 سازیتمدن

اندازی نمودند. بنا به االسالالم صالفرپور در شالهر مقدس مشالهد راهاولین شالعبه مدرساله را حدود شالش سالال قبل جناب حجت

مورد اسالت؛ که در   ۳۵ه مسالالول هماهنگی مربیان مجموعه، درحال حاضالر تعداد مدارس فعال در سالراسالر کشالور حدود  گفت

شالهرهای مشالهد، بیرجند، بجنورد، تربت جام، تربت حیدریه، اصالفهان، تهران، شالاهرود، سالاری، اردبیل، مشالکین شالهر، قم،  

ند. ضالمن اینکه برخی شالهرها مرل مشالهد مقدس بیش از یک یزد، سالیرجان، کرمان، بوشالهر، نیشالابور، شالیراز و... دایر هسالت

ها کمتر از بیسالالت نفر و در برخی آموزان  هر شالالعبه آن چنان زیاد نیسالالت؛ در برخی شالالعبهشالالعبه دارند. البته تعداد دانش

هند، روسالیه رسالد زمینه فعالیت در برخی کشالورها از جمله عراق، لبنان، سالوریه،  ها بیش از پنجاه نفر اسالت. به نظر میشالعبه

اسالت. مربیان این مدارس  ای در این کشالورها تأسالیس نشالدهاسالت که البته هنوز شالعبهو برخی کشالورهای دیگر فراهم شالده

 طلبه هستند ولی در برخی شعبه
 
 کنند.عنوان مربی فعالیت میها افراد فرهیختٔه غیرطلبه هم بهاکررا

 پایگاه اصالاللی فعالیت هر مدرسالاله  
 
شالالود و فقط ها محدود به محیط مسالالجد نمیالبته فعالیت آن  یک مسالالجد اسالالت. معموال

شالالود؛ و در بقیه اوقات مربیان به سالالاعاتی از برخی ایام هفته در محیط مسالالجد یا حسالالینیه برخی محتواها آموزش داده می

دامپروری،  های اقتصالالادی، اجتماعی، تولید و توزیع، کشالالاورزی،  آموزان  و حتی والدین مشالال ول انجام فعالیتهمراه دانش

 شالالوند.  ی میدانی و... در متن جامعه میهاپژوهش
 
های تولیدی  در کنار مسالالجد فضالالاهایی را اختصالالای به فعالیت  معموال

کننالد. در برخی شالالالهرهالا هم دهنالد کاله در آنجالا اقالدام باله تولیالد محصالالالوالت غالذایی و دارویی یالا صالالالنالایع دسالالالتی و غیره میمی
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آموزان  و والالدین قرار هالای کشالالالاوزی یالا دامپروری در اختیالار دانشانجالام فعالالیالتهالایی در روسالالالتالاهالای همجوار برای  بالا خالاناله

 گیرد.  می
 
عنوان پایانه  یک خانه( هم به  مرال  کنند. یک مکان )گذاری میهای اقتصالادی سالرمایهوالدین هم در فعالیت  معموال

 شود.)یا ترمینال( برای فروش محصوالت در نظر گرفته می

هالای واقعی از جملاله تولیالد و توزیع و کشالالالاورزی و... بالا کالارشالالالنالاسالالالان و اسالالالاتیالد علوم و ی انجالام فعالالیالتدر این مالدارس، برا

هالا بالا مبالانی و چهالارچوب  کننالد و بعالد از بحالث و همفکری و تحلیالل و تطبیق نظرات آن هالای مختلف جلسالالالاتی برگزار میحرفاله

 بته نمایند. التمدنی خویش، در صالورت تایید از آن نظرات اسالتفاده می
 
نظرات کارشالناسان در ارتباط با سایر علوم و در    معموال

سالالازی  شالالود و با توجه به همان مبنای وحدت وجود، در سالالاختار تمدن های تمدن بررسالالی و نقد میارتباط با تمامی سالالاحت

 رسند.ها، به راهکار و ایدٔه جدیدی میافکار و ایده توحیدی خویش با تضارب

 
 
کنند. ضالالمن اینکه در پایان هر ماه مربیان در طول هفته، مربیان هر مدرسالاله جلسالالات تبادل نظر متعددی برگزار می  معموال

و برخی والدین  آموزان  ها به همراه برخی دانشمدارس هر اسالتان، و در پایان هر فصالل و هر سالال مربیان مدارس تمام شالعبه

بندی  بندی فصاللی  و ااردوی جمععنوان ااردوی جمعها تحتشالوند و یک اردوی تبادل افکار و اندیشالهدر شالهری جمع می

 از هدایتسالالیانه  برگزار می
 
شالوند. در این اردوها آقای صالفرپور  های حجج اسالالم صالفرپور و قرایی برخوردار میکنند و بعضالا

 
 
های جاری مجموعه اسالالالت، سالالالپس سالالالایرین به بحث و تبادل نظر دهد که آن بحث مربوط به پروژهیبحری را ارائه م  معموال

ها بحث و گفتگو تر بعد از سالالاعتهای کوچکشالالود و در آن حلقههای مباحره تشالالکیل میپردازند. گاهی حلقهحول آن می

 گیرد.ها قرار میر برخی شعبههای مجموعه دهای آتی جزو برنامهشود که در ماهراهکارهای جدید ارائه می

 
 ۱۳۹۸بندی یزد تابستان (: اردوی جمع۲تصاویر شماره )

 نسالبت به مسالائل  
 
یکی از اصالول و باورهای اسالاسالی متولیان این نوع مدارس این اسالت که باید برای خداوند قیام کرد و اجماال

شالالود. برخی بهتر جزئیات و تفصالالیل مسالالائل فهمیده می گونهشالالناخت پیدا کرد، آنگاه همگام با کار و قیام، تفکر کرد که این

شالالالود. یکی از آیات قرآن کریم که ها فهم نمیمسالالالائل را هرقدر مطالعه کنیم تا وقتی که وارد کار نشالالالده باشالالالیم حقیقت آن 

نه تَ سالالوره سالالبأ می  ۴۶هاسالالت، آیه  زیربنای این اصالالل و رویکرد آن 
َ
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ُروا...؛ بگو: شالالالمالا را تنهالا باله یالک چیز انالدرز می
َّ
دهم، و آن اینکاله: دو نفر دو نفر یالا یالک نفر یالک نفر برای خالدا قیالام کنیالد، َتَتَفک

 سپس بیندیشید...  
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 در سالاعاتی که قرار اسالت محتوایی آموزش داده شالود،  
 
رآن کریم به همراه تحلیل و تفسالیر های کوچک قآیاتی از سالوره  معموال

ها، گسالتان سالعدی به جای کتاب فارسالی و کتاب نصالاب الصالبیان که کتابی منظوم  شالود. در برخی شالعبهها ارائه میتمدنی آن 

شالود. البته این محتواهای آموزشالی اجباری نیسالت و بیشالتر یک آموزان  کار میبرای آموزش معنی ل ات عربی اسالت، با دانش

 سالت و پیشالنهاد ا
 
شالود.  ای که بر روی آن مشال ول به پژوهش و فعالیت هسالتند ارائه میها ناظر به همان مسالاللهآموزش  معموال

عنوان مرال وقتی نیاز اسالالت  شالالود؛ بههای در حال اجرا محقق میحتی آموزش زبان و آموزش ریاضالالی هم با توجه به پروژه

متر و طول و یند سالاخت آن میز با مفاهیمی همچون متر و سالانتیآموزان  در فرآبرای یک مدرساله میزی سالاخته شالود، دانش

 شوند. در این نوع مدارس، نظر بر آن است که این نوع یادگیری موثرتر و ماندگارتر خواهد بود.عرد و زاویه و... آشنا می

مبانی و شالالیوه کار این آموزان  در این مدارس محدودیت خاصالالی وجود ندارد و والدین بعد از آشالالنایی با برای پذیرش دانش

توانند بصالورت غیررسالمی فرزندان خود را به این مدارس بفرسالتند و البته خودشالان هم در نوع مدارس در صالورت تمایل می

های اقتصالادی و... مجموعه به صالورت فعال شالرکت نمایند. فار  التحصالیلی و اعطای مدرک  جلسالات جمع بندی و فعالیت

 یگاهی ندارد.پایان دوره هم در این مدارس جا

آموزان  وجود ندارد و ممکن اسالالت از سالالن حدود پنج تا پانزده سالالال در یک حلقه در این نوع مدارس، تفکیک سالالنی دانش

مباحره و یا در فرآیند انجام یک پروژه مشالارکت داشالته باشالند و هر کس بر اسالاس میزان فهم خویش مطالبی را فرا بگیرد و در 

که یک   کندمیای تحلیل گونهوان مسالائل اقتصالادی و اجتماعی را بهشالود یک نوجبحث مشالارکت کند. گاهی مشالاهده می

 آید.التحصیل دانشگاهی از پس آن برنمیفار 

کنند و در وپرورش را مطالعه میآموزان  هم در پایان سالال تحصالیلی با کمک مربیان، کتب مصالوب وزارت آموزشبرخی دانش

(. هرچند که برخی ۵نمایند )مصالالالاحبه شالالالماره مان را دریافت میوپرورش شالالالرکت و مدرک این سالالالازامتحانات آزاد آموزش

 باشد.ها سازگار نمیمربیان این مجموعه معتقدند مدرک گرفتن در برخی موارد با مبانی آن 

ها هم در طی فرآیند نقل و انتقاالت به صالالالحدید آقای صالالفرپور یا مسالالالول هماهنگی مربیان، گاهی بعد از مربیان مجموعه

جایی فوایدی از جمله کسالب و انتقال تجربیات  شالوند. این جابهشالوند و از شالهری به شالهر دیگر فرسالتاده میجا میمدتی جابه

شالود. )مجموعه  ها انجام میهایی و بر اسالاس عملکرد و ضالعف و قوت مربیان و همراهان آن را دارد و گاهی هم بنابر مصاللحت

 (۳های صوتی شماره فایل

گری ی از مربیان باسالابقه و مسالتعد مجموعه )تحت عنوان اخراجیان جوان!( مسالالولیت مربیقرار اسالت موسالسالین و تعداد

اندازی شالود به ها را به سالایرین واگذار نمایند و در مرکز افقه تمدن  که قرار اسالت به صالورت غیررسالمی در شالهر قم راهشالعبه

 (۶های شماره حبههای علمی در سطن خارج فقه تمدن اسالمی بپردازند. )مجموعه مصامباحره

هایی که دغدغه های دانش بنیانع کشالور، ارتباط مجموعه را با مدیران شالرکتچند نفر از مربیان هم موظفند با بررسالی شالرکت

های برتر نیز فراهم شالود تا افراد تحقق تمدن اسالالمی دارند برقرار نمایند و بدین وسالیله زمینه ادامه فعالیت در حوزه فناوری

 (۶های شماره هایی در این سطن نیز مش ول شوند. )مجموعه مصاحبهبه فعالیتمستعد مجموعه  
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ها نیز عالوه برفراگیری آیات و روایات و مبانی مرتبط با تمدن اسالالمی و واحد خواهران هم مانند واحد برادران دایر اسالت. آن 

ها بیشالالتر مشالال ول تولید  تفاوت که آن  سالالایر محتواهای آموزشالالی، در کارهای اقتصالالادی نیز مشالال ول فعالیت هسالالتند. با این

های غذایی خانگی، برخی داروهای طب سنتی، لوازم بهداشتی گیاهی، اند تا توزیع. تولید فرآوردهمحصوالات خانگی شده

خمینی )ره( اسالالت. )مجموعه  سالالازی امامترین تولیدات واحد خواهران مجموعه تمدن پوشالالاک، صالالنایع دسالالتی و... از مهم

 (۶اره های شممصاحبه

 
 خمینی )ره(سازی امامای از تولیدات اعضای مجموعه تمدن(: نمونه۳تصویر شماره )

آموزان  هم در برخی شالالالود. دانشمیتأمین    های اقتصالالالادی مجموعههای مدرسالالاله در قالب همان فعالیتبخشالالالی از هزینه

های اقتصالالالادی هزار تومان شالالالهریه پرداخت نمایند یا اینکه به همراه والدین در فعالیت  ۲۰۰ها یا باید ماهیانه حدود  شالالالعبه

طوری که باعث گردش مالی ماهیانه حدود یک میلیون تومان در مجموعه شالوند؛ در این صالورت مجموعه مشالارکت نمایند به

جای پرداخت شالالهریه، با توزیع و فروش   دهند بهآموزان  ترجین میباشالالد. البته بیشالالتر دانشنیازی به پرداخت شالالهریه نمی

 (۷نمایند. )مصاحبه شماره تأمین   تولیدات مدرسه در میان اقوام و آشنایان، هزینه مدرسه را

سگگازی ( با مجموعه تمدن۱۳۸۶ریزی درسگگی فرانسگگیس کالین )فتحی و شگگفیعی، گانه برنامهگگگگگ تطبین عناصگگر نه

 خمینی )ره(:امام

 های عرفانی حضرت امام و مقام معظم رهبری.ها مبتنی بر اندیشهر تمامی عرصهتحقق تمدن اسالمی د  اهدا :

هایی از تمدن  : قرآن و روایات، عرفان نظری، مراجعه به نظر کارشالالناسالالان و کتب ناظر به تحقق جلوهمواد و منابع آموزشگگی

 عنوان نمونه کتاب اقتصادنا شهید صدر ناظر به مسائل اقتصادی مجموعه.اسالمی به

 سازی اسالمی و عرفان نظری و اعتقادات و اخالق و احکام و طب و اقتصاد و...مباحث مبتنی بر تمدن  محتوا:

سالازی اسالالمی. بطوری که با ی ناظر به مسالائل واقعی جامعه در راسالتای تمدن هاپژوهش: آموز انفعالیت یادگیری دانش

کنند و در عمل هم اقدام به طراحی عه اقدام به پژوهش میتوجه به نیازهای جامعه و در جهت رفع مشالکالت سالاختاری جام

 نمایند.و ت ییر ساختارهای جامعه می

هالا و همچنین تبیین مبالانی : هالدایالت و راهنمالایی و همراهی بالا متربیالان در جهالت تحقق پروژهراهبردهگای تگدریس مربیگان

 تمدنی و شرح آیات و روایات مرتبط.
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طوری که هرکس بر اسالالاس تالش و اسالالتعداد و عالقه خویش جایگاه خویش را نی. بهبه صالالورت غیر مدون و تعیّ   ارزشگگیابی:

 گیرد.ای از کار را به عهده میو گوشه  کندمیپیدا 

  گروه بندی:
 
ای وجود ندارد و سالنین مختلف در فرایند یادگیری به صالورت مشالترک مشالارکت  تفکیک سالنی سالختگیرانه  معموال

زننالد، وظیفاله آموزش سالالالایرین را بر عهالده  کاله در یالادگیری و انجالام عملیالات از بقیاله جلو می  نمالاینالد و افراد بالا اسالالالتعالدادترمی

 گیرند.می

  زمان آموزش و یادگیری:
 
بندی و مباحره اسالالت. ولی جلسالالات جمع هاهای محتوایی مدرسالاله، صالالبنزمان آموزش معموال

سالالاعات مشالالخصالالی ندارد و از نماز صالالبن تا سالالاعات پایانی شالالب ادامه دارد. انجام کارهای تحّققی واقعی هم سالالاعات خیلی 

 مشخصی ندارد.

کل جامعه مکان آموزش و یادگیری و انجام عملیات تمدنی اسالالت. البته مسالالاجد، پایگاهی برای  مکان آموزش و یادگیری:

 ها هستند.لیات و برخی آموزشعم

 سازی امام خیمنی)ره(گام دوم: تفسیر جریان مدارس تمدن

ای )مالد ظلاله( شالالالکالل  اللاله خالامنالهخمینی )ره( و مقالام معظم رهبری حضالالالرت آیالتاین مجموعاله بر اسالالالاس مبالانی فکری امالام

اعتقاد دارد هسالتی شالناسالی عرفانی،   اسالت. البته تأکید بیشالتر بر مبانی عرفانی حضالرت امام )ره( اسالت. آقای صالفرپورگرفته

.  کندمیتر از هستی شناسی کالمی و فلسفی است. عرفان عالوه بر عقل و نقل از شهود عرفانی هم استفاده  تر و دقیقکامل

های عرفانی ای از خداوند اسالت باید از آموزهاسالت. با توجه به اینکه انسالان جلوهدر عرفان وحدت وجود به خوبی تبیین شالده

سالازی اسالتفاده نمود. انسالان باید مظهر اسالماا الهی باشالد؛ چگونگی انجام فعل توسالط خداوند نیز در تحقق کارها و تمدن  در

(. در عرفان نظری، مراحل خلقت، َنَفس رحمانی، قوس  ۲های صالالوتی شالالماره اسالالت )مجموعه فایلعرفان شالالرح داده شالالده

 (.۱۳۹۲اد، شوند )امینی نژ نزول، تعّین اول و ثانی و... بحث می

توان مسالالله محوری، درک کل به جزا، اجمال به تفصالیل، نکاح اسالمایی )تضالارب آرااا( و جامعیت از اصالول این مجموعه می

های اصاللی علوم نائل شالوند تا بتوانند خطع ربط بین علوم مختلف را پیدا نگر باشالند و به شالاهراهها باید جامعرا نام برد. انسالان 

توان تمدن اسالمی را در تمامی ابعاد محقق کرد. شیوه آموزش هم (. با این نگاه جامع است که می۴کنند )مصالاحبه شالماره  

داند که هنوز در آغاز راه هسالالتند و کل به جزا اسالالت. البته آقای صالالفرپور، خود و اعضالالای این مجموعه را پژوهشالالگرانی می

 (.۱ها عکس ایستاده گرفت )فایل صوتی شماره توان از آن نمی

ین مجموعه بر اسالاس اصالل وحدت وجودع عرفانی، هیو وجودی را غیر از خداوند، مسالتقال  متصالور نیسالتند و همٔه ماسالوی  در ا

سالالالازی و ای از خالداونالد اسالالالت. بر این اسالالالاس کَررات این عالالم در عین کررت، وحالدت دارنالد. لالذا تربیالت از امالتاللاله جلوه

هالا را مرتبط بالا هم و هم راسالالالتالا بالا تمالدن  یسالالالت و بالایالد هماله فعالالیالتهالای اجتمالاعی و اقتصالالالادی و فرهنگی و... جالدا نفعالالیالت

( به اعتقاد اسالتاد صالفرپور، تا امت سالاخته نشالود و ۶های شالماره  اسالالمی و در جهت توحید محقق سالاخت. )مجموعه مصالاحبه

ها دارد؛ و ارد و امامها درسالد. تکامل بشالر به امتی اسالت که امام دارد و و همچنین امتامام شالکل نگیرد، بشالر به تکامل نمی
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سالازی اسالت. اگر جهاد با جهاد با نفس برای امت  اند.اند؛ عرضالی و طولی با هم مرتبطها با هم نسالبت دارند و امتهمٔه امام

جویی و... تن به امت شالالالدن  گیرد و افراد به خاطر تمایالت نفسالالالانی از جمله حسالالالد و برترینفس نباشالالالد امت شالالالکل نمی

 (.۳های صوتی شماره یلدهند )مجموعه فانمی

وقتی قرار است محصولی تولید شود همه ابعاد    مرال  گردد؛ بطوری که  های این مجموعه حول محور وحدت وجود میفعالیت

شالود که از های شالرعی، اخالقی، طبی، اجتماعی، اقتصالادی و سالایر موارد مرتبط با آن هم در نظر گرفته میآن چون جنبه

 اسالمی و نظام توحیدی باشد.  همه لحاظ منطبق با تمدن 

شالالود مفهوم نکاح اسالالمایی اسالالت. بر این اسالالاس وقتی اسالالمای الهی با یکی دیگر از مباحری که در عرفان نظری مطرح می

بندی  سازی، در جلسات جمعشود. بر این اساس، در این مجموعٔه تمدن همدیگر نکاح انجام دهند، اسمای جدید تولید می

های متعدد با توجه به اصالالل نکاح اسالالمایی، با ضالالرب آراا و ها و تبادل اندیشالالهو کشالالوری، با مباحرهمتعددع شالالهری، اسالالتانی  

 شود.های جدید تولید میها در یکدیگر، افکار و ایدهاندیشه

شالود و مباحری از جمله َنَفس رحمانی، اسالم جامع،  در عرفان، از مراحل انجام فعل توسالط خداوند و مراحل خلقت بحث می

بطوری که در هر مرحله   کندمیشالود. در عرفان، فعل خداوند سالیر اجمال به تفصالیل را طی تعّین اول و ثانی و... مطرح می

شالالود. براین اسالالاس اقداماتی که در مجموعه تمدنی آقای صالالفرپور انجام یهای بیشالالتری متجلی م)ُرتبی، نه زمانی( کررت

 مقصالد و هد  مشالخص میمی
 
شالود ولی تفصالیل آن در سالیر انجام و تحقق آن فعل شالود به این صالورت اسالت که ابتدا اجماال

 بصورت تعّینی حاصل خواهد شد.

روا  )سالالالبأ: ها برای این روش مبنای دیگری هم دارند؛ و آن مبنا همان البته آن 
ّ
رادی ثم تتفک

ُ
ن تقوموا لله َمرنی و ف

َ
(  ۴۶آیه اا

 بسالیار مورد تأکید امام )ره( بوده
 
اسالت. بر اسالاس این آیه، ابتدا باید حق را شالناخت و برای حق به پا خواسالت و اسالت که ظاهرا

رسالالالد. )مجموعاله می  تفصالالالیالل آن و چگونگی تحقق جزئیالات آن حق، در سالالالیر انجالام آن بالا تفکر و همراه بالا عمالل باله ظهور

 (۶های شماره مصاحبه

(. تحقق یک امر ۶های شالالماره محوریع هدفمند، یکی دیگر از اصالالول این مجموعه تمدنی اسالالت )مجموعه مصالالاحبهمسالالالله

شالود و افراد نسالبت به آن مسالالله دغدغه عنوان مسالالله اسالاسالی مطرح میهای تمدنی مجموعه بهعنوان یکی از اولویتمهم به

هالای متعالدد مجموعاله از جملاله آموزش و پژوهش و مبالاحراله و جلسالالالات . سالالالپس در جهالت تحقق آن، فعالالیالتشالالالونالدمنالد می

آموزان  هم نالاظر باله همین مسالالالاللالٔه هالدفالدار، مشالالالخص  شالالالود. محتوای آموزشالالالی دانشبنالدی و عملیالات و... انجالام میجمع

 شود.می

امالام )ره( در این مجموعاله مورد توجاله قرار   اصالالالل آموزش کالل باله جزا هم از دیگر اصالالالولی اسالالالت کاله مبتنی بر همالان مبالانی

عنوان گیرد. بطوری که ابتدا باید کل را بصالالورت اجمالی درک کرد و فهمید و سالالپس به دنبال شالالناخت اجزاا آن رفت. بهمی

 سالاخت یک شالود. بلکه ابتدا هد  مشالخص میمرال، بی هد  و بدون تبیین مقصالد، آموزش ریاضالی داده نمی
 
شالود. مراال

ی  هاپژوهشها و  شالالود؛ و سالالپس در راسالالتای تولید آن ربات، آموزشعنوان یک هد  موقت درنظر گرفته میچک بهربات کو

آموزان  با آن مسالالله کلی که همان سالاخت ربات اسالت  شالود. یعنی در واقع ابتدا دانشآموزان  انجام میمرتبط به همراه دانش
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دانند هد  از یادگیری  گیرند. و از همان ابتدای یادگیری میفرا میشالالوند و سالالپس ناظر به همان کل، اجزاا آن را  آشالالنا می

 های ریاضی یا فیزیک قرار است منجر به تولید چه چیزی بشود.چیست و در نهایت، فراگیری فرمول

بالا توجاله باله اینکاله علوم در نظالام توحیالدی وحالدت دارنالد و تمالام هسالالالتی، غالایالت و هالد  مشالالالخصالالالی دارد لالذا درهم تنیالدگی  

توان مبنای اصالالل جامعیت در مجموعه تمدنی ی مختف اسالالماا الهی در عالم که در عین کررت، وحدت دارند را میهاجلوه

های اصالاللی و کلیات علوم  های جامعی باشالالند و نسالالبت به شالالاهراهطوری که همه باید انسالالان خمینی )ره( دانسالالت. بهامام

توان در علوم محدودی متخصالص شالد ولی  نیسالت و فقط میمختلف آگاه باشالند. البته نیازی به شالناخت تفصالیلی همه علوم 

خواهد در یک علم خای به ها با یکدیگر مطلع بود. در این مجموعه حتی اگر کسالی میباید نسالبت به سالایر علوم و ارتباط آن 

مختلف صورت خیلی تخصصی کار کند، باید نسبت به علوم دیگر هم آگاهی اجمالی داشته باشد و نقاط ارتباطی بین علوم  

 را بفهمد.

آموز  قائل شالالالد. هر مربی در این توان تفکیک واقعی بین مربی و دانشدر این مجموعه با توجه به مبنالای وحدت وجود، نمی

بیند. در مسالیر تحقق و در طی فرایند حل یک دهد، خودش نیز آموزش میسالاختار ضالمن اینکه برخی مطالب را آموزش می

برنالد و هر کالدام باله دهنالد و باله نکالات جالدیالد پی میحقیق و پژوهش انجالام میآموزان  باله همراه یکالدیگر تمسالالالاللاله، مربی و دانش

 گیرند.میزان فهم خویش بصورت مراتبی مطالبی را فرا می

وپرورش و یا سالاختار بانک و بورس و... باید به موازات  سالاختار آموزش  مرال  ها  مربیان مجموعه معتقدند برای اصالالح سالاختار

عنوان الگوی صالالن به اندازی کرد و این سالاختار را بهختار صالحین مبتنی بر مبانی دینی راهسالاختارهای غلط فعلی، یک سالا

های ها اصالالالح هر سالالاختار باید خارج از آن سالالاختار انجام شالالود. )مجموعه مصالالاحبهنظام اسالالالمی معرفی نمود. به نظر آن 

 (۶شماره 

 سازیگام سوم: ارزشیابی مدارس تمدن

زقد درونی(:گ بررسی انسجام درونی )ن

هالای این مجموعاله مبتنی بر مبالانی عرفالانی و اصالالالول توحیالدی آن اسالالالت و این مجموعاله از رسالالالد برنالامالهدر مجموع باله نظر می

رسالالالد برخی اهالدا  این مجموعاله معلوم نیسالالالت در واقعیالت انسالالالجالام درونی خوبی برخوردار اسالالالت. هرچنالد کاله باله نظر می

ی نسالالالبالت باله علوم مختلف بالا توجاله باله تنوع و گسالالالتردگی علوم، کالاری بس  آگالاهی یالافتن اجمالال  مرال  راحتی محقق شالالالونالد ]باله

 ها آزمون و خطا الزم باشد تا ساختاری منسجم برای رسیدن به این اهدا  طراحی شود.دشوار است[ و ممکن است سال

مبانی و   های آموزشالی و تربیتی در این مجموعه اگرچه سالعی شالده اسالت مبتنی برضالمن اینکه محتواهای آموزشالی و روش

اصالول این مجموعه انتخاب شالود اما با توجه به اینکه محتوای آموزشالی به ساللیقه مربیان هر شالهر و منطقه وابسالتگی زیادی 

 رسد فقر محتوایی و روشی، در برخی مدارس تا حدودی مشهود باشد.دارد، به نظر می

کنند، لذا  تی خاصالی را به شالکل مشالخص طی نمیمند دوره آموزشالی تربیمربیان این مجموعه هم از آنجا که به صالورت نظام

های چشمگیری دارد. البته این مسالله به نظر برخی مربیان ها در شالهرهای مختلف تفاوتسالطن دانش تخصالصالی و تجربه آن 
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 ارزیابی می
 
شالالود و این مجموعه، از نقاط قوت مجموعه اسالالت؛ زیرا هر کسالالی بر اسالالاس سالالطن توانایی و تالش خویش، تعّینا

 .کندمیخویش را پیدا   جایگاه

تعّینی )نه تعیینی( جایگاه خویش را پیدا خواهد کرد  کامال  در این مدارس متربی بر اسالاس تالش و اسالتعداد خویش بصالورت 

های موسالس  (. فرایند ارزشالیابی در این مجموعه آنچنان مدون و مشالخص نیسالت بلکه با توجه به محک۱)فایل صالوتی شالماره  

طور طبیعی براسالالاس اسالالتعداد و تالش خویش، در شالالود؛ و هرکس بهن بصالالورت تعّینی انجام میو سالالایر مربیان و همچنی

 شود.گیرد و برهمان اساس، ارزیابی میجایگاه واقعی خودش قرار می

های ذوقی و غیرروشالالمند، ممکن اسالالت یکی از اشالالکاالتی باشالالد که بتوان به این مجموعه و برخی مربیان که یا گیریداللت

 ها را از مبانی ندارند وارد دانست.ی بر مبانی ندارند و یا اینکه توانایی کافی برای استنتاج اصول و روشتسلط کاف

های کالن هنوز  رسالد ظرفیت علمی و عملی این مجموعه در تبیین چیسالتی و چگونگی اصالالح سالاختارهمچنین به نظر می

 است.به حد کافی نرسیده

سالازی تأکید زیادی شالده، اما از این موضالوع نباید غفلت کرد که عرفان نظری تنها ُبعد  دن خمینی در تمگرچه بر اندیشالٔه امام

یا کانون اندیشالٔه ایشالان نبوده اسالت و جنبٔه فقهی، فلسفی، احیاگری دینی و فهم سیاسی و اجتماعی و... ایشان در تالقی با 

 دهد.هم، اندیشه و عمل ایشان را شکل می

زوپرورش(:حور )بر اساس مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزشمگ نقد بیرونی مدارس تمدن

توان اینگونه نتیجاله گرفت که مجموعه مدارس تمالدنی آقای صالالالفرپور،  وپرورش میبا نگالاه کلی به مبالانی نظری تحول آموزش

جرمت بتوان  اسالت. شالاید به بسالیاری از اهدا ع مبتنی بر مبانی و اصالول مطرح شالده در سالند تحول را به خوبی محقق کرده

 راستا با مبانی نظری سند تحول است.های این مجموعه همگفت بسیاری از فعالیت

البته شالاید دلیل آن این باشالد که هم مبانی سالند تحول و هم مبانی این مجموعه برگرفته از قرآن و روایات معصالومین )علیهم 

های  له العالی( هسالتند. ضالمن اینکه در برخی از قسالمتخمینی )ره( و مقام معظم رهبری )دام ظهای امامالسالالم( و دیدگاه

راسالتا با عرفان  ( که این فلسالفه هم۴۲های فلسالفه صالدرایی اسالتفاده شالده اسالت )مبانی نظری تحول یسالند تحول از دیدگاه

در شالود.  اسالت. از آنجا که عرفان مبنای اصاللی مدارس صالفرپور اسالت لذا اشالتراکات بسالیار زیادی دیده مینظری تدوین شالده

 شود.وپرورش بیان میهای ناظر به مبانی نظری این مجموعه مدارس با سند تحول آموزشادامه، شباهت

(، با توجه به اصل وحدت علوم در ۹۴در این مدل، جامعیتی که در سند تحول بنیادین مد نظر است )مبانی نظری تحول ی

هالای علوم  شالالالونالد و بالا شالالالاهراهتلف جالامعاله درگیر می(، برای متربیالانی کاله بالا مسالالالائالل مخ۵۱آموزش )مبالانی نظری تحول ی

 افتد.ای اتفاق میشوند تا اندازهمختلف آشنا می

( مورد تأکید است ]در آنجا ذکر شده، همانطور ۲۹۲اصل همزمانی آموزش و عمل که در سند تحول )مبانی نظری تحول ی

رسالالالد باله جالای اینکاله در مالدارس  ود[ باله نظر میشالالالشالالالود، عمالل هم بالاعالث یالادگیری بهتر میکاله یالادگیری باله عمالل منتهی می

 است.خمینی )ره( اجرا شدهسازی اماموپرورش محقق شود، در مدارس تمدن آموزش
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مذکور در سالند تحول )اعتقادی، عبادی و اخالقی، جسالمی و بدنی، سالیاسالی و اجتماعی، علمی و   گانههای شالشسالاحت

فناوری، اقتصالالادی و حرفه ای، هنری و زیبایی شالالناختی( که باید برای انسالالان به صالالورت متناسالالب و متعادل پروش بیابند و 

به هم پیوسالالته و یکپارچه محقق   ( در مدل آقای صالالفرپور به صالالورت۲۹۹و ی  ۱۵۵شالالکوفا شالالوند )مبانی نظری تحول ی  

ها  اند اما در آینده در صالدد پیشالرفت در تمامی عرصالهها هنوز به حد کافی رشالد نداشالتهشالوند. هرچند که در برخی سالاحتمی

 هستند.  

بندی این مجموعه شالالرکت کند، شالالاهد تحقق نسالالبی )نه کامل( شالالکل رسالالد اگر فردی چند روز در اردوهای جمعبه نظر می

طوری کاله در سالالالبالک زنالدگی و آداب ت الذیاله و ز حیالات طیباله )نالاظر باله مبالانی نظری سالالالنالد تحول( خواهالد بود. بالهای اسالالالاده

 (۲۸۹شود. )مبانی نظری تحول یهایی مبتنی بر مبانی تربیت اسالمی انجام میهای اقتصادی و... دقتفعالیت

(  ۲۸۹که آموزش باید ناظر به مسالائل واقعی زندگی باشالد )مبانی نظری تحول ی  اسالتاینکه در مبانی نظری سالند آورده شالده

 شود.و اینکه شکوفایی استعدادها درحین عمل صورت بپذیرد، اغلب در مدل صفرپور لمس می

ی مرتبط با این موضالالالوع اشالالالاره هاپژوهشو در سالالالنالد هم به    کنالدمیانگیزش درونی بسالالالیالار موثرتر از انگیزش بیرونی عمالل 

 ای اسالت که گونه(. در مجموعه تمدنی امام )ره( شالرایط به۲۲۰اسالت )مبانی نظری تحول یشالده
 
مربیانی با انگیزه و  معموال

 در ابتدای کار جایی گذارند و میبا روحیه جهادی پا در این عرصاله دشالوار می
 
توانند در آن شالرایط فعالیت نمایند. مخصالوصالا

 ماند.های بیرونی باقی نمیبرای انگیزه

(؛ در این مدل  ۶۷ها بین متربیان باید مالحظه شالود )مبانی نظری تحول یاسالت که تفاوتاینکه در سالند تحول بیان شالده

 محقق می
 
 گیرد.ای از کار را به عهده میشود. چرا که هر شخصیت بر اساس عالقه و استعداد خویش، گوشهتقریبا

هالای  افتالد، لالذا در هنگالام انجالام فعالالیالتواقعی از زنالدگی اتفالاق می  هالایبالا توجاله باله اینکاله تربیالت در این مجموعاله در صالالالحناله

تواند  شالالود که مربیان زبده میهای تربیتی متعددی ایجاد میگوناگون اجتماعی و سالالیاسالالی و اقتصالالادی و فرهنگی، بزنگاه

ر مبانی نظری ( که د۲۹۵برخی احکام شالرعی و آداب اخالقی و اجتماعی از جمله عدالت و احسالان )مبانی نظری تحول ی

 سند تحول و برای تحقق مدرسه صالن، مورد تأکید است را به خوبی و در عمل آموزش دهند.

بعد از یک سال ممکن است برخی محتواها  مرال  توان گفت: چون ت ییرات در این مجموعه بسیار زیاد است، در مقام نقد می

گیری اسالالت با تحوالت زشالالی و... که در مجموعه در حال شالالکلها به کلی ت ییر کند و یا سالالاختارهای اقتصالالادی و آموو روش

زیادی همراه باشالد؛ لذا این مسالالله ممکن اسالت باعث شالود والدین اعتماد کمتری داشالته باشالند و تاحدودی نگران ت ییرات  

مبانی سالالاختاری این مجموعه باشالالند. البته باید توجه داشالالت، این ت ییرات جزا ذات هر کار پژوهشالالی اسالالت و در محدوده  

ها، در یک مسالالیر مشالالخص و هدفدار انجام شالالود و این نوسالالانات )آزمون و خطاها( و تبادل افکار و اندیشالالهتمدنی انجام می

 (۶های شماره آید. )مجموعه مصاحبهشود که از جهتی ُحسن این مجموعه به حساب میمی

آموزان  وتربیالت اسالالالالمی، برای دانشتعلیمرسالالالد آموزش دادن برخی محتواهالا )کاله باله نظر کالارشالالالنالاسالالالان متعهالد  باله نظر می

ها اسالتفاده شالود. حتی ضالروری هسالتند( م ایرتی با اهدا  این مجموعه ندارد. و باید به صالورت مدون در این مجموعه از آن 

 بعد از مدتی به این نتیجه برسالند که برای تحقق تمدن 
 
سالازی و ممکن اسالت مربیان و موسالسالین این مجموعه، خودشالان تعّینا
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آموزان  ضالروری اسالت و باید در سالاختار آموزشالی قرار صالالح سالاختارهای جامعه برخی محتواهای مشالترک برای همه دانشا

ها طول بکشالالد تا این محتواها تدوین شالالود. با توجه به اینکه در بر باشالالد و سالالالبگیرد، و چه بسالالا رسالالیدن به این نتیجه زمان 

اند لذا اسالالتفاده از کران نخبه حوزوی و دانشالالگاهی مشالالارکت داشالالتهوپرورش متفتدوین مبانی نظری سالالند تحول آموزش

وپرورش  ها اشاره شده است )هرچند که هنوز در خود وزارت آموزشمحتواهای آموزشی که در مبانی نظری سند تحول به آن 

وپرورش  آموزشتوانالد مورد توجاله قرار گیرد؛ و یالا حتی فعال  آموزش کتالب درسالالالی مالدارس  انالد( میبطور کالامالل محقق نشالالالده

آورد  شالود و این آرامش خاطر را برای والدین فراهم میکار باعث اعتمادسالازی بیشالتر میتواند مفید باشالد. ضالمن اینکه اینمی

هالای عینی جالامعاله، بالا خمینی )ره( عالوه بر تربیالت در بسالالالتر تحقق واقعیالتسالالالازی امالامآموزان  مالدارس تمالدن کاله دانش

 بیگانه نیستند.  محتواهای آموزشی رسمی کشور هم

آموزان  عنوان یکی از وظایف اصلی دانشدر برخی بیانات مقام معظم رهبری تأکیدات زیادی مبنی بر خوب درس خواندن به

( ضالالالمن اینکاله در بیالانالاتی در دیالدار طالب هم ۱۳۹۶آموزان  و دانشالالالجویالان  شالالالود )بیالانالات رهبری در دیالدار دانشدیالده می

های علمیه اسالتان توانید تأثیرگذار خوبی باشالید.  )بیانات رهبری در دیدار طالب حوزهنمیفرمودند ااگر درس نخوانید  می

رسالد تدریس و یادگیری برخی محتواهای تاییدشده توسط امام و رهبری و شورای عالی انقالب  (؛ لذا به نظر می۱۳۹۶تهران 

ین اسالالالمی باشالالد؛ که مسالالالوالن مجموعه  تواند گامی در جهت تحقق تمدن نووپرورش میفرهنگی و شالالورای عالی آموزش

 توانند در دستور کار خود قرار دهند.خمینی )ره( میسازی امامتمدن 

کارگاه آموزش تخصالصالی کامپیوتر و یا الکترونیک و یا   مرال  ها الزم اسالت.  طراحی فضالای آموزشالی مناسالب برای برخی آموزش

شالود؛ البته شالاید دلیل آن این اسالت که هنوز این موعه احسالاس میها در این مجصالنایع دیگر. که جای خالی این نوع کارگاه

 است.های برتر ورود نکردهمجموعه به صورت جدی در حوزه فناوری

خودبسالندگی نظری، ارتباط ناکافی کادر مدارس با متخصالصالین دانشالگاهی، عدم احسالاس نیاز به مطالعه متون تخصالصالی 

با مبانی انسالالالان شالالالناختی و معرفت شالالالناختی اسالالالالم، از جمله نقدهایی ها  وتربیت، ناسالالالازگاری برخی روشرشالالالته تعلیم

(.  ۱۳۹۸فر،  دانند )مدنیخواه اسالالالالمی، وارد میباشالالالند که برخی پژوهشالالالگران، نسالالالبت به مدارس به اصالالالطالح تحولمی

خمینی )ره( امامسالازی  ها و البته به برخی مربیان مدارس مجموعه تمدن توان به برخی شالعبهتعدادی از این اشالکاالت را می

وتربیت رسالالد برخی مربیان این مجموعه به اندازه کافی با مباحث تخصالالصالالی تعلیمعنوان مرال به نظر میوارد دانسالالت. به

شالالالود که از شالالالوند، همین مسالالالالله گاهی سالالالبب میآشالالالنایی کافی ندارند و آنچنان هم به مطالعه این مباحث تشالالالویق نمی

 رد استفاده شود.های تربیتی نامناسب در برخی مواروش

( با مسالائل و راه حل اجمالی آن آن   )نه تفصالیال 
 
ها آشالنا شالد و سالپس وارد عمل شالد. در فرایند انجام ها معتقدند باید اجماال

 عملیات(، خود به خود و متناسالالب با مسالالالله، علم تفصالالیلی حاصالالل می
 
 با آزمون و کارها )اصالالطالحا

 
شالالود. این فرایند ظاهرا

اسالت و ممکن اسالت عالم هسالتی به زودی اشالتباهاتمان را نشالان ندهد؛ اگویی طبیعت، دامنه و آسالتانه  خطای فراوانی همراه

، اما اگر از این کندمیها را آشالکار ناند، طبیعت، نقص و اشالکال آن ها پا فراتر از آن نگذاشالتهتحملی دارد که تا وقتی فرضالیه
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ها، ممکن  ها، با وجود نادرسالالتی آن شالالود. کارآمدی نظریهر میها با طبیعت آشالالکاحد درگذرند، نواقص و عدم همخوانی آن 

 (.۲۴۷، ی۱۳۸۹است ناشی از قرار داشتن در دامنٔه تحمل طبیعت باشد.  )باقری، 

وتربیت به نظران تعلیمشالاید بهتر باشالد تا حد امکان قبل از عملیات، در مواردی مرل مباحث تربیتی کودک با کمک صالاحب

 دیده طراحی مدلی دقیق و کا
 
رشالناسالی شالده البته مبتنی بر همان مبانی پرداخت و سالپس وارد عملیات شالد. چرا که بعضالا

شالالدند.  شالالوند که اگر قبال علم کافی داشالالتند با آن چالش مواجه نمیهایی مواجه میشالالده مربیان در حین کار، با چالش

ها و همچنین به سالن بلو  وع بازی مورد نیاز آن ضالمن اینکه قبل از ورود به عملیات باید به سالن خردسالاالن به جهت انتخاب ن

 عقلی برای ورود به انتزاعیات محض توجه داشت.

محوری و تربیت  نگری، خروج از سالالاختارها برای اصالالالح سالالاختار، عرفان، مسالالاللههای متنوع از جمله جامعبا وجود دیدگاه

ها مبتنی بر مبانی تمدن  و اگر دقت نشود و عملیاتها با هم کار دشواری است رسد ترکیب صحین اینساختاری، به نظر می

 صورت نگیرد ممکن است منجر به التقاط شود.

 ها(سازی )تعمیم نتایج و یافتهیابی در جریان مدارس تمدنگام چهارم: مضمون

ها را تربیت هم کرد اما سالالاختارهای غلط در واقع تربیت کار پروردگار اسالالت و مربی واقعی خداسالالت؛ حتی اگر بتوان انسالالان 

تر برای اصالالالح سالالاختار این حل بهتر و سالالریع(. همچنین راه۱موجب انحطاط افراد جامعه خواهند شالالد )مصالالاحبه شالالماره 

گونه نتیجه گرفت: برای تربیت عبد توان اینالمی ارائه کرد. فعال  میاسالالت که خارج از سالالاختار، مدلی مبتنی بر مبانی اسالال

صالالالحی که بتواند امامت یک امت را هم به دسالالت بگیرد بهترین شالالیوه این اسالالت که در متن جامعه به اصالالالح سالالاختارهای  

فوج فوج اتفاق  غلط پرداخت و سالالالاختاری متمدن و اسالالالالمی ارائه نمود. چرا که وقتی تمدن اسالالالالمی شالالالکل بگیرد تربیت

 (.۳افتد )مصاحبه شماره می

وپرورش و مالدارس وابسالالالتاله باله این وزارتخالاناله، سالالالنالد تحول بنیالادین رسالالالد اگر چاله در وزارت آموزشدر نهالایالت باله نظر می

(؛ اما مجموعه  ۱۹/۲/۱۳۹۷اسالت )بیانات مقام معظم رهبری،   وتربیت رسالمی کشالور آنچنان باید و شالاید اجرایی نشالدهتعلیم

اند خواسالته یا ناخواسالته هم راسالتا با این سند و مبانی نظری آن حرکت نمایند.  خمینی )ره( توانسالتهسالازی اماممدن مدارس ت

 های زیادی هم دارند.اگر چه هنوز کمبودها و کاستی

ح و محتوای  طر  کامال  وتربیت که هنوز  های نوین تعلیمتدوین محتوا و تدین روش  مرال  البته در مسالیر تحقق ابعادی از تمدن،  

اسالت، الزم اسالت به نظر کارشالناسالان متعهد و کتب و اسالناد مربوطه مراجعه کرد تا از   آن بر اسالاس مبانی تمدنی آماده نشالده

ها بعد نتیجه نهایی خود را نشالان بدهند، در امان  بر و پیچیده که شالاید سالالگرفتار شالدن در گرداب آزمون و خطاهای زمان 

ها و پیشالالالنهادات یید رهبر معظم انقالب اعتماد کرد و از ایدهأتوان به اسالالالناد باالدسالالالتی موردتیماند. در این دوران گذار، م

 کم مدل تمدنی دقیقع این ُبعد از ابعاد تمدن اسالمی آماده شود.شده در آن اسناد استفاده نمود، تا اینکه کممطرح

ت طوالنی مالدت تخصالالالصالالالی و یالا اسالالالتفالاده از نظرات طالب( نیالاز باله مطالالعالا  مرال  هالا )رسالالالد ورود باله برخی زمینالهباله نظر می

های علوم  ها ورود کرد. برخی از شالاخهمدت به آن عرصالهشالود با مطالعات سالطحی و کوتاهنظران آن عرصاله دارد و نمیصالاحب



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

574 
 

دا ها پینیازهای آن علوم مطالعه شالود تا بتوان آشالنایی نسالبی با آن ها نیاز باشالد پیشقدر تخصالصالی هسالتند که شالاید سالالآن 

عنوان کرد، تا چه رسالد به اینکه بتوان به سالرعت نظر کارشالناسالی داد و یا طرحی جدید و مبتنی بر مبانی تمدنی ارائه کرد. به

مرال ورود به عرصاله هوش مصالنوعی، نیازمند تساللط بر مباحث پیچیده ریاضالی و علوم رایانه اسالت؛ و این نیاز شالاید در یک 

ها آزمون و خطا انجام ها بر روی آن فکر شالده اسالت و چه بسالا سالالسالتری که سالالبسالتر آکادمیک بهتر محقق شالود، همان ب

 ست.ا  است که به شیوه امروزی درآمده  شده

ها را با مبانی تمدنی سالنجید و از نظرات همچنین نیازی نیسالت بسالیاری کارها را دوباره از صالفر شالروع کرد بلکه باید کلیات آن 

ها آزمون و و متعهد به مبانی اسالالمی هسالتند اسالتفاده نمود. چه بسالا نتیجٔه سالال ها که آشالنای متخصالصالان آن هاپژوهشو  

 خطا، دوباره رسیدن به همین ساختار موجود باشد.

وپرورش ماست. به نظر مفقودٔه آموزششالود نه در کالس؛ و این حلقٔه واضالن اسالت که آموزش صالحین شالنا در اسالتخر انجام می

اسالالتای حل این مسالالالله باشالالند که آینده سالالازان این جامعه را در همان متن جامعه و در سالالد صالالفرپور و همکارانش در ر ر می

وپرورش و سالالالایر  مواجهاله بالا مسالالالائالل روز تربیالت کننالد، ناله در محیط ایزولالٔه کالس درس. بالایالد تالدبیری انالدیشالالالیالد تالا در آموزش

(، از ۱۱المی )سالالالند تحول صالالالفحه وتربیت ضالالالمن هد  گذاری مبتنی بر مبانی نظام معیار اسالالالنهادهای متولی امر تعلیم

واقعی و نه تصالالّنعی تربیت را وارد  کامال  صالالورت  هاند( اسالالتفاده کرد و در عمل و بها تجربه شالالدههای این مدل )که سالالالایده

 زندگی فردی و اجتماعی افراد نمود.

 فهرست منابع:

 .قرآن کریم

، انتشالالالارات مؤسالالالسالالاله آموزشالالالی و پژوهشالالالی  اسگگگالمیآموزش پودمگانی مبگانی عرفگان  (،  ۱۳۹۲امینی نژاد، علی )

 خمینی.امام

وتربیت جمهوری اسگگالمی ایران )فلسگگفه برنامه درسگگی( جلد  درآمدی بر فلسگگفه تعلیم(،  ۱۳۸۹باقری، خسالالرو )

 ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.دوم

  ، ۱۱/۱۰/۱۳۹۸تاریب بازیابی  (،  ۱۱/۸/۱۳۹۶آموزان  و دانشجویان )ای در دیدار دانشبیانات حضرت آیت الله خامنه 

www.leader.ir/fa/speech/19721/ 

  ، ۱۱/۱۰/۱۳۹۸(، تالاریب بالازیالابی ۱۹/۲/۱۳۹۷ای در دیالدار دانشالالالجویالان و معلمالان )بیالانالات حضالالالرت آیالت اللاله خالامناله

www.leader.ir/fa/content/20962/ 

تالاریب بالازیالابی  ۶/۶/۱۳۹۶هالای علمیاله اسالالالتالان تهران )ای در دیالدار طالب حوزهبیالانالات حضالالالرت آیالت اللاله خالامناله   ،)

۱۱/۱۰/۱۳۹۸  ، www.leader.ir/fa/speech/19100/ 

 (، تاریب بازیابی ۱۱/۲/۱۳۹۸ای در دیدار معلمان و فرهنگیان )خامنهبیانات حضرت آیت الله 

 content?id=42398-http://farsi.khamenei.ir/news 

 ،۱۱/۱۰/۱۳۹۸(، تاریب بازیابی ۱۳۹۸پایگاه اطالع رسانی حضرت آیت الله میرباقری بخش مطبوعات )

http://www.leader.ir/fa/speech/19721/
http://www.leader.ir/fa/content/20962/
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=42398
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http://mirbaqeri.ir/%D۹%۸۵%D۸%B۷%D۸%A۸%D۹%۸۸%D۸%B۹%D۸%A۷%D۸%AA.html 

 ، فرهنگستان علوم اسالمی.اصالت تعلن(،  ۱۳۶۹حسینی هاشمی، سیدمنیرالدین )

 ، فرهنگستان علوم اسالمی.فلسفه اصول روش تنظیم )اصالت رابطه((،  ۱۳۶۷حسینی هاشمی، سیدمنیرالدین )

 ، فرهنگستان علوم اسالمی.فلسفه اصول مبانی نظام والیت(،  ۱۳۷۰سیدمنیرالدین )حسینی هاشمی،  

 ،۱۱/۱۰/۱۳۹۸(، تاریب بازیابی ۱۳۹۴روند، سایت خبرگزاری مهر )خانه میهایی که هنوز به مکتبروایت بچه

www.mehrnews.com/news/۳۵۸۰۷۴۷ 

 (.۱۳۹۰) وپرورش جمهوری اسالمی ایرانآموزشسند تحول بنیادین شورای عالی انقالب فرهنگی،  

وتربیگت رسگگگمی عمومی جمهوری ، مبگانی نظری تحول بنیگادین در نظگام تعلیمشالالالورای عالالی انقالب فرهنگی

 (.۱۳۹۰)آذرماه  اسالمی ایران

 ، حسینیه اندیشه.گفتمان انقالب اسالمی(،  ۱۳۹۵صدوق، مسعود )

قدرت، اطالع، ثروت در سگبک زندگی غربی و سگبک زندگی  بررسگی سگه تئوری تولید (،  ۱۳۹۶صالدوق، مسالعود )

 ، حسینیه اندیشه.اسالمی

نامه مطالعات ، فصاللدرسگی دانشگگاهیارزشگیابی کیفیت برنامه(،  ۱۳۸۶فتحی واجارگاه و شالفیعی، کورش و ناهید ) 

 .۵برنامه درسی، سال اول، شماره 

ر موسالس مجموعه، حجج اسالالم زینلی، عسالکرپور،  : مصالاحبه با حجت االسالالم صالفرپو۶های شالماره مجموعه مصالاحبه 

مختاری، خاکسالالاری، اسالالالمی و آقای فالح از مربیان مجموعه و آقای عزیزی مسالالالول مربیان و آقای شالالیب سالالجادی از 

، حسالینیه ۱۳۹۸بندی شالهریور  خمینی )ره(، در ایام جلسالات جمعسالازی اماموالدین و فعالین اقتصالادی مجموعه تمدن 

 ر یزد.بزر  خیرآباد شه

(، نهمین جلساله گردهم آیی مدارس تمدن خواه اسالالمی )همتا( در اصالفهان )آفت ۱۳۹۸مدنی فر، محمدرضالا )شالهریور 

 های پیش روی مدارس اسالمی(.و چالش

 ،۱۱/۱۰/۱۳۹۸(، تاریب بازیابی ۱۳۹۸مستندهای ماهی در آب، سایت شبکه مستند سیما )

 www.doctv.ir/programs/892180   و www.doctv.ir/programs/892188 

خمینی )ره( سالیرجان و سالازی امام: مصالاحبه با حجت االسالالم اسالالمی، از مربیان مجموعه تمدن ۱مصالاحبه شالماره   

 سازی سیرجان.، خانه عملیات اقتصادی مدرسه تمدن ۱۱/۲/۹۸اصفهان،  

خمینی )ره( سالازی امام: مصالاحبه با حجت االسالالم دکتر عباس خاکسالاری، از مربیان مجموعه تمدن ۲مصالاحبه شالماره  

 ، جلسه با والدین و مربیان، خانه با  عملیات کشاورزی و دامپروری قنات ستان.۴/۴/۹۸کرمان،  

: مصالالالاحباله بالا حجالت االسالالالالم دکتر عبالاس خالاکسالالالاری و آقالای یوسالالالف فالح، از مربیالان مجموعاله ۳مصالالالاحباله شالالالمالاره  

 ، خانه با  عملیات کشاورزی و دامپروری قنات ستان.۳۰/۴/۹۸خمینی )ره( کرمان، سازی امامتمدن 

http://www.doctv.ir/programs/892180
http://www.doctv.ir/programs/892188
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: مصالالالاحباله بالا حجالت االسالالالالم دکتر عبالاس خالاکسالالالاری و آقالای یوسالالالف فالح، از مربیالان مجموعاله ۴مصالالالاحباله شالالالمالاره  

، خانه عملیات و جلسالات کرمان مقابل مسالجد امیرالمومنین )ع( و ادامه ۱/۵/۹۸خمینی )ره( کرمان،  سالازی امامتمدن 

 مصاحبه در مسیر منزل آقای خاکساری.

،  ۱۳/۵/۹۸خمینی )ره( کرمان،  سالازی امام: مصالاحبه با آقای یوسالف فالح، از مربیان مجموعه تمدن ۵مصالاحبه شالماره 

 خمینی )ره( کرمان.امام مجتمع فرهنگی ورزشی

خمینی )ره( سالازی امام: مصالاحبه با حجت االسالالم دکتر عباس خاکسالاری، از مربیان مجموعه تمدن ۷مصالاحبه شالماره   

 ، مسجد قائم )عج( کرمان.۹۸کرمان، خرداد 

م  وپرورش از دیگدگگاه مقگااهمیگت تحول و سگگگنگد تحول بنیگادین آموزش(،  ۱۳۹۶میزاخالانی و صالالالمالدی، علی و جواد )

 ، سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران.معظم رهبری

 ، دانشنامه ایرانی برنامه درسی.الگوی خبرگی و نقد تربیتی(،  ۱۳۹۳نوری، علی ) 

ین فلسگگفة  وتربیت« با تمدن نوین اسگگالمی و تبیبررسگگی نسگگبت میان »فلسگگفة تعلیم(،  ۱۳۹۸وجدانی، فاطمه )

، نشالالریه علمی آینه معرفت دانشالالگاه شالالهید بهشالالتی، تابسالالتان تربیتی مطلوب بر اسگگاس دیدگاه مقام معظم رهبری

۹۸. 

، فصالاللنامه علمی پژوهشالالی فلسالالفه و زاییهای عرفان اسگگالمی در تمدنظرفیت(،  ۱۳۹۴پناه، سالالید یدالله )یزدان 

 .۱۳۹۴الهیات، سال بیستم، شماره چهارم، زمستان  

 های صوتی:فایل 

 منبع اخذ فایل عنوان فایل هاشماره فایل

۱ 
مبالاحراله اعضالالالای کالارگروه فقاله تربیالت قم بالا حجالت االسالالالالم  

 ۲۰/۱۰/۹۷صفرپور،  

نصالالالراللهی از اعضالالالای   حجت االسالالالالم

 کارگروه فقه تربیت

۲ 
بنالدی سالالالالیالاناله هالای صالالالوتی جلسالالالات جمعمجموعاله فالایالل

 مشهد  ۱۳۹۶اسفند  

ضالبط شالده توسالط پژوهشالگر و همچنین  

نمالاینالدٔه مرحوم حجالت االسالالالالم حاجی 

 آبادی

۳ 
  ۱۳۹۸بندی مرداد های صالوتی جلسالات جمعمجموعه فایل

 شاهرود

حجت االسالالالم عباسالالی مسالالالول تدوین  

 خمینی )ره(سازی امامجموعه تمدن م

 ها نزد پژوهشگر موجود است.(های صوتی و مصاحبه)فایل
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 وپرورش در باب انسان فرهیختهبررسی مقایسه ای اسناد آموزش

 1لوعلی صحبت

 چکیده:

وپرورش  باشالالد. در آموزشمیبرای هر نظام آموزشالالی ارائه تصالالویری از انسالالان فرهیخته دارای اهمیت و حسالالاسالالیت باالیی 

آوردن متن مسالتند،  اسالت. در این پژوهش برای به دسالت جمهوری اسالالمی ایران نیز موضالوع انسالان فرهیخته مورد نظر بوده

نظرات تخصالالصالالی    مراجعه شالالده اسالالت. با توجه به وجود نقطه  ۱۳۹۰و  ۱۳۶۷،۱۳۸۳ترین این اسالالناد، یعنیا سالالندبه مهم

ی مهم در رابطه با مسالائل مختلف تربیتی و ابهام در خصالوی تصالویر انسالان تربیت یافته، این های عملگیریمختلف و تصالمیم

اسالت. نتیجه پژوهش نشالان داد که وپرورش در باب انسالان فرهیخته بودهای اسالناد آموزشدنبال بررسالی مقایساله پژوهش، به

شالالود، اما به ای مشالالاهده نمی  نشالالانهعنوان اانسالالان فرهیخته، تحت۱۳۹۰و    ۱۳۸۳های در سالالندهای تهیه شالالده در سالالال

( نشان داد که سیمای ۱۳۹۰و   ۱۳۸۳است. نتیجه دیگر بررسی )سند مضمون نزدیک بدان یعنی اانسان کامل  اشاره شده

های او بیشتر تصویرانسان کامل و ویژگی  ۱۳۹۰یافته برخوردار نیست. در سند  ها از یک ویژگی ثباتشده در آن انسان تربیت

وپرورش ایران با ( آموزش۱۳۹۰ها دشوار است. در مجموع در مطالعه سند )و حالت انتزاعی داشته و دسترسی به آن  را گفته

ها وجود داشالالالت. لذا  ( دربارٔه انسالالالان فرهیخته با وجود نقاط اشالالالتراک فراوان، اختالفاتی نیز بین آن ۱۳۸۳و۱۳۶۷اسالالالناد)

ها مورد  های انسالان فرهیخته در آن وزشالی از حیث میزان تبلور ویژگیهای تربیتی نظام آمگردد اهدا  و سالاحتپیشالنهاد می

با اسناد باالدستی مورد مطالعه    ۱۳۹۰های انسان فرهیخته سند بررسی قرار گیرد. همچنین میزان انطباق و سازواری ویژگی

 قرار گیرد.

  

 وپرورش: نظام آموزشی،انسان فرهیخته، اسناد آموزشهاکلیدوانه

 مسئلهبیان 

یابیم. هر ملت آرزوهای خود را در قالب  ها، مکاتب فلسالفی و مذاهب، ردپایی از انسالان مطلوب را میدر هر یک از فرهنس

های مختلف؛ آزاده، فیلسالو ،  با نام دارد. این آرزو در ادوار مختلف تاریخی،تصالویری که از انسالان فرهیخته دارد، عرضاله می

، انسالان به فعلیت رسالیده، انسالان شالریف، انسان باکمال، فرد افضل، انسان سعادتمند، انسان هاللشالیب و پیر، ابرانسالان، خلیفه 

  )ع(و عیسالی  )ی(اسالالم حضالرت محمداسالت. بسالیاری از پیامبران و اندیشالمندان، از پیامبرگرامیمعتدل مورد توجه قرار گرفته

اند تا حتی روانشالناسالان معاصالر، جملگی کوشالیده گرفته تا زرتشالت، بودا، کنفوسالیوس و فیلسالوفانی چون افالطون و ارسالطو و

 (.  ۶، ی  ۱۳۷۵تصویری از انسان مطلوب ارایه دهند )آذربایجانی، 

 
 09127438905تلفن:   ،sohbatlo@gmial.com.ali-زنجان-استادیارگروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان 1

mailto:sohbatlo@gmial.com
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کنند:  به عبارت دیگر، همه مکاتب چه مادی و چه معنوی تصالالالوری از انسالالالان دارند که او را بر همان اسالالالاس معرفی می

ها، تحرک و پویایی اسالالت یزه، مراحل رشالالد و نمو، تمایالت و رغبتاند که دارای غرمادیون او را چون موجودات زنده دانسالالته

(. این بالدان  ۴،ی۱۳۷۶انالد )نصالالالری،  ولی عالارفالان عالوه بر این جهالات، او را دارای روح الهی و مقالام خلیفاله الهی ذکر کرده

 است.های تاریخی، تصویر واحد و یکسانی ازانسان مطلوب ارائه نشدهمعنا است که از نگاه افراد و دوره

مطلوب  پرسالشالی اسالت که در ادوار تاریخی گوناگون تاکنون توسالط فالسالفه مورد  بنابراین، پرسالش دربارٔه معنای اانسالان 

  پرورش و، فیلسالالوفان آموزش2گذرد  دیر زمانی نمی1فرهیختهاسالالت. هرچند که از رواج اصالالطالح اانسالالان توجه قرار گرفته

طور مسالتقیم و کنند. این کوشالش گاه به  شالده را ترسالیماند تا تصالویری از انسالان مطلوب و انسالان تربیتهمواره در پی آن بوده

 است. تربیت نشان داده شدهوگاه از طریق بیان انتظارات خود از محصول تعلیم

باشالد. شالالوده و بسالتری که ت باالیی میبرای هر نظام آموزشالی ارائه تصالویری از انسالان فرهیخته دارای اهمیت و حسالاسالی

فرهیخته اسالت. انسالان فرهیخته، آرمانی اسالت که و تربیت را بر اسالاس آن پی ریزی کرد، مفهوم انسالان توان اهدا  تعلیممی

های انسالان مطلوب و ارائه (. به همین دلیل بررسالی ویژگی۱۳۸۴پروراند )نامی،  ای سالودای پرورش او را در سالر میهر جامعه

پرورش تربیت  وآموزشکارآمد اسالالت،چراکه غایت اصالاللیهای طراحی برنامه تربیتیترین گامآن،یکی ازاسالالاسالالیلگویی برایا

 (.  ۱۰۹، ی۱۳۸۴مطلوب است )رهنما، انسان 

هالای  اسالالالت. تالاکنون تالشوپرورش جمهوری اسالالالالمی ایران نیز موضالالالوع انسالالالان فرهیختاله مورد نظر بودهدر آموزش

گرفته اسالت.تهیه چندین وپرورش صالورتآموزشالی درجهت بهبود و اصالالح آموزشدسالت اندرکاران نظامای از سالوی  گسالترده

 ،اکلیالات طرح تالدوین سالالالنالد ملی  ۱۳۶۷وپرورش ایران درسالالالال  سالالالنالدملی ازجملاله؛ اسالالالنالد ت ییر بنیالادی نظالام آموزش

تربیت رسمی و عمومی جمهوری   ،و اسند کلیات مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و۱۳۸۳وپرورش درسال  آموزش

است تا آرمان تربیتی  ها است. در همه این اسناد تالش شدهدهنده بخشی از این تالش  نشان ۱۳۹۰اسالمی ایران در سال 

اسالالمی   -های ایرانیو محصالول نظام آموزشالی از زوایای مختلف مورد کنکاش قرارگیرد و فرد تربیت شالده متناسالب با ویژگی

 آماده شود.

  مراجعه ۱۳۹۰و  ۱۳۶۷،۱۳۸۳ترین این اسالناد، یعنی ا سالند  آوردن متن مسالتند، به مهمین پژوهش برای به دسالت در ا

یافته نظام آموزشالی جمهوری اسالالمی ایران ذیل مبانی اسالت که تصالویر انسالان تربیتشالده اسالت. در اسالناد مذکور تالش شالده

شالناسالی،  های هسالتیته، در البه الی سالایر مباحث حوزهشالناسالی مطرح شالود، به همین دلیل، یافتن انسالان فرهیخانسالان 

 بازیابی است.به دشواری قابل شناسیشناسی و ارزشمعرفت

 
1 educted  man 

 از قرن نوزدهم به بعد این اصطالح توسط  فالسفه واندیشمندان تعلیم و تربیت به کار گرفته شده است. 2
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را    ۱۳۹۰و    ۱۳۶۵،۱۳۸۳ها و تشالابهات بین اسالناد و مدارک رسالمی کشالور؛ سالندهای تواند تفاوتای میچنین مقایساله

  ۲۳که چگونه انسالان فرهیخته یک نظام آموزشالی بر اسالاس شالرایط اجتماعی، سالیاسالی و اقتصالادی در طول نشالان دهد. این

وپرورش ایران عدم  دچار ت ییرات قابل تأمل اسالت. شالاید، مشالکل اسالاسالی آموزش  ۱۳۹۰تا سالال   ۱۳۶۷سالال یعنی ازسالال 

تربیتی جامع از سالوی دیگر باشالد، در نتیجه، ن فلسالفه و نظریهپیروی از مبنای فلسالفی منسالجم و مسالتحکم از یک سالو و فقدا

 نباشد.دهد، از یکپارچگی و انسجام الزم برخوردار فرهیخته ارائه میتصویری که از انسان 

( و ۱۳۹۰و سالالند تحول بنیادین، ۱۳۸۳، سالالند  ۱۳۶۷طورمرال، سالالند، نظرات تخصالالصالالی مختلف )بهبا توجه به وجود نقطه  

ملی مهم در رابطه با مسالایل مختلف تربیتی و ابهام در خصالوی تصالویر انسالان تربیت یافته، این پژوهش،  های عگیریتصالمیم

 باشد.وپرورش در باب انسان فرهیخته میدنبال بررسی مقایسه ای اسناد آموزشبه

، در هریک از اسالالناد )سالالندهای بر این اسالالاس، پرسالالش
 
( چه ۱۳۹۰و    ۱۳۶۷،۱۳۸۳های اسالالاسالالی پژوهش این اسالالت که اوال

، در مقایسه میان این اسناد، چه وجه افتراق و اشتراکی وجود دارد 
 
 تصویری از انسان فرهیخته ارائه شده است  و ثانیا

اسالت. بر این  های تحلیلی، بررسالی انتقادی و اسالتنتاجی اسالتفاده شالدههای پژوهش، از روشگویی به سالؤالبرای پاسالب

بحث و مفهوم انسالالان فرهیخته را در اسالالناد؛ مربوطه اسالالندت ییر بنیادی نظام  اسالالاس، پژوهشالالگر، منابع و مراجع مربوط به

  و اسالالند کلیات مبانی نظری تحول ۱۳۸۳وپرورش   ، اکلیات طرح تدوین سالالند ملی آموزش۱۳۶۷وپرورش  ایران آموزش

زیه و تحلیل قرار داده و  ( را مورد تج۱۳۹۰بنیادین در نظام تعلیم وتربیت رسالمی و عمومی جمهوری اسالالمی ایران در سالال 

گیری از ها و مصالالادیق مربوط به انسالالان فرهیخته را مورد نقادی قرار داده و بر این اسالالاس، به نتیجهسالالپس، برخی از ویژگی

 های پژوهش پرداخته است ها در مورد پرسشآن 

 چارچوب نظری -1

 چیستی مفهوم انسان فرهیخته  -۲-۱

 کننده اسالت که  ای ارزشالیابی( معتقدند افرهیخته  واژه۱۹۸۸)1بارو و وودز
 
رود و برای ارج برای تحسالین به کار می  معموال

شخص مورد اشاره را به فردی اعالی   طور کلی داللت دارد بر این که گوینده،به گیرد ومورد استفاده قرار می نهادن به افراد،

 .کندمیشود بار معنایی مربتی در ذهن انسان ایجاد کار برده می زمانی که صفت فرهیخته به کندمیدرجه بندی  

 تمامی آن 
 
چه را که فرهیخته بودن به زعم بسالالیاری از مردم، بودن در حالت روانی مطلوب اسالالت. ولی این مطلب مسالاللما

مهربان و شالالجاع باشالالند و بدون تردید در این خصالالال روانی ارزشالالی   توانندگیرد. مردم نافرهیخته میمطلوب اسالالت دربر نمی

 وجود دارد. از سالوی دیگر مردمان نافریخته  
 
 فاقد پشالتکار و تندرسالتی کامل هسالتند که این دو نیز  غالبا

 
ارزشالمند تصالور   معموال

 ارزشالالالی وجود دارد ولی الزم اسالالالت که همراه با گونهاندشالالالده
 
ای از ارزش های ویژه. بنابراین گرچه در فرهیخته بودن احیانا

 (.۸۷،ی  ۱۳۸۵باشد )شعبانی ورکی و همکاران،  

 
1 Borrow and Woods 
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وتربیت  در معنای عام به کار رفته های ویژه فرهیخته بودن چیسالالت  این موضالالوع بسالالتگی دارد به این که ا تعلیمارزش

 هر فراینالدی از آموزش دادن، پرورش دادن یالا تربیالت  بالاشالالالد
 
گیرد.  کردن را دربر مییالا در معنالای خالای. در معنالای عالام؛ تقریبالا

عنوان متضالالالاد پرورش  اسالالالت کاله در سالالالده نوزدهم بالهوتری بالا این بحالث دارد، مفهوم خالای اآموزشچاله کاله ارتبالاط بیشآن 

 (  ۳،ی  1،۱۹۷۰کردن پدیدار شد)پیترزتربیت

 های انسان فرهیختهویژگی  -۲-۲

انسالان فرهیخته تنها در یک رشالته تخصالص ندارد، بلکه از نگاهی جامع نسالبت به تمام مسالائل برخوردار اسالت. افق ذهنی 

 بسالالالیار وسالالالیعی دارد، تجربه کرده و جهان دیده اسالالالت. نظرات مختلف را با هم و در کنار هم همچون  
 
تی که یکدیگر را قطعا

. تدبیر، موقعیت شالناسالی، قدرت تحلیل و سالنجش، عقالنیت، بصالیرت و وجدان اخالقی از جمله بیندکنند، میتکمیل می

 (.۱۳۹۳های انسان فرهیخته است )مجتهدی،  ویژگی

های اخالقی به تعبیرهای ناپخته و  دانش و تخصالص را تومم با درک داراسالت، یک شالخص فرهیخته به هنگام صالدور داوری

ها انجام دهد و ص فرهیخته کسالی اسالت که تا حدودی قادرباشالد امور را به خاطر خودآن . شالخکندمیغیر عالمانه اسالتناد ن

 (.  ۸۷،ی۱۳۸۵بشناسد )شعبانی ورکی و همکاران،  

شالالخص افرهیخته ، کسالالی اسالالت که نه تنها دارای معلوماتی اسالالت، بلکه قدرت فهم بعضالالی چیزها را هم داراسالالت. هم  

چنین، نظر بر این است که این فهمیدن باید وسیع و عمیق باشد و نباید زیاد در محدوده باریک یک موضوع معین قرار گیرد 

 (.۷، ی۱۳۸۹)تقی پورظهیر،  

های درونی، بسالالط وتعمیق دانش ودرک و کامل هایی نظیر؛التزام به ارزشکه از ویژگی انسالالان فرهیخته، انسالالانی اسالالت

 (.۱۷۴،ی۱۳۸۴بودن برخوردار است)نامی،  

های مطرح شالده در چهار  ها برای دسالته بندی آرای گوناگون دربارٔه مفهوم انسالان فرهیخته، دیدگاهدر یکی از این تالش

و 4، دیدگاه جامع یا یکپارچه3دیدگاه عقالنی ،2ته عبارتنداز؛ دیدگاه انتقال دانشبندی شده است. این چهار دسمقوله دسته

 
1 Peters.s 

2 The Knowledge Transmission View 

3 The Rational View 

4The Integrated View 
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های  های یاد شالالده دارای ویژگی(. انسالالان فرهیخته در هر یک ازدیدگاه۶، ی  ۴۰۰۲)مهرمحمدی،    1دیدگاه سالالؤال محوری

 شود. تر میها از دیدگاه اول تا چهارم به تدریج کاملرسد این ویژگیخای است که به نظر می

تالش دیگری برای بررسالی انسالان فرهیخته، منجر به تشالخیص پنج بعد اسالاسالی، برای این انسالان شالده اسالت. در بعد اول،  

های ظرفیت و میل به یادگیری مطرح اسالالت. در بعد دوم، شالالهروند جهانی بودن مطرح اسالالت. در بعد سالالوم، پرورش ویژگی

ل و اسالالتدالل مورد نظر اسالالت. در بعد پنجم، نگرش خای به مشالالکالت و اخالقی مدنظر اسالالت. در بعد چهارم، پرورش عق

 (.۲۲،ی۱۳۷۷های زندگی مورد توجه است )بهشتی،  چالش

وتربیت برای تربیت انسالان فرهیخته  های گوناگون مطرح شالده از سالوی فیلسالوفان تعلیمهمچنین در تالش دیگر، هد 

درشالناسالی از فرهنس، پرورش خالقیت، اهمیت درک وبکاربردن  در پانزده محور به شالرح ذیل خالصاله شالده اسالت؛ تأمل، ق

ی اصالالالولی،کالارآمالدی شالالال لی،  هالامهالارتهالای معنوی و اخالقی،  نالاپالذیری ارزشهالای بزر ، انفکالاکدانش، تمالاس بالا انالدیشالالاله

د  سالازگاری بهتر با زندگی خانوادگی، شالهروند مؤثربودن، داشالتن سالالمت جسالم و روان، فعال وکارآمد سالاختن شالخصالیت، ایجا 

 (.۲۱-۲۶،صص۱۳۷۲جویی وتجدد مداوم تربیت )مایر،عالقه پایدار، صلن

ها شالالامل؛ تحول در ابعاد شالالناختی،  های انسالالان فرهیخته، هسالالته مشالالترک همه این ویژگیبا توجه به بررسالالی ویژگی

ای، تربیت  ی شالال لی و حرفههامهارتاجتماعی و عاطفی، خالق ونوآور، داشالالتن نگرش غیرابزاری، انتقادپذیربودن، کسالالب  

 اند.  ها تأکید کردهباشد که بسیاری از صاحب نظران به این ویژگیشهروندی جهانی می

عنوان مدافعان این اند. و بهوتربیت به مسالالالالله انسالالالان فرهیخته پرداختهدر دوران معاصالالالر نیز از میان فیلسالالالوفان تعلیم

داند و بر این عقیده اسالت که او دارای چشالم  را انسالان فرهیخته میاند. پیترز آرمان تربیتی خود امر،آن را مورد تأیید قرار داده

؛  ۱۳۸۵؛ شالالالعبالانی ورکی و همکالاران،۱۹۸۸اندازشالالالنالاختی بوده و از لحالاظ اخالقی و عقالنی رشالالالد یافتاله اسالالالت)بارو و ودز،

  دسالت 3دانش داند و او باید به ااشالکالنیزآرمان تربیتی خویش را تربیت شالخص آزاداندیش می  2(. هرسالت۱۳۸۴زیباکالم،

التحصالالیل دانشالالگاه خود را،  هم فار   4(. نیومن۱۳۸۵؛ ترجمه شالالعبانی ورکی و همکاران،  ۱۹۸۸پیداکند )هرسالالت و وایت،
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تواند بدون  که انسالالان نمیاند نیز براین عقیده  4و پرکینسالالن3، کاظمیس2(. نش۱۳۸۴نامد )زیباکالم،  می1اانسالالان شالالریف

باله حرفاله آموزش دسالالالالتاانسالالالالان فرهیختاله   لودفود5یالازد. داونیوپرورش  تلفر  6،  آرمالان   7و  تربیالت  نیز  را  تربیتی خویش 

ها حائز دانشالی در قلمرو طیفی وسالیع اسالت )شالعبانی ورکی و همکاران،  اند. شالخص فرهیخته آن فرهیخته بیان کردهانسالان 

۱۳۸۵.) 

انسالان فرهیخته در عین برخورداری از هواداران سالرسالخت، دارای منتقدانی نیز هسالت. این منتقدان از دو جنبه مفهوم  

 های آن است.کنند: یکی از لحاظ جنسیتی است و جنبه دیگری قلمرو و طیف ویژگیبرآن ایراد وارد می

ر داده و بر این عقیده اسالت که پیترز، داونی،  گرا را مورد نقد قراگرا و غیر جنسالیت( آرمان آموزشالی جنسالیت۰۰۲)8مارتین

 نگرند.فرهیخته میلودفود، تلفر و وودز و بارو از دریچه چشم ذکور به انسان 

ها حائز دانشالی در قلمرو طیفی وسالیع اسالت؛ قلمروی که ازتاریب و ج رافیا مارتین براین عقیده اسالت شالخص فرهیخته آن 

(. باله زعم وی زن  ۱۲۱، ی۱۳۸۵گیرد )شالالالعبالانی ورکی وهمکالاران،  جالاری دربر می گرفتاله تالا علوم طبیعی و اجتمالاعی و وقالایع

طور ها بهومرد صالالالفت ممتازی نسالالالبت به هم ندارند، اما هد  واحد برای تربیت هر دو جنس این اسالالالت که باید هر دوی آن 

مند و اتولیدکننده  و یکسالالان تربیت شالالوند و در فرایند این تربیت اجتماعی، از لحاظ سالالیاسالالی، فرهنگی و اقتصالالادی سالالود

ها و نیز امکان پذیری و دسالتیابی دارایا بازتولید  باشالند. بنابراین، موضالوع انسالان فرهیخته هم از لحاظ مفهوم آن، ویژگی

 برای آن، مورد سوا ظن و در نتیجه مسالله دار است.

 وپرورش  سیمای انسان فرهیخته در اسناد مختلف آموزش-۲-۳

   ۱۳۹۰و  ۱۳۶۷،۱۳۸۳تری از سالالیمای انسالالان فرهیخته در اسالالناد، یعنی ا سالالند  تر و واضالالنکه تصالالویر روشالالنبرای این

 شود.ها و مختصات چنین انسانی در هریک از اسناد به اختصار مرور میوجود داشته باشد، ویژگی

 های آن( و ویژگی۱۳۶۷وپرورش  جمهوری اسالمی ایران« )سند کلیات نظام آموزش انسان فرهیخته » -الف
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، کمال نهایی انسالان در نظام تعلیم وتربیت اسالالمی رسالیدن به قرب الهی ذکر شالده اسالت. در این  ۱۳۶۷در سالند سالال  

اجتماعی، سالیاسالی و نظامی، اقتصالادی، اعتقادی، اخالقی، علمی وآموزشالی، فرهنگی و هنری، راسالتا اهدا  تربیتی نظیر؛ 

(. بر این ۴۶-۴۹، صالص  ۱۳۶۷اسالالمی ایران،وپرورش جمهوریکلیات نظام آموزشزیسالتی موردتوجه قرارگرفته اسالت )طرح

 ای در مورد انسان فرهیخته نشان داده شده است.خدامحوری به نحو برجسته  ۱۳۶۷اساس، در سند سال 

 تربیت یافته نظام آموزشی چنین بیان شده است:همچنین در این سند در مورد افراد 

 با سالنت
 
های حاکم بر جامعه خود ناآشالنا بوده و  ها و مبادی ارزشو نسالل پرورش یافته دسالتگاه تعلیم وتربیت فعلی اوال

 با وجود نیازهای حرفه
 
  گیری هدایت شال لی ای و تخصالصالی جامعه جهتنیز تمایلی در جهت سالازگاری اجتماعی ندارد. ثانیا

های فردی در های نظری دورٔه متوسالالطه اسالالت. بعالوه توجه کافی به تفاوتآموزان  به سالالوی ادامه تحصالالیل در رشالالتهدانش

ترین مسالالالؤولیت دختران یعنی اتدبیر منزل  در دوران  تر از همه عمدهآموزان  و مهمهای مختلف آموزشالالالی بین دانشزمینه

(. انتظاری که از نظام ۲۶، ی  ۱۳۶۷ورش  جمهوری اسالالالمی ایران،وپر تحصالالیل منظور نشالالده اسالالتو)کلیات نظام آموزش

ها را ها و مبادی ارزشی حاکم بر جامعه آشناکند و دوم آن آموزان را با سنتاست که نخست دانش  رود، اینآموزشی کشور می

 متناسب با استعدادشان به سوی مشاغل مربوط هدایت نماید.

 ت یافته نظام آموزشی این چنین بیان شده است:های افراد تربی( ویژگی۱۳۶۷در سند)

 در رفع نیازهای ضالروری و  
 
 براسالاس نظام ارزشالی و فرهنس حاکم و مقبول جامعه تربیت گردد و ثانیا

 
وکسالی اسالت که اوال

 (.۲۶حیاتی جامعه خودکوشا باشد و)همان، ی  

شالالود که تجلی آن در  محوری تأکید میاز بعد فلسالالفی در سالالند تعلیم وتربیت اسالالالمی، به جای انسالالان محوری، بر خدا

انسالالان به صالالورت خداگرایی فطری اسالالت و ناظر بر این اسالالت که در انسالالان نوعی گرایش غیراکتسالالابی نسالالبت به ذات پاک 

 (.۱۲، ی  ۱۳۹۰خداوند وجود دارد )آهنچیان و طاهرپور،

 توضالیحی دربارٔه 
 
جهان هسالتی نیامده اسالت، اما  دربارٔه محورهسالتی، در اطرح کلیات نظام آموزش وپرورش  مسالتقیما

اشالاره شالده که مبانی تعلیم وتربیت اسالالمی یک رشالته اصالول اسالت که از جهان بینی مکتب اسالالم و چگونگی نگرش این 

وپرورش؛ به ها اسالتوار اسالت )کلیات نظام آموزشمکتب به جهان و انسالان به دسالت آمده و نظام تعلیم وتربیت اسالالمی برآن 

(. دربارٔه ماهیت انسالان، اشالاره شالده که انسالان آفریدٔه خداونداسالت و غایت اصاللی و نهایی ۹۵، ی  ۱۳۸۷نقل ازحکیم زاده،

نظالالام  )کلیالالات  دارد  بالالدن  و  روح  بعالالد  دو  کالاله  اسالالالالت  او موجودی  همچنین  اسالالالالت.  لقالالاااللالاله  بالاله  نیز رسالالالیالالدن  انسالالالالان 

تعدند؛ حواس، تجربه، اشالاره شالده اسالت که ابزارهای کسالب معرفت م  ۱۳۶۷( در سالند سالال  ۳۹، ی  ۱۳۶۷وپرورش،آموزش

ها ترین منبع ارزش(. قرآن ومبانی دین اسالالالالم اسالالالاسالالالی۹۹، ی  ۱۳۸۷گیرد )حکیم زاده،عقل، شالالالهود و وحی را دربر می

(. دربارٔه جایگاه هنر و زیبا شالناسالی، در طرح ۱۰۰ها ثابت، مطلق وغیر وابسالته به افراد نیسالتند )همان، ی  هسالتند وارزش

،  ۱۳۶۷وپرورش، گرایش فطری انسالان به زیبایی وکمال تأیید شالده اسالت )کلیات نظام آموزش وپرورش،کلیات نظام آموزش  

 (.۴۲ی  
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توان چنین اسالتنباط کرد که این سالند به دنبال تربیت انسالانی مؤمن و با ایمان بوده که می  ۱۳۶۷بر اسالاس، مرورسالند   

هایی تربیت چنین انسالالانی رسالالیدن به قرب الهی اسالالت.  خدا محوری بر همٔه ابعاد تربیتی او سالالایه افکنده اسالالت. و هد  ن

های فردی واجتماعی است و در این راستای به فردی عاقل و دانشمند بوده که دارای مسؤولیت  ۱۳۶۷انسان فرهیخته سند  

ورد نظر ها و مبادی ارزشالی حاکم بر جامعه آشالنا شالده و متناسالب با اسالتعداد خود به شال ل مپردازد. و با سالنتانجام وظیفه می

 .کندمیدست پیدا  

 های آن( و ویژگی۱۳۸۳انسان فرهیخته »کلیات طرح تدوین سند ملی آموزش وپرورش« )سند  -ب

اشالاره شالده    ۱۳۸۳عنوان آرمان نظام تعلیم وتربیت، در این سالند مورد تأکید قرار گرفته اسالت. در سالند انسالان مطلوب به

ی الزم در جهت کسالب وکار دربازار پر رقابت هامهارتودیت گام برداشالته و اسالت که تربیت یافتگان نظام آموزشالی در مسالیر عب

کننالد و همچنین تربیالت یالافتگالان نظالام جهالانی را کسالالالب نموده و خودشالالالان را برای زیسالالالتن در قرن بیسالالالت ویکم آمالاده می

ها، خودشالان را و آن   شالوندآشالنا می  هامهارتی اسالاسالی زندگی را در ابعاد مختلف کسالب نموده و با این هامهارتآموزشالی،  

کنند. دانش آموختگان نظام آموزشالالی ضالالمن  میبرای ورود به عصالالر دانایی در ابعاد اقتصالالادی، اجتماعی وسالالیاسالالی آماده

گیرند. به عالوه تربیت  المللی برعهده میهای ملی و بینحرکت در مسالیر عبودیت، رسالالت خطیر جامعه اسالالمی را درصالحنه

وپرورش اسالت )کلیات طرح سالند ملی آموزش  دیگر نهادها و سالازمانی کشالور از وظایف آموزشنیروهای تراز توسالعه با کمک 

 (.  ۱۳۸۳وپرورش،  

وپرورش  وپرورش ملی با آموزشبه آن اشالالاره شالالده اسالالت، موضالالوع رابطٔه آموزش  ۱۳۸۳هایی که در سالالند یکی از ویژگی

وپرورشالی داشالته باشالیم که ن چه نوع آموزشجهانی و بحث جهانی شالدن اسالت. به این معنا که ما در وضالعیت جهانی شالد

هالا اطالع داشالالالتاله بالاشالالالنالد. تربیالت شالالالهرونالد جهالانی از آموز هم باله فرهنالس بومی توجاله کرده و همچنین از دیگر فرهنالسدانش

 شود.نکاتی است که در این سند دیده می

و تالش در بازار پر رقابت جهانی و   عنوان محور توسالالعه پایدار، وظیفه تربیت انسالالانی ماهر جهت کاروپرورش  بهآموزش

کردن نسالل جوان  ها به عهده دارد و در عین حال، مأموریت خطیر آمادهها را به همراه سالایر نهادها و سالازمان تداوم آموزش آن 

دار اسالت. بر این اسالاس، ضالروری اسالت  زندگی درابعاد مختلف را عهدهیهامهارتو یکم وآموزش    برای زندگی در قرن بیسالت

ها، نه تنها پاسالخگوی مشالکالت فعلی این نظام باشالد، بلکه بتواند وپرورش با تدوین یک سالند ملی توسالعه آموزشه آموزشک

نیروی انسالانی کشالور را برای ورود به عصالر دانایی و تبعات نأشی از این ورود در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

 (.۱-۴آماده کند )همان، صص 

 های انسان فرهیخته این چنین بیان شده است:ویژگی  (۱۳۸۳در سند)

ی اسالاسالی زندگی، آمادگی برای ورود به عصالر دانایی، حرکت در  هامهارتو آمادگی برای زیسالتن در قرن حاضالر، کسالب 

مسالالیر عبودیت، تربیت شالالهروندان جهانی، توجه به فرهنس بومی و غیر بومی، کسالالب مهارت جهت ورود به بازارکار، خالق و 

شالدن رسالالت  نوآوربودن، کسالب فضالایل اخالقی، داشالتن روحیه ایرار و امید به آینده، داشالتن فرهنس کارآفرینی و عهده دار 

 (.۱۳۸۳های ملی و بین المللیو)کلیات طرح سند ملی آموزش وپرورش،  خطیر جامعه اسالمی در صحنه
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کرد که این سالند به دنبال تربیت افراد متخصالص و کارآمد و تربیت توان چنین اسالتنباطمی  ۱۳۸۳با توجه به مرور سالند   

های مختلف نین افرادی هم از لحاظ فردی واجتماعی درجنبهافرادی در تراز توسالعه جمهوری اسالالمی ایران بوده اسالت و چ

دهد که نشالالان می  ۱۳۸۳اند و شالالهروندان مفید برای جامعه هسالالتند. تصالالویر ارائه شالالده از انسالالان فرهیخته سالالند  رشالالد یافته

د و ضالمن  کننچنین افرادی برای تحقق آرمان توسالعه کشالور در راسالتای دسالتیابی به جامعه مبتنی بر دانایی ایفای نقش می

 دهند.های ملی و بین المللی به نحو احسن انجام میحرکت در مسیر عبودیت، رسالت خود را در صحنه

 های آن( و ویژگی۱۳۹۰وپرورش  جمهوری اسالمی ایران«)سند  انسان فرهیخته »سند آموزش  -ج

برای تحقق آگاهانه و اختیاری وپرورش نشالالان داد که نتیجه فرآیند تربیت، آماده شالالدن افراد جامعه مرور سالالند آموزش

(. افراد جامعه در ۱۵۱، ی  ۰۱۳۹وپرورش،اسالت )سالندتحول آموزش اللهمراتب حیات طیبه در همه ابعاد، در مسالیر قرب الی

صالالالورتی آمالاده تحقق مراتالب حیالات طیباله درهماله ابعالاد خواهنالد شالالالد کاله هویالت فردی واجتمالاعی ایشالالالان متنالاسالالالب بالا نظالام  

(. پس هد  کلی تربیت یعنی آمادگی فردی و جمعی متربیان )نظیر  ۱۵۲های حیات طیبه متحول شالالود )همان، ی ارزش

 قق حیات طیبه در همه ابعاد و مراتب خواهد بود.تعقل، معرفت، ایمان، اراده و تقوا( برای تح

 چنین بیان شده است:  ۱۳۹۰سیمای انسان مطلوب در سند  

وپرورش جمهوری اسالالمی ایران؛وانسالانی مؤمن و متخلق به اخالق اسالالمی، پرسالشالگر  انسالان تربیت شالده نظام آموزش 

پالذیر، عالدالالت خواه وصالالاللن جو، وطن  گرا و نظم، قالانون و فکور، خاّلق و کالارآفرین، سالالالالم و بالا نشالالالاط، انتخالاب گر و آزاد منش

دوسالالت، اسالالتقالل طلب و ظلم سالالتیز، جمع گرا و جهانی اندیش، خودباور و مقتصالالد، امیدوار و منتظر، دانا وتوانا، شالالجاع و 

تربیت    گانه تربیت شاملهای ششی پایه در ساحتهاشایستگیایرارگر، پاکدامن و باحیاا، مسالؤولیت پذیر و وظیفه شالناس )

دینی و اخالقی، تربیت سالالالیاسالالالی و اجتماعی، تربیت زیسالالالتی و بدنی، تربیت هنری و زیباشالالالناختی، تربیت اقتصالالالادی و 

و فناوری( و آمادٔه ورود به انواع تربیت تخصالالصالالی و شالال لی برای زندگی شالالایسالالته فردی، خانوادگی و ای، تربیت علمیحرفه

 باشد.اجتماعی براساس نظام معیار اسالمیو می

انسالالان تراز جمهوری اسالالالمی: وانسالالانی اسالالت مؤمن و معتقد به دین الهی و عامل به احکام آن، متفکر و خردورز در  

زندگی، پر تالش برای تحقق جامعه عدالت محور و پیشالرفته در ابعاد علمی، اخالقی، سالیاسالی، اجتماعی و فرهنگی، حافظ 

د تالوحالیالالدی  تالفالکالر  گسالالالتالرش  بالرای  فالعالالال  اسالالالالمالی،  کشالالالور  مالالدافالع  انسالالالالان و  حالقالوق  از  دفالالاع  و  جالهالالان  روابالط ر  در  هالالا 

 (.۱۱، ی  ۵،۱۳۹۰درسی ملی، نگاشتالمللو)برنامهبین

ی فردی و جمعی الزم جهت درک و اصالالح  هاشالایسالتگییافته در این نظام کسالی اسالت که  به عبارت دیگر، فرد تربیت

اجتماعی و سالالالیاسالالالی، اقتصالالالادی و   گانٔه دینی واخالقی، زیسالالالتی و بدنی،های شالالالشمداوم خویش ودیگران را درسالالالاحت

 کرده باشدشناختی را کسبآوری، هنری و زیباییوفنای، علمیحرفه

یافته درجمهوری اسالالمی ایران را درمحورهای زیرخالصاله  های انسالان تربیتتوان ویژگی( می۱۳۹۰با عنایت به سالند )

 کرد:
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آزاداناله جهالت تکوین و تعالالی اخالقی خود و دسالالالت یالابی باله گزیننالد و آگالاهالاناله و  عنوان نظالام معیالار برمیباله  دین اسالالالالم را ✓

 نمایند.ای از حیات طیبه، ازآن تبعیت میمرتبه

 و روحیٔه مواجهٔه علمی و فناورانه با مسائل فردی و اجتماعی برخوردارند.  هامهارتاز دانش، بینش و  ✓

 با درک مفاهیم اقتصادی، در فعالیت ✓
ّ
 نمایند.ی و جهانی مشارکت میهای اقتصادی در مقیاس خانوادگی، مل

ها، شالالالایسالالالتگی رویارویی مسالالالؤوالنه وخردمندانه با تحوالت ورزی در آن با درک مفاهیم سالالالیاسالالالی و اجتماعی و اندیشالالاله ✓

 کنند.اجتماعی و سیاسی را کسب می

فردی با درک مفاهیم بهداشالت فردی و اجتماعی و مسالائل زیسالت بوم طبیعی و شالهری، شالایسالتگی حفظ و ارتقای سالالمت   ✓

 کنند.و بهداشت محیطی را کسب می

ها برای حفظ و تعالی میراح فرهنگی، تمدنی و هنری در سالالطن ملی و جهانی با قدرشالالناسالالی و درک زیباشالالناسالالانٔه پدیده ✓

 (.۱۶، ی  ۱۳۹۰سندتحول بنیادین،  ۸و   ۲و   ۵و   ۴و   ۱کوشند )هد  کالن  می

وپرورش، تربیت انسالان متفکر، مؤمن، عالم، عامل و متخلق به شالودکه در سالند تحول آموزش  به این ترتیب مالحظه می

ارتبالاط متربی بالا خود، خالدا، خلق و خلقالت بالا    اخالق حسالالالناله از طریق تعقالل، ایمالان، علم، عمالل و اخالق، در چهالارعرصالالاله

او به   محوریت ارتباط با خدا مورد توجه بوده اسالالت. کمال نهایی انسالالان در مسالالیر توحیدی، شالالکوفایی فطرت الهی بوده و

های انسالالالان و شالالالرایط الزم جهت به سالالالوی کمال مطلق گام برداشالالالته و به قرب الهی نائل گردد. الزمه تحقق یافتن توانایی

ها اسالالتفاده از تمام منابع و ابزارهای معرفتی )حواس، عقل، شالالهود و مکاشالالفه و وحی والهام( بیان شالالده  فعلیت رسالالیدن آن 

 است.

های انسان و جهان هستی دریک ارتباط مورد توجه ادین نشان دادکه تمام جنبههمچنین بررسی کلیات سند تحول بنی

نهایی انسالالان در ارتباط با دیگر موجودات و اسالالت. رابطٔه انسالالان باجهان هسالالتی یک رابطه حقیقی اسالالت و تحقق کمالبوده

ومعنوی وجود دارد که  گیرد. انسالالان یک موجود اجتماعی اسالالت که در وجود او ابعاد مختلف مادیهسالالتی شالالکل میجهان 

 باید در تربیت او مورد توجه قرارگیرد.

هالای: اعتقالادی، عبالادی و اخالقی،  فراگیران بالایالد درسالالالاحالت -طبیالهحیالات  -غالاییطورجهالت رسالالالیالدن باله هالد همین

آورانه به صالورت هماهنس و و علمی و فن  ایاجتماعی و سالیاسالی، زیسالتی و بدنی، زیباشالناختی و هنری، اقتصالادی وحرفه

ها ومشالالخصالالات  ای با ویژگیکه سالالندتحول آموزش وپرورش، به دنبال انسالالان فرهیختهتعادل تربیت شالالوند. پس نتیجه آن م

 باشد.مذکور می

فرهیخته درهمه این اسالناد در ادوارگذشالته به دادکه انسالان وپرورش نشالان کشالور دربارٔه آموزشمروراسالناد و مدارک علمی

ه قرارگرفته اسالت. ولی، در تهیه اسالندملی تحول بنیادین آموزش وپرورش  کوشالش های متفاوت وگوناگون مورد توجصالورت

ها و توجه به اهدا  راهبردی نظام جمهوری  های بنیادین آن گیری از ارزششالالده اسالالت با الهام از اسالالناد باالدسالالتی وبهره

 شود. ش تبیینه.  ۱۴۰۴درافق  وتربیت  تعلیمانداز و اهدا اسالمی ایران، چشم

 ها  یافته -2
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وپرورش جمهوری اسالالمی ایران های ارائه شالده برای انسالان تربیت شالده در اسالناد آموزشها و شالاخصبا توجه به ویژگی

 ( نشان داد:۱ها را درجدول شماره )ها و تشابهات آن توان تفاوت( می۱۳۹۰و    ۱۳۶۷،۱۳۸۳)سند 

 وپرورش جمهوری اسالمی ایرانمختلف آموزشفرهیخته در اسناد های انسان(: ا ویژگی۱جدول شماره)

 هاویژگی

 اسناد

 های مورد بررسیویژگی

 

۱۳۶۷ 

سالالالازی فراگیران جهت پذیرش تربیت اسالالالالمی در شالالالؤون فردی واجتماعی، پرورش انسالالالان با ایمان و با اعتقاد، آماده

جامعه، ایجاد روحیه همکاری با دیگران،  های اسالالالالمی و متناسالالالب با فرهنس حاکم بر  تربیت انسالالالانی معتقد به ارزش

ایجاد روحیه احترام به قانون ومقررات ونظم ومسالالؤولیت پذیری، توجه به حفظ محیط زیسالالت وسالالالمت روان وشالالادابی،  

های بدنی، پرورش ذوق هنری و زیبا شالالالناختی فراگیران، ایجاد انگیزه مندی به کار وتالش و فعالیتایجاد روحیه عالقه

 تحصیل وکسب معرفت، تؤام ساختن علم و تجربه، پرورش توان تفکر، نقد وابتکار فراگیران  وشوق نسبت به

ی اسالاسالی زندگی، آمادگی برای ورود به عصالر دانایی، حرکت در مسالیر  هامهارت، کسالب  ۲۱آمادگی برای زیسالتن در قرن   ۱۳۸۳

ت جهالت ورود باله بالازارکالار، خالق  عبودیالت، تربیالت شالالالهرونالدان جهالانی، توجاله باله فرهنالس بومی وغیر بومی، کسالالالب مهالار

ونوآور، دارای فضالالایل اخالقی، داشالالتن روحیه ایرار وامید به آینده، داشالالتن فرهنس کارآفرینی، عهده دارشالالدن رسالالالت  

 های ملی و بین المللیخطیر جامعه اسالمی در صحنه

وکارآفرین، سالالم و با نشالاط، انتخاب گر و آزاد تربیت انسالانی مؤمن و متخلق به اخالق اسالالمی، پرسالشالگر و فکور، خاّلق   ۱۳۹۰

منش، قانون گرا و نظم پذیر، عدالت خواه وصالالاللن جو وطن دوسالالالت اسالالالتقالل طلالب و ظلم سالالالتیز، جمع گرا و جهانی  

اندیش، خودباور و مقتصالالد، امیدوار و منتظر، دانا وتوانا، شالالجاع و ایرارگر، پاکدامن و به احیاا، مسالالالولیت پذیر و وظیفه  

 آمادٔه ورودبه انواع تربیت تخصصی و ش لیشناس،  

تربیت انسالالالانی مؤمن و متخلق به اخالق اسالالالالمی، آمادگی برای زیسالالالتن در قرن حاضالالالر، تحول در ابعاد شالالالناختی،  هاشباهت

 پذیریاجتماعی و عاطفی، تأکید بر خالقیت و نوآوری و تأکید بر تحول اخالقی، داشتن نظم وانضباط، مسؤولیت

(، داشالتن  ۱۳۹۰(، داشالتن روحیه ایرار و فداکاری )سالند  ۱۳۸۳وتربیت )سالند شالتن نگرش غیرابزاری نسالبت به تعلیمدا هاتفاوت

(، تربیت شالهروندی جهانی و بین  ۱۳۶۷ای )سالند ی شال لی و حرفههامهارت(، کسالب  ۱۳۹۰روحیه انتقاد پذیری )سالند  

(، تربیت ۱۳۶۷اشالالتن تفکرانتقادی )سالالند (، د۱۳۸۳(، توجه به فرهنس بومی وغیربومی )سالالند ۱۳۸۳المللی )سالالند 

(، صاللن  ۱۳۹۰، تربیت انسالان امیدوار ومنتظر )۱۳۶۷(، پرورش روحیه نظم وانضالباط )سالند  ۱۳۹۰انسالان مؤمن وصالالن )

 (۱۳۹۰( پرسشگر و فکور )سند  ۱۳۹۰(، تربیت انسان با نشاط وشاد )سند  ۱۳۹۰جو )

 

 سیزده گانه زیر را مورد نظر قرار داد:توان نتایج ( می۱با توجه به جدول شماره )

: آفرینش انسالان هد  داراسالت: بیهوده آفریده نشالده اسالت و به سالوی مقصالد معینی در حرکت اسالت. در هر دو  ۱نتیجه 

 و تفسیرکرد.توان مشاهده  شده را ذیل این اصل اساسی می( هر طرز برخوردی با انسان تربیت۸۳و    ۹۰سند )سندهای 
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رسالالالد که بتواند راهی که حقیقت در آن قرار دارد را  و سالالالند انسالالالان در صالالالورتی به تربیت و کمال می: در هر د۲نتیجه 

 بشناسد و سپس در آن مسیر گام بردارد. بر این اساس انسان تربیت شده انسان رهرو است.

 ت.: عقل، بهترین همراه انسان در راه فرهیختگی و عبودیت معیار استفاده از عقل در مسیر اس۳نتیجه 

( باله سالالالطن کالاربرد و حوزه اثر تربیالت یالافتگی در ۸۳و    ۹۰ترین تفالاوت انسالالالان فرهیختاله در این دو سالالالنالد): مهم۴نتیجاله  

( بر آماده کردن فرد برای موفقیت در ۸۳و    ۹۰که در هر دو )سالالندهای گردد. ضالالمن اینوپرورشالالی باز میچنین نظام آموزش

 زندگی تأکید شده است.

 د تربیت شده، باید آماده زیست با دیگران و آماده زندگی در هر کجای دنیا باشد.فر   ۱۳۸۳: در سند  ۵نتیجه 

 های بسیار زیادی است.فرد تربیت شده یک مسلمان ایرانی است که دارای توانمندی  ۱۳۹۰: در سند  ۶نتیجه 

 تحت تأثیر شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است.  ۱۳۹۰: انسان فرهیخته سند  ۷نتیجه 

  ۱۳۸۳باشالد، ولی انسالان فرهیخته سالند ای برای زمان حال میبه دنبال تربیت انسالان فرهیخته  ۱۳۹۰: سالند ۸نتیجه 

 باشد.های ملی وبین المللی مییک انسانی که عهده دارشدن رسالت خطیر جامعه اسالمی در صحنه

به عوامل تأثیرگذارمانند: نهاد سالیاسالت، نهاد اقتصالاد،    ۱۳۹۰گیری یک انسالان فرهیخته در سالند  شالکل  : سالهم۹نتیجه 

 و عوامل سهیم مانند: خانواده، مدرسه، دانشگاه، رسانه، حوزه علمیه ومسجد گره خورده است. نهاد قضا و نهاد امنیت

های دورٔه معاصالر و یک انسالان  سالب با ویژگیکه متنا  ۱۳۹۰: سالاختن تصالویرکلی از انسالان فرهیخته در سالند ۱۰نتیجه 

 ایرانی باشد، به دشواری ممکن است.  -تراز جمهوری اسالمی  

به منظور ترسالالالیم سالالالیمالای انسالالالان    ۱۳۸۳و   ۱۳۶۷گرفتاله در سالالالنالدهای  های انجالامرسالالالد تالش: به نظر می۱۱نتیجاله 

تالش شالالده در مقایسالاله با   ۱۳۹۰  فرهیخته به صالالورت منسالالجم وبه صالالورت جدی و متمرکز دنبال نشالالده اسالالت، ولی درسالالند

 تر نشان داده شود.سندهای قبلی چهرٔه انسان فرهیخته تا حدودی روشن و واضن

 ای در مورد انسان فرهیخته نشان داده شده است.خدامحوری به نحو برجسته  ۱۳۶۷: در سند سال ۱۲نتیجه 

انسالان فرهیخته و چگونگی اجرایی شالدن   دربارٔه   ۱۳۹۰وپرورش  های بنیادین سالند تحول آموزش: مفروضاله۱۳نتیجه 

 ای از ابهام قرار دارد.آن در هاله

 گیری، بحث و پیشنهاداتنتیجه -3

کشالد و  ایرانی را به تصالویر می  -وپرورش  ایران انسالان فرهیخته اسالالمیای از اسالناد نگاشالته شالده در آموزشمجموعه

و دارای ج رافیای سالیاسالی،   کندمیهای انسالانی مساللمان که دراین برهٔه زمانی درمکانی مشالخص به نام ایران زندگی  ویژگی

های بیان شالده دراسالناد در باب انسالان . با توجه به ویژگیکندمیسالیم طبیعی، اقتصالادی، انسالانی و فرهنگی خای اسالت را تر 

 فرهیخته، تصویری مبهم وکدر است.

شالود، اما به ای مشالاهده نمیعنوان اانسالان فرهیخته  نشالانه، تحت۱۳۹۰و    ۱۳۸۳های در سالندهای تهیه شالده در سالال

( نشالان داد که سالیمای ۱۳۹۰و  ۱۳۸۳)سالند   مضالمون نزدیک بدان یعنی اانسالان کامل  اشالاره شالده اسالت. نتایج بررسالی
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های او بیشالتر تصالویرانسان کامل و ویژگی۱۳۹۰ها از یک ویژگی ثبات یافته برخوردار نیسالت. در سالند  انسالان تربیت شالده درآن 

 ها دشوار است.  را گفته و حالت انتزاعی داشته و دسترسی به آن 

شالود ثابت باشالد، انعطا   وپرورش عرضاله میدادن به آموزشاگر مفهوم انسالان فرهیخته و تصالویری که از آن برای جهت  

شالود. از سالوی دیگر اگر این تصالویر یکسالره در آن در نتیجه تحوالت زمان و ت ییر در انتظارات از انسالان فرهیخته محدود می

گمی خواهد  های راهبردی خود بدان سالالو دچار سالالردر های آرمانی و برنامهوپرورش در تنظیم هد حال ت ییر باشالالد، آموزش

، نظام آموزشالی در شالد. برای این که انسالان فرهیخته، تحت تأثیر موج
 
های سالیاسالی و در کوتاه مدت، دچار ت ییر نشالود. اوال

 از هر نظام آموزشی کارآمد انتظار میهر جامعه
 
رود تا با پیروی از  ای نیازمند آن اسالت تا انسان فرهیخته خود را بشناسد. ثانیا

م و مسالتحکم از یک سالو، و با مراجعه و تأمل در اندیشاله مربیان بزر  دربارٔه انسالان فرهیخته، تصالویری مبنای فلسالفی منسالج

دهد، از یکپارچگی و انسالالجام الزم برخوردار باشالالد. و تصالالویری از انسالالان فرهیخته که در این که از انسالالان فرهیخته ارائه می

 ام آموزشی سنخیت داشته باشد.شود باید با مختصات فرهنگی و انتظارات نظصورت ارائه می

رسالالد که ، به نظر می۱۳۹۰با توجه به تفسالالیرهای مختلف از غایت تربیتی انسالالان و عدم همسالالویی در این باره در سالالند  

های گردد اهدا  و سالاحتهای ثابت و واحد برخوردار نیسالت. لذا پیشالنهاد میتصالویر ارائه شالده از انسالان فرهیخته از ویژگی

ها مورد بررسالالی قرار های انسالالان فرهیخته درآن ورش جمهوری اسالالالمی ایران از حیث میزان تبلور ویژگیوپر تربیتی آموزش

وپرورش  جمهوری اسالالمی ایران با اسالناد  های انسالان فرهیخته سالند آموزشگیرد. همچنین میزان انطباق و سالازواری ویژگی

  باالدستی مورد مطالعه قرارگیرد.

( دربارٔه انسالان فرهیخته با وجود نقاط اشالتراک ۱۳۸۳و۱۳۶۷وپرورش ایران با اسالناد)( آموزش۱۳۹۰در مطالعه سالند)

( در بحث انسالان فرهیخته ۱۳۹۰گردد با بررسالی و مالحظه سالند)ها وجود داشالت. پیشالنهاد میفراوان، اختالفاتی نیز بین آن 

وپرورش  برای پوشالالالش  ظری سالالالنالد آموزشکننالد و در بالازنگری و اصالالالالح مبالانی نهالا را مرتفعهالا پرداختاله وآن باله رفع کالاسالالالتی

 اسالمی متناسب با مقتضیات زمان حاضر مورد توجه قرار گیرد.  -های انسان فرهیخته ایرانیقراردادن ویژگی

 فهرست منابع: -4

(. انسالالان کامل)مطلوب( از دیدگاه اسالالالم و روانشالالناسالالی. مجله پژوهشالالگاه حوزه و ۱۳۷۵آذربایجانی، مسالالعود ) .1

 .۶-۱۹، صص۹دانشگاه، ش  

 نشر. وپرورش، ترجمه سعید بهشتی. مشهد: شرکت به (. فلسفه آموزش۱۳۷۷اسمیت، فیلیپ.جی. ) .2

ایران.مجلاله   وپرورش  هالای مالدرنیتاله درنظالام آموزش(.نشالالالاناله۱۳۹۰آهنچیالان،محمالدرضالالالا، طالاهرپور،محمالدشالالالریف.) .3

 .۸-۲۶، صص۵۴و۵۳مهندسی فرهنگی،شماره  

 (. اصول ومبانی آموزش وپرورش. تهران،انتشارات پیام نور۱۳۸۹تقی پور ظهیر،علی) .4

(.آشالالالنایی با پنجاه اندیشالالالمند نوین علوم تربیتی از پیاژه تاعصالالالر حاضالالالر، ترجمه جمعی از ۱۳۹۱جوی آ،پالمر.) .5

 مترجمان. تهران: انتشارات سمت. 
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(.بررسالالالی مبانی فلسالالالفی برنامه آموزش جهانی ومقایسالالاله آن با مبانی فلسالالالفی نظام ۱۳۸۷ه،رضالالالوان.)حکیم زاد .6

 ۷۹-۱۰۴،صص۳،شماره۴های نوین تربیتی،دوره وتربیت جمهوری اسالمی ایران،اندیشهتعلیم

(.  ۱۳۸۳وپرورش  )سالالالند(. کلیات طرح تدوین سالالالند ملی آموزش۱۳۸۳وپرورش. )دبیرخانه شالالالورای عالی آموزش .7

 تهران:وزارت آموزش وپرورش

(.  ۱۳۶۷(. کلیات طرح ت ییر بنیادی نظام آموزش وپرورش. )سالند ۱۳۶۷وپرورش. )دبیرخانه شالورای عالی آموزش .8

 وپرورشتهران: وزارت آموزش

 . تهران:وزارت آموزش وپرورش۵درسی ملی، نگاشت (.برنامه۱۳۹۰دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش) .9

(. کلیات مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم وتربیت رسالمی ۱۳۹۰آموزش وپرورش. ) دبیرخانه شالورای عالی .10

 و عمومی جمهوری اسالمی ایران. تهران: وزارت آموزش وپرورش

های انسالان مطلوب از دیدگاه تربیتی اسالالم. فصاللنامه تربیت اسالالمی، شالماره  (. سالیمای ویژگی۱۳۸۴رهنما، اکبر.) .11

 .۱۰۹-۱۲۴، صص۱

(.مکتب فلسالفی لیبرالیسالم آموزشالی واسالالم،الف.انتشالارات مجتمع آموزشالی وپژوهشالی  ۱۳۸۴مفرد،فاطمه) زیباکالم .12

 تفرش.

 ،ترجمه علی اص ر فیاد.تهران:انتشارات سمت.۱و۲های تربیتی ج (. تاریب اندیشه۱۳۷۲مایر،فردریک.) .13

فرهیختاله کیسالالالالت  فرهیختگی چیسالالالالت ، روزنالاماله ایران، شالالالمالاره  ۱۳۹۳مجتهالدی،کریم.) .14 باله تالاریب    ۵۶۳۴(. 

 .۱۷، ی  ۱۰/۲/۹۳

(. بررسالی ونقد دیدگاه ریچارد اسالتیل پیترزدربارٔه فلسالفه،مفهوم وهد  تعلیم وتربیت وانسالان  ۱۳۸۴نامی،شالمسالی) .15

فرهیختاله وتحلیالل اهالدا  کلی تعلیم وتربیالت اسالالالالمی.رسالالالالاله دکتری،دانشالالالگالاه تهران،دانشالالالکالده علوم تربیتی  

 وروانشناسی.

 سیمای انسان از دیدگاه مکاتب.تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی(  ۱۳۷۱نصری،عبدالله ) .16

وپرورش  اموضالالوعات اصالاللی در سالالنت تحلیلی  انتخاب، ( فلسالالفه آموزش۱۳۸۵هرسالالت،پل ا  و وایت، پاتریسالالا ) .17

 تدوین و ترجمه بختیار شعبانی ورکی و محمد رضا شجاع رضوی، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

18. Barrow.Robin, Woods. R.  (1988).  An Introduction to  (1976),  Plato and education, London: 

Rutledge. 

19. Peters.R.S (1970) The Concept of Education. London: Rutledge & Kegan paul.  
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 اصالحات در طراحی فناوری آموزشی با تأکید بر عقالنی سازی دموکراتیک از دیدگاه فینبرگ

 2، نجمه احمدآبادی آرانی1حمید احمدی هدایت

 چکیده:

هد  اصاللی پژوهش حاضالر، اصالالحات در طراحی فناوری آموزشالی با تأکید بر عقالنی سالازی دموکراتیک فینبر  

ان نظام آموزشالی هویدا  گذار سالیاسالتتواند ابعاد و زوایای پنهان آن را برای  باشالد. کنکاش فلسالفی در فناوری آموزشالی میمی

تواند اثرات ارزشالمندی را در تحقق هر چه بهتر ز کاربسالت آن میسالازد. توجه به نحوه طراحی و تولید فناوری آموزشالی، پیش ا

ان در آموز دانشوتربیت از جمله معلمان و  اهدا  آموزشالالالی با خود به همراه داشالالالته باشالالالد، به گونه ای که نقش ارکان تعلیم

 بر این باور اسالت که  قادیعنوان فیلسالو  فناوری با نگاه انتها لحاظ شالود. در این راسالتا فینبر  بهطراحی اینگونه فناوری

 در و کنترل اسالالت قابل انسالالان  وسالالیله بهو   نیسالالت خنری امری و کندمی تحمیل جامعه به را هاییارزش با خود فناوری

شالیوه فعلی   فناوری به توسالعه مشالکل. او کرد اعمال ارادٔه انسالانی و میل با منطبق را ت ییراتی توان می هانوآوری و هاطراحی

تواند  و معتقد اسالت عقالنی سالازی دموکراتیک می  داندمی های تکنیکیطراحی در های دخیلبودن ارزش غیردموکراتیک را

 تواندمیباشالد. عقالنی سالازی دموکراتیک در طراحی فناوری آموزشالی  بدیلی برای نظام تکنوکراتیک و ساللساله مراتبی موجود  

با  آورد. وجود به های نوینآموزشالی و مشالارکت ارکان آموزش در طراحی فناوری هایفناورینگاه به  نوع در اسالاسالی ت ییرات

هالایی از قبیالل توانالد بالا خرده سالالالیالاسالالالتعقالنی سالالالازی دموکراتیالک در طراحی فنالاوری آموزشالالالی مینظر باله دیالدگالاه فینبر   

وزشالالالی و بالازابالداع خالقالاناله فنالاوری توسالالالط  ان، تالأکیالد بر گفتمالان در طراحی فنالاوری آمآموز دانشمبالاحرالات فنالاوراناله معلمالان و  

 ان تحقق یابد.آموز دانشمعلمان و  

 اصالحات، فناوری آموزشی، عقالنی سازی دموکراتیک، فینبر کلید وانه:  

 مقدمه:

در عصالر حاضالر قدرت ابداع و نبو  بشالر فناوری دیگری به نام فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( را به ارم ان آورده 

های گذشالالالتاله داراسالالالت )معینی کیالا و ناوری، ظرفیالت اثرگذاری بسالالالیالار گسالالالترده تری، در مقالایسالالاله با فنالاوریاسالالالت. این ف

انالد. این عنوان فناّلاوری غالالالب در هزاره جالدیالد معرفی شالالالدههالای اطالعالات و ارتبالاطالات، بالهفناّلاوری  (.۸۶۲:  ۱۳۹۸همکالاران،

های داد و سالالتد، به ابزاری برای افزایش بهره وری،  کاهش هزینهها با سالالرعت بخشالالیدن به فرایند مبادله اطالعات و فّناوری

 که هاییحوزه مهمترین از (. یکی۶۳:  ۱۳۸۸های فعالیت بشالالری تبدیل شالالده اند)رضالالایی،کارآیی و رشالالد در تمامی حیطه

 دوره نماد ارتباطات، و اطالعات فناوری از اسالتفاده اسالت. در واقع آموزش بخش اسالت، نشالدنی انکار آن  در فناوری تأثیر

 
 h.hedayat@cfu.ac.ir. دکتری فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه شاهد، مدرس دانشگاه فرهنگیان، 1

 دانشگاه پیام نور تهران، مدرس دانشگاه فرهنگیان. دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت 2
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 غنی را آموزشالی موجود هایمدل و دگرگون  را آموزش فکری الگوی ارتباطات، و اطالعات اسالت. فناوری آموزش از جدیدی

 و گذارنداشالتراک می به را فناوری بر مبتنی آموزش هایویژگیها مدل این ؛کندمیایجاد   نیز جدیدی هایشالیوه و کرده تر

 راهبر، خود یادگیری بر و داشالته فعالی نقش یادگیرنده آن، در که کنندپیشالنهاد می را یادگیری و آموزش جدید هایشالیوه

 هایفناوری ورود با ( امروزه۱۶۷:  ۱۳۸۸صالالنایعی، ظریف و اللهی )فرج دارد تأکید کننده تعامل و پذیر انعطا  مسالالتقل،

 وجود به موقعیتی غیربومی، جهانی و هایفرهنس ازها  آن   تأثیرپذیری و مدارس در فراگیر جامعه بین در آموزشالالالی نوین

 و برگزیند. گزینش خود برای نیازهای زمان  با متناسالالب را نوینی کارکردهای تا اسالالت ناگزیر وپرورشآموزش که اسالالت آمده

 عنوان به را آموزشی نوین هاینظام از تلقی است؛ آنچه وپرورشآموزش نظام به نو نگاهی مسالتلزم نو کارکردهای به دسالتیابی

 به کارگیری ها درفناوری این تأثیرات شالالناسالالاند،به ما می آموزشالالی نظامی در چالش عنوان به نه و آموزشالالی مدرن  فناوری

 اثبات به بسالیاری یهاپژوهش در که اسالت فراگیران  به یادگیری بخشالیدن  قوت برای درس کالس در کمک آموزشالی وسالایل

وتربیت ساده و چه پیچیده، تعلیم هایشکل (. در طول تالالاریب، فالالناوری چالاله در۱۸۳:  ۱۳۸۹ صیف، و است)بیرانوند رسیده

پسالت و بلند زیادی را پشالت سالر  و از نبوده را تالالالالالحت تأثیر قرار داده اسالت. روشالن اسالت که جریان این تأثیر، همواره هموار

شالوند. فناوری در مقام ططراحی و سالرعت مورد پذیرش واقع میل فرآیندها، بهدلیل تسالهیبه  هاگذاشالته اسالت. غالب فناوری

 تولید  
 
کارگیری  به، همراه اسالت. همچنین فناوری در مقام؛  و نامدون  پنهان  های ارزشالی، اگرچهها و دیدگاهفردبا پیش  غالبا

 حتمخای، و ا شالالناختیو ارزش  شالالناختیتواند پیامدهای فلسالالفی، معرفتنیز می
 
 غیرقابل پیشا

 
بینی را به دنبال داشالالته  ال

نگاه فلسالفی به مقوله فناوری آموزشالی بیش از هر چیزی در عصالر حاضالر ضالرروت دارد، چرا  (.  ۸۲:  ۱۳۹۵اسالکندری،باشالد)

تواند نوع پرسالالش از نقش  که شالالناسالالایی ابعاد و زوایای پنهان کاربسالالت فناوری آموزشالالی و کنکاش فلسالالفی در این زمینه می

وزشالی را دگرگون سالازد. برای فلسالفیدن در مورد فناوری آموزشالی باید از رویکردهای فلسالفه فناوری بهره جسالت، در فناوری آم

های قابل تواند داللتویژه آرای فینبر  میبین رویکردهای مختلفی که در فلسالالالفاله فنالاوری شالالالکالل گرفتاله رویکرد انتقالادی به

  توجهی در بر داشته باشد.

، یکی از 3ونکوور  2رسالالی تحقیقاتی کانادا در فلسالالفۀ فناوری در دانشالالگاه سالالیمون فریزر، صالالاحب ک1اندرو فینبر 

ترین نمایندگان نظریۀ انتقادی در دورۀ کنونی اسالالالت. از نگاه فینبر  فناوری نه ابزاری اسالالالت خنری که تنها تابع برجسالالالته

 جبرگرا و خودمختار که انتقادپذیر نباشد، ب
 
لکه وجود بُعد طراحی در فناوری، زمینه مواجهه ای اهدا  انسالانی باشد و نه ذاتا

سالالالازد. فینبر ، براسالالالاس همین تحلیالل از فنالاوری، باله انتقالاد از فنالاوری موجود  آگالاهالاناله و نقالاداناله از آن را فراهم می  کالامال  

کراتیک سالرمایه  پردازد. وی ریشاله اصاللی معضالالت برخاسالته از فناوری را به رفتارهای پدرسالاالرانه نظام بروکراتیک و تکنو می

شالالالود. فینبر ، راه داند که از طریق سالالالیطره و مدیریت بر بُعد نرم و گرم فناوری)بُعد طراحی(، بر مردم تحمیل میداری می
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دموکراتیالالک سالالالالازی  ]عقالنی  فنالالاوری  را دموکراتیزه کردن  کالن  راهبرد  رویالاله، در  این  و 1ت ییر  راه گسالالالترش دانش  از   ،]

:  ۱۳۹۷دانالد)مریجی و محالدح،هالا میهالای دموکراتیالک در مرحلاله طراحی فنالاوریارزش  خودآگالاهی عمومی و دخالالالت دادن 

 توسالالعه طریق های فعلی ازطراحی اصالالالح با و کندمیمحکوم   را مدرن  فناوری چرای و بی چون  و توسالالعٔه بی فکر (. او۵۰

جامعه  در انسالان  زندگی بهبودبه  زیسالت محیطی و فمینیسالتی کارگری، جنبش نظیر هاییوسالیلٔه جنبش به عمومی مشالارکت

 .  کندمیقلمداد  کنترل قابل را فناوری همچنین وی اندیشد.مدرن می ای

بر بنیاد آنچه گفته شالد پژوهش حاضالر در صالدد اسالت، به با تأکید بر عقالنی سالازی دموکراتیک از دیدگاه فینبر  به 

 های پژوهش عبارتند از: اصالحات در طراحی فناوری آموزشی بپردازد. سؤال

 توان ارائه نمود چه تبیینی از دیدگاه فینبر  در زمینه عقالنی سازی دموکراتیک می -1

 ی عقالنی سازی دموکراتیک از منظر فینبر  در زمینه فناوری آموزشی چیست هاداللت -2

 روش پژوهش

ها به جنبه برای نیل به اهدا  پژوهش، باید به دو پرسش اصلی پاسب داده شود از آنجایی که هر یک از این پرسش

باید روشالی متناسالب با اقتضالائات هر پرسالش و ها  پردازد و برای نائل شالدن به پاسالب هر کدام از آن های پژوهش میای از جنبه

 پالاسالالالب ا
 
 3و روش اسالالالتنتالاجی   2هالای پژوهش تحلیالل مفهومیلی آن، باله کالار گرفالت، از این رو، در این قسالالالمالت، روشحتمالا

متناسالب با دو پرسالش پژوهشالی معرفی خواهند شالد. از روشالی که در این پژوهش برای پاسالخگویی به پرسالش اول )چه تبیینی  

گیرد، روش تحلیالل  توان ارائاله نمود ( مورد اسالالالتفالاده قرار میبر  در زمیناله عقالنی سالالالازی دموکراتیالک میاز دیالدگالاه فین

مفهومی )مفهوم پردازی( اسالالت. روش تحلیل مفهومی بر فراهم آوردن تبیین صالالحین و روشالالن از معنای مفاهیم به واسالالطٔه 

(  ۱۳۸۸در جهت فهم مفاهیم اسالت)کومبز و دنیلز، های آن با سالایر مفاهیم ناظر اسالت و تالشالی اسالتتوضالین دقیق ارتباط

ها مشالخص شالود تا بتوان  ادر این روش، سالعی بر آن اسالت تا با تحلیل مفاهیم در متون، موارد صالحین و ناصالحین اسالتعمال آن 

کردن،  با حذ  کاربردهای غلط واژه ها، از بروز مسالائل نظری و عملی پیشالگیری کرد یا به تعبیر دیگر، مسالائل را بجای حل 

منحل نمود. تحلیل مفاهیم ممکن اسالالت شالالامل تحلیل عناصالالر تشالالکیل دهندٔه یک مفهوم، ارتباط این عناصالالر با یکدیگر یا 

های عقالنی سالالالازی (در پاسالالالب به پرسالالالش دوم )داللت۱۳۸۹ارتباط آن مفهوم با سالالالایر مفاهیم شالالالود )باقری و همکاران،

چیسالت ( سالعی بر آن اسالت از روش اسالتنتاجی اسالتفاده گردد ا در   دموکراتیک از منظر فینبر  در زمینه فناوری آموزشالی
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ها و و تجویزاتی برای تواند متضالمن نظریه ای تربیتی باشالد پس اسالتلزاماین روش، فرد بر آن اسالت که هر نظام فلسالفی، می

 (.۱۳۸۹آورد  )باقری و همکاران،  های تربیتی فراهم میتنظیم مناسب محیط

 فناوری   رویکرد انتقادی در فلسفه

 ابزاری خنری برای براوردن نیالازهالای بشالالالر و 
 
نظریالٔه انتقالادی فنالاوری بر خال  نظریاله ابزارگرایالاناله، فنالاوری را صالالالرفالا

؛ همچنین برخال  نظریاله ذات گرایالاناله، آن را خودمختالار و دارای مالاهیتی ثالابالت و نالامت یر نمی کنالدمیخالدمالت باله او تلقی ن

شالوند که در سالاختار بار قلمداد می  شهای مختلف، اموری ارزقادی فناوری، فناوری(. در نظریٔه انت۵:  ۲۰۰۲داند)فینبر ،

(. نگرش بی طرفالاناله باله علم و فنالاوری، نوعی ترویج و ۲۱۰:  ۱۹۹۹هالای حالاکم بر رویالٔه طراحی انالد)فینبر ،خود، حالامالل ارزش

ساللطه و مصالونیت آن از نقد اسالت.  کارانه در صالدد حفظ نظامتلقین خودآگاهی کاذب اسالت که با رویکردی ایسالتا و محافظه

ها و زمینه هاسالالت. از این رو مارکوزه و ریشالاله این نگرش ضالالدانقالبی، به جدا انگاری علم و عقالنیت فناورانه از تاریب و ارزش

کننالد کاله تکنولوژی را در همالان وکلیالتو آن فهم  شالالالاگردش آنالدرو فینبر ، هر دو باله ارزش بالاری فنالاوری معتقالدنالد و تالش می

و همه عوامل اسالاسالی سالازنده کلیت مذکور را در سالطن هسالتی شالناسالی فناوری مورد بررسالی و تجزیه و تحلیل قرار دهند  کنند

مرابٔه شالی واره ای َکنده شالده از بافت فرهنگی و تاریخی و هنجاری خودش جلوگیری کنند و نشالان دهند و از فهم فناوری، به

فینبر  با رد مشی    (.۴۵:  ۱۳۹۷ری امری ایدئولوژیک است)مریجی و محدح،ها و فناوکه عقالنیت تکنیکی نیز باردار ارزش

و معتقد اسالت در فرایند   کندمیانه نسالبت به فناوری اتخاذ  گذار سالیاسالتهای ذات گرایانه و ابزارگرایانه، موضالعی  کلی دیدگاه

توان با ت ییر این سالیاسالت ها، ت ییراتی  گیرد که میصالورت می  یگذارسالیاسالتهایی از جنس های تکنیکی دخالتطراحی

در نظالام تکنیکی ایجالاد کرد. موضالالالع او باله گوناله ای اسالالالت کاله در آن عالوه بر ابعالاد فنی، ابعالاد اجتمالاعی نیز نقش جالدی در 

 (.۱۳۸:  ۱۳۹۴)بابایی و تقوی، کنندهای تکنیکی ایفا میتوسعه نظام

های سالالالازنده آن پی برد، بلکه باید به متن تاریب طالعه یک طراحی نمی توان به ارزشبنا بر نظر فینبر ، لزوما با م 

 نگالاه (. از۱۹۹۵هالای دخیالل در آن طراحی راشالالالنالاسالالالایی کرد)فینبر ،اجتمالاعی ارزش  -مراجعاله کرد و بالا مطالالعالات تالاریخی

اسالت.   های تکنیکیطراحی رد های دخیلبودن ارزش غیردموکراتیک فعلی، ة شالیو به تکنولوژیک، توسالعه مشالکل فینبر 

سالالاختار   در داری جانب نوعی خای، گروه یک توجه های موردارزش به بخش طراحی های تّعینارزش شالالدن  محدود با

 دامنة شدن  گسالترده با طراحی، در رویة مردم عمومی مشالارکت صالورت در که حالی در شالود؛متجلی می مختلف هایفناوری

 شالواهد به اشالاره با شالود. فینبر خارج می خای ای طبقه از انحصالار طراحی های مختلف،طرح در دخیل منافع و عالیق

 یافتن در محوریت را حاکم تکنولوژیک فضالای مشالکل داری، سالرمایه تشالکیالت جانب از توسالعة فناوری بر مبنی تاریخی

 بی و جدید، هایفناوری ها باکنترل آن  و کارگران از   زدایی مهارت گرایی، مصالر  انبوه، تولید بیشالتر، سالود هایی نظیرارزش

 نظام سالرمایه در تکنولوژیک . توسالعةکندمیوجو   جسالت سالرمایه داری نظام در و اجتماعی طبیعی محیط به نسالبت تفاوتی

 اقشالار محروم شالدن  و طراحی در شالده عالیق داخل دامنة محدودشالدن  های اقتصالادی،قدرت سالود و تولید مبنای بر داری

 در های اقتصالالادیقدرت آزادی فینبر ، عقیدة شالالود. بهسالالبب می را طریق توسالالعه تعیین در مشالالارکت از اجتماع مختلف
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اجتمالاعی   و طبیعی محیط باله مسالالالالولیتی  بی نوعی مسالالالتلزم طبیعالت اسالالالترمالار و کالار، کالار، سالالالازمالانالدهی نیروی کنترل

خواهد مانعی فینبر  منتقد فناوری این عصالر اسالت. که نمی(.  ۲۱:  ۱۳۹۱؛ به نقل از برومند و تقوی،۱۹۹۹اسالت)فینبر ،

برای پیشالرفت فناوری باشالد؛ بلکه فقط مدعی اسالت که فناوری موجود نمی تواند مشالکل بشالر را مرتفع کند. بنابراین معتقد  

 (.  ۲۰۱۰های دموکراتیک شکل گرفته باشد)فینبر ،به نظام جایگزینی است که براساس ارزش

 چگونه باشالد و جامعه کردن  دموکراتیک روند از بخشالی تواندچگونه می فناوری که دهد شالان ن خواهدفینبر  می

 بیایند وجود به باید هاییروند فناوری این در باشالد. پاسالخگو اولیٔه بشالر و پایه نیازهای به تا شالود بازسالازی تنهایی به تواندمی

 کار به فناوری و جامعه جمعی بازسالازی برای را تمرکز خود قدرت تمام با و کرده برقرار را اجتماعی گرایی تسالاوی بتوانند که

 و مطلق ذات به معتقد تنها که جبرگرا و تقلیل گرا از اعم فناوری با های مرتبطنظریه تمامی پذیرفتن از امتناع با گیرد. وی

 فناوری طرح کوشالش و رقابت با تواننداجتماعی می و های فردیگروه که داندرا حیطٔه رقابتی می فناوری هسالتند، انتزاعی

 و منالاظرات رقالابتی عوامالل باله فنالاوری سالالالاخالت منظر این از دهنالد. قرار تالأثیر تحالت را آن  معنالای و کالاربرد و ت ییر داده را

 دموکراسالی به وی نظر خنری، از عامل یک نه و داندکننده می محدود عاملی نه را فناوری دارد. فینبر  بسالتگی دموکراتیک

 و سالیاسالی ت ییر هیو که دارد تأکید به شالدت وی اسالت. سالیاسالی ت ییرات و بنیادی هایتکنیک نیازمند فناوری آوردن  در

 و هسالتند یکدیگر به وابسالته عامل دو هر دیدگاه این نخواهد آمد. در به وجود برعکس و تکنیکی ت ییرات بدون  دموکراتیکی

 از منطقی دسالتاورد یک فینبر   .پذیرد انجام باید اجتماعی بنیادی فناوری، بازسالازی و جامعه سالاختار ت ییر امر ابتدای در

عرصالالٔه رقابتی  یک را فناوری وی دارد، بر یک جا در را آن  مربت و منفی کاربردهای و اثرات که دهدتوسالالعه می را فناوری

 (.۵۷:  ۱۳۹۴)نبهانی زاده،  برآورده خواهد ساخترا  بشر اهدا  و امیال و بوده بازسازی قابل که داندمی

تواند بدیلی برای نظام تکنوکراتیک و سلسله مراتبی موجود باشد؛  عقالنی سازی دموکراتیک رویکردی است که می

هالای خالای و محالدود و باله بیالان دیگر نخباله هالای تکنیکی را باله جالای متمرکز کردن در گروهتوانالد تصالالالمیمباله این معنالا کاله می

، به نحوی دموکراتیالک اتخالاذ کرد. بدین ترتیالب طبق نظریٔه انتقالادی فنالاوری، جوامع مدرن این توانایی را دارند که با سالالالاالری

هالای دموکراسالالالی موجود در خود، کنترل عمومی فنالاوری را امری عالادی و فراگیر کننالد. اعمالال قالدرت  برداری از ظرفیالتبهره

کاله مقالاومتی سالالالراسالالالری در مقالابالل نظالام تکنیکی تالک بعالدی و   شالالالودهالای مختلف مردمی سالالالبالب میتکنیکی توسالالالط گروه

توجهی به دموکراسالالالی شالالالکل بگیرد. بنابراین گسالالالتره وسالالالیع تری از عالیق و سالالالالیق در روند طراحی تکنیکی مداخله  بی

گیرد که با محیط زیسالت اجتماعی و طبیعی سالازگاری بیشالتری خواهد  کنند و در نتیجه آن طراحی جدیدی صالورت میمی

توان مفهوم وعقالنیالت تکنیکیو را باله نحوی بالا تعریف  بالدین ترتیالب بالا آگالاهی از ارزش بالار بودن مفهوم عقالنیالت، می  داشالالالت.

 منحصالر به ابزارگرایی خام و کارآمدی نباشالد. می
 
تواند معیارهای جدیدی را برای عقالنیت تعریف کرد که طبق کرد که صالرفا

شالود. فینبر  عقالنی سالازی دموکراتیک را به و طبیعی، ارزشالمند طر  می  ها احترام بیشالتر برای محیط زیسالت اجتماعیآن 
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گفتگوهای نوآورانه و طراحی    -۲؛ 1مجادالت تکنیکی  -۱داند:  پذیر مینامد، امکان ها را خرده سالالیاسالالت میشالالکلی که آن 

ی بنیادین گذارسالیاسالت. این سالساله شالیوه عقالنی سالازی دموکراتیک، نشالان دهنده امکان  3اصالالح خالقانه  -۳؛  2مشالارکتی

اند  روند و سالبب شالدهناپذیر از جنبه سالیاسالی زندگی معاصالر به شالمار میهای اجتناببرای فناوری هسالتند و امروزه جزا ویژگی

- ۳۴:  ۱۳۹۷: باله نقالل از بالابالایی،۱۹۹۹)فینبر ،  کاله مسالالالائالل تکنیکی در معرد مبالاحرالات دموکراتیالک و عمومی قرار گیرنالد

۳۳.) 

 های عقالنی سازی دموکراتیک فینبرگ در طراحی فناوری آموزشیداللت

شالود. فناوری آموزشالی هرگاه به درسالتی فناوری آموزشالی چیزی برتر و باالتر از ابزار صالر  اسالت که به کار گرفته می

های یادگیری را با دقت توسالعه سالازد تا بتواند انواع روشوتربیت را از یک توانایی عمده برخوردار میبه کار برده شالود، تعلیم

ای که مناسالالالب با گونهیات فراگیران شالالالکل دهد و طراحی فناوری آموزشالالالی را بهدهد، تعلیم را منطبق با نیازها و خصالالالوصالالال

عنوان قابلیتی برای پذیر سالازد. این نگرش، فناوری آموزشالی را بههای مختلف آموزشالی باشالند امکان ها، سالطوح و هد شالیوه

فناوری   .موزشالی همراه باشالدتواند با دانش عملی برای طراحی یک نظام آکه می  کندمیهای سالیسالتمی مطرح  توسالعه روش

تواند مفید و در خدمت یادگیری فراگیران باشالد که امتزاج افقی بین نگرش طراحان و کاربران آن صالورت  آموزشالی زمانی می

تواند  گیرد. بدیهی اسالت برای دسالتیابی به این هد  نظریٔه انتقادی فینبر  در زمینه عقالنی سالازی دموکراتیک فناوری می

 مندی در بر داشته باشد.های ارزشداللت

 انآموز دانشمباحثات فناورانه معلمان و  -۱

ها به عقیده فینبر  برای داشتن نظام فناورانه دموکراتیک باید شرایط برای مشارکت عمومی افراد در تصمیم سازی

ز عقالنی سالازی های تکنیکی میان افراد اسالت که شالیوه جدیدی اها بحثهای فراهم شالود. یکی از این راهیگذارسالیاسالتو  

کنند تأثیر خود باشالد. به نوعی که این مباحرات میان افرادی که مسالالله مشالترک دارند، تبدیل به جنبش شالده و تالش میمی

هایی که در زمینٔه حفاظت از محیط زیسالالالت و یا انرژی هسالالالته ای در عنوان مرال جنبشرا در افکار عمومی ایجاد نمایند. به

بالاشالالالد. فنالاوری آموزشالالالی نیز از این امر مسالالالترنی نیسالالالت. مبالاحرالات فنالاوراناله معلمالان و بیالل میدنیالا شالالالکالل گرفتاله از این ق

تواند مسالیر  هایی در راسالتای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی و به تبع آن طراحان میان با شالکل گیری جنبشآموز دانش

هالای فنالاوراناله کاله تحالت تالأثیر مسالالالتقیم تصالالالمیم  ان آموز دانشهالا را ت ییر دهالد. معلمالان و  نالاصالالالحین طراحی این قبیالل فنالاوری

های فناورانه باشالالند. برای یگذارسالالیاسالالتعنوان نقش افرینان نوع خاصالالی از توانند با مباحرات و مجادالت بههسالالتند می

 
1. technical controversies 

2.innovative dialogue and participatory design 

3.creative appropriation 
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ها باید زمینه مجادله و مباحره بین وتربیت قبل از کاربسالالت اینگونه فناوریرسالالد نظام تعلیمشالالکل گیری این امر به نظر می

 ان را فراهم نماید.گذار سیاستان از طرفی و از سوی دیگر طراحان و آموز دانشمعلمان و  

 تأکید بر گفتمان در طراحی فناوری آموزشی -2

توانالد باله عقالنی سالالالازی دموکراتیالک فنالاوری کمالک کتی در کنالار گفتگوی نوآوراناله میاز دیالد فینبر  طراحی مشالالالار 

تواند ثمرات ارزشالالمندی به بار آورد. به نوعی که نماید. گفتگویی که بین افراد متخصالالص و غیر متخصالالص شالالکل بگیرد می

انه با مخاطب عمومی باعث  گروهی از متخصالصالین و مهندسان طراح اغلب بر خال  نظر مدیران با گسترش گفتگوهای نوآور 

شالالوند. مهندسالالین و مخترعین طراح در زمینه فناوری  ها میگسالالترش شالالبکه افراد موثر در فرایند طراحی و سالالاخت فناوری

توانند با ایجاد پل ارتباطی با مردم عادی شالبکه ای از افراد را تشالکیل دهند که با گفتگو و عنوان متخصالصالین میآموزشالی به

لید و طراحی فناوری آموزشی را ت ییر دهند. در نتیجه چنین گفتگوهایی در طراحی یک فناوری آموزشی  هم افزایی مسیر تو

های مختلفی به خدمت گیرد که بازتاب گسالالتره وسالالیع تری از تواند ارزشیابد و میبارها و بارها بازبینی شالالده و توسالالعه می

احان فناوری آموزشالی باید نقش افرین باشالند و به شالکل  عالیق باشالد. برای شالکل گیری این گونه گفتگوها مهندسالین و طر 

 گیری آن کمک نمایند.

 انآموز دانشبازابداع خالقانه فناوری توسط معلمان و   -3

در نوع دیگری از مداخالت در طراحی فناوری ها، کاربران به صالورتی نوآورانه فناوری را تصالحین و ابزارهای موجود  

البتاله    دارنالد.  1هالا انعطالا  پالذیری تفسالالالیریبلیالت از آن رو در فنالاوری وجود دارد کاله فنالاوریکننالد. این قالادر آن را بالاز ابالداع می

گیرد،  این قابلیت تا زمانی اسالالت که شالالکل فناوری هنوز تربیت نشالالده اسالالت و زمانی که یک فناوری هیالت خای خود را می

های نو شالود تا ارزشها باعث میفناوری  ها در طراحیانعطا  پذیری دیگر تأثیر چندانی نخواهد داشالت. این قبیل دخالت

به نهادهای فناورانه تحمیل شالالود. یک فناوری آموزشالالی خای ممکن اسالالت برای هد  خاصالالی طراحی شالالود اما معلمان و 

باله کالاربرد غالالالب آن فنالاوری بالدل شالالالود باله نوعی کاله   ان آن را برای مقصالالالود دیگری بکالار ببرنالد و این کالاربرد کم کمآموز دانش

 عنوان قابلیتی دیگر بر روی آن فناوری آموزشی اضافه نمایند.  طراحان و سازندگان آن فناوری، کاربرد مذکور را به

 
1. interpretative flexibility 
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چرخه اصالالالحات در طراحی فناوری آموزشالالی بر مبنای عقالنی سالالازی دموکراتیک در دیدگاه    -۱نمودار شالالماره 

 فینبر 

 گیرینتیجههم نگری و با 

هالا در هم پیچیالده در نظم فینبر  فنالاوری را ابزارهالایی خنری نمی بینالد چرا کاله آن بالا توجاله باله مبالاحالث مطروحاله؛  

کنند و در شالکل دادن به آن سالهیم هسالتند نظریٔه انتقادی فناوری، به شالکلی سالیاسالی هسالتند که به آن خدمت می-اجتماعی

فینبر ،  نظر از مطلوب فناورانه نظام به دسالتیابی تحول مردم سالاالر فناوری اسالت. نحوه  ، به دنبالکندمیکه فینبر  تشالرین  

طریق   از تر دموکراتیک هایطراحی به های اجتماعی و به عبارت دیگر رسالیدن جنبش با طراحی رویه در مردم همه مشالارکت

 غیردموکراتیک قدرت سالاختار کاربران  مداخلهفناوری اسالت. در نتیجه  ت ییر طراحی و سالاخت برای های دموکراتیکجنبش

فینبر  معتقد اسالت هیو مسالیر از پیش تعیین شالده ای در مسالیر طراحی و   کشالد.می به چالش را مدرن  فناوری در دار ریشاله

توان با بازخوردهای فلسالفی و اجتماعی مسالیر طراحی و توسالعه توسالعه فناوری در عقالنی سالازی تکنولوژی وجود ندارد و می

هالای عمیق تری از توان الیالههالا رو مورد جرح و تعالدیالل قرار داد. بالا در نظر داشالالالتن این رویکرد انتقالادی باله فنالاوری میریفنالاو

وتربیت مورد واکاوی قرار داد. به نحوی که حتی پیش از شالکل گیری کامل فناوری آموزشالی  فناوری آموزشالی را در نظام تعلیم

توان اذعالان کرد تالا حالدودی مبالاحرالات فنالاوراناله حی آن را مورد ت ییر قرار داد. میهالایی در آن ایفالاا نمود و مسالالالیر طرانقش

ان  آموز دانشان، تأکید بر گفتمان در طراحی فناوری آموزشی و بازابداع خالقانه فناوری توسط معلمان و  آموز دانشمعلمان و  

 تواند مسیری به سوی عقالنی سازی دموکراتیک فناورانه بگشاید.می

ه مباحثات فناوران
معلمان و دانش 

آموزان

ان تاکید بر گفتم
در طراحی 

فناوری آموزشی

بازابداع خالقانه 
فناوری توسط 
معلمان و دانش 

آموزان
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های ایجاد شالالالده برای ایجاد نظام دموکراتیک در فناوری و مشالالالارکت بیش از پیش رسالالالد با همه ظرفیتبه نظر می

 های آموزشی هنوز با نقطه ایده آل فاصله بسیار است.ویژه فناوریها بهطراحی فناوریافراد در 

 توان پیشنهاداتی زیر را طرح نمود:با توجه به پژوهش حاضر می

 ان با مجادالت و مباحرات نسبت به واکاوی ابعاد و زوایای پنهان فناوری آموزشی بپردازند.آموز شدانمعلمان و   -۱

های ارتباط شالبکه ای و دو سالویه بین متخصالصالین و غیرمتخصالصالین طراح فناوری آموزشالی شالگل گرفته و الیه -2

 ها مشخص شود.عمیق و م فول فناوری

هالای گروه خالای از دریچاله هالا و ایالدئولوژیه سالالالیالاسالالالتهالایی برای اگالاهی مردم عالادی در مورد سالالالیطر جنبش -3

 های آموزشی شکل گیرد. فناوری

 منابع:

(,  ۱)۲۳, علوم تربیتی(. از هوشالالمندی تا خردمندی: نقدی بر تلقی نظام تربیتی از فناوری.  ۱۳۹۵اسالالکندری, حسالالین. )

۸۱-۱۰۶  . 

 .۱۵۷-۱۳۵(,  ۶۱)۱۶, نهن(. نقدی بر نظریٔه انتقادی تکنولوژی.  ۱۳۹۳بابایی, سعیده, تقوی, مصطفی. )

، سالال  فصگلنامه تخصگصگی علوم انسگانی اسگالمی صگدرا( تکنولوژی دموکراتیک در منظر فینبر ،  ۱۳۹۷بابایی،سالعیده)

 ۲۴ششم، شماره 

، تهران: نشالر توتربیرویکردها و روشگهای پژوهش در فلسگفه تعلیم(  ۱۳۸۹باقری خسالرو، سالجادیه نرگس، توساللی طیبه )

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

رفالت از فضالالالای (. بررسالالالی رهیالافالت انالدرو فینبر  و مالارتین هالایالدگر برای برون ۱۳۹۱برومنالد, خشالالالایالار, تقوی, مصالالالطفی. )

 .۳۸-۱۹(,  ۱)۳,  غرب شناسی بنیادیتکنولوژیک حاکم.  

مجلگه علوم و فنگاوری ظالام آموزشالالالی مالدارس.  (تالأثیر فنالاوری اطالعالات بر ن۱۳۸۹بیرانونالد، علی و صالالالیف، محمالدحسالالالن )

 ۱۸۳ –  ۱۹۳( ی ۶۳)پیاپی ۱، شماره اطالعات

،  ی ارتباطیهاپژوهشفصگلنامه  های اطالعات و ارتباطات،  های رایج دربارٔه پذیرش فناوری( نظریه۱۳۸۸رضالایی، مسالعود )

 ۶۳ –  ۹۳( ۶۰)پیاپی ۴سال شانزدهم، شماره 

مجله ( آموزش مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی، ۱۳۸۸صالالنایعی، ناهید )فرج اللهی، مهران و ظریف  

 ۱۷۱-  ۱۶۷، صفحات: ۴، شماره ۲، دوره راهبردهای آموزشی
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روش شگگگنگاسگگگی  ( پژوهش فلسالالالفی: تحلیالل مفهومی، ترجماله خسالالالرو بالاقری،  ۱۳۸۸کومبز، جرالالد آر؛ دنیلز، لو روی بی )

 مهرمحمدی و همکاران، تهران: انتشارات سمت، ترجمه مطالعات برنامه درسی

معرفگت  ( درآمالدی بر انتقالادپالذیری تکنولوژی از منظر مالارکوزه و فینبر ،  ۱۳۹۷مریجی، شالالالمس اللاله؛ محالدح، علیرضالالالا)

 ۳۹-۵۴( ی  ۳۶، سال نهم، شماره چهارم، )پیاپی فرهنگی و اجتماعی

(. فراتحلیالل نقش کالاربسالالالت فنالاوری  ۱۳۹۸م, بیگالدلی, زهرا. )معینی کیالا, مهالدی, زاهالدبالابالن, عالادل, آریالانی قیزقالاپالان, ابراهی

 :doi.  ۸۷۴-۸۶۱(,  ۴)۱۳,  فنگاوری آموزشاطالعالات و ارتبالاطالات )فالاوا( در جریالان آموزش و یالادگیری بر بالازده یالادگیری.  
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 مدرنیسم: نگاهی نو به طرح مسام  آموزشی پست-پست

 1محسن فرمهینی فراهانی

 چکیده:

 رویکرد با حاضالر پژوهش، های اسالاسالی آن اسالت. در این راسالتاو ویژگی  مدرنیسالمپسالت-هد  مقالٔه حاضالر معرفی پسالت

های  ریشاله مدرنیسالم و مفاهیم مشالابه آن را مشالخص نماید و ضالمن اشالاره بهپسالت-پسالتتا مفهوم    بر آن اسالت تحلیلییتوصالیف

کری است که به مدرنیسم یک توسعٔه فپست-پسالت  های آن را به تصالویر بکشالد.مدرنیالالالالسالم، ویژگیپالالالالسالت-پسالتگیری  شالکل

اسالت.  گیری کردههد  مدرن راآید و یک جنبش فرهنگی و فلسالفی اسالت که نقد نظریٔه پسالتمدرنیسالم میدنبال دورٔه پسالت

- های فلسالالفی پسالالتهای هرکدام را نیز می پذیرد. دیدگاهمدرنیسالالم برخی از دیدگاهو ضالالمن انتقاد از مدرنیسالالم و پسالالت

مدرنیسالم اسالت. این جنبش به اسالامی مختلفی همچون  جریان مدرنیسالم و پسالت  حاوی برخی عناصالر هر دو مدرنیسالمپسالت

دو   اسالت. مدرنیسالم نیز مطرح شالدهمدرنیسالم دیجیتال، دوباره مدرنیسالم، مدرنیسالم جدید، متامدرنیسالم،مدرنیسالم، شالبهترانس

نیسالم افتخار و احترام به مدر پسالت-پسالتدسالترسالی و وفور یا افراط ذکر کرد. توان  مدرنیسالم را میپسالت-پسالتویژگی عمده  

گرایی،  شالالود. بدبینی، پو مدرنیسالالم بسالالیار مهم تلقی میهای سالالنتی را بر خال  مدرنیسالالم و پسالالتعهد باسالالتان و سالالبک

گرایی،  بینی، مطلقگرایی و ضالالالد روشالالالنگری را مورد انتقالاد قرار داده، و در عین حالال در یالک حالد معقول، از خوشنسالالالبیالت

دهد. گذشالالته از این،  را در دسالالتور کار خود قرار می  هاو احیای فراروایت کندمیاسالالتقبال  شالالمول بودن مبناگرایی و جهان 

و ضالالد   های متفاوت، و تقدیر فرهنگی دارد؛ و ضالالد اروپامحوریتأکید بسالالیار زیادی بر جهانی شالالدن، ترویج اهمیت فرهنس

های مهم نظریٔه شالناسالی( جنبهاهمیت به اکولوژی )بوم  حفاظت از محیط زیسالت و گرایی،اسالت. محیط زیسالت امپریالیسالتی

شالکنی دارد در سالخن ازسالاختار دارد و لذا Deمدرنیسالم بیشالتر تمرکز بر مدرنیسالم هسالتند. در حالی که پسالتپسالت-پسالت

های مدرنیسالم بر کد، شالبکهپسالت-اسالت و لذا سالخن از خلق مجدد اسالت. تأکید پسالت Reمدرنیسالم تمرکز بر  پسالت-پسالت

ای های تربیتی ویژهندروایتی، اینترنت، ترکیب متضالالالاد، داللتها، ابرمتن، چتوزیع، بازی، گوگل، دسالالالترسالالالی، پایگاه داده

 که نیاز به تالش در این زمینه وجود دارد.  کندمیایجاد 

 مدرنیسممدرنیسم، پستپست-های پستمدرنیسم، ویژگیپست  -پست  کلمات کلیدی:

Introduction to the concept and characteristics of post-postmodernism 

 ه:مقدم

 
 farmahinifar@yahoo.com، دانشیار دانشگاه شاهد  1
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مدرنیسم  پست  -مدرنیسم و پستمدرنیالالالالسم، مدرنیسم، پستدوران تحوالت تفکر انالالالالسان عمدتا بالالالاله چهالالالالار دوره پالالالالیش

ها برای آن در هر دوره قائلند، صالالورت  برمبنای عقل و نقشالالی که انسالالان  عمدتابندی  تقسالالیم اسالالت. مالک این تقسالالیمقابل

های اسالاسالی دارند. در ابتدا به اختصالار به ها تفاوتوتربیت ایالالالالن دوران گیرد. در این گذر هویت، فرهنالالالالس و هنر، تعلیممی

 پردازیم.های اساسی هر دوره میویژگی

برای راهیابی به حقیقت الزم اسالت؛ اما کافی نیسالت. یعنی عقل به عالؤه   )سالنت(: در این دوره، عقل  یسالم. دورٔه پیشالامدرن۱

های وحیانی عقل به همراهی وحی )رسول باطنی یابد. در سنتچیز دیگری و یا چیزهای دیگری به سراپردٔه حقیقت راه می

هالای انسالالالانی،  مرالل تجربالههالا )غیروحیالانی( عوامالل تکمیلی دیگر رسالالالانالد و در دیگر سالالالنالتو ظالاهری( آدمی را باله حقیقالت می

های سالنتی اعتقاد به نابسالندگی عقل صالر  برای شالود که وجه مشالترک همٔه نظامنیروهای نهفته طبیعت سالحر برشالمرده می

مشخصات  این (. در این دوره ۱۳۸۱داری و رنالالسانس دوام آورد )نیاز آذری کشف حقیقت است. این دوره تالالا تولالالد سالالرمایه

ای؛ بسالالالتاله عمالل کردن  گیری قبیلالهگرایی؛ محوریالت داشالالالتن کشالالالاورزی؛ جهالتعالت و طبیعالتشالالالود:توجاله باله طبیدیالده می

گری؛ متکی بودن بر آموزش توسالالالط خالانواده؛ اعمالال کردن تنبیهالات سالالالخالت و جالدی در هالا؛ حالاکم بودن اشالالالرافیفرهنالس

 آموزش؛ اتکا بر آزمایش و خطا در مدیریت؛ نابرابری حقوق زن و مرد؛ مدیریت نظامی.  

ای اسالت فرهنگی، سالیاسالی، اقتصالادی، اجتماعی، فلسالفی که مدرنیسالم: بسالیاری بر این باورند که مدرنیته مجموعه . دورٔه ۲

آمد، در این دوره عنصالری اسالت.عقل که در دورٔه سالنت الزم به شالمار میاز حدود سالدٔه پانزدهم تا چند دهه پیش ادامه یافته 

شالود. در همین دوران بود که اشالکال جدید و بالالالالارز فلالالالالسالفٔه  اخت میالزم و کافی به حسالاب آمد که یگانه مالک حقیقت شالن

(  ۱۳۸۵غالالرب در قالالرن بیالالستم شکل گرفتند و متأثر از ایالالن ت ییالالرات هنالالر، سیاسالالت و علالالم نیالالز متحالالول شالالد. )داوودی،

گونه نیروی معنوی  گرایی توجالالاله خای داشت. در این رویکرد، هر گرایی، آزادی، پیشرفت و خوشبینیمدرنیالالالسم بالالاله منطقه

اند توان اشالاره کرد، عبارتای که برای اندیشالٔه مدرن میهای برجسالتهشالد. ویژگیاعتبار و انکار میخارج از خرد آدمی، بی

جدایی  .های سالالالنتی؛ها و نگرشاز میان رفتن تدریجی و مقابله با نظام .محور )اومانیسالالالم(؛های انسالالالان غلبٔه اندیشالالاله ز:ا

عنوان شالناسالی تجربی و حسالی؛ پوزیتیویسالم بهتکیٔه عمده بر روش ماعی از مذهب )سالکوالریسالم(؛نهادهای سالیاسالی اجت

 (۱۳۹۲شناسی بنیادین علم مدرن؛ )فرمهینی فراهانی،متدلوژی روش

های مدرنیته با بدبینی تمام نسالالبت به عقل العملی بر افراطعنوان عکسطور کلی دورٔه پسالالامدرن بهمدرنیسالالم: به. پسالالت۳

مدرنیسالم که در خالل نیمٔه دوم قرن بیسالتم در سالطن فرهنگی شالکوفا شالد،  کشالد. پسالتمحور مدرن، آن را به چالش میسالوژه

( در ایالالالالن دوره بیالالالالشالتر توجهات به ۲۰۰۹عنوان نقدی بر مدرنیته مطرح شالد. )شالاهینیان،عنوان طرح و بیشالتر بهکمتر به

باشالد سوق پیدا کرد. )نیاز آذری،  اطالعات، نرم افزار، کامپیوتر و وسایلی کاله به سبکی با تکنولوژی هوا و فضا در ارتبالاط می

و در   شروع کالرد  ۱۹۵۰مدرنیسم رقابت بالا مدرنیالسم را در اواخالر سالال ( بیشتر دانشمندان امروزه معتقدنالالد کالاله پالست۱۳۸۲

انگیز در هنر، ادبیات، فیلم،  مدرنیسالم، یک نیروی غالب ولی بحثبالالالالر آن غالالالالالب شالالالالالد. از آن زمان، پسالت  ۱۹۶۰دهالالالاله 

گرایی، انکار امکان معرفت  توان در ضدیت با ذاتاسالت. مواضالع عمدٔه تفکر پسالامدرن را میموسالیقی، معماری و فلسالفه شالده 
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گرایی و عدم قطعیت در های عینی. نسالالبیاعالم پایان ایدئولوژی ها؛ رد حقیقت  های بزر ،علمی دربارٔه جهان، نفی روایت

طرد جامعیت از هر گونه فکر؛ نفی هویت منسالجم فردی و اجتماعی   (۱۳۹۲)فرمهینی فراهانی،.زمینٔه شالناخت معرفی کرد

  .(۱۳۸۲)سجادی،   .ای اسالتتاریخی و زمینه )این که هویت امری اقتضایی و نسبی،

 فراسالوی به مدرنیسالمپسالت از تضالادها، گذر از برای رهایی گذری شالده، آغاز گذر یک با سالوم ٔا مدرنیسالم: هزارهسالتپپسالت-۴

. این دیدگاه در قلمروهای مختلفالالالی چالالالون فلسفه، سیاست، فرهنالالالس و علالالالوم اجتمالالالاعی، مدرنیسمپستپست یعنی آن 

رسد کالاله هالالر به نظر می .استوتربیت به وجود آورده جدیالالدی را در تعلیمهالالای ای را برانگیخته و نگرشمالالسائل و مباحث تازه

رسند. یعنالی هالر  طور جمعالالالالی در مالالالورد آن بالاله توافالالق می؛ امالالا افالالراد کمالالالالی بهکندمیطور فردی مفهوم آن را درک کسی به

در  (۱۹۹۵. )ماتوکس،  کندمیرا درک    مدرنیسم تعبیر خاصی است که فرد در ذهن خود آن پالالست-توصالالیفی در مالالورد پالالست

 Post ؛ بنابراینکندمیهای مهالالم تعریالالف را بیان ت ییر و تفاوت  Post تالالوان اسالالتفاده کرد، اواین جا از تعریف جیمسون می

ها در ابعاد گونالالاگون  مدرنیالالسم ناشالالی از ت ییر در واقعیتپالالست  -مدرنیسم یا پستتحول زمالالانی نیالالست و در ایالالن معنا پست

  - پسالتاسالت؛ اما نه هالالالالر حرکتالالالالالالالالی.   مدرنیسالمپسالت حرکت به فراسالویمدرنیسالم  پسالت  -پسالتآن اسالالالالالت. بالالالالدین ترتیب 

ایجاد شده، دسترسی پیدا  مدرنیسمپست ٔا نامطمالن که به وسیله هایدر صالالالالدد اسالالالالت بالالالاله مالالالالاورای راهمدرنیسم  پست

ایالالالستادن و آن را بازنگری کالالالردن اسالالالت؛ یعنالالالی  مدرنیسمپست به معنای بر فراز مدرنیسمپست -پست به عبارت دیگر .کند

ها مدرنیسم بر آن هایی که مطرح شده یا مبناهایی که پستمدرنیسم و مرور کردن آن آرمان نالالالوعی بالالالازنگری کردن به پست

 (۱۳۸۸کالنتری، )رضایی  ها دسالت یابالد.تکیاله داشته تا بتواند به آن آرمان 

 مدرن و مفاهیم مشابهپست  -پست

اسالت.این جنبش به اسالامی مختلفی همچون  با عناوین دیگری در ادبیات این حوزه آمده    مدرنیالالالالسالمپالالالالسالت  -پسالت دوره

اسالت.  مدرنیسالم دیجیتال، دوباره مدرنیسالم نیز مطرح شالده ید، متامدرنیسالم،مدرنیسالم، شالبه مدرنیسالم، مدرنیسالم جد ترانس

واژه   5  و آلن کربی4گراییمفهوم اهنرنمالایی  3 ، رائول اشالالاللمن2گراییمفهوم اپس از هزاره  1عنوان مرالال، اریالک گالانسباله

.او برخی منتقدان نیز با اضالالافه کردن پیشالالوند به مدرنیسالالم دورٔه جدید را معرفی  6مدرنیسالالم دیجیتال )دیجی مدرنیسالالم(

 
1 Eric Gans 

2 post-millennialism 

3 Raoul Eshelman  

4 performatism 

5 Alan Kirby  

6 digimodernism 
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  )جیم 3عامل مدرنیسالمسالازی با سالیسالتم(، ایکپارچه2  )کاترین ایوانز1شالنویم اباززایی مدرنیسالمکنند. بنابراین ما میمی

و    10)تیموتوس ورمولن   ،9ماورائ مدرنیسالالم  (8  )ژیل لیپووتسالالکی7(، افوق مدرنیسالالم6  )پل کروتر5( اابر مدرنیسالالم4کالینز

(  ۱۲۰۲( )جلسالتد و انگبر ،15)رابرت سالاموئلز  14( خود نوگرایی13)نیکالس بیوریود  12اصالالح مدرنیسالم ،(11رابین ون دن آکر

مدرنیسالم از دیگاه  مدرنیسالم رایج نیسالت. اگرچه پسالتپسالت-با این حال هیو یک از اصالطالحات به اندازه اصالطالح پسالت

مدرنیسالم  پسالت-، پسالت(۱۳۹۲فرمهینی فراهانی،رسالد )ایهاب حسالن به نظر سالخت و نامناسالب و خالی از ظرافت به نظر می

اسالالت. با این حال ما دربارٔه رسالالد؛ به دلیل این که واژٔه پسالالت دو بار تکرار شالالده تر به نظر میمعناتر ومهملطور آشالالکار بیبه

 و  21پسالا ملی  20پسالا تالوری 19پسالا فمینیسالم  18پسالا متن 17،پسالا کالسالیک16تاریخی عنوان مرال پسالاایم )بهانواع پسالت شالنیده

 
1 Remodernism 

2 Katherine Evans 

3 Retro-Modernism 

4 Jim Collins 

5 Supermodernism 

6 Paul Crowther 

7 Hypermodernism 

8 Gilles Lipovetsky 

9 Metamodernism 

10 Timotheus Vermeulen  

11 Robin van den Akker 

12 Altermodern 

13 Nicolas Bourriaud 

14 Automodernity 

15 Robert Samuels 

16 posthistorical,  

17  postclassical 

18 post-textual 

19 post-feminist 

20 post-theory 

21 post-national 
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(، دراین میان واژه فرامدرنیسالم و متا مدرنیسالم ودیجی مدرنیسالم از اهمیت بیشالتری در ادبیات این حوزه  1پس ازجنس سالرد

 برخوردار است.

   مدرنیگسمپگست  -پستگیری های شک ریشه

ایم که بالاله تالالدریج وارد فضایی شده مدرنیالالسمیپالالستهای به بعد به خاطر خالالستگی ناشی از رواج آموزه  ۱۹۹۰از نیمٔه سال  

از مبحالالث زیباشناسالالی مرالالل هنالالر،   مدرنیالالسمهمانند پالالست  مدرنیالالسمپالالست  -پست  .گویندمی  مدرنیالالسمپالالست -پست به آن 

( گرچه بهتر است بیان شود مدرنیسم اولین بار در صنعت پست مدرنیسم  ۱۳۸۲معماری، موسیقی و رقص آغاز شد. )ریحانه  

ایالالالالن احالالالالساس    ۱۹۹۰است. در اواخالالالالر دهالالالاله    مدرنیسم اولین بار در هنرمطرح شدهپست  -اولین بار در معماری وپست

بالالرای تعریالالف و  کمی رسمی  هایولی تالش .اسالالتمدرنیالالسم از مالالد افتالالاده  همگالالالالانی در فرهنس و دنیای علم بود که پست

  .استقرار نگرفته  ها مورد استفادٔه عمومیگذاریمدرنیالالسم صورت گرفته که هیو یک از نامپالالست  -پست ٔا گالالذاری دورهنام

 (۱۳۸۸کالنتری،   )رضایی

اذعان  3هم خوزه لوپز وگری پاتر    ۲۱کهنه شالد. در آغاز قرن    مدرنیسالماعالم کرد که پسالت 2هال فاسالتر  ۰۱۹۹در اواخر دهٔه 

  ۲۰۰۲نیز در سالال    4اسالت. یوهانا دراکر وامیلی مک واریشعنوان یک پدیدٔه فکری از مد افتاده  مدرنیسالم بهداشالتند که پسالت

مدرنیسالالم یک تاسالالت. لیندا هاچین نیز معتقد اسالالت که پسالالمدرنیسالالم گذشالالته چنین بیان نمودند که زمان ثمردهی پسالالت

نیز معتقدند که    6وبرایان مک هیل 5پدیدٔه قرن بیسالتمی اسالت واکنون زمان آن گذشالته اسالت. به همین صالورت ایهاب حسالن

مدرنیسالالم چه بود  این کنند که پسالالتمدرنیسالالم گذشالالته اسالالت. آنان این امر را با این پرسالالش مطرح میپسالالت-زمان پسالالت

است  این مدرنیسم از کجا آمده  پست-بان با این مقوله گردید. اصطالح پستانتقادات باعث آشنایی طیف وسیعی از مخاط

عنوان پلی  مدرنیسالم را بهپسالت-شالود. ویلس تصالور پسالتمنتشالر شالد دیده می۱۹۹۵که در سالال   7مفهوم در مقالٔه جان ویلس  

 داند.نالوپراگماتیسم می  مدرنیسم، فوق مدرنیسم وهای قطبی در پستگیریبین جهت

 
1 post-Cold War 

2 Hal Foster 

3 Jóse López and Garry Potter 

4 Johanna Drucker and Emily McVarish 

5 Ihab Hassan, 

6 Brian McHale  

7  John Wills 
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انداز:  عنوان یک چشالالالمریز  و مهندس معمار از این اصالالالطالح در عنوان کتاب خود به نام وشالالالهر بهبرنامه 1همچنین تام ترنر 

- های زندگی پسالت. اما این واژه را برای نشالانهکندمیریزیو مضالحک تلقی مدرنیسالم از طراحی وبرنامهپسالت-دیدگاه پسالت

رود( انتقاد کالالالالرد و پیشالنهاد ترنر همچنین از شالعار )همه چیز میانسالت.  دمدرنیسالم در طراحی وشالهرسالازی مفید میپسالت

هسالالتند که به دنبال آمیختن   مدرنیسالالمپسالالت-پسالالت مربوط به محیط زیسالالت شالالاهد ظهور تدریجیهای که حرفه  کندمی

هری  استدالل و دین است، همچنین ترنر در مورد اسالالالتفاده از الگوهالالالالالالای هندسالالالالالالی و ارگانیالالالالالالک در طراحالالالالالالی شالالالالالال

تشالویق کرد و انتخاب بهتری برای  مدرنیسالمپسالت-پسالت هایی ویژه داشالت. در مورد واژگان تخصالصالی ما را به پذیرشاسالتدالل

 (۲۰۰۸آن داشت. )پیرسون،

عنوان  گردد؛ بهسپتامبر مرتبط می  ۱۱ترین واقعه در آغاز هزارٔه سوم یعنی واقعٔه  مدرنیسالم به هولناکگاهی اوقات مر  پسالت

  ۱۱( بدون شالالالک حادثٔه  ۶۰۰۲شالالالد )کربی،های دوقلو به خاک سالالالپرده مدرنیسالالالم در آوار برجپسالالالت 2آلن کربی مرال برای

شالود. گرچه برخی همچون  عنوان یک مرجع و یک نشالانه در این زمینه محسالوب میعنوان یک نقطٔه تاریخی، بهسالپتامبر به

هالا اجتمالاعی و عنوان طلوع دگرگونیورود و تالاثیرات اینترنالت و شالالالبکالٔه جهالانی وب را باله  4وجروم مالک گن  3جی دیویالد بالالتر  

،  7پدیا  ، ویکی6، آمازون 5دانند. در طول یک دهٔه اخیر یا بیشالالتر گوگلمدرنیسالالم میپسالالت -فرهنگی از جمله آغازگر پسالالت

 
1 Tom Turner 

2 Alan Kirby 

3 Jay David Bolter 

4  Jerome McGann 

5 Google 

6 Amazon 

7 Wikipedia 
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، این وسالالالایالل ارتبالاطی تمالامی 9، تویتر8، بالگهالا7ل  ، کینالد6، فیس بوک5، آی پالد4، ایبی  3، ویکی لیکس  2، فلیکر1یوتیوب

های ویژه گسالالترش سالالریع رسالالانهاسالالت. به های اجتماعی، سالالیاسالالی، اقتصالالادی و فرهنگی را مجددا پیکربندی کردهحوزه

هایی مانند دیجیتال،  ای از واژهمدرنیسالالم مرتبط اسالالت. تعجب نیسالالت که ما شالالاهد مجموعهپسالالت-اجتماعی که با پسالالت

باشد. امروزه های اجتماعی میو رسانه  ۲10رو هستیم. این افزایش وسایل اجتماعی مرتبط با ظهور وب و گوگل روبه اینترنت

های زندگی انسالالان با های فرهنگی از فناوری غیرممکن اسالالت و تقریبا تمام جنبهبیش از هر زمان دیگری جداسالالازی مقوله

 است. های اجتماعی درهم تنیدهرسانه

 مدرنپست  -پست  هایویژگی

مدرنیسالم فاقد مفهوم بود کنار گذاشالته جنبش فلسالفٔه جدیدی اسالت که طبق آن همٔه آنچه که در پسالت مدرنیسالمپسالت  -پسالت

؛ پالس وقالت اثبالات عمالل اسالت. در ایالن جنبش باور بر کندمیشود. در این جنبش دیگر صحبت کردن مالالشکلی را حل نمی

  - پسالت  ۲۰۰۳)اسالالالالالت؛ پس باید جنبش جدیدی شالروع شالود. )بالالالالاب بالالالالوب،  پایان یافته   مدرنیسالمپسالت این اسالت که عمر

سازی و تالالالالصفیه آن از تکیالالالاله بالالالالر  و پاک مدرنیسمپست وجوی دور انالالداختن پارامترهالالای تفکالالالالردر جستمدرنیسم  پست

با این حال   (۱۳۸۸کالنتری،  ضالالاییو ر   ۲۰۰۳باشالالالالالالالالد )فوربز، چون اهمیت دادن به محتوای مالالالالالالادی مالالالالالالی مفاهیمی

 مدرنیسالمپسالت تواننالالالالد بالالالالا هالالالالم وجالالالالود داشالته باشالند و این بدان معناسالت کهمدرنیسالم میپسالت  -پسالت و مدرنیسالمپسالت

  - پسالت ( در واقالالالالع۱۳۸۶اسالت. )کالنتری، همچنالالالالان کالالالاله در حرکت و در جریان اسالت مورد نقد و بررسالالالالالی قالالالالرار گرفته 

ها علمی توان در خیلی از رشتهاست که وارد تفکر و اندیشٔه مدرن شده اسالالت و می مدرنیسمتپس بخالالشی از مدرنیسمپست

ها شالده آن مدرنیالالالالسالم یا نوع اصالالحعنوان بازتاب یا واکنشالی در برابر مدرنیسالم و پسالتتواند بهتأثیر گذاشالته و همچنین می

 زیر اشاره کرد:توان به موارد  مدرنیسم میپست  -های عمدٔه پستاز ویژگیباشد.  
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شالود. رابطٔه متقابل مدرنیسالم شالناخته میپسالت  -پیوسالتٔه پسالتهمهای بهدو ویژگی عنوان به  2و وفور یا افراط  1دسالترسالی  .۱

به همه چیز ظاهرا از  5جهانی  وقفه واسالالت. دسالالترسالالی فوری بی  4مبتنی بر فناوری دیجیتال  3دسالالترسالالی و فراوانی )وفور(

های اطالعاتی و یا ها و شالبکهمدرنیسالم اسالت. توانایی واقعی و خیالی برای اتصالال به رسالانهپسالت  -های مطلوب پسالتویژگی

در نتیجاله ایتنرنالت نیالازهالا برای   شالالالود. وابزارهالای فرهنالس تکنولوژی را موجالب می  هالا واختراع خالدمالات وباله یکالدیگر نوآوری

 ها رادیو و موسالالیقی آنالین دسالالترسالالی داریم ودهد. بیشالالتر ما به تلویزیون فیلمو هم افزایش می  ندکمیدسالالترسالالی را فراهم  

کنیم. مجالت دارای دسالترسالی آزاد در حال افزایش  مطالعه می 7یا آی پد 6ها را از طریق آمازون، کیندلطور فزاینده کتاببه

ها به صالورت آنالین  ای و روزنامهاسالت. دسالترسالی به مقاالت علمی توسالط پایگاه اطالعاتی تسالهیل شالده اسالت. نشالریات دوره

های شالالود. اینترنت دسالالترسالالی به فعالیتراحتی در اینترنت یافت میحدوحصالالر بهدر دسالالترس هسالالتند منابع آموزشالالی بی

توان گفت سالالازد. در واقع میها یا توییتر را ممکن میبوک، وبال از کاربران فیس ها نفرهای میلیون روزانه، افکار و خواسالالته

ما همگی تحت طلسالالم این واقعیت قرار داریم که تمام دانش بشالالری و تمام جهان در نوک انگشالالتان هر فردی اسالالت و این به 

. قلمرو  کندمیروی و فزونی بیش از حد ایجاد  العاده آسان به همه چیز یک حس زیادهوقلطف اینترنت است. اما دسترسی ف

روی آن چیزی اسالالالت که تمالامی ها ممکن اسالالالت از دیدگاه یک منتقالد تا منتقالد دیگر متفالاوت باشالالالد. اما زیادهرویاین زیاده

ر واقع اسالالتدالل این اسالالت که از سالالوی فیلسالالو   کنیم دروی زندگی میما در زمان زیاده همنتقدان بر آن تمرکز دارند. اینک

دورٔه پسالت توسالط فزونی جایگزین شالده    کندمیاسالت که وی ادعا   مطرح شالده  8اجتماعی فرانسالوی یعنی ژیل لیپووتسالکی

عنوان  . که در این دوره تقریبا در همه جا ما شالاهد منطق فزونی هسالتیم. البته تنها لیپووتسالکی نیسالت که به فزونی به9اسالت

که اینترنت ارتباط بیش از حد را به  کندمی( هم استدالل ۱۱۰۲) 10. دیویدو  کندمیهای اصلی زمان ما اشاره کی از ویژگیی

عنوان عرضالٔه بیش از حد تصالویر و شالرایط فعلی را به  11. یوهانا دراکرکندمیاسالت، که ما را تهدید به پایمال شالدن  وجود آورده 

 
1  Access 

2 Excess 

3 interrelation of access and excess 

4 digital technology 

5 Immediate, uninterrupted, and universal access 

6 Amazon Kindle  
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10  Bill Davidow 

11 Johanna Drucker 
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توجه ادبیات  های قابلشالود فزونی یکی از ویژگی(. گفته می۲۰۰۵:۱۹۳)دراکر،  کندمیاز حد بصالری توصالیف  تحریک بیش

مدرن میل  های اصاللی داسالتان پسالتیکی از میراح  کندمیاسالتدالل    1داسالتانی معاصالر نیز هسالت؛ برای مرال گرهارد هافمن

شالرایط امروز ما توسالط تأثیر   2ماسالومی مدت برای فزونی اسالت. به گفتٔه برایان شالدید به حداکررگرایی در هر شالکل در کوتاه

معتقالد اسالالالت که ما از شالالالوک ناشالالالی از فزونی در  3(. جیم کالینز ۵:۲۲۰۰۲گردد )هافمن،روی و فزونی مشالالالخص میزیاده

( گرچاله فزونی )افراط( در ۱۹۹۵ایم.)کالالینز،در پالایالان آن مبتال شالالالده  رویمالدرنیسالالالم اولیاله باله عمالل فزونی در زیالادهپسالالالت

شالالود. و ظاهرا  شالالود، اما این واژه امروزه نیز به صالالورت متداول به کار گرفته میمدرنیسالالم دیده میهایی در مورد پسالالتبحث

ه ای در جهان با اولین  مانند سالالتار 4مدرنیسالالم اسالالت. همان گونه که لیدی گاگا  پسالالت -ترین اسالالتعارهای پسالالتیکی از مهم

هالای فزونی و افراط ترین نمونالهدرخشالالالیالد، ظالاهرا یکی از جالذاب  ۲۰۰۸حضالالالور خود در تلویزیون ملی امریکالا در مالاه جوالی  

آمیز که تقریبا نزدیک به برهنگی کامل اسالت در ابتدا های همیشاله در حال ت ییر و تحریکمدرنیسالم اسالت. لباسپسالت  -پسالت

شالد اما بیش از هر چیز دیگر حاکی از حس کنجکاوی و عطش به عملکرد در یک سرعت روزافزون  کننده باممکن اسالت شالوکه

 (.  ۲۰۱۲است )جلستد و انگبر ،

(  ۳۰۰۲)ایهاب حسن  5ریخته هممدرنیسم تمایل به توصیف شدن در قالب ااصطالحات بهطور کلی در حالی که پست. به۲

 11اما گقتارهای امروزی با اصالطالحات بازسالازی  10یا انحالل  9زداییمشالروعیت8جایی  جابه7تجزیه   6دارد مانند سالاختارشالکنی

 ،12شالنویم: تلفیقاسالت )آکنده از اصالطالحات بازسالازی اسالت(. بنابراین ما اصالطالحاتی از این قبیل را زیاد میاشالباع شالده 
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، موقعیالت  7، بالافالت مجالدد6، بالازیالابی5کالارگیری مجالددباله،  4،سالالالازمالانالدهی مجالدد3،بالاز ترکیالب  2،اصالالالالح  1پیکربنالدی مجالدد

،  14، تفکر مجدد13گذاری مجدد  ، هد 12کشالالی مجدد  ، نقشالاله11گیری مجدد  ، قالب10، بازسالالازی9،اسالالطورٔه مجدد8مجدد

این ت ییر    19حتی انسالالالانی کردن مجالدد    و  18، مالد گالذاری مجالدد17دهی مجالدد، شالالالکالل16، اجرای مجالدد15راهنمالایی مجالدد  

دهنده یک ت ییر از موضالع منفی و مخالف به سالمت توافق از پاره شالدن مسالائل به سالمت تماس با نشالان   reبه  deپیشالوندها از 

 (۱۲۰۲باشد )جلستد و انگبر ،ها میمجدد آن  20پیکربندی های قبلی به سمت احیا وموقعیت هم، از رفتن به عقب و

 
1 reconfigure 

2 remediate 

3 , recombine 

4 reorganize 

5 , reengage 

6 , relocate 

7 recontextualize 
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رود،  مدرنیسالم نیز به کار میپسالت-عنوان جایگزین پسالتمدرنیسالم، که یکی از اسالامی اسالت که بهفرامدرنیسالم یا ترنس . در۳

های اپیشالالالامدرن ، امدرن ، و  )آنهایی که تلفیقی از واقعیت 1مبنای بسالالالیاری از عقاید اصالالاللی خود را بر نظریٔه یکپارچگی

مدرنیسالالم، جایی برای هم سالالنت و هم تجدد و مدرنیته در ترنس (۹:.۲۰۱۰نهد؛ )ویگول،اپسالالا مدرن  هسالالتند( بنیان می

مدرنیسالم، بسالیار مهم تلقی های سالنتی، بر خال  مدرنیسالم و پسالتوجود دارد و در آن افتخار و احترام به عهد باسالتان و سالبک

، و در عین حال در یک گرایی و ضالدروشالنگری را مورد انتقاد قرار دادهگرایی، نسالبیتشالود. ترنس مدرنیسالم بدبینی، پو می

مدرن، با . و برخال  جریان پسالتکندمیشالمول بودن اسالتقبال  گرایی، مبناگرایی و جهان بینی، مطلقحد معقول، از خوش

بینی به صالالورت نادرسالالت و بدون اهمیت را  ، و رد جهان کندمیجامعه مخالف اسالالت و بر نقش دین تأکید  2 سالالکوالریزاسالالیون 

هالای مهم نظریالٔه ترنس مالدرن هسالالالتنالد. از آنجالا کاله  جنباله 4شالالالنالاسالالالی، بوم3گراییدهالد. محیط زیسالالالتمورد انتقالاد قرار می

عالوه بر این،   (.۶۸:۲۰۰۱پذیرد )گرر و موبر ،مقصالالودش بهبود زندگی و شالالرایط بشالالر اسالالت، ت ییرات تکنولوژیکی را می

های بهداشالتی، زندگی و روابط خانوادگی، ترویج آزادی هایی چون فمینیسالم، مراقبتترنس مدرنیسالم مواضالع قوی در زمینه

های سالنتیع اخالقی و معنویع خانواده و در کل اهمیت خانواده . در عین حال ترویج ارزشکندمیزنان و حقوق زنان را اتخاذ 

 شود.تأکید می

  6عقل ساللیم  های انسالانی وگردیم ارزششالود. آنچه ما به سالوی آن باز میدیده می 5بازگشالت  مدرنیسالم نوعیپسالت  -. پسالت۴

مقاالتی که اعالم بازگشالالت به )و یا در   ها وگرایی، اعتماد و دین اسالالت. کتابموضالالوع انسالالان و ذهنیت، عقل، واقعیت، واقع

کنند کم نیسالالالتند. چنین ر و اخالق را اعالم میشالالالناسالالالی، زیبایی خواندن از نزدیک شالالالعواقع نیاز به بازگشالالالت به( زیبایی

هالا باله قالدرت توسالالالط  مالدرن اسالالالت. برخی از آن بالازگشالالالتی باله نالدرت مسالالالتلزم رفتن باله عقالب باله حالالالت قبالل از تفکر پسالالالت

به مرکز توجه امروز بدل   7ایاند. و برخی دیگر مرل جهانی شالالدن، از یک موقعیت حاشالالیهمدرنیسالالم ت ییر داده شالالدهپسالالت

باشالد. البته مندی نیز میمدرنیسالم به معنی بازگالالالالالشالت مجالالالالالدد به دوران نظم و عقالنیت و قاعدهپسالت–پسالت  اند.  گذشالته

منالالالالالالدی مدرنیالالالالالالستی  را بالالاله معنالالالی بازگالالالشت بالالاله دوران نظالالالالالالم و عقالنیالالالالالالت و قاعالالالالالالده مدرنیسمپست  -پست  بالالالسیاری

دانند دلیل عمالالده آن ایالالن اسالالت را وارد شالالدن بالاله فالالضای مدرنیستی می مدرنیسمپست–پست ها  این کالاله بعالالضی.دانندمی

هایی برخوردار است که شود از همان شباهتکالالاله ایالالالن دورٔه جدید دارای اقتضائاتی است که وقتی بالالاله درسالالالتی تحلیل می

 
1 Integral Theory 
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یستی خود و ارجالالالاع به قاعده، و اسالالالت. چالالالرا کالالاله مدرنیسم با تأکید بر ذرات ناسیونالدورٔه مدرنیسم از آن برخالالالوردار بالالالوده

است. )مک  ها بالالوده  خواهانالاله از هویالالت انسان گرایالالی فالالرد، در پالالی اشالالاعٔه نالالوعی خالالای، ثابالالت، فراگیالالر و تمامیالالتمبالالانی

 (۲۰۰۱انیس،  

دارد. بر   شناسی شخصیروان گرایی(، و  مدرنیسم تأکید زیادی بر معنویات )روحپست  -عنوان یک جنبش فکری، پست. به۵

. گذشالته از این، تأکید بسالیار کندمیجامعه مخالف اسالت، و بر نقش دین تأکید  مدرن، با سالکوالریزاسالیون خال  جریان پسالت

بینی در امور  مدرنیسم جهان پست -های متفاوت، و تقدیر فرهنگی دارد؛ پستزیادی بر جهانی شدن، ترویج اهمیت فرهنس

شناسی( اهمیت به اکولوژی )بوم است. حفاظت از محیط زیست و امپریالیستیو ضد ، و ضالداروپامحوریپویدفرهنگی را می

مدرنیسالم افتخار و احترام به عهد  پسالت -پسالت  (۲۰۰۱مدرنیسالم هسالتند. )گرر و موبر ،پسالت-های مهم نظریه پسالتجنبه

گرایی،  . بدبینی، پو کندمیتلقی  مدرنیسالالالم، بسالالالیار مهم  های سالالالنتی را بر خال  مدرنیسالالالم و پسالالالتباسالالالتان و سالالالبک

گرایی،  بینی، مطلقگرایی و ضالالالدروشالالالنگری را مورد انتقالاد قرار داده، و در عین حالال در یالک حالد معقول، از خوشنسالالالبیالت

 .کندمیشمول بودن استقبال مبناگرایی و جهان 

از حقیقت گریزان اسالت و هالالالالالر فرد باید حقیقت خود را بشالناسالد، دارد جای خود را بالالالالاله   مدرنیسالمپسالت . این تصالویر که۶

توان با مرالی این موضوع را توضالالین داد. در آینالالده،  می  .دهالالدمدرنیسم میپست–پست  شالالده توسالالطحقیقت رنگالالی سالالاخته

نویسد و سالالالالپس هر فردی با ز  یک مقاله میآموشود. دانشانجام می (On line) بینی این است که همه کارها آنالیالالالالنپیش

عنوان اگر به هر یالالالک از ایالالالن نظالالالرات به .دهددر مورد این مقاله نظر می Text flow جدیالالالدی مرالالاللهای استفاده از برنامه

هالالالر   عنوان یک رنس نگاه کنید، درمی یابید کالالاله حقیقالالالتمطالالالالب افزودنی یا کاستنی از مقاله بنگرید و به هر نویسنده به

شود کار با بینی میپیش.  خصوی استآموز دارای یک رنس بهشالالود و هالالر بخالالش از کالالار دانشفردی در جامعه ساخته می

، شالروع این Wiki(  ۱۳۸۸کالنتری،  گیالالالالرد. )رضالاییسالال آینده صالورت می  ۲۰تا   ۱۵شالده، در  یک مدل حقیقالالالالت رنگالالالالی

آموزان  اجالالازه دارند کار همدیگر را ویرایش شود کالاله دانشینده ایجاد میتر در دو یالالا سه سال آکامل Wiki تکنولوژی است و

اش را در ها ایجالالالالاد شالالالالدند. در مدل رنگی حقیقت، معلم فرضیه، برای بسیاری از این برنامهBetaهای  کنند. در واقع برنامه

کنند و به این نظریه اضافه خود اطالعات را وارد می IP و شاگردان با استفاده از رنس و آدرس کندمیوارد   Wiki پایگالاه داده  

یید آن میکنند کالاله بالالا آن مخالفهای جدیدی را شروع میکننالالد و یا پاراگرا می
ٔ
نویسند. از شاگردان خواسته انالالالالد و یا در تا

هند کالاله آن را ویرایش کنند تا شود با هم یک فرضیه ارائه دها خواسته میشود تا پاراگرا  فرضیه را مرتبط بنویسند. از آن می

کننالالالالد ولی افکارشالان جذب جامعه شالاگردان، سالالیق خود را در این فرایند حفالالالالظ می د.به یک تصالمیم دموکراتیک برسالن

ها در دفتر شالطرنجی رسالم  ها صالالالالالالورت گرفته و نمودار این دادهبه همین شالکل، تحلیل و آنالیز نتایج داده  .شالودکالس می

های کالالس در زمالان واقعی  ها را در فهرسالت داده، همین دادهWikiشود. ولی در دنیای امالالروزآنالیز میشده و برای الگوها 

ها را آنالیز کرد. آمار، ریاضالالی مالالادر جدیالالد در مالالدل حقیقالالت رنگی خواهد بود.  وارد کالالرد و از لحالالاظ آمالالاری، پراکنالالدگی آن 

مهمی خواهد داشت ولالالالی آمالالالاری کالالاله قالالالبال  بزر  بود، در دنیای بالالالا   ریاضیات نظری هنوز در کمک به فهم آمار، جایگاه
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های حاصل  هالا انجام داد و همه دادهتوان یک آزمایش را در دبیرسالتان شوند. میکنترل میهالا، قاباللمقالادیر نامحالدود داده

 (۲۰۰۸آنالیز کرد. )پیرسون   Meta ها را در یالک سطنتالوان دادهقرار داد. جایی کاله می Wikiاز آزمالایش را در یالک  

اسالت، هویت یک امر جهانی، عام و کلی اسالت  های جهانی آمیخته شالده  نیز که با داعیهمدرنیسالم  پسالت  -پسالت . در فضالای۷

های حاصله از این جریالالان را امروزه  . هویتکندمیهای جهانی تبدیل های محلی و ملی را به هویتکالاله کم کم تمامی هویت

های ملی و دانند کالالاله از فراسالالالوی مرزها به درون مرزها توصیه شده و سپس به غلبه کامل بر هویتیتالی میهای دیجهویت

تک افراد اعم از زن و مرد است،  چیزی فراتر از هویالالالت تکمدرنیسم  پست  -پست های رایجالبته هویت .شودمحلی منجر می

های دیجیتالالالالالی،  (هویالالالالت۱۳۸۸کالنتری،  ت. )رضالاییتوان از هویت فردی سالخن گفالالالالمدرنیسالم میپسالت چرا کالالالاله در

.  جهانی( دارند)گرایانالاله شالالده و روزآمالالد جهالالانی هالالستند کالاله البتالاله بیالالشتر رنالالس جمعالالی و کالاللهای تالالصوری شالالناختههویت

های د، هویتدانستنگرایانه هویتی و فرهنگی را دارای ماهیالالت امپریالیالالستی میهای کالاللاگر در مدرنیسم، برخالالی از جنبه

ها و تالالالصویر مدرنیسم نیز ماهیت امپریالیستی نوین دارد، کالالاله البته از طریق رسانهشالالالده در عالالالصر مالالالا بعالالالد پستعرضالالاله

سازی این است که مالحظات فردی ترین کالالارکرد رسالالانٔه تالصویری در زمینٔه هویتافتاد. عمدهای اتفاق میهای رسالالانهسالالازه

المللی هویت را جایگزین آن کرده اسالت. که البته رنس نموده و مالحظالالالالات جهانی و بینمحلی( هویت را به تدریج کم)  ملی

های هویالالالالت تلقی شوند.  تواند پایهدر این مبانی بنیادهالالالالایی چالالالالون طبیعالالالالت، نالالالالژاد و ملیت، زبان محلی و بومی نیز می

 (۱۳۸۲)سجادی، 

عنوان یک نتیجه، جهان شالاهد ظهور و توان نامید. بها تجربه احیای فراروایت نیز میمدرنیسالم ر . عصالر حاضالر پس از پسالت۸

یکی  1عنوان مرال اجهانی شدن عنوان درمان برای نجات نوع بشر از تعویق مستمر معنا است. بهدوباره تأسالیس فراروایت به

شالود. در مدرنیسالم شالناخته میپسالت-سالتپ  های مشالخص فرهنس دیجیتالی وعنوان یکی از صالورتاز آن مسالائل اسالت که به

رسالالد  مدرنیسالالم مبحث جهانی شالالدن اسالالت. با توجه به این روایت به نظر میپسالالت-در پسالالت  2های کالن واقع یکی از روایت

ها، موضالالالوعات شالالالهرها،  ها، فرهنستقریبا همه چیز جهانی شالالالده اسالالالت. برای مرال: بازارها، اقتصالالالاد، سالالالیاسالالالت، جنس

عنوان عرصالٔه تمایالت اقدامات و هر آنچه که شالما نام ببرید. در این حالت جهان جایگزین ملت به  شالهروندی، فقر و سالالمت و

 (۲۰۱۲است. )جلستد و انگبر ،ها شده پیشرفت

- شالالود و یک روایت کالن در پسالالت عنوان مرکز توجه امروز محسالالوب میهای علمی بهدر بین رشالالته  3شالالناسالالی. زیسالالت۹

،  4شالناسالی تکاملی، بی تکنولوزیک، علوم اعصالاب، بیونیک، زیسالتDNAد. ژنتیک، ژنوم  دهنمدرنیسالم را تشالکیل میسالتپ

 
1 globalization 

2 grand narratives 

3 biology 

4 bionics 
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های مختلف این جریان هسالالالتند. این روایت متنوع و پیچیده از نقش  مقوله 1های بنیادینسالالالازی وتحقیقات سالالاللولشالالالبیه

لیکن این به مفهوم این نیسالت که اند.  نوا شالدههایی دربارٔه محیط زیسالت و اکوسالیسالتم همشالناسالی امروزه با گفتمان زیسالت

های متضالاد و ناسالازگار را  توان در هر دوره تعدادی گرایشاسالت. در حالی که می  2مدرنیسالم همگن و متجانسپسالت  -پسالت

 پیدا کرد.

کشالالد. این مدرن را به تصالالویر میپسالالت-های پسالالتویژه در دو دهٔه اخیر یکی دیگر از ویژگیفرهنس بصالالری بارز به  . غلبهٔ ۱۰

شالناسالی گرفته تا فلسالفه و آموزش و  های علمی از جامعهاین دوره مشالهود اسالت. در زمینٔه رشالته  در 3ت ییر به سالمت بصالری

های سالالنتی مرل  تهدیدی برای زیررشالالته 4العات فرهنس بصالالریسالالیاسالالت و هنر غلبٔه فرهنس بصالالری بارز اسالالت. در واقع مط

هایی مرل مطالعات فیلم شالده اسالت این ت ییر به سالمت بصالری توسالط ادابلیو.جی تی. میشالل   همچنین رشالته تاریب و هنر و

هالای  بینی شالالالده بود. عالقاله باله روایالت گرافیگی نمودی از این مسالالالاللاله اسالالالت. در حالالی کاله روایالتپیش  ۱۹۹۰در اوایالل دهالٔه 

 گرافیکی سالابقه طوالنی دارند اما 
 
مدرنیسالم اسالت. برای چند دهه این مقوله توسالط محققان  پسالت-طنز یک پدیده پسالت قطعا

انگیزی در شالالد؛ اما اخیرا به طرز حیرتپاافتاده و صالالرفا برای لذت بردن از وضالالعیت فرهنگی تلقی میارزش و پیشادبی بی

 شالود. این تصالور قدیمی که طنز ارزش تحقیقات جدی را ندارد جای خود راوجه میها و مجالت علمی به آن تاکرر کنفرانس

ابزارهای آموزشی    وگو، پازل وگفت عنوان شالیا، کاال، کد، دستگاه، بحث وبه کنجکاوی و تحقیقات گسالترده در زمینٔه طنز به

هالای فرهنگی توسالالالط  دیالت برای فرمکننالدٔه فکری هسالالالتنالد و بالا جالهالای گرافیکی تحریالکداده اسالالالت. امروزه طنزهالا و روایالت

مورد مطالعه قرار گرفته اسالت. امروز در   8و هیالری کوت 7تری گرون اسالتین  6اسالکات مک کلود  5محققانی مرل چارلز هتفیلد

 
1 stem-cell research 

2 homogenous 

3 visual  

4 visual culture studies 

5 Charles Hatfield 

6 Scott McCloud 

7 Thierry Groensteen 

8 Hillary Chute 
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است   5تقریبا بخشی از جریان اصلی تولیدات فرهنگی  4های تودرتوو پالت 3های زبانیبازی  2بینامتنیت1واقع ارجاع به خود  

 (.۲۰۱۲)جلستد و انگبر ،

ها ت ییر یافته اسالت در رابطه با رئالیسالم باید گفت گرچه رئالیسالم هرگز عملکرد های غالبامروزه به مرکز شالیوه 6. رئالیسالم۱۱

مدرن یک پسالالت-ین وجود رئالیسالالم پسالالتاند. با اهای رئالیسالالتی حالت ادبی خود را حفظ کردهمتوقف نشالالده اسالالت، رمان 

  مدرن اسالت. نیسالت؛ بلکه آن یک رئالیسالم با تأثیر ماندگار از خودآگاهی پسالت 7های ویکتوریایی نمایشاحیای سالاده از حالت

مدرن غیرممکن اسالت های قبل از پسالتاسالت با آگاهی به این که بازگشالت به حالت  8رنجورروان   آن یک رئالیسالم مضالطرب و

ثیرات اهمیت همدلی و به کد احساسات وؤ ربارٔه اعتماد و ایمان، ضرورت جمعی، بیان مسؤاالتی د
ٔ
گذاری اشتراکعواطف، تا

ها به به سالمت رئالیسالم در داسالتان  گیریکه جهت  کندمیاسالتدالل 9مدرنیسالم مطرح اسالت. گرهارد هافمن پسالت-در پسالت

شالالود.  مدرنیسالالم انجام میهای هنری پسالالتشالالیوه شالالناختی وشالالناختی و زیباییشالالیؤه گوناگون از طریق بینش معرفت

های دیگر  در ادبیات با گرایشالات مشالابه در سالیاسالت، مذهب و حوزه عنوان یک حالت بازنمودی( رئالیسالم به۲۰۰۵)هافمن،

 مطرح شده است.

 کشدمدرنیسم را نسبت به مسائل مختلف به تصویر میپست-پست  مدرنیسم وجدول ذیل نگاه مدرنیسم، پست

Danuta Fjellestad and Maria Engberg. ۲۰۱۲، 

 مدرنپست-پست مدرن  پست مدرنیسم

 رنجور/فتوشا رئالیسم روان  فرافیزیک/دادائیسم  م )نماد پردازی(رمانتیسم/سمبولیس

 پایان(شده، بیاینترنت )متصل ضد صورت )باز( صورت(/بسته فرم )شکل،

 
1 self-reference  

2 intertextuality 

3 linguistic games 

4 labyrinthine plotting 

5 cultural productions 

6 realism 

7 Victorian modes of representation 

8 neurotic 

9 Gerhard Hoffmann 
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 )مسابقه( 2بازی ، تفرین، لذت1بازی هد ، غایت، قصد

 کد تصاد   شانس، طرح، نقشه

 شبکه بی نظمی،هرج ومرج سلسله مراتب

نالالاهالمالالاهالنالگالی،  خستگی/سکوت 3logosبرتری/تسلط،   نالالاهالمالگالونالی،  افالراط، 

 ناموزونی

 سیالیت، پیوستگی، رویداد فرایند، اجرا، اتفاق یافتههنر شی، اثر پایان 

 تعامل  -وری)غرق شدن(غوطه مشارکت، نزدیکی، پیوستن گیریگیری، فاصلهکناره

 آفرینش مجدد نابودی)عدم(، ساختارشکنی بخشی تمامیت  بخشی،کلیت  آفرینش،

 - انتی تز سنتز

 دسترسی عدم حضور-غیبت )نبود( عدم دسترسی-حضور)بود(

 تحرک-نشینیکو  پراکندگی تمرکز

 5رسانه/فرامتن 4متن/بینامتن نوع/مرز

تصالالالالالویالالری سخنوری-بالغت معناشناسی نالالمالالاد   شالالالالالنالالاخالالتالالن 

 )تصویرشناسی(

 هامبتنی براطالعات وداده syntagm پارادایم

 
1 PLAY 

2 game 

3 Mastery / Logos 

4 Text / Intertext 

5 Medium / Paratext 
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 1ضدونقیض کنایه استعاره

 تلفیق ترکیب گزینش

 واژه/فضا 2ریشٔه کاذب)ریزوم(/سطن ریشه/عمق

 تجربه/بازخوانی برخال  تفسیر/اشتباه در خواندن  تفسیر/خواندن 

 5گریمیانجی 4دال 3مدلول

 6چندروایتی/ابر متن ضد روایت روایت/تاریب کالن 

 HTML زبان فردی/لهجٔه فردی کدبرتر

 احساس/شور و هیجان  عالقه عالمت

 کلون )تجمع( جهش یافته(  دجهش )موجو نوع

 اجرایی/بدون جنسیت چند شکلی/دوجنسیتی تناسلی

 اوتیسم اسکیزوفرنی پارانویا

 - تفاوت خاستگاه/علت

 گوگل القدس  روح خدای پدر

 اعتماد طنز متافیزیک

 خویشاوندی عدم تعین تعین

 
1 Oxymoron 

2 Rhizome / Surface 

3 Signified 

4 Signifier 

5 Mediation 

6 Multi-narrative / Hypertext 
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 ایمان /DNA 2حلول 1تعالی

عنوان مخالالف یکالدیگر آمالده  هالا بالهتوان باله جالدول فوق اعتراد داشالالالت از این بعالد کاله هماله مفالاهیمی کاله عملکرد آن البتاله می

دارد. این فرم و جدول    القدسروح معادل هم نیستند؛ برای مرال گوگل یک تفاوت فاحشی نسبت با خدای پدر و  کامال  است 

 بیشتر ساختاری از اطالعات است تا ارائٔه شفا  و روشنی از سه دوره.

 گیرینتیجه

را تجربه    مدرنیسالالمپسالالت-مدرنیسالالم شالالروع به رشالالد کرد، تا کنون که ما به تعبیری پسالالتکه بذر پسالالت  ۱۹۵۰حدود دههٔ  در

گرا و در گرا، تجربی، کررتمدرنیسالم تمرکززدا، نسالبیتکنیم اتفاقات زیادی صالورت گرفته اسالت. برخال  مدرنیسالم، پسالتمی

شالناختی به  سالپتامبر یک نقطٔه عطف جامعه  ۱۱معتقد اسالت از لحاظ فرهنگی   3بایاکرر موارد غیرمنطقی اسالت. مارتین بی

(.زمانی که ۲۰۰۳مدرنیسالالم اسالالت.)بی بای،پسالالت  -یدٔه وی این تاریب طلیعه آغاز پسالالتعقدورٔه جدید فراهم کرده اسالالت. به

ریزد. اولین بار ناامیدی گوید که آن از درون فرو میگرایی شالکل گرفته باشالد تاریب به ما میگرایی و لذتتمدن بر پایٔه نسالبیت

مدرن  انگیز پسالتاه یافت. کسالانی که از مر  بحثبه فلسالفه سالپس به هنر پس از آن به فرهنس عمومی و در نهایت به کلیسالا ر 

مدرن از مد  داد و اکنون پسالالالتای را نوید میگویند معتقدند سالالاله دهه قبل مفهوم پسالالالت مدرن تنفس هوای تازهسالالالخن می

هایی مانند عصالالالر حجر یا قرون  طور جدی براین باور نیسالالالت که واژه(هیو کس به۲۰۰۵افتالاده اسالالالت. )ژیل لیپووتسالالالکی،

مناسالب نیسالتند. با این وجود    ۲۱های اجتماعی یا هنری در آغاز قرن یا روانتیسالیسالم در تعریف گرایش سالانس ووسالطی، رن

مدرنیسالالم هم شالالود. در مورد پسالالتهای امروزی یافت میبندیشالالده در ردههای منقضالالیهنوز هم برخی از صالالفات از دوره

عنوان یالک مالدرن بالهکاله روزی خواهالد آمالد کاله پسالالالتتوان چنین گفالت  چنین اتفالاقی در حالال افتالادن اسالالالت. در نتیجاله می

بندی مفید و مناسالالب جهت تعریف عصالالر معاصالالر بیان خواهد شالالد و ممکن اسالالت برخی از صالالفات آن نیز در آینده به دسالالته

به نظر زمان آن فرارسالیده اسالت. البته روشالن اسالت که در  مدرن یک روز باید برود وحیات خود ادامه دهند. به هر حال پسالت

های  شالود؛ بلکه جنبهمدرنیسالم در حال حاضالر یافت نمیخواهیم عنوان کنیم که هیو اثری از پسالتیدگاه مطلق نمیاین د

دارد که صحبت من  در این مورد اعالم می  آلن کربیاشود.  جای فرهنس و اجتماع دیده میمدرنیسم در جایمختلف پست

عنوان اوایل دیجی مدرنیسالم  به  ۲۱مدرنیسالم از منظر دیجی مدرنیسالم اسالت. دهه اول قرن  راجع به رفتن بدون گفتن پسالت

شالود. در واقع این مدرنیسالم تلقی مییک نقطٔه عطف دیجی  ۱۹۹۵بازی در سالال شالود. داسالتان و فیلم اسالبابشالناخته می

های  در واقع بیش از محتوای آن نوآوری  العاده جدیدی داشالالالت واز لحاظ فنی نگاه فوق کامل کامپیوتری بوده و طورفیلم به

 امالالالروز پست (.۲۰۰۹تکنولوژیکی آن مورد توجه قرار گرفت. )کربی، 
 
های درونالالالی مفرط  مدرنیسم دچار پالالالارادوکساساسالالالا

 
Transcendence 

2 Immanence 

3 Martin Bibby  
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گرایالالی و تعالالددگرایی فرهنگی است نژادگرایی نالالوین همجالالنسد: نها ظهور جریاناتی مانازجمله این پارادوکس .شده است

-پسالت  (۱۳۸۸کالنتری، اند. )رضالاییها آن را دامن زدهمدرن که البته هر کدام خود محالالالالالصالول فالالالالالضالایی اسالت که پسالت

راسالالت.  مدرنیسالالم در واقع یک لرزه و ت ییر در جامعه و فرهنس امروز اسالالت. ت ییری که جلوتر از خودمان در حال اجسالالتپ

 .های وضع موجود را بالالا پیدا کردن راهی برای آینده برطر  سازدآمده است تا شاید نواقص و نارسایی  مدرنیسمپست-پست

مندی اسالت،  به معنالالالالی رجالالالالوع بالالالاله نظم و عقالنیت و قاعده مدرنیسالمپسالت-پسالت ( از آنجا که ویژگی بارز۱۹۹۵)ماتوکس،

هویت نیز معنالالالالالالا و مفهوم جدیدی پیدا کرده اسالالالت. هویت در این دوره چیزی فراتالالالالالالر از هویت تک تک افراد )چنانکه در 

نالیالالالستی  گرایانالالالٔه هویت در این دوره با رویکرد ناسیوشود( است. جنبالالالٔه کالالاللمدرنیسم بدان تأکید میمدرنیالالالسم و پالالالست

مدرنیالالالسم در مورد هویت یکسان اسالالالت. بالالالا ایالالالن تفالالالاوت کالالاله در مدرنیسم دامنٔه آن محدودتر بوده است. هویالالالت بالالالاز  

 (  ۲۰۰۱شده در این دوره بالسیار باله هویالت مدرنیالستم شباهت دارد. )مک انیس، تعریف

چالون جامعٔه ارتباطی، هایی و عالصر جامعالهها انهرا عصر جهانی شالالدن کالالاال، سالرمایه، ابزار و رسالمدرنیسم  پست-پست عصر

داننالالد. در این عصر کامپیوتر و اینترنت ابالالزار اساسالالی تولیالالد اطالعات و تبادل دانش می جامعٔه اطالعاتی و جامعالالٔه دانشی

دهد امری عادی یای کاله مالردم را در معالرد مفاهیم جدید قرار معنوان وسالیلهشود. پذیرش جهانی اینترنت بهشناخته می

های فرهنگی نالالوین نقالالش  گرایی و خلق هویتهالالا، عقایالالد و ایجالالاد روحیالالٔه مصر رسالالد. اینترنت در ت ییالالر نگالالرشبه نظر می

ای تعاملی در این زمینه نقش اسالاسالی دارند. فراسالاختارگرایی، فرا ذهنی، فرا . بیو تکنولوژی و چندرسالانهکندمیاسالاسالی ایفا 

گرائی، فرا جنالالالسی، تکنولالالالولوژی اطالعالالالالالالات و ارتباطالالالالالالات، میکالالالالالالرو  شهر، فرا اصالالالالتی، شبکهفرا آرمان گرایالالالی،  آرمان 

 های دیگر این عصر خواهد بود.های جهانی، مدیریت دانالش، اقتالصاد دانالش از ویژگیکامپیوترهالالا، شالبکه

 منابع

 های آموزشالی در هزارٔه سوم  انتشارات: فالرا شالناختی اندیالشه، چا  اول ( اسازمان ۱۳۸۱نیاز آذری، کیومرح )-

های سالالالالالازمان و مدیریت در جهان امروز  جالالالالزؤه منتالالالالشالرنالالالالشالده، مقطع دکتری ( اتالوری۱۳۸۵داوودی، امیر حسالین )-

 دانشگاه واحد علوم و تحقیقات

 ربیت، چا  دوم انتشارات آییژمدرنیسم و تعلیم وت( پست۱۳۹۲فرمهینی فراهانی،محسن)-

مدرنیسم  فصلنامه مدرنیالالالالسم و مالالالالا بعالالالالد پالالالالست( اهویت زن از منظر مدرنیالالالالسم، پالالالالست۱۳۸۲سجادی، سید مهدی )-

  ۳فرهنگی و پژوهشی مرکز امور مالالشارکت زنالالان، ریحانالاله، سالالال اول، شالالمارٔه  

 فرهنگی مدیریت مدرنیسم،مجلهپست پست دنیای در ویژه زنان هب انسان  هویت ( جایگاه۱۳۸۸) کالنتری؛ مرضیه رضایی-

  ششم شماره / سوم سال
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شالماره   ۱۳۸۶کتاب ماه هنر مرداد وشالهریور    :مجله(مبانی و مفاهیم در معماری معاصالر غرب، ۱۳۸۶دکتر وحید قباذیان) - 

 ۱۰۸و  ۱۰۷

( اهویالالالالت زنالالالالان در پالالالالسالت پسالت مدرنیسالم  جزوه منتشالر نشالده، مقطع دکتری، واحد علوم و ۱۳۸۵محمدی، فاطمه )-
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مثابٔه نقشگه راه اصگالحات آموزشگی و دیدگاه  وپرورش بهی جایگاه سگند تحول بنیادین آموزشهاپژوهشفراتحلیلی بر  

 نظام دانشگاهی به سند تحول بنیادین

 3شاهمرادی ، زهرا 2، محمود میرزاده کوهشاهی1فاطمه نارنجی ثانی

 چکیده

مرابٔه نقشالاله راه اصالالالحات  وپرورش بهی جایگاه سالالند تحول بنیادین آموزشهاپژوهشپژوهش حاضالالر با هد  فراتحلیلی بر 

آموزشالی و دیدگاه نظام دانشالگاهی به سالند تحول بنیادین انجام شالده اسالت. روش پژوهش حاضالر کیفی و از نوع فراتحلیل 

مورد بررسالی قرار   وپرورشکار پژوهشالی با عنوان سالند تحول بنیادین آموزش  ۱۶۷۴جامعه آماری پژوهش شالامل   بوده اسالت.

کار پژوهشالالی رد شالالدند؛ زیرا با   ۱۵۷۰وپرورش  های مرتبط نظیر سالالند تحول، آموزشتر کلیدواژهگرفت. با سالالر  کردن دقیق

  ۶۹تر کار پژوهشالالی باقی مانند مورد بررسالالی قرار گرفتند که پس از بررسالالی دقیق  ۱۰۴عنوان پژوهش حاضالالر مرتبط نبودند.  

های در نمونهدهد  کار مرتبط برای تحلیل انتخاب شالدند. نتایج پژوهش نشالان می  ۳۰ر نهایت کار پژوهشالی دیگر رد شالدند و د

درصالد در قالب    ۴درصالد مقاالت در در قالب مقاالت همایشالی و    ۴۰پژوهشالی و درصالد مقاالت در قالب علمی  ۵۶مورد بررسالی 

وپرورش بررسالی شالده توسالط دین آموزشدرصالد مقاالت که با مضالمون سالند تحول بنیا  ۵۳باشالند. همچنین ترویجی میعلمی

نوشالالته شالالده اسالالت همچنین  هادانشالالگاهدرصالالد هم توسالالط دانشالالجویان    ۴۷نوشالالته شالالده اسالالت و  هادانشالالگاههیالت علمی 

اند که بیشالترین فراوانی در سالطن ملی بوده اسالت. در بررسالی از شالده در شالهرهای مختلف ایران انجام شالدهی انجامهاپژوهش

باشند.  درصد مقاالت کارشده از نوع کیفی می  ۸۳شده بیشترین نوع مقاله از روش کیفی استفاده شده است که  نمونه انجام

وپرورش مورد  در ارتباط با سالالند تحول بنیادین آموزش  هاپژوهشدر این مؤلفه    ۳۱هایی که مورد بررسالالی قرار گرفت  در نمونه

ی مدیران مدارس، جایگاه هنر، سالالرمایٔه اجتماعی، هاشالالایسالالتگی ها شالالاملتحلیل و بحث قرار گرفته اسالالت که این مؤلفه

حجالاب،    محتوای کتالاب درسالالالی، سالالالبالک زنالدگی، فرهنالس  ،ویژگی مالدارس، اهالدا  تربیتی، ارتقالاا یالادگیری، فضالالالای مالدارس

هویت، هویت ملی، سالند تحول، مسالائل ، ای، کارآفرینیگانه، تحلیل محتوا، عملکرد معلمان، سالواد رسالانههای شالشسالاحت

هالای سالالالنالد، مبالانی فلسالالالفی، مشالالالالارکالت خالانواده، فرهنالس خالانواده، هویالت کودکالان،  فرهنگی، نظریاله تالا عمالل، چالالش

از باشالند.  ای میراهنمایی، توسالعٔه اقتصالادی و سالواد رسالانهشالناسالی سالند، پژوهش معلمان، عدالت آموزشالی، نظارت و آسالیب

هالای پژوهشالالالی  دهالد کاله نظالام دانشالالالگالاهی پژوهش روی سالالالنالد تحول بنیالادین را جزا اولویالتطرفی نتالایج پژوهش نشالالالان می

 دانند.  می

 
  1 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

  2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

  3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهراندانشجوی  
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 وپرورش، فراتحلی ، تحول بنیادینها: سند تحول، اسناد باالدستی، آموزشکلیدوانه

 مقدمه

جالانباله در تمالام ابعالاد فرهنگی، علمی، اجتمالاعی و هالای متعالالی انقالب اسالالالالمی مسالالالتلزم تالش همالها و آرمالان هالتحقق ارزش

جانبٔه کشالور و ابزار جدی برای ارتقای سالرمایٔه  های تعالی همهترین زیرسالاختوتربیت از مهمعرصالٔه تعلیم .اقتصالادی اسالت

نشالالالینالد. مخالاطبان مدت به بار میبازده اسالالالت که در زمان طوالنیبر و دیروتربیالت، امری زمان انسالالالانی اسالالالت. فراینالد تعلیم

دهند. از این گیرند، فردا در رفتار و افکار خود بروز میوپرورش، کودکان و نوجوانانی هسالالالتند که آنچه را امروز فرا میآموزش

های  نان را هرچه بیشالتر به هد ریزی کنند که بتواند آوپرورش بر آنند تا سالندی پیاندرکاران آموزشرو همه مسالالولین دسالت

مرابٔه آخرین سند سیاستی مصوب و  وپرورش به(. سالند تحول بنیادین وزارت آموزش۱۳۹۶وتربیت نزدیک کند)کریمی،تعلیم

هالای فراوان و شالالالمالار،شالالالعالارزدگیهالای بیگوییبرنالامالٔه عملیالاتی مالدون در این وزارتخالاناله، دارای نکالات مبهم متعالدد، کلی

رو، ارأىٔه یک برنامٔه عملیاتی و خط مشالی مشالخص و راهکار اجرایی معین که بتواند ترده اسالت. ازاینهای گسالنگریسالطحی

ی فرهنگی در این وزارتخانه ترسالالیم نماید امری بسالالیار گذارسالالیاسالالتاندازی روشالالن را بر مبنای این سالالند در راسالالتای چشالالم

های قرآن، اسناد باالدستی من  وپرورش با اتکا به آموزه(. سند تحول بنیادین در آموزش۱۳۹۴آید)طاهری،دشوار به نظر می

وپرورش باید در پایان دوره به اهدا   سالالٔه نقشالٔه جامع علمی کشالور تنظیم شالده اسالت. آموزشانداز بیسالتجمله سالند چشالم

 شالده در سالند تحول دسالت یابد. در این مسالیر  تعیین
 
ها یی روبرو خواهد شالد. بررسالی موانع و چالشهابا موانع و چالش قطعا

جویی نیسالت. مقصالود از توجه کردن به کمبودها و نقایص این اسالت که با آگاهی و بینش الزم در پی چاره باشالیم و برای عیب

و  جانبالاله(. سالالند تحالالول بنیادیالالن و برنامالاله راهبالالردی و درازمالالدت بالالرای تحالالول همالاله۱۳۹۵ها بکوشیم )صادقی،اصالح آن 

هالد  کالن   ۲۳وپرورش ابال  شالده اسالت. سالند تحالول بالا وپرورش کشالالور تدویالالن و بالالرای اجالالرا بالاله آموزشپایالالدار در آموزش

راهالالکار ناظالالر بالاله شالالش زیرنظالالام: رهبالالری و مدیریت، برنامٔه درسالالی و آموزشالالی، ارتقالالای منابالالع انسالالانی، فضا و   ۱۳۱و  

در چند سالال اخیر، سالند تحول بنیادین  (.  ۱۳۹۵)هدایتی، ش و ارزشالالالالالیابی اسالالالالالتتجهیالالالالزات، منابالالالالع مالالالالالی و پژوهالالالال

وپرورش از ابعاد متنوعی از جمله مبانی نظری، میزان اهمیت به یادگیری سالازمانی، الزامات مدیریتی تحول، جایگاه  آموزش

ایگالاه تربیالت بالدنی، مشالالالاوره در خالانواده و آموزش خالانواده، تعالامالل اولیالاا و مربیالان در توسالالالعالٔه فرهنالس حجالاب، فلسالالالفاله و جال

های  ها و آرمان (. تحقق ارزش۱۳۹۴مدارس، تربیت دینی، رویکرد علوم اجتماعی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است)مقدم،

جانبه در ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی، سالیاسالی و اقتصالادی اسالت. عرصالٔه متعالی انقالب اسالالمی مسالتلزم تالش همه

جانبٔه کشالور و ابزار جدی برای ارتقای سالرمایه انسالانی شالایسالته کشالور در های تعالی همهترین زیرسالاختمهموتربیت از تعلیم

 (.  ۱۳۹۴های مختلف است )داریوش،عرصه

تحقیقات زیادی در راسالالتای سالالند تحول بنیادین صالالورت گرفته اسالالت. با این وجود این تحقیقات باید به اجرای سالالند تحول 

هالای خصالالالوی اهالدا  سالالالاحالت  وپرورش بتواننالد باله اهالدا  مهم بالهجالام داده بالاشالالالنالد تالا آموزشبنیالادین کمالک شالالالایالانی ان

وتربیت که در سالالند تحول به آن اشالالاره شالالده اسالالت برسالالد. اما سالالؤالی که همچنان وجود دارد این اسالالت که تحقیقات تعلیم
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اند  ای سالالند تحول کمک کردهاند  چقدر این تحقیقات به اجر شالالده بیشالالتر در کدام عرصالالٔه سالالند تحول انجام شالالدهانجام

شالالده دارای چه معایب اند؛ در سالالطن ملی یا در سالالطن اسالالتانی  تحقیقات انجامشالالده در چه سالالطحی بودهتحقیقات انجام

اند به اجرای سالند کمک کنند  این سالؤاالتی هسالتند که نیاز به پژوهش دارند؛ برای همین محقق در این اند که نتوانسالتهبوده

 فتن پاسب برای این سؤاالت است. تحقیق به دنبال یا

 بیان مسئله  

جانبٔه کشالور و ابزار جدی برای ارتقای سالرمایٔه انسالانی شالایسالتٔه کشور در های تعالی همهترین حوزهوتربیت از مهمعرصالٔه تعلیم

ای شالالالهوپرورش فراهم آوردن زمینالٔه تحول عمیق ریهالای مختلف اسالالالت. در واقع مراد از تحول بنیالادین در آموزشعرصالالاله

اسالالمی  های وحیانی و معار  اسالالمی و متناسالب با فرهنس ایرانینگر، مبتنی بر آموزهنگر، آیندهمند و کلجانبه، نظمهمه

گذاری  های مختلف این نظام، طی مراحل بنیان مهم نظام نوین تربیت در کشور ما این است که نهاد مسائلباشد. یکی از  می

های مندی از دسالتاوردبنای نظری مشالخص و مدونی اسالتوار نبوده اسالت تا بتوانند ضالمن بهرهو گسالترش و تحول تاکنون، بر م

معتبر علمی، با نظام فکری و ارزشالی معتبر و مقبول در جامعٔه اسالالمی ایران و نیز با دیگر خصالوصالیات فرهنگی، اجتماعی و 

آموزشالی و پرورشالی کشالور،   مسالائلری از با توجه به ضالعف در یک سال).۹۶بومی کشالور، هماهنس و سالازگار باشالند )باقری،

: الف( ضالالعف  مسالالائلدر سالالند تحول بنیادین کشالالور باید مورد بررسالالی قرار گیرد. از جمله این   مسالالائلاهمیت توجه به این 

های درسالی بخش نبودن برنامهب( رضالایت آموزشالی در توجه به فرهنس اصالیل ایرانی و جذب در فرهنس بیگانه؛  هایمؤسالساله

های ملی و فرهنگی که های فردی، اجتمالاعی و ملی؛ ج( عدم توافق در هویتبخشالالالی خود در عرصالالالهدر ایفالای نقش هویت

مین فضالا، تجهیزات و  (؛۱۳۹۳صالیری و همکاران  های درسالی کاهش داده اسالت )بامکان توجه و تقویت آن را در برنامه
ٔ
د( تا

شالود  ل اجتماعی مربوط میئشالناسالی محیطی و مسالافناوری در مدرساله )محیط و مکان یادگیری رسالمی( که به تاثیرات روان 

 وپرورش اسالت. آنچه مهم اسالت این اسالت که در باببنابراین یک مسالاللٔه مهم، مسالاللٔه تحول بنیادین آموزش (۱۳۹۷)نظرپور،

انالد. این نظالام قالدیمی وپرورش مالا احتیالاج باله تحول دارد؛ این را هماله پالذیرفتالهاین تحول بنیالادین، اصالالالل اینکاله نظالام آموزش

داشالالت، همین که با گذشالالت زمان هیو نوع نوآوری در آن به وجود  وپرورش در کشالالور، اگر هیو عیب دیگری هم نمیآموزش

وتربیت امری لذا فرایند تعلیم (.۱۳۹۶و معتقد باشالالد به تحول بنیادین )باقری،نیامده بود، کافی بود که انسالالان آن را رد کند  

وپرورش، کودکان و نوجوانانی هسالتند که نشالیند. مخاطبان نهاد آموزشمدت به بار میبر و دیربازده اسالت که در طوالنیزمان 

نتیجه فعل و انفعاالت آموزشالی و تربیتی امروز بر  سالازند. درگیرند فردا در رفتار و افکار خویش متجلی میآنچه را امروز فرا می

های  شالالی در اکرر کشالالورز های آموگذارد. به همین دالیل، امروزه نهادهای دور و نزدیک تأثیر میگیری فرداچگونگی شالالکل

کاران،  کننالد. )بذرافشالالالان مقالدم و هموپنجاله نرم میآفرین دسالالالتهای راهبردی تحولجهالان با مسالالالاللالٔه تدوین و اجرای برنامه

وپرورش، در ویژه آموزشهای اجتماعی، بههای همٔه سالالالازمان ها و روشها، هد (. ت ییر و تحول در سالالالاختار، برنامه۱۳۹۴

توجه آن اسالت که دسالت یازیدن به برنامٔه تحولی اثربخش در (. قابل۱۹۹۸ناپذیر اسالت)توری،فرایند توسالعه ضالرورتی اجتناب

ای اسالالت که گونهه تبدیل شالالده اسالالت؛ زیرا سالالرعت و گسالالتردگی ت ییرات و تحوالت بهدنیای مت یر کنونی، به امری پیچید
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رو،  این(. از۲۰۰۶های جدی مواجه نموده اسالالت )سالالنس،های درازمدت را با چالشفرصالالت طراحی، تدوین و اجرای برنامه

اننالد آنالان را هرچاله بیشالالالتر باله ریزی کننالد کاله بتووپرورش بر آننالد تالا سالالالنالدی پیانالدرکالاران نظالام آموزشهمالٔه مسالالالؤالن و دسالالالت

عنوان قالانون اسالالالاسالالالی نظالام وپرورش باله نوعی بالهوتربیالت نزدیالک کنالد. سالالالنالد تحول بنیالادین آموزشهالای نظالام تعلیمهالد 

وپرورش  (. سالند تحول بنیادین آموزش۱۳۹۴شالود )بذرافشالان،وپرورش کشالور تلقی میوتربیت ایران و نقشالٔه راه آموزشتعلیم

افزاری اسالالالت کاله بالا تالأکیالد بر هالای نرمترین طرحبالاشالالالد. یکی از گسالالالتردهوپرورش میبردی آموزشدر حقیقالت برنالامالٔه راه

های های کیفی، رابطٔه عناصالر نظام درون و با محیط پیرامون و مباحث سالاختاری تدوین شالده اسالت. قلمرو سالند عرصالهجنبه

. این کنالدمیهالا تعیین تکلیف گیرد و برای آن وپرورش در بر میتوسالالالعاله اعم از اقتصالالالادی، اجتمالاعی و فرهنگی را در آموزش

های اسالالاسالالی برای هدایت، راهبری، نظارت و ارزشالالیابی نظام عمومی به منظور  گیریسالالند پایه، مالک و راهنمای تصالالمیم

 (.۲۰۱۴تحقق تحوالت محتوایی و ساختاری است )رانای،

 ادبیات پژوهش  

هالای وزارت  مشالالالیهالا و خطن اسالالالنالد بالاالدسالالالتی  در تعیین برنالامالهعنواسالالالنالد تحول بنیالادین از متون مهم و راهبردی و باله

های کلی برنامٔه شالشالم توسالعٔه ابالغی از سالوی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید باشالد که در بند سالیاسالتوپرورش میآموزش

لمان به ارزشالیابی و نقد  رود تا معگذرد. با توجه به نقش مهم آن انتظار میقرار گرفته اسالت. از اجرای این سالند چهار سالال می

وتربیت صالحین بعد از اجرایی شالدن باید وپرورش، تعلیم(. بر اسالاس متن سالند تحول آموزش۱۳۹۶این سالند بپردازند )باقری،

در توسالعٔه فرهنس دینی، تعمیق تقوا در سالطن جامعه، پویایی اماکن و مجالس مذهبی، اهتمام به مراسالم عبادی و غیرٔه خود 

های اسالالمی در سالند  هایی حاکی از ابعاد هویت اسالالمی در متن این سالد اسالت. اصالول و ارزشن مؤلفهرا نشالان دهد و چنی

سالازد و عناصالری را که با توجه به سالند گواهی بر این آموزشالی، با سالیاسالت ااحیای تمدن عظیم اسالالمی  خود را نمایان می

رفت، محبت، اطاعت از خدا مشالاهده نمود که بارها  داری، معتوان در مواردی نظیر عدالت، معنویت، امانتاصالول اسالت می

.  ۱وپرورش:  هالای سالالالنالد تحول بنیالادین آموزش(. ویژگی فصالالالل۱۳۹۴انالد )رهبری و همکالاران،  در متن سالالالنالد تکرار شالالالده

هالای ارزشالالالی نظالام هالا و تالدوین گزارهبرخورداری از مبالانی نظری مسالالالتالدل و محکم در تعریف مفالاهیم، حالدود و دامناله فعالالیالت

موریت مشخص  ۳وتربیت رسمی کشور؛های کالن نظام تعلیم. روشن ساختن هد ۲تربیت رسمی عمومی؛وتعلیم
ٔ
. بیانیٔه ما

. تعیین ۵؛  ۱۴۰۴سالالٔه کشور در افق انداز بیسالتاندازی روشالن و منطبق با چشالمٔه چشالمئ. ارا۴هاو بیانگر طیف وسالیع فعالیت

هالا در هالای عملیالاتی و راهکالار. تبیین هالد ۶هالای کلی؛یالابی باله هالد هالای دسالالالتمرالابالٔه روشبنالد باله  ۱۵هالای کالن در  راهبرد

. تبیین چهارچوب نهادی. نظام ۷وپرورش را در اجرا مشالخص نموده اسالت.طور روشالن نقطٔه تمرکز آموزشفصالل هفتم که به

طور م که بهبینی سالازوکار ترمیم در بخش سالوم از فصالل هشالت. پیش۸وپرورش در فصالل هشالتم  اجرایی تحول بنیادین آموزش

 ضالالمنی به ا
 
(. برای تحقق ۱۳۹۴سالالاله اشالالاره دارد )بذرافشالالان مقدم و همکاران،ل ت ییرپذیری سالالند در یک دورٔه پنجحتما

ریزی و نظارت بر فرایند تحول ، برنامهیگذارسالالیاسالالتانداز،  وپرورش در افق چشالالمهای سالالند ملی آموزشها و برنامههد 

گیری کالن و نیز ارزیابی و نظارت ی و تصالالالمیمگذارسالالالیاسالالالتپذیرد: بخش اول ناظر به بنیادین در دو سالالالطن صالالالورت می
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بالاشالالالد کاله این امر بر عهالدٔه شالالالورای عالالی انقالب وتربیالت رسالالالمی و عمومی میراهبردی فراینالد تحول بنیالادین نظالام تعلیم

 ریزی و نظام اجرایی تمرکز دارد.خش دوم بر برنامهفرهنگی است. ب

 شناسی پژوهشروش

وپرورش از حاضالالر با رویکرد کیفی انجام شالالده اسالالت و دلیل وجود اسالالناد زیاد در زمینٔه سالالند تحول بنیادین آموزشپژوهش   

ی از مطالعات اولیه روش فراتحلیل اسالتفاده شالده اسالت. فراتحلیل نوعی روش علمی اسالت که در آن پژوهشالگر نتایج تعداد

مند منابع برای آورد. فراتحلیل با مرور نظامبرای پاسالخگویی به سالؤال پژوهشالی خود، تحلیل و نتیجٔه جدیدی را به دسالت می

پردازد که پیش از این پیرامون  بندی آماری به مسالالتندات و مقاالتی میپیدا کردن، ارزشالالیابی، ترکیب و در صالالورت نیاز، جمع

ای( و انالد. بنالابراین اطالعالات این پژوهش از طریق مطالالعالٔه اسالالالنالادی )کتالابخالانالهرشالالالتالٔه تحریر درآمالده  یالک موضالالالوع خالای باله

هالای علمی پژوهشالالالی داخالل کشالالالور نظیر)علم نالت، ایران داک، مقالاالت جهالاد هالای اینترنتی نشالالالریالهوجو در پالایگالاهجسالالالت

وپرورش در چند سال اخیر گردآوری  دین آموزشدانشگاهی، مک ایران، گوگل، نورمگز، سیولیکا(، با موضوع سند تحول بنیا

کار پژوهشالالی با عنوان سالالند تحول   ۱۶۷۴برده های نامشالالده اسالالت. ابتدا با سالالر  کردن واژٔه سالالند تحول بنیادین در پایگاه

دقیقبنیالالادین آموزش کردن  بالالا سالالالر   گرفالالت.  قرار  بررسالالالی  مورد  کلیالالدوپرورش  و واژهتر  تحول  نظیر سالالالنالالد  هالالای مرتبط 

مانده  کار پژوهشالالی باقی  ۱۰۴کار پژوهشالالی رد شالالدند؛ زیرا با عنوان پژوهش حاضالالر مرتبط نبودند.    ۱۵۷۰ورش  وپر آموزش

کار دیگر به   ۵کار پژوهشالالی دیگر رد شالالدند. در مجموع  با رد شالالدن    ۶۹تر  مورد بررسالالی قرار گرفتند که پس از بررسالالی دقیق

 کار مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.  ۳۰علت محتوا  

N=۳۰  مالالالنالالالابالالالع

 شده نهایی پذیرفته

 

N-۳۵  تالالالالمالالالالامالالالالی

مالالالالالالحالالالالالالتالالالالالالوای  

 شده  بررسی

 

N=۱۰۴ 

شالالده  منابع پذیرفته

 در مرحله اول

 

 N=۱۶۷۴تعداد منابع یافت شد 

 

N=۵ منابع ردشده

 به علت محتوا

N=۶۹  مالالالالنالالالالابالالالالع

عاللالالت   بالاله  ردشالالالالده 

 چکیده

 N=۱۵۷۰  مالالنالالابالالع

ردشالالالالده باله خالاطر  

 عنوان  

 

فراتحلیل وپرورش با روش موضالالالوع سالالالند تحول بنیادین آموزشمنطبق و یا  کامال  مقاله با موضالالالوعات    ۲۰در مجموع تعداد  

ی در پیوسالالت این مقاله  هاپژوهشانتخاب شالالدند و سالالپس با اسالالتفاده از روش فراتحلیل مورد بررسالالی قرار گرفت که رفرنس  

 رویکرد فراتحلیل که به دنبال ادغام و ترکیب مطالعات پژوهشی و مداخله
 
ای است، چندان متفاوت یا  بیان شالده است. اساسا
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های توصالیفی فراتحلیل و ها نیسالت. در ادامه نتایج بررسالی مقاالت در دو بخش دادهفراتر از روشالی برای تجزیه یا تحلیل داده

 شود.یابی مقاالت ارائه داده میکیفیت و ارز

 های پژوهشیافته

مقاله منتشالرشالده طی چند سالال سالال    ۳۰همان طور که در بخش روش تحقیق توضالین داده شالد، در این پژوهش به بررسالی 

  ۸های توصالالیفی گذشالالته با موضالالوعیت سالالند تحول بنیادین جمهوری اسالالالمی ایران پرداخته شالالده اسالالت. در بخش داده

 گیرد.  رد بررسی قرار میشاخص مقاالت مو

درصالد مقاالت در قالب مقاالت    ۴۰پژوهشالی و  –درصالد مقاالت در قالب علمی    ۵۶های مورد بررسالی در نمونه قالب مقاالت:

 .  باشنددرصد در قالب علمی ترویجی می  ۴همایشی و  

 نوع مقاله  فراوانی  درصد فراوانی    

 ۵۶   ۱۷پژوهشی  علمی  

 ۴۰   ۱۲همایشی    

 ۴   ۱ترویجی  علمی  

 باشد  نمودار قالب مقاالت به شکل زیر می

 
شالالده با سالالند تحول بنیادین  :معیار بازٔه زمانی تاریب انتشالالار نه تاریب انجام پژوه بوده اسالالت. توزیع مقاالت منتشالالربازٔه زمانی

 در دو سال اخیر دارد.  هاپژوهشوپرورش بررسی شد نشان ازکاهش این آموزش

 بازٔه زمانی  فروانی   درصد     

۱۳۹۲   ۶    ۲۰ 

۱۳۹۳   ۳    ۱۰     

۱۳۹۴   ۷    ۲۳ 

۱۳۹۵   ۸    ۳۰ 

۱۳۹۶   ۳    ۱۰ 

۱۳۹۷   ۲    ۶ 

17
12

قالب مقاالت 

پژوهشی-علمی همایشی
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۱۳۹۸   ۱    ۳ 

 نمودار خطی مقاالت طی چند سال اخیر به شکل زیر است  

 
وپرورش بررسالی شالده توسالط هیالت درصالد مقاالت که با مضالمون سالند تحول بنیادین آموزش  ۵۳شگناسگی پژوهشگگران:  سگن 

 نوشته شده است  هادانشگاهدرصد هم توسط دانشجویان    ۴۷نوشته شده است و   هادانشگاهعلمی 

 نوع پژوهشگر   فروانی  درصد    

 ۵۳   ۱۶هیالت علمی      

 ۴۷   ۱۴دانشجو      

 ۰   ۰سایر پژوهشگران      

 شناسی پژوهشگران به شکل زیر است.نمودار سنب

 
برای این که چند درصالالد از مقاالت توسالالط پژوهشالالگران مرد و چند درصالالد توسالالط پژوهشالالگران زن  جنسگگیت پژوهشگگگران:  

درصالد  ۱۰توسالط پژوهشالگران مرد و    هاپژوهشدرصالد   ۹۰نوشالته شالده اسالت معیار در این پژوهش نویسالنده مسالالول اسالت. که 

 اند.توسط پژوهشگران زن انجام شده

 جنسیت پژوهشگر  فراوانی  درصد    

 ۶۰   ۱۸مرد     

 ۴۰   ۱۲زن     

  

3
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اند که بیشالالترین  شالالده در شالالهرهای مختلف ایران انجام شالالدهی انجامهاپژوهش: مطالعات و مطالعٔه موردی و انضگگمامی

 باشد.فراوانی در سطن ملی است که نمودار آن به شکل زیر می

 
  

درصالد مقاالت    ۸۳شالده بیشالترین نوع مقاله از روش کیفی اسالتفاده شالده اسالت که : در بررسالی از نمونه انجامروش تحقین

 باشند.کارشده از نوع کمی می

 روش پژوهش فراوانی  درصد     

 ۱۳  ۴کمی     

 ۸۳  ۲۵کیفی      

 ۳  ۱آمیخنه     

 باشدبه شکل زیر می  هاپژوهشنمودار روش  

 
در ارتبالاط بالا سالالالنالد تحول بنیالادین   هالاپژوهشمؤلفاله در این    ۳۱هالایی کاله مورد بررسالالالی قرار گرفالت  در نموناله  هگا:مللفگه

 وپرورش مورد تحلیل و بحث قرار گرفته است.  آموزش

1 1 1
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در بحث کیفیت و ارزیابی پژوهش هد  محقق در بحث فراتحلیل مقاالت نشالالان دادن ضالالعف :  هاپژوهشکیفیت و ارزیابی  

بندی مقاالت به مقاالت درجه و درجه دوم اسالالت در بحث کیفیت ارزیابی مقاالت محقق  بلکه دسالالتهمحقق خاصالالی نیسالالت؛  

ها و نتیجٔه تحقیقات و کنند که در این مقاله سالؤاالت و اهدا  و فرضالیهفراتحلیل چند معیار را برای بررسالی کیفیت تعیین می

تر مقاالت به محتوای سالند تحول بنادین اشالاره کرده بودند،  گیرد. بیشالطور کلی مورد بحث قرار میشالکل و سالاختار مقاالت به

گیری به دنبال هدفی که راجع مقاالت از نظر سالؤال و هد  و پیشالینٔه نظری تا حدودی قوی کار کرده بودند و در بحث نتیجه

 به سند در سند تحول بودند رسیده بودند.

 گیریبحث و نتیجه

  ۴درصالالد مقاالت در قالب مقاالت همایشالالی و   ۴۰پژوهشالالی و ت در قالب علمیدرصالالد مقاال   ۵۶های مورد بررسالالی  در نمونه

وپرورش  درصالالد مقاالت که با مضالالمون سالالند تحول بنیادین آموزش  ۵۳همچنین .  باشالالندترویجی میدرصالالد در قالب علمی

شالته شالده نو  هادانشالگاهدرصالد هم توسالط دانشالجویان    ۴۷نوشالته شالده اسالت و    هادانشالگاهبررسالی شالده توسالط هیالت علمی 

اند که بیشالترین فراوانی در سالطن ملی بوده شالده در شالهرهای مختلف ایران انجام شالدهی انجامهاپژوهشاسالت. همچنین 

درصالد مقاالت کارشالده از   ۸۳شالده بیشالترین نوع مقاله از روش کیفی اسالتفاده شالده اسالت که  اسالت: در بررسالی از نمونه انجام

در ارتباط با سالالند تحول بنیادین    هاپژوهشمؤلفه در این   ۳۱هایی که مورد بررسالالی قرار گرفت در نمونه  باشالالند.نوع کمی می

ی مدیران مدارس، جایگاه هنر، هاشالالایسالالتگی ها شالالاملوپرورش مورد تحلیل و بحث قرار گرفته اسالالت که این مؤلفهآموزش

محتوای کتاب درسالالی، سالالبک زندگی، ،  یژگی مدارس، اهدا  تربیتی، ارتقاا یادگیری، فضالالای مدارسسالالرمایٔه اجتماعی، و

هویت، هویت ملی،  ، ای، کارآفرینیگانه، تحلیل محتوا، عملکرد معلمان، سالالواد رسالالانههای شالالشفرهنس حجاب، سالالاحت

انواده، فرهنس خانواده،هویت های سالالند، مبانی فلسالالفی، مشالالارکت خسالالند تحول، مسالالائل فرهنگی، نظریه تا عمل، چالش

کودکان، آسالالیب شالالناسالالی سالالند،پژوهش معلمان،عدالت آموزشالالی،نظارت و راهنمایی،توسالالعه اقتصالالادی،سالالواد رسالالانه ای 

ها وتربیت اسالت که به ریشاله و اسالاس فعالیتوپرورش، یک سالندراهبردی در حوزه تعلیمسالندتحول بنیادین آموزشباشالند  می

اگر در تمالام برنالاماله۱۳۹۷)فرزی،.هالای اسالالالالمی صالالالورت گیرنالد-موازین و آموزهپردازد تالا هماله امور براسالالالالاس  می هالای ( 

وپرورش را به اهدا  اصاللی خودش نزدیک کنند زیرا در توانند آموزشوپرورش به سالند تحول بنیادین توجه شالود میآموزش

ان را تحت تأثیر  آموز دانشمه جانبه  وتربیت رشالد هجانبه افراد برنامه وجود دارد و شالش سالاحت تعلیماین سالند برای رشالد همه
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مؤلفه شناسایی   ۳۱دهند در سند تحول بنیادین شش ساحت وجود دارد که در تحقیقاتی که مورد بررسی قرار گرفت  قرار می

بحالث در این پژوهش تا حدودی این که نظالام آموزش  ها هسالالالتنالد. نکتالٔه قابلای از این سالالالاحتشالالالد که هر کدام زیرمجموعه

  هادانشالگاهسالزایی داشالته اسالت هالیت علمی بوپرورش سالهم  ی مربوط به سالند تحول بنیادین آموزشهاپژوهش عالی نیز در

اساتید   abedini,۲۰۱۰))اساتید از جمله ارکان اساسی نظام آموزشی  جز رکن اساسی نظام آموزش عالی به حساب هستند. 

ترین نمالاینالدگان  اسالالالاتیالد که مهمدانشالالالگالاه نه تنهالا منبع دانش دانشالالالجویان و نمالاینالدگان تحقیقالات علمی پیشالالالرو هسالالالتنالد.

تحقیقات علمی کشالالور و جامع دانش و آموزش کشالالور هسالالتند. زمانی که تعداد زیادی از اسالالاتید دانشالالگاه تحقیقات خود را 

ی که مورد تحلیل و بحث قرار هاپژوهشهم بودن آن موضالالوع اسالالت. در دهند نشالالان از اهمیت و مروی موضالالوعی انجام می

انجام شالده   هادانشالگاهدهد که بیشالترین تحقیق و پژوهش روی سالند تحول توسالط اسالاتید گرفتند در جامعه آماری نشالان می

اهمیت اسالالت و وپرورش در نظام آموزش عالی دارای اسالالت و این نشالالان از این دارد که موضالالوع سالالند تحول بنیادین آموزش

د این موضالوع  نترین رکن نظام آموزش عالی هسالتشالود و اسالاتید که مهمنظام آموزش عالی برای سالند تحول اهمیت قائل می

دهنالد. و این نشالالالان از این اسالالالت کاله دیالدگالاه و نظر نظالام هالای مختلفی مورد تحلیالل و بررسالالالی قرار میهالا و جهالترا از دیالدگالاه

 باشد.مربت بوده و سند تحول جز اهمیت و اولویت تمام نظام آموزشی کشور می آموزش عالی به سند تحول بنیادین

 پیشنهادات:

 وپرورش؛های سند تحول بنیادین آموزشپذیری مدیران مدارس با توجه به ماموریتتحقیق در مورد مسالولیت .1

 آموزان  مدارس در مقطع متوسطه با فرهنس غنی اسالمی؛  پژوهش در مورد آشنایی دانش .2

 جش فضایل اخالقی مربیان مدارس؛  سن .3

 ها؛ آموزان  با مساجد و کتابخانهسنجش تعامل دانش .4

 وتربیت رسمی؛  ها در نظام تعلیمسنجش میزان مشارکت خانواده .5

 وتربیت رسمی؛  سنجش میزان کارایی و اثربخشی نظام تعلیم .6

 سنجش میزان برابری و عدالت آموزشی در مدارس مرزی کشور؛ .7

مین معاش و درآمد حالل؛  ی مفید دانشهامهارتشناسایی  .8
ٔ
 آموزان  متوسطٔه دوم برای تا

 دبستانی متناسب با اهدا  سند تحول بنیادین؛ سنجش کارایی مدارس پیش .9

 سنجش و ارزیابی توزیع عادالنٔه نیروی انسانی مهار در سراسر کشور؛    .10

مین منابع مالی جهت ایجاد موزه  .11
ٔ
های علم و فناوری در شالهرهای مختلف ایران ها، و نمایشالگاهراهکارهایی برای تا

 متناسب با سند تحول بنیادین؛ 
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 موزش کشور؛  های علمی و پژوهشی کشور با نظام رسمی آارزیابی همکاری نظام  .12

 شناسایی و راهکارهای الزم جهت تقویت جایگاه و منزلت معلم    .13

 وپرورش و ارائٔه مدل استخدامی موثر  ارزیابی قوانین استخدامی آموزش  .14

 

 منابع

شناسی و علوم تربیتی، دورٔه وپرورش، مطالعات روان ( بررسی تحلیل گفتمان سند تحول بنیادین آموزش۱۳۹۶باقری،الهه )

 .۴مارهسوم، ش

(. جالایگالاه نظالارت و راهنمالایی تعلیمالاتی در سالالالنالد تحول بنیالادین  ۲۰۱۶راحیالل. ) بالذرافشالالالان مقالدم, شالالالوقی, رحمالان خواه،

 .۴۳-۲۳ ,(۲)۵, تربیتنمیهزیبمنشزتعلیکپژ ه ز .وپرورشآموزش

های ( و تبیین نیاز۱۳۹۳مهرمحمدی،محمود. واکاوی) ,بتول, نصالالر،  احمدرضالالا, میرشالالاه جعفری،سالالیدابراهیم  ،بصالالیری

علمی دانشالالالگالاه فرهنگیالان ادر راسالالالتالای تحقق اهالدا  سالالالنالد تحول بنیالادین  هیالالت فرهنگی، تربیتی و اجتمالاعی اعضالالالای 

  .وپرورش در حوزه فرهنسآموزش

ان با آموز دانشهای معماری موثر در ارتقای یادگیری  (. شالالناسالالایی مؤلفه۱۳۹۷تقی نظرپور، محمد، نوروزیان ملکی،سالالعید)

 .۱۹۳-۱۶۵ .یفم عموزشی و ز زیمرهیر  .وپرورشتأکید بر فضاهای باز مدارس بر اساس سند تحول بنیادین آموزش

 زن ینزر زهالمپژ ه ز نترانمزبینزا مللشزز .هالم زی م رزر زسالالالنالازتو نزبنیالمریننازبر سالالالشز الم  ز۱۳۹۴را ی  ،زافر و)

زیایریتز زیهناسشزصنمیع

 .۱ یفم عموزیلش .وپرورش ج.ا.ایران .(هویت ملی در سالالالند تحول بنیادین آموزش۱۳۹۴رهبری،مهدی، بلباسالالالی،میرم).   

۴۵. 

ر یینز نترانمز . پر   شی و نازسالالنازتو نزبنیمرینزز۱۳۹۵صالالمرقشزر ز شالالمه،سالالتم ،زلمیسالالشزوار ،یریکزا سالالمراو)ز

زسراسر زران ز زفنم   زعل مزتربیتشزیفم عموزامتممعشز ز  انشنمسشزایرا ز

 پر   زر زسالنازتو نزنازممیگم زیسالمللزفرهنگشزشی و ۱۳۹۴طمهر زنمهیل،ابراهیک،زصالیمیش،فر المر،زابراهیمش،پریسالم)ز

ز زن ینهمپژ ه زاستیشز زبمزتأ یازبرزز-ا  ینز نترانمزبینزا مللشزعل مزانسمنشزبمز  یکررزب یشزز .بنیمرین

 پر   ،رانشالکا زعل مزانسالمنشزرانشالگم زنبر سالشزممیگم زتربیتزهنر زر زسالنازتو نزبنیمرینزشی و ۱۳۹۷فرو ، الهنمو)

زیمونا ا زر زقم شزپمیم زنمیهز
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کالریالمالی،زری،کالریال مالجالتالبالی،  فالیالض،  پالور  )کالریالمالی،  بالنالیالالادیالن ۱۳۹۶مالی،مالهالالدی  تالحالول  سالالالنالالد  در  تالربالیالتالی  اهالالدا   (.جالالایالگالالاه 

  زن ینزر ز  و زعل مزانسمنشز زیفم عموزامتممعشزایرا زهمپژ ه زس یینزهممی زیلشز وپرورش.آموزش

یایریتزفرهنگزز . پر    زامتممعشزر زسالالنازتو نزبنیمرینزشی و همیهم ونازتولیلزتلئ    ینزز۲۰۱۸یقام,ابراهیکاز)ز

ز.۳۰۴-۲۸۳ ,(۲)۱۶ ,سمویمنش

 پر   ازبرزاسالمسززهم زسالنازتو نزشی و نازشسالیشز النمسالشزامرا زبرنمیه۱۳۹۵هاایتش،فر الته،زل ا ویش،  متزا له)ز

ز.۶۰ یهناسشزیایریتا .یبمنشزیایریتزتو نزسمویمنش

Abedini, S., Kamalzadeh, H., & Aghamolaei, T. (2010). Perspectives of medical students regarding criteria 

for a good university professor, Bandar Abbas, Iran. Hormozgan Medical Journal, 14(3), 241-245.  

 پیوست 

وپرورش در سند  . جایگاه مسائل فرهنگی آموزش۱۳۹۴ابراهیم طاهری نمهیل، فرشاد صیامی، پریسا ابراهیمی.   .1

  زن ینهمپژ ه زاستیشز زبمزتأ یازبرزز-ا  ینز نترانمزبینزا مللشزعل مزانسمنشزبمز  یکررزب یشزز .تحول بنیادین

2. ( مالقالالدم.  تاللالالالولالوژیالالک  ۲۰۱۸ابالراهالیالمالی  تالحاللالیالالل  بالنالیالالادیالن  هالالامالهالالارت(.  تالحالول  سالالالالنالالد  در  اجالتالمالالاعالی  ی 

 .۳۰۴-۲۸۳ ,(۲)۱۶ ,یایریتزفرهنگزسمویمنش .وپرورشآموزش

 ززهالمپژ ه ز نترانمزبینزا مللشزز .هالای موجود در سالالالنالد تحول بنیالادینچالالش. بررسالالالی  ۱۳۹۴افروز داریوش.   .3

 ن ینزر زیایریتز زیهناسشزصنمیع

هممی زیلشزتغییرز بررسالالی تخصالالص پژوهش معلمان: گامی در جهت سالالند تحول بنیادین .،۲۰۱۴اکرمی, رابعه .4

 . پر   هم زتوصیلشزشی و ر سشزر   برنمیه

ر سشززهممی زانجمنزیفم عموزبرنمیه .. فاصله نظر تا عمل در تحقق سند تحول بنیادین۱۳۹۴باغدارنیا مجتبی.  ا5

 ایرا ز

(. جایگاه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در سالالند تحول  ۲۰۱۶راحیل. ) & ,بذرافشالالان مقدم, شالالوقی, رحمان خواه .6

 .۴۳-۲۳ ,(۲)۵, تربیتنمیهزیبمنشزتعلیکپژ ه ز .وپرورشبنیادین آموزش

وپرورش با تأکید بر سند تحول  . توسعه اقتصادی آموزش۱۳۹۴پوریا عربی، ریحانه قشقایی، علی ربانی فرهودی.   ا7

  شمینز نترانمزبینزا مللشزاقتصمر،زیایریتز زعل مزیهناسش .وپرورش ایران بنیادین آموزش
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بیین الگوی شالایسالتگی مدیران  . طراحی و ت۱۳۹۷حجت اله بنیادی علی اصال ر فانی، سالید رضالا سالید جوادین.   .8

 .یفم عموزشی و الشز زشی و الگمهش .وپرورش  و دیگراسالناد باالدسالتیمدارس بر مبنای سالند تحول بنیادین آموزش

۱۱۳-۱۴۴. 

هالای مالدرسالالاله ای کاله دوسالالالت دارم بالا توجاله باله سالالالنالد تحول بنیالادین در  . ویژگی۱۳۹۱حمیالدرضالالالا حالاجی بالابالایی.   .9

 ۵۱ .۴۲ هم زشی و شن ش    .وپرورشآموزش

. تحلیالل و نقالد نظری و روش شالالالنالاختی اسالالالنالاد تحول  ۱۳۹۵رحمالت الاله مرزوقی، رضالالالا عقیلی، محبوباله مهرورز.   .10

 .۲۱ . تربیتپژ ه زنمیهزیبمنشزتعلیک .وپرورش جمهوری اسالمی ایران بنیادین آموزش

 ۸ .  ازشی و زهنر .. جایگاه هنر در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش۱۳۹۵رضا ابوزید.   .11

فالالدایالی.    زهالرا ا12 فالهالیالمالاله  بالنالیالالادیالن  ۱۳۹۶تالقالالدیالری،  تالحالول  سالالالالنالالد  بالطالن  در  آن  پالژواک  و  خالالانالواده  فالرهالنالالس   .

زا  ینز نترانمزبینزا مللشزفرهنگ،زشسیشز نمسشز  انشز زتربیتوپرورش.آموزش

ر یینزز .وپرورش. سالالند تحول بنیادین آموزش۱۳۹۵سالالتار صالالادقی ده چشالالمه، مریم سالالادات خامسالالی زاده.  ا13

زنم   زعل مزتربیتشزیفم عموزامتممعشز ز  انشنمسشزایرا ز نترانمزسراسر زران ز زف

وپرورش: تأکید بر ضرورت  . بررسی نقش رسانه در نظام تربیتی سند تحول بنیادین آموزش۱۳۹۳شهناز هاشمی.  .14

 .۵ .۴  سمنه .آموزش سواد رسانه ای

آموزشالی در سالند تحول بنیادین (. رویکردهای عدالت آموزشالی )نگاهی به جایگاه عدالت  ۲۰۱۴صالفارحیدری,. ) .15

 .۷۲-۴۹ ,(۱)۴ , تربیتنمیهزیبمنشزتعلیکپژ ه ز .وپرورش ایران نظام آموزش

وپرورش با تأکید بر سالالند  توسالالعه اقتصالالادی آموزش  ۲۰۱۶علی ربانی فرهودی.   & ,عربی, پوریا, قشالالقائی, ریحانه .16

 .InInternational Conference on Economics .وپرورش ایران تحول بنیادین آموزش

 وپرورش ایران. وپرورش با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش, توسعه اقتصادی آموزش۲۰۱۶عربی, پوریا,. ) .17

های  وپرورش بر اساس مفرودمت و طرح تحول بنیادین آموزش(. ارزیابی طرح تحول نظام سال۲۰۱۹عظیمی. ) .18

 .۱۷۱-۱۵۴ ,(۲)۷ ,فصلنمیهزشی و زبهاا تز زا تقمشزستیتزایرا ز .نظام سالمت با تأکید بر آموزش

تربیتی در سالالالنالد تحول  ۱۳۹۶علی کریمی، مجتبی پور فیض، زری کریمی، مهالدی کریمی.   .19 . جالایگالاه اهالدا  

 زن ینزر ز  و زعل مزانسالالالمنشز زیفالم عالموزامتمالمعشزهالمپژ ه زسالالال یینزهمالمی زیلشزز وپرورش.بنیالادین آموزش

 ایرا ز
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. تحلیالل محتوای نهج البالغاله بر اسالالالاس  ۱۳۹۴فرامرز محمالدی پویالا)بیجنونالد(، اکبر صالالالالحی، فالاطماله مومیونالد.   .20

 ۸۱-۶۳ .۱۰ پژ هشنمیهزنهجزا بتغه .وپرورشهای شش گانٔه تربیتی سند تحول بنیادین آموزشساحت

وپرورش؛ بر اسالاس  های سالند تحول آموزشفرشالته هدایتی، رحمت الله خوارزمی.. آسالیب شالناسالی اجرای برنامه .21

 .۶۰ .یهناسشزیایریت .مبانی مدیریت تحول سازمانی

. تحلیل محتوای کتاب درسالالالی تفکر و سالالالبک زندگی دورٔه متوسالالالطه اول در مورد  ۱۳۹۵لیال معزی، رضالالالا زارعی. .22

 .۲۰۸-۱۹۳ .و ز زممیعه .بر اساس اهدا  سند تحول بنیادین ترویج و تعمیق فرهنس حجاب

. جایگاه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در سالند  ۱۳۹۴مجتبی بذرافشالان مقدم، مریم شالوقی، راحیل رحمان خواه.  .23

 .۴۳-۲۳ .۲  تربیتپژ ه زنمیهزیبمنشزتعلیک .وپرورشتحول بنیادین آموزش

هالای معمالاری موثر در ارتقالای یالادگیری . شالالالنالاسالالالایی مؤلفاله۱۳۹۷محمالدتقی نظرپور، سالالالعیالد نوروزیالان ملکی.   .24

یفم عموزشی و ز زز .وپرورشان با تأکید بر فضالالاهای باز مدارس بر اسالالاس سالالند تحول بنیادین آموزشآموز دانش

 .۱۹۳-۱۶۵ .یمرهیر 

های شالالالش گانٔه تربیتی سالالالند  البالغه بر اسالالالاس سالالالاحت(. تحلیل محتوای نهج ۲۰۱۵محمدی پویا )بیجنوند. ) .25

 .۸۱-۶۳ ,(۱۰)۳ ,فصلنمیهزپژ هشنمیهزنهجزا بتغه .وپرورشتحول بنیادین آموزش

های سالرمایه اجتماعی اسالالمی در سالند  . مطالعه مؤلفه۱۳۹۶مرضالیه دهقانی، فاطمه ساللیمانی، محدثه فرجی.  .26

 ۳۶-۵ .م زاستمعل مزتربیتشزاوزریاه .وپرورشتحول بنیادین آموزش

(. تحلیل محتوای کتاب درسالالی تفکر و سالالبک زندگی دورٔه متوسالالطه اول در مورد ترویج و  ۲۰۱۷زارعی. ) ,معزی .27

 ,(۲۷)۷ ,پژ هشالالشزو ز زممیعه-فصالاللنمیهزعلمش .تعمیق فرهنس حجاب بر اسالالاس اهدا  سالالند تحول بنیادین

۱۹۳-۲۰۸. 

وپرورش  . هویت ملی در سالند تحول بنیادین آموزش۱۳۹۴مهدی رهبری، میرم بلباسالی، سالیدمحمدجواد قربی.   .28

 .۴۵ .۱ یفم عموزیلش .ج.ا.ایران 

. تبیین عوامل مفهومی فرهنالس ایرالار و شالالالهالادت و  ۱۳۹۳ژاد، حسالالالن نجفی، علی مقالدم زاده.  مهالدی سالالالبحالانی ن .29

 .۲۵  تربیتزاسالالتیشپژ ه زر زیسالالمللزتعلیک .وپرورش ایران آموزشتحلیل جایگاه آن در سالالند تحول بنیادین  

۸۵. 
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آموزان  بالا هالای معمالاری مؤثر در ارتقالای یالادگیری دانش(. شالالالنالاسالالالایی مؤلفاله۲۰۱۹نظرپور, نوروزیالان ملکی, س. ) .30

بر اسالالالالاس سالالالنالد تحول بنیالادین آموزش یجلالهزیفالم عالموزشی و ز زز .وپرورشتالأکیالد بر فضالالالالاهالای بالاز مالدارس 

 ۱۹-۱۶۵ ,(۲)۱۰ یمرهیر 
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 ای حدود اصالحات در فلسفٔه تربیت جمهوری اسالمی و مکتب اگزیستانسیالیسمبررسی مقایسه

 2، حجت صفار حیدری1نویسندگان: روجا حیدرنژاد

 چکیده

دهنده آیندٔه کشالور  نظام آموزشالی در هر کشالوری از جایگاه و اهمیت بسالزایی برخوردار اسالت؛ چرا که جهت  زمینه و هد : 

در تربیالت افراد و همچنین تاثیرگذار در نوع فرهنالس، عقیالده و اعتقالاد آحاد جامعه بوده و دسالالالتیابی به کمال و تربیت انسالالالان  

وپرورش  تالش برای تدوین بهترین نوع نظام آموزشی برای آموزش  ها درباشد. بنابراین تمامی دولتجزا اهدا  غایی آن می

. برای (۱۳۷۹)مجتهد،کریم,  نسالل آیندٔه خود هسالتند تا ضالمن نوسالازی جامعه، ایدئولوژی سالیاسالی آن را نیز تحکیم بخشالند  

ای تدوین نظام دهند تا بر دسالالتیابی به این اهدا  کالن، آنان در نوع و چگونگی آموزش کشالالورها تحقیقات زیادی انجام می

ها هسالتند که شالرح روشالن و گیرد، بهترین اسالناد تدوین گردد. زیرا این سالندمی  آموزشالی که در نهایت در اختیار همگان قرار

 دهند.  وتربیت ارائه مینفعان حوزٔه تعلیماندرکاران، مربیان و ذیراهنمای عملی واضالن در اختیار دسالت
 
این اسالناد بر   معموال

ها هسالتند. بنابراین با مطالعٔه  راسالتا با دیدگاه فلسالفی و ایدئولوژیکی دولتشالوند که همای تدوین میی ویژهپایٔه مبانی فلسالف

رود که اسالالالناد توان به ایدئولوژی حاکم بر پدیدآورندگان آن پی برد. انتظار میمبالانی نظری و فلسالالالفٔه تدوین این اسالالالناد می

ها با هم اسالتوار باشالد تا بتواند جایگاه انسالان،  ها، انسالان و جامعه و نسالبت آن رزشتربیتی کشالور ما نیز بر پایٔه نوعی تفسالیر از ا

وتربیت بر پایٔه نوعی هد  او از خلقت و راه رسالیدن به این هد  را میسالر سالازد. که این خود نیازمند تدوین اسالناد کلی تعلیم

این راسالتا، پس از انقالب اسالالمی دو سالند برای  ای داشالته باشالد. درنگرش فلسالفی اسالت که به انسالان و بودن او تأکید ویژه

اطرح کلیات نظام  عنوان تحت  ۱۳۶۷اسالالالت. نخسالالالتین سالالالند در سالالالال پیشالالالبرد اهدا  تربیتی کشالالالور ما تدوین گردیده 

گرفت و به نوعی خط وپرورش  تدوین گردید که در آن اهدا  آموزشالی و تربیتی در سالطن کالن مورد بررسالی قرار میآموزش

وپرورش  تدوین و به تصویب  اسند تحول بنیادین آموزش  ۱۳۹۰کرد. سالپس در سالال وپرورش را بیان میمشالی اصاللی آموزش

هایی را برای رسالالالیدن به آن اهدا  بیان دارد. اما نگرش فلسالالالفی این اسالالالناد در هبردرسالالالید تا ضالالالمن بیان اهدا  کلی، را

خصالوی نوع توجه به جایگاه انسالان، هد  او از خلقت و راه رسالیدن به این اهدا  که نقطٔه توجه فلسالفٔه اگزیسالتانسالیالیسالم  

مکتب، انسالان اصالیل یگانه اسالت و اسالت که در این  اسالت، چگونه اسالت  دلیل توجه ما به فلسالفٔه اگزیسالتانسالیالیسالم این

شود  وپرورش باعث پایین آوردن ارزش انسانی میتوان او را با دیگری عود کرد. اهمیت ندادن به این مسالله در آموزشنمی

گیرد که محتوای آن آزادانه فرا گرفته شالالود و . از نظر هایدگر، تربیت آنگاه به درسالالتی صالالورت می(۱۳۵۸)نقیب زاده جاللی,  

وپرورش را فراموش کردن  ترین عیب آموزش . یاسپرس نیز بزر (۱۳۸۱)ثابت,   انجامداگر بر بنیاد سلطه باشد به شکست می

با توجه به   (۱۳۵۸)نقیب زاده جاللی,  داند.ترین کار آن را سالالالاختن بنای عظیم انسالالالانیت میانسالالالان و ارج و قرب او و بزر 

 
   Roja_heidarnezhad@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مازندران  1

  hsheidari@gmail.comانشگاه مازندران دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی،د 2
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وپرورش بر اسالالاس نظام فلسالالفی و ایدئولوژیکی از یک سالالو و اهمیت توجه به اهمیت تدوین اسالالناد باالدسالالتی نظام آموزش

سوی دیگر این پژوهش با هد  بررسی نوع نگرش به انسان، تربیت   انسالان که نقطٔه توجه فلسالفٔه اگزیسالتانسالیالیسالم اسالت، از

وپرورش کشالورمان و مقایسالٔه آن با نگرش فیلسالوفان اگزیسالتانسالیالیسالم به انسالان و و جایگاه او در سالند تحول بنیادین آموزش

 غایت او انجام گرفت.  

 اگزیستانسیالیسم، تربیت، سند تحول بنیادین، اصالحات، ایران   کلیدوانه:

های حاصل از بررسی مبانی سند در این پژوهش از روش توصالیفی تحلیلی اسالتفاده شالده اسالت. بدین صالورت که یافته  روش:

تر صالهوپرورش در رابطه با هد  پژوهشالی جمع آوری شالده و سالپس انتخاب، متمرکز و به صالورت خالتحول بنیادین آموزش

ها بندی با اصالول فلسالفه اگزیسالتانسالیالیسالم مورد مقایساله قرار گرفته و روابط میان آن ها بعد از طبقهتنظیم گردید. این یافته

گیری حاصالل  ای از شالواهد و ایجاد روابط منطقی میان مطالب فوق نتیجهمورد بررسالی قرار گرفت. در نهایت بر اسالاس زنجیره

 شد.  

شالالالنالاختی،  ی سالالالنالد تحول نشالالالان داد کاله در سالالالنالد تحول بنیالادین انسالالالان در پنج بخش هسالالالتیبررسالالالی مبالان  هگا:یگافتگه

دهندٔه اهمیت شالناسالی مورد توجه قرار گرفته اسالت. این توجه نشالان شالناختی و دینشالناختی، ارزششالناختی، معرفتانسالان 

توان  طور خالصاله میای دارد که بهباشالد. هر یک از این مبانی فلسالفی در سالند معنای ویژهمبانی فلسالفی در تدوین اسالناد می

 جهان و نهایت تمام بینی اسالالمی بهشالناسالی توصالیف خداوند در جهان این گونه بیان داشالت که: منظور از هسالتی
ٔ
عنوان مبدا

شالناسالی بیان واقعیات دربارٔه وجود انسالان باشالد. مراد از انسالان موجودات و دیگر عناصالر هسالتی که همه فناشالدنی هسالتند می

های آن است که در نهایت برای رسیدن انسان  های انسان و محدودیتم آن با توجه به معار  اسالمی، توجه به تواناییو تعلی

ها بر حرکت او به باشالد. عالوه بر این از نظر این مبنا انسالان موجودی اجتماعی اسالت که اجتماع و سالنتبه کمال ضالروری می

های توصالیفی تبیینی در خصالوی شالناخت آدمی و حدود و بخشالی از گزارش  شالناسالیگذارند. در معرفتسالوی کمال تأثیر می

 ها اسالت که شالناسالی، بحث بر سالر ماهیت ارزشث ور آن اسالت. در ارزش
 
از حوزٔه فلسالفه اخالق با رویکرد اسالالمی گرفته  عموما

رسیدن به قرب الهی است.  ها باشالد. در این مبنا هد  و غایت اصاللی تمامی ارزششالده و بیشالتر تمرکز آن بر حیات طیبه می

مبانی نظری )پردازد  شالالناسالالی به مباحری دربارٔه دین و نسالالبتی که انسالالان با آن دارد، نحؤه فهم دین و قلمرو دین میدر دین

 .(۱۳۹۰،وتربیت رسمی و عمومیتحول بنیادین در نظام تعلیم

ای اسالت مقایسالٔه اصالول فلسالفی سالند تحول با فلسالفٔه اگزیسالتانسالیالیم نشالان داد که در فلسالفٔه وجودی، هر انسالان، انسالان ویژه

. در مبانی (۱۳۹۳نژاد,  حیدری، حسالین)صالفارهای کلی انسالان برای همه تصالویری ثابت ارائه داد توان با اتکا به ویژگیو نمی

باشالد. زیرا در سالند تحول خط ین مکتب میسالند تحول هم به این نکته اشالاره شالده اسالت؛ اما نه آنگونه که مدنظر فیلسالوفان ا

گر  یرکهمشالالی واحد برای نظام آموزشالالی تدوین گردیده اسالالت که بایسالالتی از آن اصالالول پیروی شالالود در حالی که از منظر کی
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هسالتی انسالان بیش از آن اسالت که بتوان به کمک نظامی از اندیشاله به حقیقت آن پی برد. در فلسالفٔه وجودی تربیت بایسالتی 

 .(۱۳۸۱)ثابت, ترین ایده در این فلسفه استو آزادی انتخاب تأکید نماید که این خود بنیادیبر آگاهی 

باشالد. بر این ترین هد  تربیت اگزیسالتانسالیالیسالتی تحقق و پرورش انسالان آزاد در انتخاب مینکتٔه دیگر این اسالت که اصاللی

ای رشالد آگاهی، احترام به آزادی و شالکوفا شالدن نیروی انتخاب، نظام آموزشالی باید سالبب برانگیختن شالوق آدمی به اسالاس بر 

. این نکته در مبانی نظری سالالند نیز بیان گردیده اسالالت و انسالالان را (۱۳۹۰)زارع,  خود شالالدن و به خود آمدن را محیا سالالازد 

از آزادی،   موجودی آزاد و دارای قدرت انتخاب دانسالالته اسالالت که باید آزادی وی مدنظر قرار گیرد. اما در فلسالالفٔه وجودی مراد

شالود. انسالان به آزادی بدون محدویت و به گفتٔه هایدگر بیرون جهیدن انسالان اسالت که سالبب تمایز او از سالایر موجوادت می

 .(۱۳۹۱)خندان,  پیماید را می existenzکمک آزادی و انتخاب است که راه شکوفایی و کمال نهایی یا همان 

در مبانی سالالند، هد  نهایی انسالالان رسالالیدن به قرب الهی اسالالت و تربیت باید در جهت میسالالر سالالاختن این امر همت نماید  

ن مکتب وجودی معتقدند  . در حالی که فیلسوفا(۱۳۹۰،وتربیت رسمی و عمومیمبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم)

. در تمامی مباحث (۱۳۸۰)جرالد, داردکه انسالان سالرنوشالت مقدری ندارد و این خود اوسالت که به سالمت خودش گام برمی

اما در فلسالفٔه وجودی دین و تربیت دینی به   دینی اسالت.  کامال  یابد و تربیت  های دینی تربیت میسالند، انسالان بر اسالاس آموزه

 دهد.آموز  قرار میهای خود را بر بنیاد انتخاب آزاد دانشاین گونه وجود ندارد و نظام تربیتی تمامی فعالیت

سری از اصول  های ما حاکی از آنست که اگرچه سند تحول بنیادین با فلسفٔه اگزیستانسیالیستی در یکیافته :گیرینتیجه

هایی دارند اما در چیسالالتی و غایت هریک از این مبانی اختالفاتی نیز دارند. اگر مبنا را بر تدوین  و مبانی کلی با هم شالالباهت

های افراد های این فیلسالوفان قراردهیم بایسالتی در میزان توجه به آزادی، انتخاب و شالکوفایی اسالتعدادسالند بر اسالاس آموزه

شالالده برای دسالالتیابی به اهدا ، تخصالالصالالی شالالدن و های از قبل تعیینوه بر این از معین کردن شالالیوهتجدید نظر کنیم. عال

وپرورش را از هد  نهایی آن منحر   ریزی دقیق پرهیز کرد؛ چرا که موجب پایین آوردن ارزش انسالانی گشالته و آموزشبرنامه

 گرداند.  می

 منابع:

فلسالفه هسالتی. پژوهشالنامه علوم انسالانی و اجتماعی )دانشالگاه مازندران(,   (. انسالان، آزادی و تربیت در۱۳۸۱ثابت, ح. ی. )

(۶  .) 

 (. مکاتب فلسفی و آرا تربیتی.۱۳۸۰جرالد ال.گوتس. ترجمه محمدجعفر پاک سرشت. )

 (. ۲ی هستی شناختی, )هاپژوهش(. کارل یاسپرس و نگاه وجودی به علیت.  ۱۳۹۱خندان, ع. ا. )

 .  ۱۳۱–۱۲۶(,  ۵۱های اگزیستانس. کتاب ماه فلسفه, )(. دربارٔه فلسفه۱۳۹۰محمد. )زارع,  



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

642 
 

(. رویکردهای عدالت آموزشالالی )نگاهی به جایگاه عدالت آموزشالالی در سالالند  ۱۳۹۳رزا. )نژاد,  حجت, حسالالینحیدری,  صالالفار

 .  ۷۲–۴۹(, ۷وتربیت, )وپرورش ایران(. پژوهش نامه مبانی تعلیمتحول بنیادین نظام آموزش

 .۲۸ی اسالمی و غربی(, هادانشگاه(. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, )مدارس و ۱۳۷۹کریم. )مجتهد،

(. بررسالالی مبانی تربیتی حیات طیبه در سالالند چشالالم انداز تحول ۱۳۹۶احمدعلی. )ابری,  سالالیدمحمد, فروغیمحمدزاده,  

 .  ۱۱–۱(,  ۵۲سی, ))سند ملی برنامه درسی( با دید انتقادی. پژوهش در برنامه ریزی در 

 وپرورش.  (. نگاهی به فلسفه آموزش۱۳۵۸نقیب زاده جاللی، میرعبدالحسین. )
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 درسی مطالعات اجتماعی ایرانهای نظریٔه انتقادی در اصالح برنامهقابلیت

 1معصومه رمضانی فینی

 چکیده:

موجود در نظریٔه انتقادی مکتب فرانکفورت به منظور اصالالح برنامٔه درسالی  هایها و قابلیتهد  از این مقاله بررسالی امکان 

های  مطالعات اجتماعی اسالالالت. برای این منظور از روش اسالالالتنتاجی بهره گرفته شالالالده اسالالالت و با بررسالالالی و تحلیل دیدگاه

حاکی از آن اسالت که نظریٔه های آن برای برنامٔه مطالعات اجتماعی اسالتنتاج شالده اسالت. نتایج پردازان انتقادی داللتنظریه

گری اجتمالاعی، نقالد گری اجتمالاعی، رشالالالد کنشتوانالد در حوزٔه رشالالالد آگالاهی اجتمالاعی، پرورش روحیاله مطالالبالهانتقالادی می

های هویتی پذیری اجتماعی، تقویت روحیه کاوشالالگری اجتماعی، پذیرش الیهمناسالالبات راکد اجتماعی، رشالالد مسالالالولیت

 به بهبود وضعیت برنامٔه درسی مطالعات اجتماعی بیانجامد. بخشی اجتماعی اجتماعی، و رهایی

گری، پالذیری، کنشنظریالٔه انتقالادی، برنالامالٔه درسالالالی، برنالامالٔه درسالالالی مطالالعالات اجتمالاعی، مسالالالالولیالتوانگگان کلیگدی:  

 بخشی، نقد اجتماعیبخشی، رهاییآگاهی

 مقدمه

تقریبا  رغم اینکه  دهد. از جمله علیهایی را نشان مییهای اخالقی و اجتماعی رایج در میان مردم ایران کاستبررسی ویژگی

و پذیری  کنند، اما میزان مسالالالولیتهای تربیتی تحقق شالالهروند مسالالالول و آگاه را جزا اهدا  خود بیان میتمامی سالالیسالالتم

رایط ویژه ویژه در شال(. این امر به۱۳۹۴دهد )فراسالتخواه، گری اجتماعی افراد وضالعیت چندان مطلوبی را نمایش نمیکنش

رود افراد پیگیر حقوق فردی و اجتماعی باشالند و مسالالولیت  یابد. جایی که انتظار میهای فردی و اجتماعی نمود میو بحران 

 اجتماعی خود را ایفا نمایند، برعکس شاهد شانه خالی کردن و ناامیدی اجتماعی هستیم.  

کشالوری  ( معتقد اسالت ایران ۱۳۹۰خواند و زیباکالم)ال فقیر میزده و در عین ح( ایران را کشالوری مصالر ۱۳۹۴فراسالتخواه )

ها و رسالانهسالازی شالده اسالت.  راحتی م لوب تبلی ات و تجاریداری اسالت که بههای سالرمایهزده و درگیر تعامالت نظاممصالر 

در افراد ایجاد  ه خرید را ای از کاالها حس نیاز کاذب و گرایش بهای تجاری و به نمایش کشیدن تنوع گستردهبا اشاعٔه آگهی

میان ایرانیان  داری همچون خودخواهی و سالودجویی در های سالرمایهنمایند. همچنین نمودهایی از اخالق رایج در نظاممی

برخی هالای اجتمالاعی همچون سالالالیالل و زلزلاله و صالالالف کشالالالیالدن برای خریالد  رواج دارد. حری و سالالالودجویی فردی در بحران 

شالرایط ها در بازار کاهش یافته و دچار اختالل شالده اسالت، گواهی بر این مدعا اسالت. در این آن   کاالهایی که به دالیلی عرضاله

نامطلوب  وسالویی  های تجاری به سالمتهای افراد متأثر از فوج عظیم تبلی ات و آگهیها و انتخابشالود که اولویتمالحظه می

(  ۱۳۹۳اورمیانه در اسالتفاده از لوازم آرایش )رضالوانی،  کشالیده شالده اسالت. جایگاه هفتم ایران در جهان و جایگاه دوم در خ

کند که بیشالالالترین دارایی خمینی اعالم میکننده در این زمینه اسالالالت. سالالالرپرسالالالت کمیتٔه امداد امامیکی از مسالالالائل نگران 
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تاسالف  (. و این موضالوع حیرت، ۱۳۹۲رغم فقر اقتصالادی ایشالان، لوازم آرایش اسالت)جام جم سالرا،دخترانع تحت پوشالش، علی

 برانگیز است. تأملو  

زندگی و شالده با محور نظام آموزشالی اسالت؛ افرادی ناتوان از انتقال معرفت کسالببعدی و دانشهای تکمسالالله دیگر خروجی

 راستا زیباکالمآیند. در این  ی ادراکی عمیق به نظر میهامهارتهایی متحرک و فاقد  کاربرد دانش در عمل که همچون کتاب

نیز معتقد  (  ۱۳۹۴آموزان  با شالکسالت مواجه شالده اسالت. کریمی)( معتقد اسالت نظام آموزشالی ایران در تربیت دانش۱۳۹۰)

همواره در وتربیت های تعلیمزا بوده اسالت. این در حالی اسالت که نظاماسالت که تربیت در مدارس ما بیش از هر چیز آسالیب

بردارند. در این ش نسالل فرهیخته گامی در جهت بهبود شالرایط اجتماع های اجتماعی و پرورصالدد هسالتند تا با حفظ ارزش

موضالالوعات و مفاهیم  سالالازی افراد برای زندگی اجتماعی رسالالالت خاصالالی دارد. زیرا راسالالتا درس تعلیمات اجتماعی در آماده

بوده و نقشالی اسالاسالی  آموزان  مرتبط  طور مسالتقیم با زندگی اجتماعی و فردی دانشاسالاسالی در حوزٔه مطالعات اجتماعی به

نماید  ایفا می  ۲۱قرن در پرورش شالهروندان مسالالول و آگاه و فرهیخته برای زندگی در دنیای در حال رشالد و تحول مداوم در  

با مسالالائل اجتماعی  (. همچنین درس مطالعات اجتماعی به واسالالطٔه ارتباط مسالالتقیمی که  ۱۳۸۵وپرورش،  )وزارت آموزش

 آموزان  فراهم نماید.  هت رشد و اعتالی دانشتواند فضای مناسبی جدارد می

اسالاسی هایی  ها و کاسالتیاما بررسالی وضالعیت درس مطالعات اجتماعی در ایران بیانگر نامطلوب بودن شالرایط موجود و ضالعف

کردند تهران اذعان   ۱۳( صالورت گرفته اسالت معلمان علوم اجتماعی منطقه  ۱۳۹۴اسالت. در پژوهشالی که توسالط اردوخانی)

کنند  میآموزان را تشالویق نمایند و مشالاوران دانشیران مدارس درس علوم اجتماعی را جزا دروس غیرمهم قلمداد میکه مد

 هایمؤلفه اسالاس بر متوسالطه اول دورٔه  اجتماعی علوم کتب محتوای اتحلیل  که نمره قبولی برای این درس کافی اسالت.

گرفته و از های شالالهروندی در سالالطن دانش مد نظر قرار ( نیز بیانگر این اسالالت که مؤلفه۱۳۹۵شالالهروندی  )سالالعدی، تربیت

اجتماعی  های مهارتی غفلت شالالده اسالالت. همچنین ابررسالالی چگونگی طرح عدالت اجتماعی در برنامٔه درسالالی علوم  مؤلفه

برخورداری ت اجتماعی دورٔه متوسالطه در ایران از نظر دهد که کتاب مطالعا( نشالان می۱۳۸۹دورٔه متوسالطه ایران  )مرادی،

 های موجود  های عدالت اجتماعی در وضالالعیت مطلوبی نیسالالت و مؤلفهاز مؤلفه
 
سالالطوح در سالالطن شالالناختی هسالالتند و   غالبا

ماعی  اجتهای مطالعات های تفکر انتقادی در کتابنگرشی و مهارتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از جهت وجود مؤلفه

شالالناختی های دانشالالی و های تفکر به حیطهها و محدود بودن مؤلفهبیانگر ضالالعف توجه نسالالبت به این مؤلفه  هاپژوهشنیز  

دهد  ها نشالان می(. نتیجٔه این بررسالی۱۳۹۴. احمدزاده،۱۳۹۱. پیروی،۱۳۹۰. وهابی،۱۳۸۸. طاهری،۱۳۸۸اسالت)یزدی،

 ایران تقریبا در تمام سطوح و در تمام ابعاد وجود دارد. که ضعف در حوزه مطالعات اجتماعی در نظام تربیتی

میان  های متنوعی شالده اسالت. در این ها برای بهبود شالرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع منجر به ظهور و بروز دیدگاهتالش 

و مواجهه با متفکران انتقادی با توصالالیف وضالالعیت جوامع، راه رهایی بشالالر از سالاللطه و تحقق شالالادکامی اجتماع را شالالناخت  

عنوان فرهنس و با ابزار رسالانه  دانند. ایشالان معتقدند صالاحبان قدرت و ساللطه، تحتعوامل بازدارنده خردورزی در جامعه می

کنند که امکان هرگونه تخطی را سالاللب نموده و با مشالالروعیت  های ان را چنان به توده مردم غالب میایدئولوژی و برسالالاخته

گیرند. صالالنعت نوع انسالالان را در قالب  کنترل زندگی وی را دسالالت می  کندمینسالالان را برده خود بخشالالیدن به تولیداتی که ا



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

645 
 

تکنولوژی  بیند که قرار اسالت بسالته به وضالعیت مورد نظر برای رشالد طبیعت یا تمدن، زندگی و  کنندگانی میکارگران و مصالر 

 ارائه کردهای که عقل ساللیم جامعه صالنعتی هی عقالنیو ایدئولوژی یا شالانس به کار گرفته شالوند. افرادی که باید با سالازماند

ای که گونهشالود. به ها ترسالیم میاسالت منطبق گردند و در تمام این مسالیر رویای آزادی انتخاب و رهایی از سالیسالتم برای آن 

(.  ۲۰۰۲،جفکات، ترجمه  ۱۹۸۷مانند)هورکهایمر و آدورنو،  هرگز متوجه شالیاشالدگی خود نیسالتند و همچنان ابژه باقی می

از تأثیر و تأثرات در ی اجتماعی در صدد آشکار ساختن و نقد این دسته هاپژوهشمتفکران نظریٔه انتقادی با تأسیس مؤسسه  

بخشالالی در آگاهیبخشالالی، سالاللطٔه فرهنس، نقد رسالالانه و ها با تأکید بر عباراتی چون آگاهیفرایندهای اجتماعی بودند. آن 

 ت به وضعیت اجتماعی خود آگاه، حساس و منتقد سازند.صدد بودند افراد اجتماع را نسب

شالود که با توجه به شالرایط اخالقی و اجتماعی حاکم بر جامعه ایران و ضالعف نظام تربیتی در حل حال این پرسالش مطرح می

ی درسالالالی مطالعات اجتماعی برای رشالالالد اخالقی و اجتماعی افراد، چه اصالالالالحاتاین مشالالالکالت و از سالالالویی جایگاه برنامه

تواند به هایی دارد  و چگونه میتواند به بهبود وضالالالعیت اجتماعی منجر شالالالود  نظریٔه انتقادی در این زمینه چه قابلیتمی

 و بهبود برنامٔه درسی مطالعات اجتماعی منجر شود اصالح 

 نظریٔه انتقادی مکتب فرانکفورت

و فلیکس  های پوالک، هورکهایمر  با تالش  ۱۹۲۳عنوان نماد سازمانی مکتب فرانکفورت در های اجتماعی بهفعالیت  مؤسسهٔ 

سالالرپرسالالت  اش بهره گرفت تأسالالیس شالالد. هد  مؤسالالسالاله همان طور که در یادبود وایل که برای این کار از ثروت خانوادگی

(. در ۱۹۸۳بود)بیویرلی،  فهم زندگی اجتماعی در غایت آن   دانشالگاه فرانکفورت توسالط وایل اشالاره شالد رسالیدن به دانش و

نیچه، فروید، وبر و لوکاس.  ها دخیل هسالالالتند؛ کانت، مارکس، هگل، ای از ایدهگیری نظریٔه انتقادی دامنٔه گسالالالتردهشالالالکل

یخی و مالدرنیسالالالم و تالارآلیسالالالم آلمالانی گرفتاله تالا مالاتریالالیسالالالم  هالای مالدرن از ایالدهنظریالٔه انتقالادی بالازتالاب ترکیبی از دیالدگالاه

توان تحت یک تعریف واحد ها را اسالاسالا نمیپردازان انتقادی و فعالیت آن (. بنابراین نظریه۲۰۰۸گری اسالت)را ،تحلیلروان 

ها مفهوم مارکس از نقطٔه مشالالترک همٔه آن ها کار خود را از کانت آغاز کرده بودند و برخی دیگر از هگل.  قرار داد. برخی از آن 

هایی اساسی در مارکسیسم وجود داشت که (. اگرچه دیدگاه۱۳۹۲جریان نقادی از اقتصاد سیاسی بود)احمدی، انتقادی و

توانالد نیروی مالادی برای ت ییرات  اعضالالالای مکتالب بالا این ایالدٔه مالارکس کاله طبقالٔه کالارگر می  در مخالالفالت بالا مکتالب فرانکفورت بود.

ن مخالفت فقدان آشکار آگاهی انقالبی در طبقٔه کارگر بود. همچنین  مخالفت کردند. یکی از دالیل ایبزر  اجتماعی باشالد،  

مخالالف بود و معتقالد بودنالد کاله ااینکاله نظریالٔه انتقالادی    کنالدمیمالارکس کاله طبقالٔه کالارگر منالافع جهالانی را بیالان  مکتالب این ادعالای 

، ترجماله  ۱۹۸۷،  هالا یالا احسالالالاسالالالات یالک طبقالٔه خالای بالاشالالالد اشالالالتبالاه اسالالالت )هورکهالایمر و آدورنودهی ایالدهشالالالامالل شالالالکالل

(. زمانی که عدم کفایت این مدل برای تحلیل جامعه معاصالر آشالکار گردید، مکتب فرانکفورت توجه ۲۱۴ی،  ۲۰۰۲جفکات،

مقوالت مارکسالیسالتی سالنتی مرل تقسالیم کار، سالاختار طبقه، و نظریٔه ارزش عمل ت ییر داد و تمرکز خود را بر بررسالی خود را از 

 ت ییر اجتماعی رادیکال و نقد فرهنس قرار داد. شناختی در مسیرموانع روان 

اعضالالالای  هایی که گرایی اجتماعی تالوریک اسالالالت. همٔه توصالالالیفپردازان مکتب فرانکفورت منفینقطٔه مشالالالترک همٔه نظریه

کنند با همین عبارت کلی مرتبط اسالالالت. برای مرال هورکهایمر از سالالالازمان غیرعقالنی  مکتب از شالالالرایط اجتماعی ارائه می
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بعالدی و تسالالالاهالل  برد و مالارکوزه مفالاهیمی چون جالامعاله تالکشالالالده نالام می. آدورنو از جهالان مالدیریالتکنالدمیصالالالحبالت  معاله  جالا

)اونت،  کندمیمطرح  نماید و نهایتا هابرماس فرمول اسالالالتعمار کردن زیسالالالت حیات اجتماعی را کننده را طرح میسالالالرکوب

دیدگاه خود را دربارٔه معرفت،  کوشند تا  قدرت در جوامع می  پردازان انتقادی معتقدند ارباب(. نظریه۳۳۹- ۳۳۸،صص۲۰۰۴

تحمیل کنند. ابزارهای مهم قدرت  تحصیالت، برنامٔه درسی، و تدریس به کسانی که فاقد قدرت سیاسی و اقتصادی هستند  

معٔه پسالامدرن  شالوند. در جاکار گرفته میشالامل اسالناد معتبر یا متون درسالی اسالت که برای مشالروعیت بخشالیدن به ساللطه به 

های الکترونیکی  اند و پیامسالیاسالی مساللطیافتٔه جامعه را کنترل کرده بر احزاب مهم  معاصالر صالاحبان قدرت بخش سالازمان 

نظریٔه انتقادی به دنبال ایجاد بینشالالالی در افراد اسالالالت تا بر (.  ۴۸۴، ی۱۳۸۹کنند)گوتک،های گروهی را تنظیم میرسالالالانه

اسالتبدادی را درک کند. بنابراین نظریٔه انتقادی نه تنها شالامل  تیسالم و سالاختارهای سالیاسالی  های مت یر دگمااسالاس آن پویایی

گاه  اهدا  تفکر انتقادی )مناظرٔه مسالالالتدل و تعمق( اسالالالت،   همچنین بازتاب فرایند یادگیری برای عمل به نظریه در معنی آ

پردازان مکتب  (. نظریه۲۰۰۸باشالالد)را ،ت، میجامعه متصالالل کرده اسالالشالالدن از قید و بندهای مت یر فرد که هویت او را به 

های اجتماع به کار گرفتند تا راهی برای رهایی انسان از این مسائل ضعففرانکفورت تمام هّم خود را در راستای نشان دادن 

 ایجاد گردد. 

نظریالٔه انتقالادی ریمونالدگس در کتالاب امفهوم یالک نظریالٔه انتقالادی: هالابرمالاس و مکتالب فرانکفورت  دربالارٔه فصالالالل مشالالالترک  

هسالتند و های انتقادی اندیشالگران مکتب فرانکفورت دارای مواضالع خاصالی همچون راهنمای کنش انسالانی  گوید نظریهمی

ای ماهوی  گونهها به هدفشالان ایجاد روشالنگری در افراد اسالت تا متوجه شالوند که منافع راسالتینشالان کدام اسالت. این نظریه

انتقالادی در صالالالدد (. نظریالٔه  ۱۱۷-۱۱۶، ی۱۳۷۶دهنالد)احمالدی،از اجبالارهالا نجالات میبخش هسالالالتنالد یعنی افراد را  رهالایی

سالیاسالی، اقتصالادی و هاسالت. برای این منظور اسالتبداد و فشالارهای آشالکار سالاختن فشالارها و اجبارها و رها کردن افراد از آن 

 :کندمیها را تبیین اجتماعی و چگونگی فعالیت آن 

 انگاره زیر است:نگر نسبت به بررسی استبدادگرایی است که شامل چهار ی و کلانظریٔه انتقادی رویکردی تأمل

های فرد و جهت ها و ارزشفعالیتهای فرد را با رابطه درونی بین نظریٔه اجتماعی انتقادی بعد بازتابنده یک نظریه یا ایده  .۱

نگرد. دانش ای اسالت که فرد به اطرافش میدهد و زاویهرا شالکل میگیرد. ایدئولوژی ترجیحات فرد ایدئولوژیکی او در بر می

نگر اسالت و گیرند. نظریه از این جهت هم کلکسالب دانش توسالط شالرایط تاریخی و اجتماعی شالکل میمشالخص و ابزارهای 

  سالالیاسالالی اجتماعی اسالالت. خود بازتابندههای هم کاربردی. زیرا به دنبال بررسالالی پیدایش اجتماعی حقایق و ظهور گرایش

دهند. از این منظر نظریٔه هایی که محتوای این حقایق را شالالکل میهای اجتماعی و موقعیتبودن یعنی آگاه بودن از ریشالاله

های اجتماعی  پدیدههای قیاسی، استقرایی و تجربی برای هویت بخشیدن به  پازیتیویسم یعنی کاربرد روشانتقادی مخالف 

نظری و عملی ما حضالور دارند و در پراکسالیس دانش های اجتماعی در ذات ادراک  پردازان انتقادی ارزشاسالت. برای نظریه

 اجتماعی ما تداوم دارند.

تالش برای توصیف این است که ثباتی ساختارهای سیاسی تمرکز دارد. نظریٔه انتقادی در نظریٔه انتقادی اجتماعی بر بی  .۲

پایداری سالاختارهای سالیاسالی و اقتصادی را پرورش دهد. مارکس و  ک تواند در چگونه قدرت سالیاسالی و کنترل ایدئولوژیک می
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گراناله کالاپیتالالیسالالالم جهالت تربیالت ارتبالاط بین شالالالیاشالالالدگی و هالای سالالالرکوبفرانکفورتی بر فعالالیالتپردازان  لوکالاس و نظریاله

جامعه را مطرح  اجتماعی  اسالالتبدادگرایی تمرکز دارند. نظریٔه انتقادی غلط بودن سالالاختارهای سالالیاسالالی در ارتباط با شالالرایط 

دهندٔه نظر هورکهایمر چنین دگماتیسالالالمی نشالالالان دهد. از و از این طریق دگماتیسالالالم این سالالالاختارها را نشالالالان می  کندمی

های طبیعی برای سالاللطه و سالالرکوب اسالالتفاده  و اینکه چرا برخی از نشالالانهخواسالالت نوع بشالالر برای سالاللطه بر طبیعت اسالالت 

 کنند.می

اجتماعی تولید ریشه روابط سیاسیهای اخالقی و ای واگرا است که در دغدغهرویکرد بین رشتهنظریٔه اجتماعی انتقادی   .۳

دهد،  گیرد. شرایطی که ادعاهای دانشی ما را شکل میشکل میدارد. مسالولیت اخالقی فرد توسط شرایط اجتماعی ت ییر  

 گیرد.فرد میادعاهای اخالقی ما را پیشتنش بین ت ییر اجتماعی و 

هالای  هالا و نقشالالالهمالدلنظریالٔه اجتمالاعی انتقالادی تحلیالل نهالایی از واقعیالت اجتمالاعی اسالالالت. نظریالٔه انتقالادی اجتمالاعی بالا    .۴

المللی یالا  هالای مت یر بینتصالالالویری بزر  از طرحشالالالنالاختی جالامعاله، راهنمالایی برای واقعیالت اجتمالاعی اسالالالت. این نظریاله  

المللی  هالای اجتمالاعی بینجویالاناله جنبشهالای برتریشالالالامالل تالشاصالالاللی آن  کاله اشالالالکالال   کنالدمیهالای جهالانی فراهم  حوزه

 (.xvi-xvii، ی   ۲۰۰۸است )را ،

اسالت که شالناختی آن  سالازد اهدا  و موضالوعات روشهای فوق آنچه که اسالاسالا مکتب فرانکفورت را متمایز میعالوه بر ویژگی

پازیتیویسالم علمی گیری مکتب فرانکفورت بیشالتر فلسالفی بود تا حاصالل نقد و بررسالی دسالتاوردهای علوم تجربی اسالت. جهت

پردازان انتقادی پازیتیویسالم را شالتر تأکید داشالت تا جبر اقتصالادی. نظریهو بر اهمیت نقش عوامل فرهنگی و نقد اجتماعی بی

آن که عمدتا در خدمت توصالالیف و تایید دانند و در مخالفت با ابزاری صالالر  برای ایجاد نظام سالاللطه و نظارت تکنولوژیک می

(. نظریٔه انتقادی هم از ۵۲-۴۹،ی ۱۳۸۳کنند)نوذری،میوضالالع موجود اسالالت تفکر آرمانی جامعه یا وضالالع مطلوب را ارائه 

ها و دیدگاه هورکهایمر و هم از نظر همکاران او در انجمن به معنای توضالین دقیق و نیز نفی شالرایط اسالترمار و ساللطٔه اندیشاله

کشالی باشالد. در عین حال این اش بر رد نظام بهرههای تجربی همراه شالود و تکیهباورهای نادرسالت بود. توضالیحی که با داده

های خود را در خود اندیشالنده باشالد یعنی هم موقعیت خود را بشالناسالد و توضالین دهد و هم توانمندید بازتابی یا بهنظریه بای

پردازان مکتب فرانکفورت میان موضالالوعات علمی و موضالالوعات  (. نظریه۱۱۹، ی۱۳۷۶جهت رهایی روشالالن کند)احمدی،

 گیرند.  ا برای تحلیل و بررسی مسائل در نظر میشوند و بر این اساس رویکرد متفاوتی ر تمایز قائل میاجتماعی 

دهد و تفاوت آن را با آنچه بر اسالاس هدفش باید باشالد آشالکار نظریٔه انتقادی وضالعیت فعلی یک مؤسالساله یا نهاد را نشالان می

نقالد درونی   شالالالود.. به فراینالد مواجه کردن یک پدیده با واقعیتش که در تقالابل با هدفش قرار دارد نقالد درونی گفتاله میکنالدمی

(. نحؤه عملکرد نظریٔه انتقادی به این ترتیب اسالالت که نهادهای ۲۸۰-۲۷۹، ی۱۳۸۷جوهرٔه نظریٔه انتقادی اسالالت)شالالرت،

برند وجود  شالالالان و وضالالالعیت عملی که در آن به سالالالر میاجتماعی اعمال یا در واقع افراد را با اختالفی که میان هد  درونی

 کنند.دارد، رودررو می

. این عمل در تقابل کندمیب نظریٔه انتقادی یک پدیده را براسالاس معیار و تعریف درونی آن پدیده از خودش نقد  به این ترتی 

کننالد بالایالد بالاشالالالد نقالد هالا فکر میای از افراد یالک پالدیالده را براسالالالاس آنچاله آن بالا نقالد بیرونی اسالالالت کاله در آن فرد یالا مجموعاله
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ا  و اختال  میالان هد  درونی و واقعیالت بیرونی یک پدیده  (. فراینالد آشالالالکالار کردن شالالالکال۲۸۰، ی۱۳۸۷کننالد)شالالالرت،می

هالا، باله جلو رانالدن جالامعاله در دهالد. هالد  نظریالٔه انتقالادی از پرده برگرفتن از این شالالالکالا بنیالان نظریالٔه انتقالادی را تشالالالکیالل می

کنیم تأمل ندگی میای که در آن ز جهت رهایی و روشالنگری اسالت. قصالد دارد به ما کمک کند تا به نحو انتقادی دربارٔه جامعه

ها را آشالالکار کنیم. با پیدایش نظریٔه انتقادی، های عدم عقالنیت از جمله توهمات، ریاکاری یا ایدئولوژیکنیم و تمام شالالکل

گیرد: اطالع از شالالکا  میان هد   های اجتماعی اطرافمان شالالکل میبخشالالی و آگاهی از ماهیت واقعی پدیدهعمل رهایی

شالالود تا نهادها و اعمالشالالان را با اهدا   مل هسالالت، بدین ترتیب این مجال برای افراد فراهم میجهان اجتماعی و آنچه در ع

 (.۲۸۱،ی۱۳۸۷شان تطبیق دهند )شرت،درونی

هالای نظریالٔه انتقالادی در نظالام  گیری از قالابلیالتهالد  از انجالام این پژوهش اصالالالالح برنالامالٔه درسالالالی مطالالعالات اجتمالاعی بالا بهره

های اجتماعی  جتماعی ظرفیت باالیی جهت پرورش شالالهروندانی دارد که به بهبود وضالالعیتتربیتی اسالالت. درس مطالعات ا

برداری قرار نگرفته اسالالالت و درس مطالعات اجتماعی از دهد که این ظرفیت مورد بهرهنشالالالان می  هاپژوهشکمک کنند. اما 

 جایگاه مناسب و محتوای مطلوبی برخوردار نیست. 

های تفکر انتقالادی در کتالب مطالعات اجتماعی و راهنمای معلم پایٔه هفتم  به این ( در ابررسالالالی مؤلفاله۱۳۹۴)احمالدزاده

ها وجود دارد اما در مجموع توزیع آن نامناسالالب بوده و های تفکر انتقادی در این کتابیابد که اگرچه مؤلفهنتیجه دسالالت می

( نیز در ابررسالالالی جایگالاه ۱۳۹۳گذاری شالالالده اسالالالت. اکرامی)م ارزشها بسالالالیالار کها، سالالالایر آن به جز تعالداد کمی از مؤلفاله

. همچنین کندمیها را ضالالعیف ارزیابی های تفکر انتقادی در کتاب درسالالی پایٔه شالالشالالم ابتدایی  وضالالعیت این مؤلفهمؤلفه

مطالالعالات   هالای تفکر انتقالادی در برنالامالٔه درسالالالی( در پژوهشالالالی بالا عنوان اتحلیالل کّمی میزان توجاله باله مؤلفاله۱۳۹۱پیروی)

های علوم  درسالی و محتوای کتاباجتماعی دورٔه متوسالطه ایران  با اسالتفاده از روش تحلیل محتوا به بررسالی راهنمای برنامه

طور متوسالط، و درسالی بهاجتماعی دورٔه متوسالطه پرداخته اسالت. نتایج حاکی از آن اسالت که اهدا  مصالوب راهنماهای برنامه

 های تفکر انتقادی پرداخته است. ف به مؤلفههای درسی در حد ضعیمحتوای کتاب

ی تفکر هامهارتهای درسالالالی علوم اجتماعی دورٔه متوسالالالطه بر اسالالالاس  ( پس از اارزیابی محتوای کتاب۱۳۹۰وهابی )

که از یابد  وپرورش  به این نتیجه دسالت میریزی درسالی و دبیران علوم اجتماعی آموزشانتقادی از دیدگاه کارشالناسالان برنامه

ان دورٔه آموز دانشی تفکر انتقادی را در  هامهارتهای علوم اجتماعی ریزی درسالی محتوای کتاباه کارشالناسالان برنامهدیدگ

ان دورٔه آموز دانشی تفکر انتقالادی را در  هالامهالارتهالا  دهالد، در حالالی کاله از دیالدگالاه معلمالان، این کتالابمتوسالالالطاله رشالالالد می

 متوسطه رشد نمی دهد.

ی  هامهارتهای برنامٔه درسالالالی علوم اجتماعی مقطع متوسالالالطٔه ایران به منظور تعیین وضالالالعیت  اتحلیل محتوای کتاب

هالای علوم اجتمالاعی  پردازد کاله کتالاب( نیز باله ذکر این نکتاله می۱۳۸۸شالالالنالاختی مورد نیالاز در تفکر انتقالادی  توسالالالط یزدی)

نماید. بنابراین این تفکر انتقادی به صالالالورت سالالالطحی عمل میی شالالالناختی مورد نیاز در  هامهارتموجود، از حیث توجه به 

 محتوا ناکافی است و نیاز به بازبینی دارد. 
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( در ابررسالی برنامٔه درسالی علوم اجتماعی دورٔه راهنمایی بر اسالاس رویکرد انتقادی از دیدگاه دبیران  با ۱۳۸۸طاهری )

یی و همچنین توزیع پرسالشالنامه در میان دبیران دورٔه راهنمایی اسالتفاده از تحلیل محتوای کتب علوم اجتماعی دورٔه راهنما

که  کندمیاندیشالالی بیان  نگری، کاوشالالگری و جامعپذیری، عمقیپذیری، ریسالالکو با نظر داشالالتن عناصالالری چون انعطا 

قرار گرفته های درسی مورد توجه پذیری به میران کم و سایر عناصر به میزان متوسط در کتابپذیری و ریسکعناصالر انعطا 

 است.  

های اجتماعی که گیری از نظریٔه انتقادی در بهبود وضالعیتاین نوشالتار تالشالی اسالت در جهت شالناسالایی و امکان بهره

 مورد اشاره قرار گرفت.  

باشالالد. در این روش موضالالعی فلسالالفی انتخاب  روش مورد اسالالتفاده در این پژوهش، روش اسالالتنتاجی از نوع اشالالتقاقی می

(. در این پژوهش نیز  ۱۳۸۹شالالالود )بالاقری،وتربیالت طرح میرار گرفتاله و باله صالالالورت کالاربردی برای تعلیمگردد و مبنالا قمی

باشالد مورد بررسالی و تحلیل قرار گرفته و بر اسالاس آن  پردازان انتقادی که در کتب و منابع مرتبط موجود میهای نظریهدیدگاه

 ماعی استنتاج شده است. هایی برای اصالح و بهبود برنامٔه درسی مطالعات اجتداللت

 های ورود نظریٔه انتقادی به برنامه مطالعات اجتماعی:امکان

ها اطالعاتی برنامٔه درسالالی مطالعات اجتماعی دربارٔه نهادهای اجتماعی، وظایف و کارکرد آن   ایجاد آگاهی اجتماعی: •

آموزان  قرار دهد. عالوه بر این در این برنامه باید فرصالتی برای تحلیل و ارزیابی و نقد وضالعیت کنونی نهادها در اختیار دانش

د  نهالایی رویکرد انتقالادی یعنی ارزیابی وضالالالعیالت کنونی جامعاله در ها فراهم گردد: آنچاله دربارٔه هالدر قیالاس با هد  اولیالٔه آن 

های که نظام کندمیکنند در ورود به نظام تربیتی، فرد را به این مسیر هدایت ها مطرح میانطباق با هد  اولیه و اساسی آن 

معرفی نمایند و فرصت بررسی تربیتی باید در گام اول وظایف و کارکردهای نهادهای اجتماعی را جهت بررسی، تحلیل و نقد 

هالای آرمالانی و آموزان  قرار دهنالد. در گالامی فراتر نهالاد تربیتی بالایالد وضالالالعیالتچگونگی عملکرد نهالادهالا را در اختیالار دانش

آموز  قرار دهالد و بشالالالنالاسالالالانالد؛ اینکاله این نهالادهالا در بالدو امر باله چاله منظوری بنالا نهالاده هالای اجتمالاعی را پیش روی دانشآرمالان 

ای وپرورش سالویهها انجامیده اسالت چه بوده اسالت. انگرٔه انتقادی آموزشگیری آن های اولیه که به شالکلآلایدهاند و  شالده

طور کلی وپرورش و بالهپردازی در این بالاره اسالالالت کاله چگوناله آموزشگرایالاناله دارد و از این رو در پی نگرهتجویزی و حتی آرمالان 

های  (.مقایساله و تحلیل این وضالعیت۷۶، ی۱۳۸۵)مرجانی،   ی ارائه کند هایی دیگر برای وضالع کنونتواند روشزندگی می

سالازد. در تر سالاختن جامعه را فراهم میرفت از شالرایط موجود اجتماعی و عقالنیآرمانی با شالرایط کنونی اسالت که راه برون 

 ود. شواقع اگر تصویری آرمانی از اجتماع در ذهن فرد نباشد، ذهن انتقادی و نقد برانگیخته نمی

برنامٔه درسالالالی مطالعات اجتماعی مبتنی بر رویکرد انتقادی فرد را با مناسالالالبات   گری اجتماعی:تقویت روحیٔه مطالبه •

گردد: در گری میسالالالازد. رشالالالد این روحیه در فرد منجر به روحیٔه مطالبههای اجتماع آشالالالنا میاجتماعی و تعلقات و آرمان 

های علمی اسالت،  و منحصالر به حوزه  کندمیها را فاقد اهمیت تلقی  ماعی و آرمان مقابل رویکرد پازیتیویسالتی که تعلقات اجت

گری انگیزد و به دنبال آن مطالبهسالالازد، تعلقات اجتماعی وی را برمینظریٔه انتقادی فرد را با مناسالالبات اجتماعی مرتبط می

تر هالایی در راسالالالتالای بهبود و عقالنین کنش. علوم اجتمالاعی بالایالد عواطف را برانگیزد و مرتبط بالا آکنالدمیاجتمالاعی ایجالاد  



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

650 
 

سالالالاختن جامعه ایجاد نماید. بدون وجود عواطف و تعلقات اجتماعی روی کردن به وضالالالعیت آنچه باید باشالالالد، فاقد جرقه و 

 انگیزٔه الزم است.

اجتماعی ها، برنامٔه مطالعات به دنبال آشالالالنایی با نهادهای اجتماعی، وظایف و کارکرد آن   گری اجتماعی:رشگگگد کنش •

دهد که به این مرحله از ادراک دسالت یابند که سالیسالتم آموزشالی  آموزان  را طوری پرورش میمبتنی بر نظریٔه انتقادی دانش

ها و سالالود عموم افراد جامعه نباشالالد، فاقد ارزش اسالالت. این ادراک به رشالالد روحیه اگر بازگوکننده و برآورندٔه نیازها، خواسالالته

گری آموزان  فراهم نمالایالد. کنشگری دانشانجالامالد و نظالام تربیتی بالایالد بسالالالتری برای کنشآموزان  میگری در دانشکنش

آموزان  اگرچاله ممکن اسالالالت محالدود باله حالدود مالدرسالالاله و فضالالالاهالایی محالدودتر از اجتمالاع بالاشالالالد، امالا فتن بالابی برای دانش

تواند به های محدود کودکان میریگ. همچنین دایره کنشکندمیتر در بزرگسالالی فراهم تر و وسالیعهای گسالتردهگریکنش

آموزان  شالالالهروندانی  ها نیز گسالالالترش یابد. تربیت انتقادی باید کمک کند تا دانشزندگی خانوادگی و تعامالت دوسالالالتانه آن 

 انتقادی و عامل دگرگونی اجتماع باشند.  

و نگالاه فالانتزی   سالالالازدگری انتقالادی نقش اجتمالاعی انسالالالان را برجسالالالتاله میکنش  نقگد منگاسگگگبگات راکگد اجتمگاعی:  •

و به جای اینکه انسالالان را در تعامل محدود با   کندمیاگزیسالالتانسالالیالیسالالتی به انسالالان را تبدیل به نگرشالالی فعال و مسالالالوالنه 

 گیرد. رود در نظر میهایی که از او انتظار میها و مسالولیتخودش در نظر گیرد، وی را در محیطی اجتماعی با نقش

برنالامالٔه مطالالعالات اجتمالاعی بالا تعریف و عملیالاتی کردن نقش و جالایگالاه اجتمالاعی و    ی:پگذیری اجتمگاعپرورش مسگگگئولیگت •

ها بیدار نماید: تربیت انتقادی باید با تعریف  پذیری را در آن گری اجتماعی و مسالالولیتسالیاسالی افراد در جامعه، روحیه کنش

ها بیدار نماید. شناخت پذیری را در آن ولیتو عملیاتی کردن نقش و جایگاه اجتماعی و سیاسی افراد در جامعه، روحیه مسال

عنوان موجودی توانمند و دارای قدرت عقل و اراده از یک سالو و شالناخت سالازوکارهای سالیاسالی، اجتماعی و جایگاه خویش به

، زیربنای تحقق شالالهروندان مسالالالول اسالالت. برنامه تربیت انتقادی باید این کندمیاقتصالالادی که سالالرنوشالالت انسالالان را کنترل  

 ها را در افراد ایجاد نماید و به او کمک کند مسیر زندگی خویش و جامعٔه خویش را بسازد.یآگاه

های زیرین تصالمیمات برنامٔه درسالی مطالعات اجتماعی اندیشالٔه انتقادی باید الیهتقویت روحیٔه کاوشگگری اجتماعی:    •

نگرش ایدئولوژیک به روشالنگری گام اول آگاهی از  و نهادهای قدرت و گسالترٔه آن را بشالناسالد و بشالناسالاند: در راسالتای ت ییر از

هالای زیرین هالا و امور اجتمالاع اسالالالت. بالدین معنالا کاله انالدیشالالالٔه انتقالادی بالایالد الیالهکننالدٔه کنشهالای هالدایالتسالالالاختالارهالا و زمیناله

طریق بر ها صالنعت و تکنولوژی اجتماع را در دسالت دارند و از این تصالمیمات و نهادهای قدرت و گسالترٔه آن را بشالناسالد. قدرت

ها در گذشته است.  کنند. در واقع فرایند اعمال قدرت توسالط تکنولوژی همچون قدرتمندی اسطورهجامعه اعمال قدرت می

های تربیتی ذهن انتقادی باید توانایی طور مشالخص در سالیسالتمای فعاالنه برقرار کند. بهخرد انتقادی باید با تکنولوژی رابطه

لم و تکنولوژی که قرار بوده اسالت ابزار دسالت بشالر باشالد، چگونه انسالان را به ابزار خود بدل تشالخیص این را داشالته باشالد که ع

 نموده است.  

هالای کلی و  برنالامالٔه درسالالالی مطالالعالات اجتمالاعی مبتنی بر نظریالٔه انتقالادی هم هویالت  هگای هویگت اجتمگاعی:پگذیرش الیگه •

شالناسالد و برای شالناسالایی آن طرح و به رسالمیت می های مختلف قومی و اختصالاصالات فرد و جوامعع خرد راجهانی و هم هویت
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های هویتی،  مندیها و گریز از یکدسالالت شالالدن اجتماع، نظام تربیتی باید بتواند الیهبرنامه دارد: در راسالالتای تأکید بر تفاوت

و تعامل میان  ای قائل باشد،  ها جایگاه ویژههای قومی و اختصالاصات فرد و جوامعع خرد را به رسمیت بشناسد، برای آن هویت

شالود  ای که ضالمن اینکه هویت مسالتقل فرد به رسالمیت شالناخته میگونهفردیت و اجتماع را در سالطحی متوازن حفظ نماید، به

آموزان  شالالالامل تر که در بافت دانشهای بزر زمان امکالان تعامل میان فرد با اجتماعدهد، همو اضالالالمحالل در توده رد نمی

توانالد  بالاشالالالد را فراهم نمالایالد. چاله بسالالالا این تعالامالل میمالدرسالالاله، اجتمالاع محلی و... می  خالانواده، همسالالالاالن، کالس درس،

ای گردد. هویتی های آرمانی را برای فرد برجسالالته نماید اما نباید منجر به انحالل هویت فردی وی در فرهنس تودهوضالالعیت

و دیگر ساخته است که انعکاس مناسبی از ، هویتی تقلبی کندمیکه توده در تناسب با هنجارهای اجتماعی برای فرد ایجاد 

های قدرت اسالالت. نظریٔه انتقادی با طرح ایدٔه هویت نااندیشالالی و ها و ارادٔه فرد نیسالالت؛ بلکه در واقع انعکاس نظامانتخاب

های مسالتقل را ارج نهد، و در جهت تکوین و های اجتماعی عبور کند، هویتبخش سالعی دارد از کلیشالهایجاد آگاهی رهایی

هالای مبتنی بر خرد انتقالادی دربالارٔه هالای متنوع هویتی و کنشهالای مسالالالتقالل گالام بردارد. بالدین ترتیالب گونالهسالالالتعالی هویالتا

 ستاید.ای را میقواعد مدرسه

ها را بشناسد و بشناساند و تحلیل و ارزیابی کند: برنامٔه درسی مطالعات اجتماعی باید کلیشه  بخشی اجتماعی:رهایی •

ای شالدن پیش خواهد جامعه را به سالمت تودههایی که اسالت که میی رسالوا همرنس جماعت شالو  از نشالانهایدٔه اخواهی نشالو

ای،  های تربیتی و سالیسالتم مدرسالهمشالاهده اسالت. بدین صالورت که نظامببرد. این ایده به وضالوح در نهادهای تربیتی قابل

که  کندمیهای آشالکار و ضالمنی دعوت  با حمایت و تشالویقو افراد را به طرق مختلف و   کندمیهایی را ایجاد ها و کلیشالهقالب

آموزی  ساالری از راه برگزاری آزمون، مهارتبازی دربارٔه شایستهوپرورش با زبان های آموزشها قرار گیرند. نظامدر این کلیشه

هالا در جالامعاله کمالک هالا و بالاور هالا باله گسالالالترش این کلیشالالالهسالالالازی برای دانشالالالگالاه، و مالاننالد اینهالای آمالادهای، برنالامالهحرفاله

خوان و مودبی اسالالالت کاله نیروی کالار خوبی برای آموز  درسهالا از جملاله شالالالامالل دانش(. این کلیشالالاله۱۳۸۵)مرجالانی،کنالدمی

اجتماع باشالالد و نیازهای اجتماع که در واقع همان نهادهای قدرت و سالالرمایه هسالالتند را برآورده کند. نیروی کاری که مدح و 

های قواعد مدرساله  نماید؛ همچنان که چارچوب  های سالازمان را تمام و کمال اجراگوی رییس خود باشالد و چارچوبسالتایش

پسالالالنالد رعالایالت کرده اسالالالت. تربیالت انتقالادی تالشالالالی اسالالالت برای اینکاله را نیز باله درسالالالتی بالا حفظ هنجالارهالا و رفتالارهالای عالاماله

های رایج ایدئولوژیک را به چالش  های دروغین و شالالیوهگر شالالوند. نابرابری قدرت، اسالالطورهآموزان  پرسالالشالالگر و مطالبهدانش

 د و سرنوشت زندگی خویش را بسازند.  کشن

 منابع:

.  هم زتتکرزانتقمر زر ز تشزیفم عموزامتممعشز ز اهنمم زیعلکزپمیهز الشالکبر سالشزیل ته(.  ۱۳۹۴احمدزاده، زهرا )

 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند. 

زسالهزانایشالگرزیکتشزز(.  ۱۳۹۲احمدی، بابک ) فرانکت  وز ا ترزبنیمیین،زیم مزه   همیمرز زلمطراوزظلمتازر بم  ش

 انتشارات مرکز.   تئ ر  زشر  ن ا
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(. مطالعات اجتماعی در انتهای صالف، منزلت علوم اجتماعی در گفتگو با دبیران منطقه  ۱۳۹۴اردوخانی، مسالعود )

. زمستان  ۱ره . دوره هجدهم شمافصلنمیهزشی و ش،زتولیلشز زاطتعز سمنشز  ازشی و زعل مزامتممعشتهران.    ۱۳

۱۳۹۴. 

. پایان نامه هم زر سالشزپمیهز الشالکزابتاایشهم زتتکرزانتقمر زر ز تمدبر سالشزممیگم زیل ته(.  ۱۳۹۳اکرامی، بهروز )

 کارشناسی ارشد دانشگاه شهید رجایی.  

.  تربیتهم زپژ ه زر زفلسالالتهزتعلیک  یکررهمز ز   (.  ۱۳۸۹باقری، خسالالرو. سالالجادیه، نرگس. توسالاللی، طیبه )

 ان: انتشارات پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.تهر 

ر سالالالشزیفالم عالموزامتمالمعشززهالم زتتکرزانتقالمر زر زبرنالمیالهتولیاللز مشزییزا زت مالهزبالهزیل تاله(.  ۱۳۹۱پیروی، فالاطماله )

زیت سفهزایرا ز  . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت.  ر   ش

 . تهران: انتشارات حفیظ. پر   زر زایرا زیبمنشزفلستشزشی و (.  ۱۳۹۰زیباکالم مفرد،فاطمه )

رت، ایون ) زانتقمر زاوزی نم زبمسالتم زتمزفلسالتهزعل مزامتممعشزقم  (.  ۱۳۹۲شالع ا ،زهرین تینزتبم  النمسالش،ز زنظریهش

 . ترجمه هادی جلیلی. تهران: انتشارات نیککقر زبیستز زی

 . تهران: انتشارات نی.  یمزایرانیم ازویینهز م  زتم یمشز زامتممعشزللقیموزایرانش(.  ۱۳۹۴فراستخواه، مقصود )

فصاللنمیهزشی و الش،زتولیلشز زاطتعزز(. تربیت آسالیب زا. مصالاحبه از سالمیه صالیادی فر. ۱۳۹۴کریمی، عبدالعظیم )

 .  ۱۳۹۴. پاییز ۱دوره هجدهم شماره  ل مزامتممعشا سمنشز  ازشی و زع

درسالالالی مطالعات اجتماعی برای دوره آموزش عمومی.  (. پیش نویس راهنمای برنامه۱۳۸۵وپرورش )وزارت آموزش

ز تشزر سشازتأ یسهر  زیفم عموزامتممعشزرفترزبرنمیهز یز ز ز

زیت سالالفهزبرزاسالالمسزز(.  ۱۳۹۰وهابی، زلیخا )  زتتکرزهمیهم وا ویمبشزیوت ا ز تمبهم زر سالالشزعل مزامتممعشزر   ش

نامٔه کارشالالناسالالی ارشالالد دانشالالگاه . پایان  یز زر سالالشز زربیرا زعل مزامتممعشانتقمر زاوزریاهم ز م  الالنمسالالم زبرنمیه

 عالمه طباطبایی. 

زر سالالالشزعل مززدتولیاللزیوت ا ز تالم(.  ۱۳۸۸یزدی، مهالدی ) امتمالمعشزیقفعزیت سالالالفالهزایرا زبالهزینظ  ززهالم زبرنالمیالهش

. پایان نامه کارشالالناسالالی ارشالالد دانشالالگاه فردوسالالی   ز الالنملتشزی  رزنیموزر زتتکرزانتقمر همیهم وتعیینز ضالالعیتزز

 مشهد.
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. بازیابی ضالر   زاسالت نکتهزبرا ز الممزز۱۲اهرزاهلزش ای زهسالتیا،زرانسالتنزاینزشالهریور(  ۲۲،  ۱۳۹۳رضالوانی، امیر )

 شده از 

Http://Www.Tebyan.Net/Newindex.Aspx?Pid=284740  

 . بازیابی شده از س نمیشزیصرشز  اومزش ای زر زایرا زاردیبهشت(.    ۲۴،  ۱۳۹۲جام جم سرا)

Http://Jamejamonline.Ir/Sara/1042288836666922413  

  

http://www.tebyan.net/Newindex.Aspx?Pid=284740
http://jamejamonline.ir/Sara/1042288836666922413
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ریزی وپرورش از دیگدگگاه میزان توجگه بگه اصگگگول برنگامگهتحلیگ  محتوای فصگگگ  شگگگشگگگم سگگگنگد تحول بنیگادین آموزش

 استراتژیک با رویکرد انتقادی

 2، کمال دّرانی1نرگس قدسیان 

 چکیده

وتربیت، محصالالالول مرحلٔه اتدوین  و زیربنای مراحل ااجرا  و اارزیابی  در چرخٔه  سالالالند تحول بنیادی نظام تعلیم 

 ریزی اسالتراتژیک  یا وجود هرگونه ابهام درباشالد. لذا درصالورت عدم رعایت دقیق و کامل ااصالول برنامهی میگذارسالیاسالت

قرارگرفته و مشالالکالت و مسالالائل بیشالالتری را به همراه خواهد داشالالت.  تدوین این سالالند، مراحل اجرا و ارزیابی نیز تحت تأثیر

ریزی وپرورش از منظر رعالایالت اصالالالول برنالامالههالد  این مقالالاله تحلیالل محتوای فصالالالل شالالالشالالالم سالالالنالد تحول بنیالادین آموزش

اسالتراتژیک اسالت. روش پژوهش تحلیل محتوای کّمی بوده اسالت. نمونه پژوهش بر جامعه منطبق و تمامی فصالل شالشالم سالند 

ریزی اصالالل برنامه  ۲۱لیسالالت محقق سالالاخته شالالامل وپرورش بوده اسالالت. ابزار گردآوری اطالعات چکحول بنیادین آموزشت

هالا بالا رویکرد تفسالالالیری و عنوان مقوالت پژوهش بوده اسالالالت. در این پژوهش واحالد تحلیالل جملاله بوده و دادهاسالالالتراتژیالک، باله

ی پژوهش نشالان دادند که در تدوین اهدا  عملیاتی  هاسالت. یافتههای کیفی از متن اسالتخراج گردیده ااسالتدالل و اسالتنباط

ریزی رعایت گردیده اسالالت. همٔه اهدا  عملیاتی و راهکارهای آن مشالالمول اصالالول  ، تمامی اصالالول برنامه۲۲، و ۱۴،  ۱۳،  ۳

اسالت. اما برخی ها رعایت شالده کنندگی افراد بوده و همچنین اصالل رعایت قوانین در آن انگیزانندگی و تعهدآوری و مشالارکت

  ۱۱گویی و یا وجود بار منفی در جمالت بوده اند)پردازی نامناسالالب شالالامل ابهام، کلیاز اهدا  و راهکارها مشالالمول عبارت

F=عدم وجود اسالتاندارد .)(۱۰هایی برای کنترل و ارزیابی نیز قابل توجه اسالتF=(وجود تناقض فلسالفی .)۶  F=  در تدوین )

دهنده این مطلب اسالالت که با کنندگان آن بوده اسالالت. نتایج نشالالان از عدم دقت تدوین  اهدا  این بخش سالالند تحول نشالالان 

کنندگی افراد بوده اسالت؛ اما از آنجایی که اینکه تدوین اهدا  عملیاتی در سالند، موجب انگیزانندگی، تعهدآوری و مشالارکت

پردازی مناسالالالبی نداشالالالته و راهکارها عبارت  گر فلسالالالفٔه دوگانه به تربیت بوده و بسالالالیاری ازتعدادی از راهکارهای آن روایت

هالای ذاتی، رسالالالد در مرحلالٔه اجرا باله دلیالل وجود برخی تنالاقضبالاشالالالد، باله نظر میمشالالالمول ابهالام و گالاه بالار منفی معنالایی می

گردد برای رفع اشالالکاالت اسالالاسالالی سالالند تحول بازبینی متن آن در مشالالکالت فراوانی وجود خواهد داشالالت؛ لذا پیشالالنهاد می

 آغاز گردد.اسرع وقت  

 وتربیت ریزی استراتژیک، فلسفٔه تعلیمسند تحول، برنامه  کلمات کلیدی:

 
 رجندآموخته دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران دانشکده مدیریت و حسابداری پریس فارابی قم و مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر بیدانش 1

 شناسی و علوم تربیتیدانشیار دانشگاه تهران دانشکده روان 2
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 مقدمه و بیان مسئله  

وجود انسالالالان یکی از ارکان پیشالالالرفت جوامع بوده که با توجه به وضالالالعیت بومی و   بخشالالالیوتربیت با هد  تعالینظام تعلیم

 اسالالالت.  های متفاوت بناگردیده و اشالالالکال متفاوتی یافته فرهنگی در نقاط مختلف جهان بر فلسالالالفه
 
تحوالت وسالالالیع در   غالبا

ها، سالاختارها در ها، رویهزی سالیاسالتها صالورت گرفته که به نوبٔه خود لزوم بازسالاها و باورهای جوامع به دنبال انقالبارزش

از پیروزی انقالب اسالالالالمی شالالالالاهالد چنین تحوالتی در نظالام هالای جوامع را موجالب میزیرنظالام ایران نیز پس  شالالالود. در 

مند بر مبانیع نظریع مشالالخص و مدّونی اسالالتوار نبوده تا بتواند ایم. اما در ابتدا این تحوالت به صالالورت نظاموتربیت بودهتعلیم

مندی از دسالالالتاوردهای معتبر علمی با نظام فکری و ارزشالالالی معتبر و مقبول در جامعٔه اسالالالالمی ایران و با دیگر  هرهضالالالمن ب

- ۲۱، ی۱۳۹۰وپرورش،  خصالوصالیات فرهنگی، اجتماعی و بومی کشالور هماهنس و سالازگار باشالد )مبانی سالند تحّول آموزش

وپرورش، شالالالورای عالی انقالب وم تحول در نظام آموزشمبنی بر لز   ۱۳۸۵(. لذا در پاسالالالب به مطالبات رهبری در سالالالال ۲۲

وپرورش گذاشالالته؛ این شالالورا نیز با تشالالکیل شالالورای  فرهنگی تدوین مبانی نظری سالالند تحّول را برعهده شالالورای عالی آموزش

نظام است. سند تحول بنیادی تدوین این سالند را برعهده گرفته و به انجام رسالانیده   ۱۳۸۹تا   ۱۳۸۶های راهبردی، طی سالال

گردد کاله زیربنالای مراحالل ااجرا  و ی این دوران محسالالالوب میگالذارسالالالیالاسالالالتوتربیالت، خروجی مرحلالٔه اتالدوین  در  تعلیم

ای در این سالالند، مراحل اجرا و ارزیابی نیز تحت تأثیر  اارزیابی  خواهد بود. به یقین درصالالورت وجود هرگونه ابهام و مسالالالله

های مربوطه فردهمراه خواهد داشالت. همچنین اگر در هر فصالل سالند، پیش قرارگرفته و مشالکالت و مسالائل بیشالتری را به

خود برخوردار باشالد؛ نه تنها فصالول    فردمنحصالربهشالدٔه علمی  های مطلوب و تعریفرعایت شالده و خروجی هر فصالل از ویژگی

مدت و ههای کوتاریزیمهمختلف مؤید یکدیگر بوده بلکه اراهکارها  و ااهدا  عملیاتی  که خروجی این سالالند و مبنای برنا

گیرد از مطلوبیالت الزم برخوردار خواهد بود. بنالابراین اضالالالرورت تداوم مطالالعالات عمیق در حوزه و دانشالالالگالاه،  اجرایی قرار می

ناظر به تکمیل و بازسالالازی سالالند و با ظرفیت حداقل یک پژوهشالالکده برای پشالالتوانٔه فکری آن وجود دارد. همچنین ضالالرورت  

شالناسالی در کل بدنه اجرایی آموزش پرورش قرار بگیرد. یعنی باید نظام نقد سالند از رد بازنگری و آسالیبدارد که این سالند مو

نظران طراحی و دنبال گردد. لذا الزم اسالت سالند از طور از سالوی متفکران و صالاحباندرکاران و مجریان و همینسالوی دسالت

طور جالدی مورد تجزیاله و تحلیالل  یق و متعهالداناله بالهنگری مصالالالون بمالانالد و متن آن بالا نگالاهی ژر  و عمشالالالعالارزدگی و سالالالطحی

 ( .  ۴-۳، ی ۱۳۹۳ان گردد )اعرافی، گذار سیاستقرارگرفته تا در مسیر اصالح آن راهگشای 

، نقطه نظرات فراوانی توسالط مسالالوالن، پژوهشالگران و ۱۳۸۹نویس سالند تحّول در سالال از تاریب انتشالار اولین نسالخٔه پیش 

ی دانشالگاهی هاپژوهشاسالت. در این میان زارش، سالخنرانی، مصالاحبه و مقاله انتشالار یافته  اندیشالمندان به صالورت نقد، گ

 
 
( سالند را از نظر میزان اهمیت به یادگیری  ۱۳۹۲نیا )نیا و پیروانیاند. پیروانیبه صالورت نقد و تحلیل محتوا ارائه شالده عموما

گیری و تعامل با محیط بیشالترین های تصالمیمین سالند به مؤلفهاند که در ااند و دریافتهسالازمانی، تحلیل محتوای کّمی نموده

فر و اند. سالالجادیه، مدنیاندوزی و آزمایش مشالالمول کمترین توجه بودههای گفتگو و تجربهتوجه وجود داشالالته اسالالت و مؤلفه

انالد و ام دادهوتربیالت جمهوری اسالالالالمی ایران از منظر مفهوم تفکر را انجالهالای تعلیم(، تحلیالل فلسالالالفاله۱۳۹۲یالاری دهنوی )
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و ضالالمن اینکه به مقولٔه   ی سالالازٔه تفکر صالالورت نگرفتههاها توجه متعادلی به همٔه مقولهاند که در هیو یک از فلسالالفهدریافته

( بر ۱۳۹۰اسالالالت. کمروئی)گری  کمترین توجاله صالالالورت گرفتاله  انقالادی  و امشالالالاهالده  توجاله شالالالده باله مقولالٔه اپرسالالالش

های نویسد اولویت مشخصی در اجرای زیرنظامکرده و در نقد خود میابزدگی تأکید  وپرورش در عین شتماندگی آموزشعقب

عنوان بررسالالالی  ( در گزارش خود تحالت۱۳۹۱زاده)فروش، نالاظر، اخوان بهبهالانی و اسالالالمالاعیاللوپرورش نیسالالالت. حجآموزش

نقشالالالٔه راه و طّراحی و   انالد کاله بالایالد ت ییرات سالالالاختالاری پس از تهیالههالای اجرایی سالالالنالد تحّول تالأکیالد نمودهتحلیلی چالالش

هالای  ریزی باله اجرا درآیالد. چرا کاله یالک حرکالت متعالادل و تالدریجی و تکالاملی الزم اسالالالت. لالذا در این زمیناله نقالدهالا و تحلیاللبرنالاماله

ی فراوانی صالالالورت گرفته اما جایگاه تحلیل
ّ
یابی مرحله به مرحلٔه سالالالند  های فصالالالل به فصالالالل این سالالالند از این رو که عیبکل

ای برخوردار خواهد بود. هد  این پژوهش تحلیل کیفی ااهدا  عملیاتی  و اراهکارها  اهمّیت ویژه گردد ازمحسالالوب می

شالده در فصالل شالود که اهدا  عملیاتی و راهکارهای تدویندر فصالل شالشالم سالند تحّول بوده و به این سالؤال پاسالب داده می

پذیری و... برخوردار مندی، امکان پذیری، زمان بینی، انعطا شالالشالالم سالالند تحّول تا چه اندازه از شالالفافّیت، صالالراحت، واقع

 است 

 ادبیات پژوهش

هد     ۲۳باشالد. فصالل شالشالم این سالند شالامل  وپرورش مشالتمل بر یک مقدمه و هفت فصالل میسالند تحّول بنیادین آموزش

گانه های هفتظامریزی و ایجاد سالازوکار برای هر یک از زیرنراهکار ذیل آن، الگوی راهنمای طّراحی، برنامه  ۱۳۱عملیاتی و 

ها از راهکارهای سالند عبارت ی مجلس شالورای اسالالمی سالهم کّمی هر یک از زیرنظامهاپژوهشباشالد. طبق گزارش مرکز  می

و تخصالیص منابع مالی  تأمین    %،۲۰نیروی انسالانیتأمین   %، معلم و۶%، فضالای آموزشالی  ۱۵درسالی  اسالت از: زیرنظام برنامه

پژوهش  ۴% فنالالاوری۶وارزشالالالیالالابی،  و  تجهیزات  مالالدیریالالت%۵،  راهبری و  )حج%۴۴،  و %  بهبهالالانی  اخوان  نالالاظر؛  فروش؛ 

(. همچنین در این گزارش راهکارهای سالالند از دیدگاه ااجرا  دربازه زمانی یک سالالاله بّررسالالی ۱۵، ی  ۱۳۹۱زاده،اسالالماعیل

هالای تحصالالالیلی بوده و در زمره دورهنیالاز اجرای سالالالاختالار جالدیالد  % راهکالارهالا، پیش۲۸گردیالده اسالالالت. طبق این گزارش  

% راهکارها ۴۷ها قراردارد. و هایی نظیر: طّراحی و تدوین برنامه، ایجاد سالاز و کار یا بازنگری و تولید یا اصالالح برنامهفعالّیت

ود و بخش  ها باید قبل از سالاختار آماده شالطوری که بخشالی از آن نیاز)دوگانه( با اجرای سالاختار جدید بوده بهنیاز و همپیش

رسیدگی است.  % راهکارها پس از شروع ساختار جدید قابل۲۵تواند حین اجرای ساختار تکمیل گردد و تنها ها میدیگر آن 

های  بندیها، محصالول عدم رعایت اولیتدر این پژوهش اجرای نامناسالب راهکارهای سالند نقد گردیده و اجرای نامطلوب آن 

هایی را نظمیکه در این گزارش بر اجرا تأکید گردیده، اما در واقع قسالالمتی از چنین بیاسالالت. با این اجرایی اعالم گردیده 

کنندگان بندی راهکارها در سالند توسالط تدوینبندی و اولویتریزی از جمله زمان توان معطو  به عدم رعایت اصالول برنامهمی

تشالالکیل   مرال  ناسالالی علمی اسالالتخراج راهبردها،  شالالآن دانسالالت. چرا که نه در این سالالند و نه در اسالالناد پشالالتیبان آن، از روش

(؛ لذا  ۱۳۸۹است)پی امی،ریزی راهبردی، استفاده نشده  های مطرح شالده در نظریات برنامهو یا سالایر روش  SWOTماتریس
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اسالت   های اجرایی خواهدگردید. از این رو الزمریزیها و اشالکاالت فراوانی در فرایند برنامهخروجی معیوب آن باعث بروز ابهام

 اعمال اصالحات درآینده گردد.  این راهکارها با دقت بیشتری تحلیل گردد تا نتایج علمی آن راهگشای مسالوالن در

 وتربیتریزی استراتژیک در نظام تعلیمبرنامه

وتربیت تسالالهیل سالالیر صالالعودی و اسالالتکمالی انسالالان به سالالوی حالت کمالی اسالالت که در خلقتش مقدر شالالده  هد  تعلیم

وتربیت رسالمی هر کشالور اسالت. لذا از قدیم اصالطالح  ترین وجه نظام تعلیم(. تأدیب و تعلیم پررنس۳۷ی  ،۱۳۷۴)شالکوهی،

ای که بسالالالیالاری کار اصالالاللی مدرسالالاله را رشالالالد قوه تفکر گونهاند. بهوتربیالت  را به نظالام آموزشالالالی کشالالالور اطالق کردهاتعلیم

دانند که قابلیت هایی میوتربیت را تربیت انسان (. همچنین برخی هد  تعلیم۱۲، ی۱۳۷۱دانند)اسمیت و هولفیش،می

ق، مبتکر و مکتشالالالف و همچنین پرورش اذهانی که به
ّ

جای انجالام کارهای جدید را داشالالالتاله باشالالالند یعنی تربیت افرادی خال

به نقل از   ۶۵، ی۱۳۸۵)فیشالالر،   دهندشالالود بتوانند آن را نقد کرده و مورد سالالنجش قرار پذیرفتن هر آنچه به آنان عرضالاله می

ی علمی و فنی و هنری، آشالالالنالایی بالا طرز هالامهالارتآموز ، آموزش  پیالاژه(. پیشالالالرفالت نیروهالای ذهنی و اخالقی و علمی دانش

پذیری فرد در مقابل خودش، خانواده، کشالور و جهان و ارج گذاشالتن به تفکر منطقی، ایجاد عادات مطلوب دربارٔه مسالالولیت

(. در فرایند تربیت شناخت ۱۹، ی۱۳۶۶)کوک و دانهیل، اندوتربیت در سطن جهان ی؛ برخی از اهدا  تعلیممیراح فرهنگ

ای تعیین ااهدا  غایی مقصالد به تنهایی کافی نیسالت؛ بلکه نقشالٔه راهی الزم اسالت. نخسالتین قدم در ترسالیم چنین نقشاله

شالناسالی،  شالناسالی( و علمی )زیسالتعرفتشالناسالی، مشالناسالی، انسالان تربیت  اسالت که براسالاس مبانی فلسالفی)هسالتی

شالود. غایات تربیت همان کمال مطلوبی اسالت که منطبق با حقیقت انسالان و شالناسالی و...( ترسالیم میشالناسالی، جامعهروان 

های جوامع اسالالت؛  ترین خواسالالتهترین و جهانیتحقق ذات انسالالانی اوسالالت. کمال مطلوبی مربوط به آینده شالالامل وسالالیع

(.  ۱۲۲، ی۱۳۷۸های پراکنده است)شکوهی،کننده تالشها و هماهنستش تعیین جهت تالشچراغی است که تنها منفع

ها تعیین شالالوند، در عمل نخواهند توانسالالت رابطٔه الزم را با نظام آموزشالالی  باید دقت داشالالت غایاتی که بدون توجه به واقعیت

 از جنس (.  ۱۲۴، ی۱۳۷۸)شالکوهی، بود  کنند؛ لذا بین عمل و نظر دوگانگی خواهد برقرار
 
به عالوه غایات ابزاری که اصالوال

وتربیت نخواهند بود. پس از تعیین غایات تربیتی توسالالط فالسالالفٔه هر جامعه گام غایت نیسالالتند اغلب به صالالالح نظام تعلیم

ها باید شالفا   عنوان یک مرحلٔه مسالتقل از همٔه مراحل تدوین سالند اسالت. ارزشها ی سالازمان بهبعدی تدوین ابیانیٔه ارزش

دهندٔه اعتقادشالان باشالد؛ مبنای رشالد افراد و سالازمان باشالد؛ با طوری که رفتار افراد سالازمان نشالان ر یت باشالند بهوده، قابلب

(. گام سالالوم ترسالالیم اچشالالم ۱۱۱، ی۱۳۸۹سالالو و هم افزای هم باشالالند)فیض،راسالالتا بوده و هماهدا  سالالازمان مرتبط و هم

های های برنامه( ترسیم شده و از ویژگی۲۰۷، ی۱۳۶۶ت تربیتی )رخشان،  انداز با توجه به غایاانداز  سازمان است. چشم

(. چنین ۳۸،ی۱۳۸۷شالود)کافمن و هرمن،فراسالوی کالن برخوردار بوده که در آن اخیر جامعه  به دیگر اهدا  افزوده می

انداز تصالویر روشالنی باشالد. چشالمای آینده را ت ییرپذیر دانسالته و در نهایت هد  غایی آن بهبود حال و آیندٔه جامعه میبرنامه

(.  ۱۲۱، ی۱۳۸۷گونه باشالالالد)کافمن و هرمن،از آینالده اسالالالت که مدیران انتظالار دارند جامعالٔه محلی، اجتمالاع و سالالالازمان آن 

انداز باید بلندپروازانه، پسالالندیده و مطلوب بوده آینده بهترین را نمایان سالالاخته و پاسالالخگوی آینده باشالالد. گام چهارم چشالالم
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کننده مأموریت یا رسالالالت سالالازمان اسالالت. رسالالالت در واقع فلسالالفٔه وجودی یک سالالازمان اسالالت. رسالالالت بیان   تدوین بیانیهٔ 

(. مالأموریالت مبنالای ۷۷، ی۱۳۸۹کنالد)فیض،جالایگالاهی اسالالالت کاله هماله از سالالالازمالان انتظالار دارنالد در چهالارچوب آن فعالالیالت  

راحی مشالالالاغل و سالالالاختارهای مدیریتی محسالالالوب  ها و وظایف عملیاتی بوده و نقطٔه آغاز طها، برنامهها، اسالالالتراتژیاولویت

گیری از آنچاله بالایالد ای اسالالالت قالابالل انالدازه(. در واقع مالأموریالت، بیالانیاله۷۸، ی۱۳۸۹باله نقالل از فیض  ۱۹۹۹گردد)دیویالد،  می

،  ۱۳۸۷های عملکردی نیز باشالالد )کافمن و هرمن،  شالالود و نتایجی که باید حاصالالل گردد. یعنی باید دربردارندٔه مالک انجام

دار باشالد. پاسالخی به نیازهای  بینانه، صالرین، برانگیزاننده، متمایزشالده و معنی. لذا رسالالت یک سالازمان باید واقع(۱۳۵ی

نقالل در فیض،  ۱۹۸۱هالای متفالاوت اسالالالتراتژی بالاشالالالد)مالک گینیس،کننالدٔه دیالدگالاهمشالالالتریالان بوده و همالاهنالس ،  ۱۳۸۹؛ 

انداز و مأموریت سالازمان سالرچشالمه گرفته و همچون  (.گام پنجم تعیین اهدا  کالن اسالت. اهدا  بلندمدت از چشالم۱۲۷ی

ها حلقٔه اتصالالال قلمرو و کنند. آن انداز راهنمایی میهایی هسالالتند که سالالازمان را در مأموریت رسالالیدن به قلٔه چشالالمایسالالتگاه

   (. در ترسیم این اهدا۱۲۷، ی۱۳۷۸ها و اهدا  آموزشی از سوی دیگرند)شکوهی،ها و غایات از یک سو و سیاستارزش

های گیری کرده و چهارچوبخواهیم به آن برسالالالیم تصالالالمیمرسالالالالت سالالالازمان مورد بازبینی قرارگرفته دربارٔه نتایجی که می

اند از: تناسالالالب داشالالالتن؛ قابلیت های این اهدا  عبارتکنیم. ویژگیگویی را تعیین میهایی برای پاسالالالبزمانی و چارچوب

پذیری؛ انگیزانندگی؛ قابلیت درک؛ تعهدآور؛ دربردارندٔه یرش؛ انعطا پذیری؛ قابلیت پذسالالالنجش نسالالالبت به زمان؛ امکان 

  (.۱۳۲- ۱۳۱،ی۱۳۸۹مشارکت افراد )فیض،

 

 ۱۴۳ی۱۳۸۹ریزی استراتژیک اقتباس از فیض، وارٔه برنامهطرح 

اجرا و تمهیدات آن قرار   ریزی اسالتراتژیک آخرین قسالمت در تدوین یک برنامه )گام شالشالم( که قبل از حلقهٔ طبق الگوی برنامه

های  ها و قّوتها و تهالدیدهای محیطی و ضالالالعفها با اسالالالتفالاده از تجزیه و تحلیالل فرصالالالتدارد، تدوین و انتخالاب اسالالالتراتژی

نیاز مرحلٔه اجرا، مدت و راهکارهای اجرایی آن خواهد بود که پیشداخلی اسالالت و محصالالول آن تعیین اهدا  عملیاتی میان 

شالالالود.  ریزی راهبردی تعیین میهالای انتخالاب قراردارد و طی یالک برنالامالهسالالالازی اسالالالتراتژیعملیالاتی  سالالالازی ویعنی نهالادیناله

هالای  هالای مختلف نیالل باله اهالدا  بلنالدمالدت و تعیین چهالارچوبی برای طّراحی برنالامالهحاللبینی راهریزی راهبردی، پیشبرنالاماله
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(.  ۲۰۷،ی۱۳۶۶)رخشان، کندمیای دقیق تبدیل  هیافتمّدت است که مقاصد کلی را به اهدا  مشخص و رهاجرایی کوتاه

ای گفتاله  گالاهی باله این اهالدا  کاله در حالد واسالالالط اهالدا  بلنالدمالدت و اهالدا  اجرایی)عملیالاتی( قراردارنالد اهالدا  واسالالالطاله

وپرورش دانسالالت)فیوضالالات،  های آموزشتوان این اهدا  را همان اهدا  خردٔه سالالیسالالتمشالالود. که از دیدگاهی دیگر میمی

ز(.۹۶، ی  ۱۳۸۹

ها  س از تجزیه و تحلیل عوامل محیطی و داخلی اعضالالالای کمیتٔه راهبردی اقدام به شالالالناسالالالایی و خلق و تدوین اسالالالتراتژیپ

کنند. بدین منظور  ها را انتخاب میترین آن پذیرترین و مناسالبهای ممکن، امکان نموده و پس از یافتن لیسالتی از اسالتراتژی

(. اهدا  عملیاتی که بدین  ۲۱۲، ی۱۳۸۹برداری شالالود)فیض،بهره  ،SWOTهای مختلف نظیر مدلالزم اسالالت از تکنیک

هایی ناظر به بیان یکی از خصالوصالیات مطلوب و مورد انتظار برای تحقق اهدا  کالن مورد  شالوند. گزارهطریق شالناسالایی می

 ای نظر خواهند بود. اهدا  واسطه
 
تی دیگر برخوردار از های اهدا  کالن و از جهامدت بوده و از جهاتی ویژگیمیان  معموال

تا در   کندمیباشالند. ضالرورت تدوین این اهدا  این اسالت که به مدیر کمک های اهدا  اجرایی و تخصالصالی میبرخی ویژگی

رو شالوند. بدین طریق هماهنگی تر با برنامه روبهگرایانهتر و واقعتر، دقیقتر، مشالخصهای رشالد و توسالعه آگاهانهجریان برنامه

عنوان اسالتانداردهایی برای کنترل و گیرندگان ایجاد شالده و مدیران بتوانند از این اهدا  بهمات و تصالمیمبهتری بین تصالمی

هالای عملیالاتی اجرایی اسالالالت کاله برای تحقق کننالد. راهکالارهالا چهالارچوب تهیالٔه برنالاماله مبنالایی برای تخصالالالیص منالابع اسالالالتفالاده

برای تهیٔه نمایٔه اجرایی توسالط مدیران ارشالد مورد توجه  بخشالی یک یا چند هد  عملیاتی تجویز شالده اسالت. این راهکارها

هالای راهبردی و راهکالارهالا باله مراحالل عملیالاتی نظیر کالاربرد منالابع  ریزی اجرایی نحؤه تبالدیالل و تحول برنالامالهگیرنالد. برنالامالهقرار می

 (.۲۰۷، ی۱۳۶۶خشان،  ها و منابع ارتباطی است)رریزیها و برنامهمشیانسانی، مادی، ساخت سازمانی و اجرایی، خط

های راهبردی مرتبط بوده ها و اسالالالتراتژیها، پندارها و مأموریتشالالالده، آرمان هایی باید با نیازهای انتخابچنین سالالالیاسالالالت

دسالالت دهد، قابل حصالالول بوده و از نظر منابع انسالالانی، مالی و کالبدی، عملی و گیری بهگرا برای تصالالمیمهای نتیجهمالک

هالای هالای اجرایی الزم اسالالالت راهکالارهالا بر اسالالالاس چرخش(. برای تهیالٔه نمالایاله۶۹، ی۱۳۸۹یب،  قالابالل ارزیالابی بالاشالالالد)مشالالالا

سالالٔه توسالعٔه کشالور تهیه و وتربیت اسالالمی، نقشالٔه جامع علمی کشالور و برنامٔه پنجآفرین، مبانی نظری و فلسالفٔه تعلیمتحول

(. اهالدا  اجرایی کاله در این مرحلاله تهیاله ۲۴،  ۱۳۹۱زاده،فروش؛ نالاظر؛ اخوان بهبهالانی و اسالالالمالاعیاللعملیالاتی گردد )حج

یافتنی بوده و مرتبط با اهدا  کلی باشالالد.  گیری و دسالالتهای زیر باشالالد قابل اندازهشالالود الزم اسالالت برخوردار از ویژگیمی

واقع بینالاناله و قالابالل اجرا بالاشالالالنالد. مبتنی بر تجربیالات قبلی مطلوب و منالاسالالالالبع وضالالالعیالت طرح دارای زمالان مشالالالخص، 

های  شالده توسالط یونسالکو طی سالالیی اصالول متمم اعالمها(. دربارٔه رعایت چنین ویژگی۲۰۷، ی۱۳۶۶باشالند)رخشالان،

بینی، اصالالل همکاری و ی آموزشالالی عبارت اسالالت از: اصالالل واقعگذارسالالیاسالالتبرای یک   ۱۳۵۶میالدی( تا    ۱۹۶۵)۱۳۴۴

(. کارشالناسان یونسکو  ۷۴،ی۱۳۸۹مشالارکت، اصالل اسالتمرار و ارزیابی، اصالل ت ییر و تحول، اصالل ضالمانت اجرایی)فیوضالات، 

های اجتماعی، توجه به عوامل اجرایی، بینی را در توجه به عوامل کّمی، عرضالاله و تقاضالالا، توجه به زمینهعوامل مؤثر بر واقع

(. عالوه بر این باید دارای ضالالمانت  ۷۹، ی۱۳۸۹دانند)فیوضالالات،  مسالالائل سالالیاسالالی، عوامل مالی و مسالالائل اطالعاتی می
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 ای بالاشالالالد کاله اگونالهجرا( بوده یعنی شالالالرایط اجرایی برنالاماله بالهاجرایی )قالابلیالت ا
 
یالابی باله اهالدا  بیش از حالالالت ل دسالالالتحتمالا

ای پیرامون اصالالولی که الزم اسالالت در طور کلی از مطالعات کتابخانه(. به۲۱۹، ی۱۳۸۷تصالالادفی باشالالد )کافمن و هرمن،

اند از: اصالل را تشالکیل داده اسالت. این اصالول عبارت  ۲۱بندی جامع و مانع ریزی اسالتراتژیک رعایت گردد در یک جمعبرنامه

یافتنی بودن؛ قابلیت پذیرش و درک؛ انگیزانندگی؛ تعهد آوری،  پذیر بودن و دسالتتناسالب داشالتن برای تحقق هد ؛ امکان 

های معیالارگویی؛ دارا بودن  گرا بودن؛ ارائٔه اسالالالتالاندارد برای کنترل و پاسالالالبدربردارندگی مشالالالارکت افراد؛ دقیق بودن؛ واقع

گیری بودن؛ قابلیت اجرا داشالالتن؛ صالالراحت و شالالفافیت؛ رعایت اصالالل یکپارچگی و نگاه سالالیسالالتمی؛  زمانی، قابل اندازه

گویی و به دور از بار منفی؛ مطابقت با قوانین؛ جامع و مانع بودن؛ ویژه بودن و عدم  پردازی مناسالب بدون ابهام و کلیعبارت

 بندی در راهکارها؛ کاربست نتایج علمی. فی؛ اولویتپوشانی و تکرار؛ عدم تناقض فلسهم

ول اسالتفاده شالده اسالت. هد  اصاللی در این پژوهش  حدر این پژوهش از این اصالول برای تحلیل محتوای فصالل شالشالم سالند ت

ریزان آموزشالی بوده و به سالؤاالت ریزی توسالط برنامهبه نقاط قوت و نقاط ضالعف سالند تحول در رعایت اصالول برنامه یابیدسالت

 ذیل پاسب داده خواهد شد.

وپرورش به خوبی رعایت ریزی اسالالتراتزیک در تدوین فصالالل شالالشالالم سالالند تحول آموزشکدام دسالالته از اصالالول برنامه .۱

 نشده است.  

 ریزی استراتژیک بیشتر بوده است.کدام دسته از اصول برنامهمیزان فراوانی در عدم رعایت  .2

وپرورش به خوبی رعایت شده  ریزی استراتژیک در تدوین فصل ششم سند تحول آموزشکدام دسالته از اصالول برنامه .3

 است.

عیالب و نقص بوده و ریزی اسالالالتراتژیالک بیوپرورش از منظر رعالایالت اصالالالول برنالامالهکالدام اهالدا  سالالالنالد تحول آموزش .4

 شوند.نوان نقطه قوت سند شناخته میعبه

 روش پژوهش:

اسالالالت. پژوهش حالاضالالالر از نوع پیمالایشالالالی و از نظر هالد  کالاربردی اسالالالت کاله باله روش تحلیالل محتوای کّمی انجالام گردیالده  

ریزی اسالالتراتژیک انتخاب  ای پیرامون اصالالول برنامهشالالده در این پژوهش با اسالالتفاده از مطالعات کتابخانههای انتخابمقوله

گانه از نظر خبرگان آموزشالالی اسالالتفاده شالالده اسالالت و جامعیت و مانعیت و   ۲۱یده اسالالت. برای تعیین روایی این مقوالت  گرد

های تفسالیری تمایز این مقوالت مورد تأیید قرار گرفته اسالت. روش اسالتخراج مفاهیم از متن فصالل شالشالم سالند تحول روش

( و محقق متن را به منزلٔه ۳۴۹، ی ۱۳۸۷شالود)فلیک،یری میبوده اسالت. در رویکرد تفسالیری متن مورد نظر بازنویسالی تفسال

(. در این پژوهش همچنالان کاله فیلیالک ۲۷۰، ی۱۳۹۳گیرد)خنیفر و بردبالار،ای از نمالادهالا بالا معالانی خالای درنظر میمجموعاله

 ها که  ، این مقولهکندمی( توصالالیه ۳۴۷:  ۱۳۸۷)فیلیک،  
 
ها اعمال شالالده و اند، روی دادهاز الگوهای نظری اخذ شالالده غالبا

اند. در این پژوهش واحد تحلیل جمله بوده اسالت و فصالل شالشالم دیدهگر  اصالالحها ارزیابی و درصالورت نیاز بارها براسالاس داده

طبق انتخاب  عنوان جامعه و نمونه بر هم منراهکار به۱۳۱هد  عملیاتی و   ۲۳(، شالامل  ۱۳۹۰وپرورش )سالند تحول آموزش
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های پژوهش یعنی همان اصالولی که الزم  لیسالت محقق سالاخته با اسالتفاده از مقولهها از چکگردیده اسالت. برای تولید داده

ریزی استراتژیک رعایت شود، استفاده شده است. برای سهولت در انجام پژوهش به هر یک از این مقوالت که اسالت در برنامه

 اند از:ده شده است. این مقوالت عبارتاند یک کد نسبت دادر ذیل آمده

:  ۴: قابلیت پذیرش و درک؛ کد۳یافتنی بودن؛ کد  پذیر بودن و دست: امکان ۲: تناسب داشتن برای تحقق هد ؛ کد۱اکد 

: ارائالٔه ۹گرا بودن کالد: واقع۸: دقیق بودن؛ کالد  ۷: دربردارنالدگی مشالالالارکالت افراد؛ کالد  ۶: تعهالدآوری؛ کالد  ۵انگیزاننالدگی کالد  

: قابلیت ۱۲گیری بودن؛ کد : قابل اندازه۱۱های زمان؛ کد: دارا بودن معیار۱۰گویی؛ کد دارد برای کنترل و پاسالالالباسالالالتان

پردازی مناسالب : عبارت۱۵: رعایت اصالل یکپارچگی و نگاه سالیسالتمی؛ کد ۱۴: صالراحت و شالفافیت؛ کد۱۳اجرا داشالتن؛ کد

: ویژه بودن و ۱۸: جالامع و مالانع بودن؛ کالد  ۱۷مطالابقالت بالا قوانین؛ کالد  :  ۱۶گویی و باله دور از بالار منفی؛ کالد  بالدون ابهالام و کلی

 : کاربست نتایج علمی . ۲۱بندی در راهکارها؛ کد: اولویت۲۰: عدم تناقض فلسفی؛ کد ۱۹پوشانی و تکرار؛ کد  عدم هم

هالای ذیالل آن  و راهکالاردر واقع محقق باله ثبالت فراوانی عالدم رعالایالت هر یالک از این اصالالالول در تالدوین هر یالک از اهالدا  عملیالاتی 

ها از متن با رویکرد تفسالیری انجام گردیده اسالت برای اقدام نموده اسالت. همچنان که در بخش قبل گفته شالد اسالتخراج داده

های ذیل آن مد نظر بوده اسالت. برای ریزی در تدوین هر هد  عملیاتی و راهکاراین کار میزان تحقق هر یک از اصالول برنامه

ها که با رویکرد کیفی انجام گردیده اسالت محاسالبٔه ضالریب توافق هولسالتی اسالتفاده شالده اسالت تولید دادهتعیین پایایی روش  

ها از ادامه به توصالیف چگونگی اسالتخراج برخی از داده آمده اسالت. دردسالتبه  ۰.۹۴ها درصالد از داده  ۲۰این ضالریب برای 

 متن پرداخته شده و سپس نتایج کمی پژوهش ارائه گردیده است.

 ها:فتهیا

های از پیش وپرورش بوده اسالالالت. و از مقولههد  از این پژوهش تحلیل محتوای کّمی فصالالالل شالالالشالالالم سالالالند تحول آموزش

ها در هر ای اسالتفاده شالده اسالت. و تنها آمار توصالیفی میزان فراوانی هر یک از این مقولهشالده حاصالل از منابع کتابخانهتعیین

ها از متن روش تفسالالیری بوده اسالالت. لذا در ادامه تولید داده  یک از اهدا  عملیاتی فصالالل شالالشالالم سالالند بوده اسالالت. روش

ها برای هر یک از اهدا  عملیاتی و راهکارهای ذیل آن با روش روایی های مربوط به چگونگی تولید تفسالیری دادهاسالتدالل

 پرداخته شده است و سپس نتایج آماری پژوهش آمده است.

 ا حق دانسته و...یافتگانی که دین اسالم ر پرورش تربیت  (۱هد 

شالالالود، امالا این هالد  بالا توجاله باله اسالالالنالاد هالد  مشالالالاهالده نمی  ۲۳بنالدیع منظمی در ویرایش این  طور کلی اولویالتبالا اینکاله باله

بندی  ای برخوردار بوده و حتی در تدوین راهکارهای نه چندان جامع آن نیز نوعی اولویتپشالالتیبان سالالند نیز از اولویت ویژه

و اولویاّلت دادن باله این هالد  نقطالٔه قوت آن بوده امالا این هالد  عملیالاتی بالا حجمی حالدود یالک شالالالود. از این ر مشالالالاهالده می

باشالد مشالابه یک راهبرد و یا یک هد  کلی اسالت. ای شالباهت داشالته صالفحه، بیش از آن که به یک هد  عملیاتی واسالطه

چون اسالازگار با نظام معیار اسالالمی  این  کردن  و تأکیداتی  گیری نظیر اباورداشالتن  و ادرکاندازهغیرقابل کاربرد افعالی
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تر سالاخته اسالت. این شالباهت باعث شالده که راهکارهای ذیل آن از حجمی برابر یا کمتر از خود هد  را به اهدا  کلی نزدیک

 هد  برخوردار باشالند.  
 
  تر ها مشالخصشالویم اهدا  و کار راههتر نزدیک هر چه از سالطن باالی اهدا  به سالطوح پایین  معموال

 یا تر میو وسالیع
 
شالوند. چگونه ممکن اسالت حجم )تعداد جمالت( یک هد  و حجم راهکارهای آن با هم برابر باشالد  مساللما

هد  عملیاتی خیلی طوالنی و وسالالیع بوده و قسالالمتی از آن در زمرٔه اهدا  کالن یا حتی راهکارها قراردارد و یا راهکارهای 

ای اسالت که گونهدهندٔه کامل هد  نیسالتند. حتی ویراسالتاری صالفحه نیز بهپوشالشذیل آن از جامعیت الزم برخوردار نبوده و 

طور کامل با رنس آبی )ویژه اهدا  عملیاتی( مشالخص نشالده اسالت؛ بدین وسالیله عیب هد  دیگر به  ۲۲این هد  برخال   

 است.  طوالنی بودن این هد  پوشیده مانده

َر   ۶/۱راهکار  ریزی شالده آن  ی مورد نیاز جامعه و تعلیم متناسالب و برنامههامهارت  و  با عنوان:ا گسالترش و تنوع دادن به حع

آموز ان ؛ معلوم نیسالالالت نیمٔه اول این راهکار بر اسالالالاس کدام قسالالالمت هد   های تحصالالالیلی و برای همٔه دانشدر همه دوره

َر  در حیطٔه وظایف نظام ت اسالالالت و همچنین آیا گسالالالترش و تنوععملیاتی نوشالالالته شالالالده   وتربیت در جامعه علیمدادن به حع

کلی طور باشالد  بههای مربوطه باید وجود داشالته خانهها و وزارتاسالت  چه نوع تعاملی پیرامون چنین راهکاری با سالازمان 

  توان راهکالارهالای دیگری را باله این مجموعاله افزود. راحتی میراهکالارهالا در این هالد ، از جالامعیالت الزم برخوردار نبوده و باله

( معتقد اسالت اامسالاللٔه ۱۳۹۱ دیگری اسالت که الزم اسالت در فصالل شالشالم سالند مورد توجه قرارگیرد. پی امی)گویی نکتهٔ کلی

شالناسالی مهم اسالت چرا که در مواردی، کشالور به دام سالندنویسالی کالن افتاده و این به سالندنویسالی  در کشالور از بابت آسالیب

ای که رهبری های اسالالنادی باال رفته، همه تنها در هر زمینهزیرسالالاختیک معضالالل تبدیل شالالده اسالالت و چون وزن توجه به 

بینیم کارهای اولیه روی زمین  شالالویم، میها وارد مینویسالالند! وقتی به خود عرصالالههای کلی میکنند، سالالیاسالالتمطرح می

 مانده است .

 می؛های انقالب اسالتعمیق تربیت و آداب اسالمی، تقویت اعتماد و التزام به ارزش(  ۲هد 

پوشالانی  رو دارای اشالتراک و همانقالبی بوده ازایناین هد  شالامل دو بخش: اعتقادات عمومی اسالالمی و اعتقادات اسالالمی

باشالد. در حالی که لزوم همسالویی اهدا  با یکدیگر از اهمیت زیادی برخوردار اسالت.  % با هد  عملیاتی اول می۵۰بیش از 

د تکرار اسالت؛ بهاز اویژه بودن  هد  کاسالته   پوشالانی غیرالزم بین اهدا اما وجود هم
ّ
در طراحی راهکارها  طوری که امول

 پوشانی  داشته و مؤید تکرارند.با یکدیگر اهم  ۵/۲و   ۱/۲و   ۱/۱است. از این دیدگاه راهکارهای گردیده 

آموزان  با ش مسالتمر دانشبخگری درسالت و تعالیداری، انتخاببا عنوان اتعمیق تقوای الهی، مهارت خویشالتن  ۲/۲راهکار 

آموزان  انگیز در اعیاد و وفیات، حضالور فعال و مشالارکت دانشبخش و نشالاطالله، برگزاری مراسالم آگاهیاسالتفاده از فرصالت ایام

 در محافل و مجالس و اماکن مذهبی و تقویت انسان با دعا و توسل ؛

هالای متفالاوتی اسالالالت. وقتی فلسالالالفاله مالا  تالابی و برداشالالالتکج  پردازی و نگالارش یالافتاله کاله دارایای عبالارتگونالهاین راهکالار باله

شالفافیت   شالدن  در این راهکار مخاطب جمله به صالراحت وکردن  مدنظر باشالد نه اتربیت  محوری اسالت باید اتربیت مربی
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مراسالالالم  برگزاری    مرال  افزایالد.  ای اسالالالت کاله بر این اابهالامالات  میگونالهپردازی  آن بالهمعلوم نیسالالالت. عالوه بر این اعبالارت

 انگیز در اعیاد و وفیات پیوند مفهومی صحیحی را با ذهن خواننده برقرار نخواهد کرد.بخش و نشاطآگاهی

 وتربیت؛های نظام تعلیمها و ظرفیتترویج و تعمیق فرهنس حیا، عفا ، حجاب متناسب با قابلیت  (۳هد 

هالای مختلف این هالد  نسالالالبالت باله دیگر اهالدا  سالالالنالد از اصالالالراحالت و شالالالفالافیالت  الزم برخوردار بوده، یکپالارچگی سالالالاحالت

اسالت. حتی متن هد    ها در این هد  به خوبی بیان شالدهطور کلی سالهم هر یک از زیرنظاموتربیت را مدنظر داشالته بهتعلیم

یده و تمامی راهکارهای ذیل آن همسالالالو و مکمل هم بوده و از نیز براسالالالاس مطالعات علوم قرآنی پیرامون حجاب تدوین گرد

 قابلیت اجرا برخوردار است.

ی خانواده در ایفای نقش تربیتی متناسالالب با هامهارتها و تقویت بنیان خانواده و کمک به افزایش سالالطن توانایی  (۴هد 

 اقتضائات جامعه اسالمی؛

کنالد؛ لالذا در راهکالار اول   وتربیالت برقرارخالانواده و نظالام تعلیمکوشالالالد همسالالالوسالالالازی فعالالی بین نقش تربیتی  این هالد  می

وتربیالت را ملزم باله تالدوین اصالالالول راهنمالا و مالدیریالت رسالالالاناله در خالانواده را مورد نظر قرارداده و در راهکالار دوم نظالام تعلیم

با مضالالمون    ۴/۳اسالالت. اما راهکار  آموزشالالی الزم برای تبیین نقش مدرسالاله، رسالالانه و خانواده در تربیت نموده  هایپودمان 

برنالامالٔه جالامع مشالالالالارکالت خالانواده تربیتی خالانوادههالا و نهالاداتالدوین  برای تقویالت فرهنالس  هالا و هالای تربیتی و آموزشالالالی 

ار منظور از نهادهای تربیتی و آموزشالی در سالطن جامعه به آموز ان  قابل تأمل اسالت. در این راهکی پایٔه دانشهاشالایسالتگی

هایی یک اراهبرد غیرعملیاتی  و وسالیع اسالت که در ای جامع با چنین ویژگیعالوه تدوین برنامهوضالوح مشالخص نیسالت. به

رنامه جامعی گر چنین بریز آموزشالالی چگونه قادر خواهد بود طراح و تدوینگنجد. معلوم نیسالالت یک برنامهمقولٔه راهکار نمی

 ریز آموزشی از چنین وسعتی برخوردار است براساس این راهکار باشد و اصال  حوزٔه اختیارات یک برنامه

هالای آموزشالالالی  هالای آموزشالالالی و تربیتی مالدرسالالاله، برگزاری دورههالا در فعالالیالتاافزایش میزان مشالالالارکالت خالانواده  ۴/۴راهکالار

های تربیتی  پذیر برای همسالالالوسالالالازی اهدا  و روشزا و آسالالالیبسالالالیبهای آای به خانوادهاثربخش، ارائه خدمات مشالالالاوره

 خانواده و مدرسه .

کنندگان سالالند با اولویت  آن تدوین  ۴در حالی که در این هد  بر نقش تربیتی خانواده تأکید گردیده به صالالراحت در راهکار 

های تربیتی؛ آشالکارا موجب ایجاد اتناقض ها در فعالّیتهای آموزشالی بر مشالارکت آن ها در فعالیتدادن به مشالارکت خانواده

وتربیت )رویکرد بین راهکار و هد   گردیده اسالت. آیا چنین تناقضالی حکایت از اوجود دو رویکرد متناقض فلسالفی به تعلیم

 تربیتی(  نیست آموزشی و رویکرد فرهنگی

های ها و ویژگیناسالب با توجه به تفاوتوتربیت با کیفیت مهای تعلیمو بسالط عدالت در برخورداری از فرصالتتأمین    (۵هد 

 دختران و پسران مناطق مختلف کشور؛
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االمکالان بالا مشالالالارکالت بخش  ویژه در منالاطق محروم و نیالازمنالد حتیدبسالالالتالانی بالهبالا عنوان اتعمیم دورٔه پیش  ۱/۵در راهکالار  

کرد کاله چگوناله منالاطق را مطرحتوان این سالالالؤال  هالای قرآنی و تربیالت بالدنی و اجتمالاعی ، میغیردولتی بالا تالأکیالد بر آموزش

محروم و نیازمند قادر خواهند بود در چنین فرایند تربیتی با بخش غیردولتی مشارکت کنند. و این راهکار مؤید چه دیدگاهی  

 گرایی و اصل یکپارچگی و کاربست نتایج علمی در این راهکار از ضعف برخوردار است.از عدالت است. قابلیت اجرا، و واقع

های شالالخصالالیتی و محیطی  پذیر متناسالالب با ویژگیوتربیت انعطا با مضالالمون اطراحی و تدوین برنامه تعلیم  ۷/۵ار  در راهک

ها  هیو آموزان  به منظور شالالکوفایی اسالالتعدادهای خای و افزایش کارآمدی و مفید بودن آن اسالالتعدادهای گوناگون دانش

طور کلی عدالت بیالانجالامد ارائه نگردیده، بهتأمین   حّدی که بههایی تا پذیری چنین برنامهتوضالالالیحی مبنی بر میزان انعطالا 

گویی  برای هر یک از راهکارها یا اهدا  طراحی نشده  های ارزیابی و نظارتی  وا استانداردهای پاسبدر این سند اشاخص

یالت بالا توجاله باله  وتربهالای تعلیمپالذیری برنالامالهخصالالالوی در چنین راهکالاری کاله تحقق عالدالالت را معطو  باله انعطالا اسالالالت. باله

 داند.های فردی میفرهنس، ج رافیا، جنسیت و تفاوت

 وتربیت رسمی عمومی؛های یادگیری در فرآیند تعلیمبخشی به محیطتنوع  (۶هد 

و نهادها  هادسالتگاهوتربیت رسالمی عمومی با جامعه و سالایر  آمده اسالت:ا تقویت و توسالعٔه تعامالت نظام تعلیم  ۲/۶در راهکار  

 های درسی.   محور در ضمن طراحی و اجرای برنامهرش ساختار تلفیقی و مساللهاز طریق گست

و نهادها به روشالالنی مشالالخص نبوده و موجب اابهام  گردیده اسالالت. به عالوه، این سالالؤال  هادسالالتگاهدر این راهکار منظور از 

و نهادها در ضالمن طراحی  هااهدسالتگمحور جهت توسالعٔه تعامالت با سالایر  مطرح اسالت که آیا گسالترش سالاختار تلفیقی مسالالله

 گیرد  آیا منظور طراحی زیرنظام برنامٔه درسی ملی است های درسی جای میو اجرای برنامه

آموزان  دورٔه ویژه دانشهای تحصالالیلی بهآموزی برای تمام دورهجامع کارآفرینی و مهارت اتنظیم و اجرای برنامهٔ   ۵/۶راهکار 

توسالعه در برنامٔه درسالی و آموزشالی  در این راهکار به وضالوح مشالخص نیسالت منظور از جامعیت متوسالطه تا پایان برنامه پنجم 

این جامعیت مشالالخص نیسالالت. یک برنامٔه درسالالی یا آموزشالالی تا چه   حدود و ثغورآموزی چیسالالت   برنامٔه کارآفرینی و مهارت

ل بپوشالالالانالد. آیالا الزم نیسالالالت چنین ای جالاماله عمالآموزیحالد خواهالد توانسالالالت باله جالامعیالت چنین برنالاماله کالارآفرینی و مهالارت

سالد این راهکار ای انجام گردد. به هر حال به نظر میهای مربوطه مرل سالازمان فّنی و حرفههایی در تعامل با سالازمان برنامه

 پذیری و قابلیت  اجرای الزم برخوردار نیست.اامکان  ای ازشدهدر چنین سطن مطرح

 اجتماعی؛ویژه در ابعاد فرهنگیهای پیشرفت محله بهعنوان یکی از کانون افزایش نقش مدرسه به  (۷هد 

ای برخوردار اسالت که لزوم تهیه و تدوین وظایفی آفرینی مدرساله در این هد  و راهکارهای ذیل آن از چنان گسالتردگینقش 

هالایی اسالالالت کاله تالاکنون مورد نظر نالد سالالالازوکالارهالا و برنالامالهطلبالد و نیالازمجالدیالد برای مالدیران و مربیالان و عوامالل انسالالالانی را می

  ها را پوشالش نوشالته شالده تنها تعداد معدودی از این ویژگی  ۱۴۰۴های مدرساله در افق  اند. این هد  که براسالاس ویژگینبوده
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اجامع و مانع  نیسالت.  شالده  سالازد. لذا ساله راهکار ارائهیادگیرنده بودن و خود ارزیاب بودن مدرساله را مطرح نمی  مرال  داده اما 

های ارزیابی  گرایی کمتر به وضالوح مشالخص گردد و همچنین اشالاخصتر و با کلطور مشالخصهای الزم بهالزم اسالت زمینه

 آن نیز طراحی گردد که براساس آن میزان رسیدن به وضع مطلوب قابل ارزیابی باشد.

آموزان  در رشالالد و تعالی کشالالور در و معلمان و دانشوتربیت رسالالمی عمومی و مدرسالاله  افزایش مشالالارکت نظام تعلیم  (۸هد 

د سالالالرمایه انسالالالانی، فرهنگی، اجتماعی و های دینی، فرهنگی، اجتماعی در سالالالطن محلی و ملی بهعرصالالاله
ّ
عنوان نهاد مول

 معنوی.

وی اثرگالذار  عنوان سالالالازمالان فراگیر و نیر وپرورش بالهبالا عنوان: ااصالالالالح، ارتقالا و ت ییر نگرش باله آموزش  ۱/۸دربالارٔه راهکالار  

ویژه اهدا  فرهنگی و اجتمالاعی؛ باید گفالت ت ییر نگرش و اصالالالالح آن  اجتمالاعی درخدمت اهدا  رشالالالد و تعالالی کشالالالور به

حاصالالل ارتقاا نگرش و ارتقاا نگرش محصالالول یک برنامه و راهکار اسالالت و از جنس اهدا  بوده، نه در زمره راهکارها؛ بدین  

پردازی نالامنالاسالالالب این راهکالار را باله یالک واننالد موجالب ت ییر نگرش شالالالونالد. اعبالارتتمعنی کاله راهکالارهالایی وجود دارنالد کاله می

 هد  تبدیل ساخته است .

های آموزان  در تشالکلپوشالانی زیادی دارد و موضالوع هر ساله افزایش مشالارکت دانشهم  ۱/۷و    ۲/۷با راهکارهای   ۲/۸راهکار 

 رسمی و قانونی مرتبط است.

وتربیت( در انگاری نقش آن )نظام تعلیمخش با مراکز فرهنگی و... و جلوگیری از کوچکبا مضالالمون اتعامل اثرب  ۹/۸راهکار 

سالرنوشالت آینده کشالور از منظر معار  اسالالمی ؛ قابل تأمل اسالت. قسالمت آخر جمله ادارای بار معنایی منفی  اسالت؛ بدین  

د؛ در حالی که این جمله خود القاکننده بخش داشالته باشالآفرین باید بار معنایی مربت و تعالیمعنی که متن یک سالند تحّول

 دهد.وتربیت در جامعه سوق میبار منفی بوده و ذهن خواننده را به سمت وجودع نوعی نگرش منفی نسبت به نظام تعلیم

 وتربیت رسمی عمومی.جلب مشارکت ارکان سهیم و مؤثر و بخش عمومی و غیردولتی در تعلیم  (۹هد 

اد تسالهیالت قانونی و سالازوکارهای تشالویقی و انگیزش الزم اعم از مادی و معنوی برای بسالط با مضالمون اایج  ۱/۹در راهکار  

های دینی و با آموزان  با الهام از آموزهجویی در جامعه و در بین دانشپذیری، مشالالارکتفرهنس نیکوکاری و تعاون، مشالالارکت

 ای آموزشی و برگزاری اردوهای جهادی؛ههای درسی، مجالت و رسانهتأکید بر استفاده مناسب از ظرفیت کتاب

توان با اسالتفاده پردازی  اسالت؛ چرا که سالازوکارهای انگیزشالی و تشالویقی را میاین راهکار نیز دارای نوعی از اابهام در عبارت

  هایشالالده انجام داد؛ اما آیا ایجاد تسالالهیالت قانونی در چنین مسالالیری و با اسالالتفاده از ظرفیت کتابهای مطرحاز ظرفیت

 درسی میسر است 

، اتقویت و گسالالترش مدارس غیردولتی با اصالالالح و بازنگری قوانین و مقررات موجود ؛ در این راهکار اولویت  ۴/۹در راهکار

عبارت اتقویت و گسالترش  بر عبارت ااصالالح و بازنگری قوانین و مقررات  برخال  اهدافی اسالت که سالند تحّول به دنبال  
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ای مورد نظر اسالت و گسالترش و تقویت در هر چیز اصالالح و بازنگری قوانین به صالورت ریشالهآن اسالت. در یک تحّول قبل از 

 مراحل بعدی قرار دارد. در این راهکار اجهت ت ییر و تحّول  درنظر گرفته نشده است.

 ای منابع انسانی با تأکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم؛ارتقاا منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه  (۱۰هد 

جانبه معلم و افزایش منزلت حقیقی راهکارهای این هد ، جای راهکاری مبنی بر تالش در جهت رشالد شالخصالیت همهذیل 

 و نه تبلی ی معلم خالی مانده است و راهکارهای آن اجامع نیست .

مرتبه  های ارزیابی و ارتقایای، تعیین مالکهای عمومی، تخصصی و حرفه، ااستقرار نظام سنجش صالحّیت۲/۱۰راهکار 

بندی( علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقاا شال لی در آنان براسالاس نظام معیار اسالالمی  نیز قابل تأمل )نظام دسالته

 است.

بالاله سالالالنالالد  ابالتالالدای  فالرهالنالگالیاز  رویالکالرد  بالاله  آمالوزشالالالی  رویالکالرد  از  تالحالّول  و  تال الیالیالر  جالالدی  مالعاللالم  طالور  بالرای  و  بالوده  تالربالیالتالی مالطالرح 

البی و شالالالخصالالالیتی از اولویاّلت برخوردار بوده، امالا در این راهکالار تقالدم کلماله اعلمی  بر هالای دینی، اخالقی، انقصالالالالحیاّلت

 های فلسفی در طرح راهکارها در سند دارد.اتربیتی  نشان از وجود اتناقض  در کاربست بنیان 

و انطباق سالطن   ها و بازتنظیم اصالول حاکم بر برنامٔه درسالی تربیت معلم با تأکید بر کارورزیبازمهندسالی سالیاسالت  (۱۱هد 

ی و جهانی با مقتضالالیات الگوی برنامٔه درسالالی در نظام تعلیمحرفه یهاشالالایسالالتگی
ّ
وتربیت و طراحی ای معلمان در سالالطن مل

 وپرورش؛داشت معلمان در آموزشهای جذب تربیت و نگههای مناسب برای ارتقای شیوهسیاست

هایی صالورت گرفته و شالده در چه شالاخصدرسالی چیسالت  انطباق مطرحاین سالؤال مطرح اسالت که مقتضالیات الگوی برنامه 

چگونه ارزیابی خواهد شالد  اصالال  انطباق در سالطن جهانی با برنامٔه درس ملی چگونه ممکن اسالت و چگونه در سالطن جهانی 

یونسالکو( برای معلم شالایسالته و تطبیق با آن    مرال  های جهانی )نداردشالویم  آیا اسالتفاده از اسالتابا برنامه درس ملی منطبق می

رسالد این هد   تربیتی مطرح شالده در اسالناد پشالتیبان سالازگار بوده و در راسالتای آن باشالد  به نظر مینباید با رویکرد فرهنگی

 دارای ابهام و ادوگانگی فلسفی  است.

وقالت  روی انسالالالانی در خور منزلالت فرهنگیالان بالا توجاله باله لزوم تمالامرفالاه نیتالأمین    برقراری الگوی جبران خالدمالات و  (۱۲هگد 

 شدن آن؛

براسالاس رویکرد رقابتی  قابل تأمل اسالت. اول   هاشالایسالتگیها مبتنی بر سالازی نظام پرداختبا عنوان ابهینه  ۱/۱۲راهکار 

باشالد. دوم این که در سالند تنها میگیری  بوده و مناسالب یک راهکار عملیاتی ناندازهسالازی از افعال اغیرقابلاین که بهینه

ایم. به وضالالالوح مشالالالخص نیسالالالت که این رویکرد رقابتی در تربیتی را داشالالالتهچرخش از رویکرد آموزشالالالی به رویکرد فرهنگی

 وتربیت در تعامل باشد تربیتی موجود در نظام تعلیموتربیت چگونه خواهد توانست با رویکرد فرهنگیساختار تعلیم
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مناسالب خدمات و   دهیسالامان مون اایجاد سالازوکارهای قانونی برای افزایش انگیزه معلمان و مربیان با  با مضال  ۳/۱۲راهکار 

آفرینی امکانات رفاهی و رفع مشالکالت مادی و معیشالتی آنان  دارایابار معنایی منفی  بوده اگر انتظارات از این سالند تحّول

م این مفهوم از عبارت اارتقاا سالطن معیشالتی و مادی معلم  اسالت، الزم اسالت نگاه مربت داشالته و درصالورت لزوم طرح مسالتقی

ها )ی تسالهیالت(  هفتم( جامعه  اسالتفاده شالود. کاربرد این جمله، القایی از ارائه حداقل  مرال  به سالطحی باالتر از دهک... )

 ارد .شده ندها دارد؛ که هیو گونه اتناسبی با هد  مطرحوتربیت و رضایت معلم به حداقلتوسط نظام تعلیم

وتربیت رسالالالمی عمومی  اصالالالالح محتوا، ارتقای جایگاه، افزایش کیفیت و کارآمدی علوم انسالالالانی در نظام تعلیم  (۱۵هد   

 مبتنی بر مبانی دینی در چهارچوب نظام معیار اسالمی؛

د و جامعه  با بینی اسالالمی با هد  هدایت و تعالی و مدیریت فر ، ا تدوین منابع علوم انسالانی مبتنی بر جهان ۱/۱۵راهکار 

اند  آیا  ریزی چگونهااصالالالح و بازتدوین متون و مواد آموزشالالی دروس علوم انسالالانی... ؛ از نظر سالالطن برنامه  ۵/۱۵راهکار 

رسالد راهکار اول در واقع اتناسالبی  پذیر خواهد بود  به نظر میاجرا و امکان ریزان عملیاتی، قابلتوسالط برنامه  ۱/۱۵راهکار 

 تی ندارد.با یک راهکار عملیا

 بخش پویا و بالنده؛وتربیت رسمی عمومی با رویکرد تعالیت ییر و نوآوری در نظام تعلیم  (۱۸هد 

کننالده  هالای یالک نظالام خالق و نوآور و سالالالاختالارهالا و رویکردهالای حمالایالتریزان در این هالد  الزم بود از نظر علمی ویژگیبرنالاماله 

آن از جامعّیت بیشالالتری برخوردار شالالود. آیا تنها با حمایت مادی و معنوی از آن را مورد توجه بیشالالتر قرار داده تا راهکارهای  

وپرورش یالک رویکرد یالابالد. اصالالالال  آیالا رویکرد نظالام آموزشطور اثربخش اسالالالتقرار میهالای خالق، چنین نظالامی بالهافراد و گروه

تربیتی در این رویکرد با رویکرد فرهنگی  خالق و نوآور بوده که از اسالتقرار نظام خالق و نوآور سالخن به میان آمده اسالت  و اگر

 ها با یکدیگر چگونه است گیرد این تعامل چگونه است  و نسبت آن تعامل قرار می

 وتربیت رسمی عمومی؛استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در تعلیم  (۱۹هد 

سالالازی عملکرد و ش به منظور شالالفا وپروربندی مدارس و مؤسالالسالالات آموزشبا مضالالمون اایجاد نظام رتبه  ۳/۱۹در راهکار  

 های رقابت منطقی و علمی بین آنان؛ارتقاا کیفّیت و تقوّیت انگیزه

در این هالد  از رقالابالت منطقی و علمی بین مالدارس سالالالخن باله میالان آمالده حالال آن کاله رویکرد فرهنگی و تربیتی مالد نظر نظالام 

راحتی است. به گرفته بندی مدارس قرارتی تنها مالک رتبهوتربیت بوده، امنطق  و اعلم  براساس کدام اسناد باالدستعلیم

بندی مدارس منطقی و بندی معلمان علمی و نظام رتبهشالالالود. وقتی نظام رتبهدوگانه فلسالالالفی  مشالالالاهده می گیریاجهت

آفرین از رود با اجرای این سالالند شالالاهد چرخش تحّولشالالود چگونه انتظار میعلمی اسالالت و با رویکرد رقابتی پشالالتیبانی می

 فرهنگی باشیم.رویکرد علمی آموزشی به رویکرد تربیتی
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های کیفّیت جهانی در چهارچوب معیارهای اسالالمی و معرفی  آمده اسالت: اارتقاا جایگاه ایران در ارزیابی  ۴/۱۹کار  در راه 

ها براسالاس وتربیت اسالالمی به جهان . منظور از کیفیت جهانی و ارزیابی آن مشالخص نیسالت این که این ارزیابیالگوی تعلیم

های مبهم این هد  اسالت. همچنین ریزان بوده از جنبهایی مدنظر برنامهیابی به چه نوع ارتقهایی بوده و دسالتچه شالاخصاله

 قراردادن معیارهای جهانی )
 
وتربیت براسالاس کدام فلسالفه  های کیفی نظام تعلیمعنوان مالک ارزیابیغیراسالالمی( به عموما

 گیرد.تواند مشمول اتناقض فلسفی  قرار رسد این راهکار میشود  به نظر مینظری پشتیبانی می

بخشالالالی باله منالابع مالالی، مالدیریالت مصالالالار  متنالاسالالالب بالا نیالازهالای کّمی و کیفی نظالام تالأمین، تخصالالالیص و تنوع  (۲۰هگد 

 وتربیت رسمی عمومی؛تعلیم

ی و نظارتی نظام از طریق  گذارسالالیاسالالتوپرورش با حفظ کارکردهای اتقویت مشالالارکت عمومی در آموزش  ۷/۲۰در راهکار  

شود. نظامی  های آموزشی آنان ؛ نیز نوعی دوگانگی فلسفی دیده میحمایت از فعالیت  تسهیل تأسیس مدارس غیردولتی و

ه در تربیت فرزندان کشالور بکوشالد چگونه در این راهکار 
ّ
که قرار اسالت بر تعامل با دیگر نهادها و حتی نهادهای فرهنگی محل

گیرد این چیزی جز  هالا درنظر میبرای خالانوادههمین رویکرد را    ۴/۴رویکرد آموزشالالالی را برای مالدارس غیردولتی و در راهکالار  

 های فلسفی  در سند است وجود اتناقض

 ها؛ها و روشبازنگری و بازمهندسی ساختارها و رویه  (۲۱هد 

بندی  در بازنگری سالالاختارها وجود ندارد. ادلیل علمی  هر یک مندی و ااولوّیتدر تدوین راهکارهای این هد  هیو زمان 

است؛ لذا    روشالنی مشالخص نیسالت. در این راهکارها به خوبی همه جوانب ت ییرات سالاختار را مشخص نگردیدهاز راهکارها به 

هالای مالادی و معنوی  اسالالالت؛ چرا کاله هرگوناله آزمون و خطالا دربالارٔه آن هزیناله  ترین هالد  سالالالنالد تبالدیالل شالالالدهانگیزبرباله جنجالال

 بسیاری را بر نظام تحمیل خواهد کرد.

 پردازی و مستندسازی تجربیات تربیتی بومی.ژوهش و نوآوری، نظریهتوسعٔه ظرفیت پ  (۲۳هد 

وتربیت و فراهم آوردن  های تعلیمپردازی در علوم تربیتی و روشهای نظریه، احمایت مادی و معنوی از کرسالالی۴/۲۳راهکار 

هالای علمیاله، ی حوزهوتربیالت رسالالالمی عمومی بالا همکالارهالای جالدیالد و نوآوری در مالدارس و نظالام تعلیمزمیناله کالاربسالالالت یالافتاله

 و مراکز علمی و پژوهشی . هادانشگاه

ل نشالالالده. در هر چهالار راهکالار آن تنهالا از ئالهالا قالاهالای جالدیالد و نوآوریاین هالد  هیو احالدود و ث وری  برای کالاربسالالالت یالافتاله

طور مطرح شالالود بههای پژوهشالالی یا اجرای آن  یافته اعبارت حمایت  اسالالتفاده شالالده بدون این که هیو ارزیابی و نظارتی بر

ی راهکارهای ارائه
ّ
 نگرفته است . ی علمی قرارهاپژوهشبستر  شده به صورت کامل ابرکل

ها در هر یک از ها میزان فراوانی هر یک از مقولهبنابراین با کاربسالالالت روش اسالالالتنتاج و اسالالالتدالل در اسالالالتخراج و ثبت داده

 لیست تعیین گردید. های ذیل آن با استفاده از چکاهدا  عملیاتی و راهکار
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 تدوین اهدا  عملیاتی و راهکارهای ذیل آن  ریزی )مقوله ها( دراصول برنامه  عدم رعایت. فراوانی میزان  ۱جدول

 فراوانی کد و نام مقوله فراوانی کد و نام مقوله فراوانی کد و نام مقوله

. تناسالالب داشالالتن برای تحقق ۱

 هد 

منالاسالالالالب  عبالارت.  ۱۵ ۶ گرا بودن؛.. واقع۸ ۳ پردازی 

گویی و به دور  بدون ابهام و کلی

 از بار منفی؛

۱۱ 

امالالالکالالالان ۲ و .  بالالالودن  پالالالذیالالالر 

 یافتنی بودن؛دست

. ارائٔه استاندارد برای کنترل و ۹ ۳

 گویی؛پاسب

 ۰ . مطابقت با قوانین،۱۶ ۱۰

مالالعالالیالالار۱۰ ۱ . قابلیت پذیرش و درک؛۳ بالالودن  دارا  هالالای  . 

 ۱۱زمانی،

 ۵ مانع بودن؛. جامع و  ۱۷ ۱

هالالم  ۱۸ ۱ گیری بودن؛. قابل اندازه۱۱ ۰ . انگیزانندگی؛۴. عالالدم  و  بالالودن  ویالالژه   .

 پوشانی و تکرار؛

۴ 

 ۶ . عدم تناقض فلسفی؛۱۹ ۵ . قابلیت اجرا داشتن؛۱۲ ۰ . تعهد آوری،۵

 ۱ راهکارها؛بندی در  . اولویت۲۰ ۳ . صراحت و شفافیت؛۱۳ ۰ . دربردارندگی مشارکت افراد؛۶

. رعایت اصالالالل یکپارچگی و  ۱۴ ۲ . دقیق بودن ۷

 نگاه سیستمی؛

 ۳ . کاربست نتایج علمی.۲۱ ۳

  

ریزی در تدوین اهدا   اصالالالل از اصالالالول برنامه  ۱۷دهد. همچنان که پیداسالالالت  ها را نشالالالان میاین فراوانی ۱جدول شالالالماره 

کنندگان قرار نگرفته اسالت در پاسالب دو سالؤال اند. اما اینکه کدام اصالول و با چه فرکانسالی مد نظر تدوینعملیاتی رعایت نشالده

 گنجد.اول پژوهشی می

رش به خوبی رعایت نشده  وپروریزی استراتژیک در تدوین فصل ششم سند تحول آموزش: کدام دسته از اصول برنامه۱سؤال

 است 

 ریزی استراتژیک بیشتر بوده است : میزان فراوانی در عدم رعایت کدام دسته از اصول برنامه۲سؤال 

اند از: ریزی به صالورت ارائه فراوانی در عدم رعایت اصالول عبارتها پیرامون اصالول برنامهترین یافتههمچنان که پیداسالت مهم

یپردازی نامناسالالب شالالامعبارت
ّ
( که دارای بیشالالترین فراوانی =F  ۱۱گویی و یا وجود بار منفی در جمالت که با )ل ابهام، کل
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( فراوانی باالیی داشته است همچنین وجود تناقض =۱۰Fهایی برای کنترل و ارزیابی )بوده و بعد از آن عدم وجود استاندارد

(؛ جامع و مانع نبودن  =F ۵است؛ عدم قابلیت اجرا با فراوانی )( نیز از اهمیت باالیی برخوردار بوده  =F ۶فلسفی با فراوانی )

انالد. تنالاسالالالب (؛ نیز اهمیالت قالابالل توجهی داشالالالتاله=F  ۴(؛ و ویژه نبودن هالد  و تکراری بودن آن بالا فراوانی )=F  ۵بالا فراوانی )

(؛ عدم صالالراحت اصالالل =F ۳پذیر نبودن هد  یا راهکار با )(؛ و امکان =F ۳نداشالالتن برای اهدا  کالن مربوطه با فراوانی )

( نیز قابل توجه بوده اسالت. اما برخی از اصالول در موارد کمتری نقض  =۳Fیکپارچگی در نوشالتن هد  یا راهکار با فراوانی )

بندی، دقیق بودن و کاربسالالت نتایج علمی تنها یک یا بندی و زمان عنوان مرال: قابلیت درک و پذیرش؛ اولویتاند بهگردیده

شده در تدوین سند تحول اشکاالتی وجود داشته اصل درنظرگرفته ۲۱اصل از  ۱۷اند. بنابراین در رعایت هدو بار نقض گردید

 است.

وپرورش به خوبی رعایت شالده  ریزی اسالتراتژیک در تدوین فصالل شالشالم سالند تحول آموزش: کدام دسالته از اصالول برنامه۳سالؤال

 است 

هالد کاله برخی از اصالالالول مالاننالد: انگیزاننالدگی؛ تعهالدآوری، دربردارنالدگی  دمقولاله نشالالالان می  ۲۱هالا را دربالارٔه این  جالدول یالافتاله

  ۲۱اصالالل از   ۴مشالالارکت افراد و مطابقت با قوانین، به خوبی در تمامی اهدا  و راهکارهای ذیل آن رعایت شالالده اسالالت. لذا  

 طور کامل رعایت گردیده است.  اصل به

عنوان نقطه قوت سالالند  ریزی اسالالتراتژیک بهاصالالول برنامهوپرورش از منظر رعایت  : کدام اهدا  سالالند تحول آموزش۴سالالؤال

 شوند شناخته می

توان اهدا  را از نظر میزان قوت و ارائه گردیده اسالت. لذا می  هاها بر اسالاس اهدا  و کد مقولهبندی یافتهطبقه  ۲در جدول  

 ضعف در تدوین با یکدیگر مقایسه نمود.

 : اهدا  عملیاتی و اصولی که در تدوین آن هد  رعایت نشده است)کد مقوله ها(.۲جدول

شالمار

ه 

هالالالالد

  

اصالالالولی کاله در تالدوین هالد   

رعایت نشده است)کد مقوله  

 ها(

شالالمار

ه 

 هد 

وین هد   اصالالالولی که در تد

رعالایالت نشالالالده اسالالالت)کالد 

 مقوله ها(

شالالمار

ه 

 هد 

اصالولی که در تدوین هد   

رعالایالت نشالالالده اسالالالت)کالد 

 مقوله ها(

۱ ۲۰-۱۷-۱۱-۱۵-۱-۱۸-۹ ۹ ۱۵-۱۲-۷-۹ ۱۷ ۹ 

۲ ۱۸-۱۵-۱۳-۹ ۱۰ ۱۷-۱۹-۱۴ ۱۸ ۱۸-۳-۸-۱۹ 

۳ ۰ ۱۱ ۱۷-۱۵-۸-۹ ۱۹ ۱۹-۸-۱۲-۱۵ 
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۴ ۷-۱۳-۲-۸-۹-۱۹ ۱۲ ۱۹-۱۴-۱-۱۵-۹ ۲۰ ۱۹ 

۵ ۱۲-۸-۱۴-۲۱-۹ ۱۳ ۰ ۲۱ ۱۰-۲۱ 

۶ ۱۳-۱۵-۸-۱۷-۲-۱۲-۹ ۱۴ ۰ ۲۲ ۰ 

۷ ۱۷-۹ ۱۵ ۲-۱۲-۱۵-۱ ۲۳ ۲۱-۹ 

۸ ۱۵-۱۸-۱۰ ۱۶ ۱۵   

ریزی ، تمامی اصالالالول برنامه۲۲، و  ۱۴،  ۱۳،  ۳دهند در تدوین اهدا  عملیاتی  های این جدول نشالالالان میهمچنان که یافته

 شوند.قوت سند محسوب میرعایت گردیده است؛ لذا از این نظر نقطه 

 گیرینتیجه 

ی و برنامهدر مراحل آغازین فرآیند تصالویب سالند تحّول نظام تعلیم
ّ
های مربوط به تربیت  وتربیت، قبل از تدوین برنامٔه درس مل

 های امعلم، ت ییرات سالاختاری نظام تعلیم وتربیت اجرا گردید. آسالیب
 
نتج از زده درواقع ملی ناشالی از این اجرای شالتابحتما

های علمیع کافی ها عدم بررسالیهای سالند بود. همچنین در این سالالمندی اهدا  و راهکاربندی و زمان عدم رعایت اولوّیت

داده لذا در مقام اجرا با عدم پذیرش از  تعدادی از راهکارها را کاهش پذیریشالالده، قابلیت اجرا و امکان برای راهکارهای ارائه

هایی بود که های آموزشالالی از جمله راهکارعنوان مرال طرح مجتمعوتربیت مواجه گردیده اسالالت. بهسالالوی بدنه نظام تعلیم

سالت که بررسالی این سالند از مدت کوتاهی پس از اجرا با عدم پذیرش و اثربخشالی مواجه شالده و متوقف گردید. این در حالی ا

ی است تا نگر و همهای پیشدیدگاه رعایت اصول تدوین آن در زمره ارزیابی
ّ
زمان قرارداشته و الزمٔه تدوین علمی یک سند مل

از بروز مسالالالائل و مشالالالکالتی از این دسالالالت جلوگیری شالالالود. از این رو در این پژوهش فصالالالل شالالالشالالالم سالالالند تحّول بنیادین  

ریزی و تدوین تحلیل محتوای کّمی گردیده اسالالت. نتایج نشالالان دادند که یزان رعایت اصالالول برنامهوپرورش از منظر مآموزش

نقالاط قّوت سالالالنالد بوده و همچنین همالٔه اهالدا  عملیالاتی دارای انگیزاننالدگی و تعهالدآوری الزم    ۲۲و هالد     ۳،  ۱۴،  ۱۳هالد ،  

پردازی برخی راهکالارهالا نالامنالاسالالالب و مالا عبالارتانالد. اکننالدگی افراد، و مشالالالمول رعالایالت قوانین بودهبوده و شالالالامالل مشالالالارکالت

یآفرین بوده اسالت. کاربرد افعال غیرقابل اندازهابهام
ّ
گویی و اسالتفاده از جمالتی که دارای بار منفی هسالتند نیز از گیری و کل

رهایی برای گویی یا معیاهای اسالتاندارد کنترل برای پاسالبباشالد. برای بیشالتر راهکارها و اهدا  هیو شالاخصمعایب سالند می

پذیری رعایت نشالالالده و برخی دیگر از بینی و امکان گیری و ارزیابی طّراحی نشالالالده اسالالالت.در تعدادی از راهکارها واقعاندازه

ی در تدوین سالالند فلسالالفهشالالفافّیت و صالالراحت الزم برخوردار نیسالالتند. به
ّ
کار رفته که در برخی راهکارها  ای دوگانه بهطور کل

طور کامل پوشالالالش نداده و از جامعیاّلت و مانعیاّلت الزم برخوردار نیسالالالتنالد و کارها اهدا  را بهشالالالود. برخی راهمشالالالاهده می

پوشالالانی غیر ضالالروری باعث تکرار در راهکارها گردیده اسالالت. با این که تعدادی از راهکارها همچنین وجود اشالالتراکات و هم

د. گاهی راهکارها به خوبی براسالالاس مبانی علمی مند نیسالالتنها زمان دارای قید زمان برای اجرا هسالالتند اما بسالالیاری از آن 
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ی اسالت به چشالم نمیمندنگر و نظامتدوین نگردیده و نگرش کل
ّ
گردد به خورد. پیشالنهاد می، آن گونه که در شالأن یک سالند مل

گونه  آن  های فرآوانی که بر سالند وارد شالده بازبینی و اصالالح این سالند آغاز گردیده و به صالورت علمی و دقیقدلیل وجود نقد

ی است، انجام گردد. 
ّ
 که در شأن یک سند مل

 منابع  

. ترجمه علی شالالریعتمداری،  وتربیتتفکر منطقی روش تعلیم(.  ۱۳۷۱اسالالمیت، فلیپ جی و هولفیش، ا  گوردون )

 تهران: انتشارات سمت.

ل از سگوی دسگتاندرکاران، مجریان و صگاحبنظران، طر  احی و دنبال  اعرافی علیرضالا)۱۳۹۳(.  نظام نقد سگند تحو 

فگرهگنگگگی،  کالالد انگقگالب  شگگگورای عگگالگی  پگگایگگگگاه  ایالنالتالرنالتالی  ۸۵۹۵۷۲، :شگگگود.  سگگگگایگگت  در  دسگگگتگرسگگگی  قگگابگگ  

http://sccr.ir/Pages/?current=news&gid=34&Sel=859572۱۰:روز ۹۴/۶/۱۷  ساعت  

وپرورش از نظر میزان اهمیگت بگه تحلیگ  سگگگنگد تحول بنیگادین آموزش(.۱۳۹۲پیروانی نیالا، پوناله؛ پیروانی نیالا، پگالاه )

 آموزشیادگیری سازمانی
ّ

 .۴۷-۴۰صص ۳شماره   ۴وپرورش استان فارس، شیراز، ایران، دوره . مجله اداره کل

عالالادل) کشگگگگور.    (.۱۳۹۱پالیال الالامالی،  عگلگمگی  در حگرکگگت  ضگگگگروری  پالالایالگالالاهمگقگگدمگگات  در  دسالالالالتالرسالالالالی    قالالابالالل 

http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=22130۱۰:۱۷/ ۶/ ۹۴ ساعت  

وتربیت رسگمی و عمومی جمهوری . نکاتی چند در مورد سگند تحول راهبردی نظام تعلیم(۱۳۸۹پی امی، عادل)

 ۱۰ساعت:  http://farsi.khamenei.ir  ۱۷ /۶ /۹۴اسالمی ایران. قاب  دسترسی در پایگاه 

های بررسگی تحلیلی چالش(.  ۱۳۹۱حج فروش، احمد؛ ناظر، علی؛ اخوان بهبهانی، علی و اسالماعیل زاده، حسالین.)

.گزارش کمیسالالیون آموزش و تحقیقات، دفتر مطالعات اجتماعی، کد موضالالوعی  وپرورشاجرایی سگگند تحول آموزش

 .۱۳۹۱مرداد ماه   ۱۲۵۲۰شماره مسلسل    ۲۱۰

 . تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.درآمدی بر مدل سازی در علوم رفتاری(.  ۱۳۹۳خنیفر، حسین و بردبار، حامد)

 وپرورشآموزشسند تحول (.  ۱۳۹۰وپرورش)دبیرخانه شورای عالی آموزش

 وپرورشمبانی نظری سند تحول آموزش(.  ۱۳۹۰وپرورش)دبیرخانه شورای عالی آموزش

مجله دانش مدیریت، شالماره    درآمدی بر تجزیه و تحلی  محتوا )فن تعبیر و تفسگیر نظارتی(.(.  ۱۳۷۵دّرانی، کمال)

 .۳۳-۲۵، صص۳۲و    ۳۱

احی و تحلی  نظام(.  ۱۳۶۶رخشان، فریدون )  .چا  اول، تبریز: انتشارات نیما.یهای آموزشطر 

وتربیگت جمهوری هگای تعلیمتحلیگ  فلسگگگفگه(.  ۱۳۹۲فر، محمالدرضالالالا؛ یالاری دهنوی، مراد)سالالالجالادیاله، نرگس؛ مالدنی

  ۱وتربیت دانشالگاه فردوسالی مشالهد سالال سالوم شالماره  .پژوهش نامه مبانی تعلیماسگالمی ایران از منظر مفهوم تفکر

 .۱۷۹تا   ۱۶۰صص 

http://sccr.ir/Pages/?current=news&gid=34&Sel=859572
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=22130
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 . چا  یازدهم، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.وتربیت و مراح  آنتعلیم(.  ۱۳۷۰غالمحسین.)شکوهی،  

 . چا  یازدهم، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی. وپرورشمبانی و اصول آموزش(.  ۱۳۷۸شکوهی، غالمحسین.)

اریان، چا  اول، تهران:  . ترجمه مسالالعود صالالفایی مقدم و افسالالانه نجآموزش تفکر به کودکان(.  ۱۳۸۵فیشالالر، رابرت ) 

 نشر رسش.

. چالا  اول، سالالالمنالان: انتشالالالارات هگای رقگابتی(مگدیریگت اسگگگتراتژیگک)کلیگد موفقیگت در بگازار(.  ۱۳۸۹فیض، داود )

 دانشگاه سمنان.

 . ترجمه هادی جلیلی، چا  دوم، تهران: نشر نی.درآمدی بر تحقین کیفی(.  ۱۳۸۷فیلیک، اووه، )

 . چا . بیست و چهارم، تهران: انتشارات ویرایش.امه ریزی آموزشیمبانی برن(.  ۱۳۸۹فیوضات، یحیی )

هگای آموزشگگگی)بگاز انگدیشگگگی، بگازسگگگازی،  ریزی اسگگگتراتژیگک در نظگامبرنگامگه(.  ۱۳۸۷کالافمن،راجر و هرمن، جری ) 

 ترجمه فریده مشایب و عباس بازرگان. چا  چهارم، تهران: انتشارات مدرسه.ساختارها، بازآفرینی(. 

روز   www.khabaronline.irقابل دسالالترسالالی در پایگاه    وپرورش.تحلیلی بر سگگند آموزش(.  ۱۳۹۲ا )کمرئی، علیرضالال

 ۱۰ساعت   ۱۷/۶/۹۴

. ترجماله محمالد علی فرجالاد، چالا  اول، تهران: انتشالالالارات وپرورشمگدیریگت در آموزش(.  ۱۳۶۶کوک، د و دانهیالل، ج )

 الهام.

ترجمه هوشالالنس نایبی، چا  دوم، تهران: نشالالر   تحلی  محتوا)مبانی روش شگگناسگگی(.(.  ۱۳۸۳گریپندور ، کلوس)

 نی.

ی و کیفی در علوم تربیتی و روانشگناسگیروش(.  ۱۳۸۹گال، مردیت؛ بور ، والتر و گال، جویس ) .  های تحقین کم 

محمد جعفر پاک سالالرشالالت، علیرضالالا جلد اول، مترجمان احمدرضالالا نصالالر، حمیدرضالالا عریضالالی، محمود ابولقاسالالمی،  

 کیامنش، خسرو باقری، محمد خیر، منیجه شهنی ییالق زهره خسروی، چا  پنجم، تهران: انتشارات سمت.

 . چا  دهم، تهران: انتشارات سمت. ریزی آموزشیهای نو در برنامهدیدگاه(.  ۱۳۸۹مشایب، فریده.)

  

http://www.khabaronline.ir/


 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

674 
 

 کنون سازی تاآموزشی از دوره مدرنوپرورش و اصالحات  تبیین مبانی فلسفی آموزش

  1مولود نیلی

   چکیده

وپرورش  ایران صالالالورت گرفتاله و در سالالالطن نظالام نیز اسالالالنالاد ی زیالادی در مورد تحول آموزشهالاپژوهشهالای اخیر  در دهاله

زیادی تدوین شالده اسالت و از آنجا که روشالن نبودن فلسالفه تربیت و ابعاد مختلف آن، یک خالا در هر نظام آموزشالی محسالوب  

اسالت. بررسالی مبانی فلسالفی نظام آموزشالی    شالود. در این مقاله به فلسالفه تربیت و تبیین سالیر تحول آن در ایران اشالاره شالدهمی

دهد روح حاکم بر فلسالفه تربیت در نظام آموزشالی ایران متأثر از پراگماتیسالم، قبل و بعد از جمهوری اسالالمی ایران نشالان می

شالناختی،  شالناختی، انسالان شالناختی، هسالتیشالناختی، معرفتگرایی اسالت که در برخی از مبانی ارزشناتورالیسالم و عمل

و  پرورش وهد  اصالالاللی این پژوهش تبیین مبانی فلسالالالفی آموزشتی با فلسالالالفه تربیتی اسالالالالمی تفاوت دارند.  شالالالناخدین

باشالد. برای دسالتیابی به این هد ، در روش پژوهش از تحلیل اسالنادی و سالازی تا کنون میاصالالحات آموزشالی از دوره مدرن 

ترین موضالوعات در نظام آموزشالی امروز  ت که از اصاللیتاریخی بهره گرفته شالده اسالت. نتایج به دسالت آمده حاکی از آن اسال

شالناسالی( اسالت که هر یک حاصالل  شالناسالی، هسالتیشالناسالی، دینشالناسالی، انسالان شالناسالی، ارزشایران مبانی فلسالفی )معرفت

 گیری نظام آموزشی است.کننده در شکلهای تعیینجریان 

اکم بر نظام آموزشی دوره اول و دوم پهلوی مدرن  دهد که روح حآمده در پژوهش حاضر نشان میدستهمچنین نتایج به

گرایی بوده اسالت و روح حاکم بر نظام آموزشالی ایران بعد از پهلوی، اسالالمی و دین مداری بوده اسالت. پژوهش  بودن و غربی

و   حاضالر با هد  تجزیه و تحلیل فلسالفی دسالت به اسالتخراج مبانی فلسالفی در دوره مذکور با رویکرد اسالناد تحولی زده اسالت.

وتربیت مورد بررسالی قرار گرفته و مبانی های کلیدی تعلیموتربیت در هر دوره با مؤلفهنتیجه حاکی از آن اسالت که پیوند تعلیم

 فلسفی هر یک توضین داده شده است.

 
 molodnili56@gmail.com گاه آزاد اسالمی واحد اراککارمند آموزش و پرورش، دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانش 1

mailto:molodnili56@gmail.com
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شالالالنالاختی، ارزششالالالنالاختی،  سالالالازی، مبالانی فلسالالالفی )معرفالتگرایی، سالالالکوالریسالالالم، غربیملی  هگای کلیگدی:وانه

 شناختی(.شناختی، هستیشناختی، دینانسان 

 مقدمه و بیان مسئله

وتربیت در هر تمدنی، وظیفه تربیت نیروی انسالالانی را در آن جامعه بر عهده دارد و نیروی انسالالانی یک جامعه نظام تعلیم

اندیشاله آرمانشالهرگرایان نیز مشالاهده  توان در ترین رکن پیشالرفت و اسالتقالل آن جامعه اسالت. ردپای این دیدگاه را میاصاللی

(.  1393دانند )آهنچیان،وپرورش را امری ضروری میها برای رسیدن به آرمان مطلوب خود تحول در آموزشنمود چرا که آن 

وپرورش باله منظور رسالالالیالدن به  وپرورش ایران و شالالالنالاخالت آن برای ایجالاد تحول در آموزشباله همین دلیالل ورود باله تالاریب آموزش

های رشالد و پیشالرفت با الگوهای جوامع  . جامعه آرمانی یک نظام اسالالمی در شالاخصکندمیمی ضالرورت پیدا تمدن اسالال

 یگانگی ندارد.
 
 دیگر لزوما

وپرورش مدرن تا بررسالی سالرگذشالت نظام آموزشالی امروز مؤید آن اسالت که ساله دوره مهم تاریخی از کاشالت بذر آموزش 

عنوان نظام آموزشالی ایران متولی آموزش عمومی و متوسالطه در کشالور اسالت، در امروز تا امروز طی شالده اسالت. و آنچه امروز به

مقالالاله دوره اول مالدنظر نیسالالالت )دوره قالاجالار(. و از دوره دوم )رضالالالاخالان  ارتبالاطی ایجالابی بالا این فرآینالد تالاریخی اسالالالت، در این

گیرد. دوره پهلوی اول اقالدام آغالازین برای همگالانی کردن آموزش و حالاکمیالت عملی دولالت در تالاکنون( مورد بررسالالالی قرار می

پهلوی دوم )محمدرضالالا    شالالود آنگاه در دورهویژه در این دوره به ایجاد یک نظام آموزشالالی متمرکز منجر میآموزش اسالالت. به

 یابد.شاه( نیز ادامه می

های دولت و جامعه را تحت دانیم از آغاز فرایند مدرن سالالالازی در ایران و در طی این فرایند، که تمام عرصالالالهچنالان که می

زش و تأثیر قرار داد و به تأسالیس نهادهای مدرن و تضالعیف نهادهای سالنتی آموزش در جامعه ایران انجامید. عرضاله عناصالر آمو

(. در این دوره بیشالالالتر توجاله منعطف بر ۱۳۸۵ش)رینگر،  ای برای انجالام ت ییر و مالدرن سالالالازی تلقی میاروپالایی وسالالالیلاله

وپرورش بود اما به دلیل توجه به نمادهای ظاهری نوگرایی و نیز تمایل به تربیت هرچه سریعتر شهروندان  سازی آموزشمدرن 

شالد. این مشالکالت موجب   نظام آموزشالی ایران در عمل نظامی ناکارآمد و مبدلمدرن و عدم توجه به فرهنس اسالالمی مردم،  

وپرورش ناکارآمد در دسالتور کار شالد که پس از پیروزی انقالب اسالالمی و تأسالیس جمهوری اسالالمی ایران، تحول در آموزش

هالاسالالالت کاله فرهنالس  و قرن دولالت قرار گیرد و باله دلیالل مالاهیالت اسالالالالمی انقالب و این کاله اکرریالت مردم ایران شالالالیعاله هسالالالتنالد  

عنوان مبنای این طرح تحول انتخاب شالالود  های اسالالالم بهاسالالالمی در این کشالالور و شالالالون زندگی مردم حاکم اسالالت، آموزه

 (.1390زاده و همکاران،  )صادق

ای بوده کاله در سالالالی سالالالال اسالالالنالاد گونالهوپرورش ایران و ت ییر بنیالادین در مبالانی آن بالهاهمیالت مسالالالاللاله تحول در آموزش

اسالالالت. دغدغه (  ۱۳۹۰  -۱۳۸۳وپرورش ایران )ها تدوین اسالالالناد در آموزشاند؛ و آخرین آن ددی دربارٔه آن تدوین شالالالدهمتع

های اسالالمی باشالد. در آخرین وتربیت بوده اسالت که منطبق با آموزههمه این اسالناد تدوین چهارچوبی مفهومی برای تعلیم
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  ( ۱۳۹۱و سالالند ملی برنامه درسالالی)(  ۱۳۹۱وپرورش )دین در آموزشاسالالناد تدوین شالالده در این راسالالتا یعنی سالالند تحول بنیا

 های تربیتی کشور باشد.اعالم شده است که این اسناد باید مبنای فعالیت

ای متفاوت از ایجاد یک نظام آموزشالالی جدید اسالالت. در واقعیت آن اسالالت که ت ییر و تحول در یک نظام آموزشالالی، مقوله

ه اسالالت که نظام واقعی وجودارد و به دالیلی باید ت ییر کند. این ت ییر چه بسالالا باید از نوع مفهوم ت ییر و تحول این نکته نهفت

 بنیادین باشد؛ یعنی نظام متحول شود و از حالی به حال دیگر در آید.

دهد که روح حاکم بر در بررسالالی مبانی فلسالالفی نظام آموزشالالی قبل و بعد از تأسالالیس جمهوری اسالالالمی ایران نشالالان می 

ربیت در نظام آموزشی ایران متأثر از چند مشرب فلسفی شامل مکاتب رئالیسم، پراگماتیسم، لیبرالیسم و سودگرایی  فلسفه ت

شالناختی با فلسالفه تربیت اسالالمی  شالناختی و هسالتیشالناختی، انسالان شالناختی، معرفتاسالت که در برخی از مبانی ارزش

دیده مانند نظام آموزشالالی، شالالناخت آن اسالالت. در عرصالاله فلسالالفه  تفاوت دارند. بنابراین،اولین قدم در ایجاد تحول در یک پ

باشالالد. در این پژوهش  باشالالد. پس اولین قدم شالالناخت ماهیت این نظام میوتربیت این شالالناخت، شالالناخت عمیق میتعلیم

تیم که پردازیم. و به دنبال آن هسالاندازیم و سالپس به بررسالی مبانی فلسالفی میاشالاره کوتاه مکاتب فلسالفی غالب بر تربیت می

وپرورش  بدانیم در دوره پهلوی اول و دوم و جمهوری اسالالالمی بر اسالالاس سالالند تحول بنیادین چه مبانی فلسالالفی در آموزش

 حاکم بوده است 

های اول پس  های مختلفی از ماهپیروزی انقالب اسالالمی، مطالبه تحول در بنیاد نظام آموزشالی ایران را مطرح کرد.طرح

و رهبران انقالب، اصالح بنیادین نظام   1ارشناسان برای رفع اشالالکاالت نظالالام آموزشالالی ارائالاله شالالداز پیروزی انقالب از سوی ک

ها و شرایط نظام انجام شده های بسیاری برای اصالح و بهبود برنامهدر عرصه عمل نیز کوشش  2.را تأکید کردنالالالد آموزشالالالی

زیرسالالالاختی آن مالالالورد تقاضای رهبران ونهادهای تصمیم است، اما همچنان دغدغه اسالمی کردن نظام آموزشی و اصالالالالح  

وپرورش و تصویب آن شاهد گیرنده نظام جمهوری اسالمی است و تالشی هشت ساله برای تهیاله سند تحول بنیادین آموزش

و اصالالح نظام متوسالطه بر اسالاس آن )وزارت  3این مدعاسالت. طرحهای اصالالحی مانند طرح ت ییرات بنیادین نظام آموزشالی

وتربیت جمهوری  (، طالالرح پالالژوهش در فلسالالفه تعلیم۱۳۷۲وپرورش،امور اجرایالالی نظالالام جدیالالد آمالالوزش متوسالالطه،آموزش

انالالداز جمهوری اسالمی ایران در و باالخره طرح بسیار گسترده سند ملی به تبالالع سالالند چشم (۱۳۶۷ ,)باقری  اسالمی ایران 

ها برای ت ییر، این مؤیالالد آن اسالالت کالاله بالالا وجالالود خواست و برخی تالش  ۳۱/۰/۱۳۸۲هجری شمسی مصالالوب    ۱۴۰۴افق 

 ها کافی یا قرین به توفیق نبوده است. تالش

 
1  Iran Great Council of cultural Revolution, 1988 

2 Theorical Foundations of Formal Education System of Islamic Republic of  Iran 2011 

3 Great Council of Cultural Revolution 1988 
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ای متفاوت از ایجاد یک نظام آموزشی جدید است. در واقعیت آن است کالالاله ات ییر و تحول  در یک نظام آموزشی، مقوله

نظام واقعی وجود دارد و به دالیلی باید ت ییر کند. این ت ییالالالالر چه بسا باید  مفهوم ت ییر و تحول این نکته نهفته است که یک

از نوع بنیادین باشد؛ یعنی نظام متحول شود و از حالی به حال دیگر درآید. امالا اایجالاد  یالک نظالام آموزشی جدید، مسبوق  

ن درکتاب اجمهور  و سالپس تمایل افلوطین  آید. شالاید عالقه افالطوبه یک سالابقه نیسالت و بلکه نظامی از عدم به وجود می

ای ازاین دسالالت خواند. اما، حتی افالطون در ارائه مدینه را بتوان نمونه (۱۹۴۶،  1اش )کاپلسالالتون برای ایجاد مدینه فاضالالله

ظام آموزشی  دهد که نو در واقع بدیلی ارائه می2 دهدمورد توجه قرار می کامال  فاضله، اصالح شالالرایط جامعالاله آن روز یونان را  

افتد، تحول در طور معمول اتفاق میدهد که آنچه بهدر آن نقش کلیدی دارد. واقعیت آن اسالالت که مرور گذشالالته نشالالان می

های آموزشالی پیشالین در جوامع اسالت و نه تکوین یک نظام جدید آموزشالی. بنابراین، اولین قدم در ایجاد تحول در یک نظام

وتربیت این شالالناخت، شالالناخت عمیق و ماهوی این ن اسالالت. در عرصالاله فلسالالفه تعلیمپدیده مانند نظام آموزشالالی، شالالناخت آ

ها باید شالالالناخت ماهیت وپرورش ایران نیز، قدم اول و یا یکی از اولین قدمباشالالالد. در فرآیند تحول در نظام آموزشپدیده می

صالالالح نظام آموزشالالی ایران نیز  (. این موضالالوع دربارٔه ا۱۹۷۶،  3، چاتو۱۳۷۵، صالالدیق، ۱۳۷۹این نظام باشالالد  )مجتهدی،  

موضالوعیت دارد و در روند اصالالحات باید با شالناخت بنیادین نظام آغاز کرد و دریافت که ماهیت نظام آموزشالی ایران و عناصالر  

 بنیادین آن چیست!  

د بر این مقاله یک مطالعه نظری در بنیادهای نظام آموزشالی جمهوری اسالالمی ایران اسالت که با روش تحلیلی و با اسالتنا

 منابع تاریخی و نیز شواهد مربوط به شرایط امروز نظام آموزشی به دست آمده است.

وپرورش  طور عام بلکه به موضالوع آموزشنکته قابل ذکر این اسالت که مطالعه حاضالر نه به فرآیند مدرنیزاسالیون در ایران به

پرورش موضوع مورد توجه مورخان و محققان این وپردازد. از سوی دیگر، مدرنیزاسیون در آموزشو تکوین نظام مدرن آن می

ای حاصالالل تالش  که، برخی این فرآیند را پروژههای مختلفی نیز در این باره وجود دارد. خالصالاله اینعرصالاله اسالالت و داوری

 ها وناپذیر و ناشالالی از دشالالواری( و برخی آن را فرایندی اجتناب۱۳۸۵کنند )علم الهدی،  ی و وابسالالتگی تلقی میفکرروشالالن

(. این ۱۳۸۱، محمالدی،  ۱۳۷۷، قالاسالالالمی پویالا،  ۱۳۷۸داننالد )محبوبی اردکالانی،  هالای مبتال باله جالامعاله آن روز میکالاسالالالتی

سالازد.  های بنیادینی اسالت که چیسالتی نظام آموزشالی امروز را میپژوهش با مرور سالرگذشالت نظام آموزشالی در پی یافتن مؤلفه

تواند روشالنگر های بسالیاری را میلذا، نه در پی داوری بلکه در پی شالناخت اسالت. با این اعتقاد که یک شالناخت محققانه نکته

ها را در ماهیت نظام ره یاد شالالده باال را به ترتیب بررسالالی و سالالهم و نحوه تأثیرگذاری آن باشالالد. در این راسالالتا، مقاله سالاله دو

. هر دوره دارای نقش معینی در نظام آموزشالالی ایران اسالالت که در قالب یک یا چند مؤلفه بروز  کندمیآموزشالالی امروز بررسالالی 

 
1 Copleston 

2 Plato, Republic 

3 Chateau 
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ها به نوبه گیرد و بر حسالب قاعده حاصالل آن ز قرار میها نیهای هر دوره در تعامل با سالایر مؤلفه. از سالوی دیگر، مؤلفهکندمی

ها و حاصالل آن در نظام آموزشالی نیز باید مورد بررسالی  خود در نظام آموزشالی نقشالی مسالتقل را ایفا خواهد کرد. لذا، این تعامل

آنجاسالالالت که   دهد.اهمیت این موضالالالوعها روح حاکم بر نظام آموزشالالالی ایران را شالالالکل میقرار گیرد. برآیند تمام این مؤلفه

ها الشعاع خود قرار داده و آن را در زیر این مؤلفههای اصالحی پیشنهادی را تحتها و برنامهحاکمیت این روح، تمامی هد 

 .  کندمیدگرگون  

 گری آموزشی عصر قاجار  گیری نهاد آموزش مدرن در ایران، ظهور جریان اصالحدوره اول: شک 

گرایانه عبالاس میرزا با آموزش نظالامی به نیروهای ارتش و اعزام های اصالالالالحا تالشوپرورش بالاین دوره در عرصالالاله آموزش

قمری( و   ۱۲۶۸شالمسالی/  ۱۲۳۰قمری( و امیرکبیر با تأسالیس دارالفنون )۱۲۲۶شالمسالی/  ۱۱۷۰۲محصالل به خارج )حدود  

. اما اقدام و 1دقمری( پیوند دار /۱۳۱۶شالمسالی  ۱۲۶۷میرزا حسالن رشالدیه با تأسالیس اولین مدرساله ابتدایی به سالبک جدید )

های میرزا حسن رشدیه از آنجا که در عرصه آموزش عمومی اتفاق افتاده است و مبنای گسترش نهضت مدرسه سازی تال ش

 و در نهایت نظام آموزشی شده است، از اهمیت بیشتری برای این بحث برخوردار است.

ماندگی را مردم و نجات کشالور از ضالعف و عقب گر، دغدغه مشالترک کمک بهنکته بسالیار مهم این اسالت که این ساله تالش

ها . ایشالالان )امیرکبیر، عباس میرزا( در این اقدام2شالالناختند تقلید کردندهایی که میداشالالتند و در جسالالتجوی راه از نمونه

هالای زورگوی انگلیس و روسالالالیاله و نیز )رشالالالدیاله( آگالاه کردن مردم برای هالد  قالدرتمنالد کردن ایران را در مقالابالل فشالالالار دولالت

ها ن ( و شالالیفتگی نسالالبت به غرب دربارٔه آ۱۳۸۱کردند )رینگر، پذیری بود دنبال میسالالاز ظلمشالالان از جهلی که زمینهرهایی

میرزا نهاد آموزشالی تأسالیس نکرد، اما امیر کبیر و رشالدیه نهاد آموزشالی جدیدی بنیان نهادند. این موضالوعیت نداشالت. عباس

دو نهاد در کشالور ما در تناظر با نهادهایی با سالابقه طوالنی بودند. مدارس علوم دینی و مکتب ها، نهادهای سالنتی آموزشالی  

د تحول در این نهالادهالا نشالالالد، بلکاله نهالادهالای جالدیالدی باله تقلیالد از جوامع دیگر و باله موازات  ایران بودنالد، امالا اقالدامی برای ایجالا

 .3ها شکل گرفت. بنابراین، ایجاد نهادهای جدید بر اساس تقلید، جایگزین تحول نهاد آموزشی بومی شدآن 

 
 شالدن مدرن فرآیند در  کنندهتعیین و تاثیرگذار  عامل یک نعنوا ها بهاز آن منابع در  اما اسالت، ایران در  مدرن نمادی وجود نیز میسالیونری مدارس تاسالیس . 1

 .شودنمی صحبت ایران پرورش و آموزش

 برنامه یک داشالت، ه.ش( جریان  1186-1168سالوم ) ساللیم ساللطان دوره در  عرمانی امپراتور  در  که اصالالحی مشالابه فرآیند از  آگاهانه تقلید با میرزا . عباس2

بود   او مشالالوق بزرگترین عرمانی دارالفنون نیز و پترزبور  سالالن در  های امیرکبیر(. مشالالاهدهRinger, 2002کرد ) آغاز  جدید نظام عنوان با را نظامی اصالالالحات

 خاطر به ها راآن مدارس سالازمان عرمانی از  بازگشالت هنگام و آموخت را الفبا آموزش فرانسالوی سالبک معلمان از  و رفت بیروت به (.  رشالدیه1376)قاسالمی پویا،  

 (.1376، قاسمی پویا،  1362سپرد )رشدیه،  

 هایعادت آسالالان و زود اندازه ایرانیان به که نیسالالت ملتی هیو :گویدهرودوت می .شالالودمطرح می تقلید به ایرانیان گرایش گذشالالتٔه دور، به مربوط منابع . در 3

 (.1984کند )آون،  اختیار  را خارجی
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ر بازگشالالت به ایران در رشالالدیه در جریان آموزش در بیروت از فرانسالالویان روش آموزش الفبا را آموخت و سالالپس در مسالالی

ها را دید و به خاطر سپرد. لذا، مدرسه رشدیه دو تفاوت مهم با مکتب داشت: یکی ت ییر در روش عرمانی سازمان مدارس آن 

آموزان(، اسالتفاده از میز و نیمکت و تخته آموزش الفبا و دیگری سالازمان مدرساله که شالامل چند کالس)به دلیل کررت دانش

هالا بود و برای اینکاله در معرد اتهالام قرار نگیرد، در ابتالدا زنالس برای اعالم آغالاز و پالایالان سالالالاعالات کالسسالالالیالاه برای نوشالالالتن و  

داد، اما در محتوای آموزش، مدرساله رشالدیه با سالازمان مدرساله شالبیه مکتب بود و فقط با روشالی متفاوت الفبا را آموزش می

 .1های درسی مکتب چندان تمایزی نداشتبرنامه

ترین وجه تمایز، روش آموزش بود که رشالدیه آن را تقلید کرد. مدارس دیگری که به سالبک رشالدیه تأسالیس  از این رو، مهم

شالدند، همین قالب را داشالتند. اما بعد از اتمام دورٔه ابتدایی، در مرحله تکمیلی آموزش که بعدها دورٔه متوسالطه نامیده شالد،  

و زبان خارجی به محتوا افزوده شالالدند. مدرسالاله علمیه )علمیه و ابتدائیه( اولین   های علومآموزش دروسالالی مانند انواع رشالالته

(. به این ترتیب، در دورٔه ۱۳۶۲ای بود که عالوه بر دورٔه ابتدایی، دورٔه متوسالالالطه نیز در آن دایر شالالالد )دولت آبادی، مدرسالالاله

وارداتی بود. با این حال، الزم اسالت که دو  ال  کامها غیر دینی و  درسالی دارای مواد جدیدی شالد که محتوای آن متوسالطه برنامه

 ویژگی مهم در مورد مدرسه مورد توجه قرار گیرد.

ی به ایران پیش از تأسالیس مدرساله رشالدیه اتفاق افتاده بود. این جریان بیشالتر گرایش فکرروشالننخسالت آنکه، ورود جریان 

اناله از الگوی غربی بالا توجاله باله شالالالرایط بومی( از آن سالالالازی( و ناله حتی تقلیالد آگالاهالاناله )اسالالالتفالاده خالقالباله ترجماله غرب )غربی

شالمسالی با تأسالیس اولین مدرساله    ۱۲۶۷. در حالی که نهاد مدرساله از این جریان اسالتقالل داشالت. نهاد مدرساله که از 2داشالت

رشالدیه شالکل گرفت، اگرچه از سالوی گروهی از روحانیون ومذهبیون مشالکوک و مردود بود و چندین بار مورد تعرد و تخریب 

ی اسالالالتقالل داشالالالت. در جریان فکرروشالالالناما، تا وقوع انقالب مشالالالروطه از جریان  (.۱۳۷۸قرار گرفت )محبوبی اردکانی، 

ها ها و شالب نامهعنوان یک پایگاه علیه حکومت اسالتفاده کرد و روزنامهی از نهاد مدرساله بهفکرروشالنانقالب مشالروطه، جریان 

ورود به عرصاله انقالب با توجه به حمایت عموم اقشالار از انقالب  (.۱۳۷۶پویا،  شالدند )قاسالمی ها تهیه و منتشالر میدر مدرساله

. جریانی که چون به غرب  کندمیعنوان نهادی مدرن به نمادهای روشالن فکری نزدیک  امر غریبی نیسالت و بلکه مدرساله را به

ه آموزش شالالالود و تقلید همه جانبه  سالالالاز تقلید همه جانبه در عرصالالالتواند زمینهنگرد، میعنوان الگوی جامع و مطلوب میبه

گران اولیه عرصالاله آموزش نبود. عالوه بر آن، تأسالالیس مدرسالاله توسالالط افراد متمایل یا متعلق به جریان البته رویکرد اصالالالح

های زنان در ای بود. برای مرال تأسالیس مدرساله توسالط نسالوان و دایر کردن انجمنی خود عامل دیگر چنین زمینهفکرروشالن

ها نسالالبت به جایگاه زن در جامعه و لزوم ت ییر شالالرایط آنان متأثر از شالالرایط زنان در جهان غرب از جمله این دپیگیری اعترا

 
 و صالر  و الجنان ابواب و گلسالتان از  اخالقی کتب شالرعی، مسالائل متفرعات، بیان و فقه نماز، و اقامه و اذان اذکار  ترجمه قرآن، مدرساله، در  آموزش عمده . مواد1

 (.1362بود )رشدیه،   مختصر نحو 

های دیدگاه و نهادها ها کوشالالیدندسالالنت و نهاده بازآفرینی به مربوط مسالالائل حل برای طلبان بود. اصالالالح ترجمه فرآیند نوزدهم قرن ایران در  سالالازی . مدرن2

 کنند.  ترجمه ایران شرایط و موقعیت به را خارجی
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تر تقلید ی زمینه نفوذ گسالتردهفکرروشالناین قرابت و نزدیکی و پیوند یافتن با جریان   (.۱۳۸۱موارد بود )محمدی و قائینی، 

ها، افزایش  آموزان  و متحد اللباس کردن آن وری نظیر ت ییر لباس دانشرا حتی در اموری که اولویت نداشالت موجب شالد. ام

کاله نوعی انتقالال فرهنالس   (.۱۳۸۴هالای خالارجی و علوم و دسالالالتالاوردهالای فن آوری )معتمالدی،  محتوای دروسالالالی مالاننالد زبالان 

ن کشالالور توسالالط ها را به دنبال داشالالت. تقلیدی که با پروژه مدرنیزاسالالیوجوامع و نیز شالالیفتگی ناشالالی از مشالالاهده پیشالالرفت

  .2وپرورش به کشور به اوج رسیدهای آموزشهای رشتهو نیز بازگشت تحصیل کرده (۲۰۱۰، 1رضاخان )تامر

شالمسالی، مدرساله همانند مکتب یک   ۱۲۸۶نکته دوم آنکه از تأسالیس مدرساله رشالدیه تا تصالویب قانون اسالاسالی مشالروطه در  

کرد.اگرچه مدرساله از حمایت برخی دولتمردان  ن محتوا مسالتقل عمل میریزی و اجرا و تعییپدیده مردم نهاد بود و در برنامه

شالد، قانونی برای مداخله یا وظیفه دولت در این موضالوع وجود نداشالت و دولتمردان  ها برخوردار میو ب ض برخی دیگر از آن 

اداره امور مدارس و آموزش و گرفتند. اما قانون اسالالاسالالی مشالالروطه دولت را مکلف به از اقتدار خود در جایگاه قانونی وام می

باله دنبالال این قالانون، وزارت معالار  فعالال شالالالد و تالش کرد تالا نظالامی در این مالدارس   (.۱۳۷۵گسالالالترش آن کرد )دورانی،  

ها مانع جدی بر سالالر راه اقدامات مسالالتقل مدارس  دهد که این تالشخصالالوصالالی ایجاد کند. اما، شالالواهد نشالالان می  -مردمی

این ترتیب، مدرساله تا زمان حکومت پهلوی در عمل نهادی مسالتقل بود که با هد  ارتقای آگاهی و (. به ۱۳۶۶نبود)صالدیق،  

های مدارس در دوره مقدماتی  ها یا مؤلفهترین ویژگیدانش مردم شالکل گرفت و گسالترش یافت. با توجه به توضالین باال، مهم

 عبارتند از:

ت و مسالالالتقالل از آ نهالا شالالالکالل گرفتنالد. بنالابراین نتیجاله تجرباله و  محصالالالول ت ییر نهالادهالای سالالالنتی نبودنالد، بلکاله باله موازا(  ۱

 اقتضائات بومی نبودند.

گران اولیاله، الگوی تقلیالدی را  هالای بومی نبودنالد، الجرم مالاهیتی تقلیالدی داشالالالتنالد. امالا، اصالالالالحچون نتیجاله تجرباله(  ۲

آسالیب آن مشالخص و ضالروری بود: ضالعف  هایی بود که نارسالایی و  سالازی دنبال کردند. تقلید در عرصالهآگاهانه و با هد  بومی

فنی در دوره امیرکبیر و مشکل روش آموزش الفبا در فرآیند آموزش    –فنی در ارتش دوره عباس میرزا، نبود متخصصان نظامی

 هایی غیر ضروری را در بر گرفت.ها. با ورود جریان روشن فکری دامنه این تقلید فراتر رفت و حیطهعمومی در مکتب

 دادند.تقالل سازمان و برنامه داشتند و نهادی مردمی بودند. لذا، نظامی غیرمتمرکز را تشکیل میمدارس اس(  ۳

 دوره دوم: دوره شک  گیری و تثبیت نظام متمرکز آموزشی  

جایگزین سالالاللسالالالله قاجار شالالالد، اما اولین دسالالالتور بسالالالیار مهم حیطه معار     ۱۳۰۴با آن که سالالاللسالالالله پهلوی درسالالالال 

 ای بنیان گذاری یک نظام آموزشی اقتدارگرایانه، گسترده و متمرکز شد، در این سال صادر شد.وپرورش( که مبن)آموزش

 
1 Tammer 

 (.1381، محمدی و قائینی، 1349دادند، اشاره شده است )صدیق،  ها و پیشنهادهایی که این کارشناسان ارائه می. دربسیاری منابع به این موضوع و طرح2
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 وپرورش نسبت پهلوی اول با آموزش

کرد: قالدرت مطلقاله دولالت و پالادشالالالاه )بهمن بیگی،  طور جالدی دنبالال میپهلوی اول، سالالاله هالد  را در دوره حکومتش باله

(. خیلی زود ۲۰۱۰سالالالازی ایران )تالامر،  گرایی و بالاالخره مالدرن باله جالای دینگرایی  (، جالایگزینی ملی۱۹۹۳،  1، فوران ۱۳۸۸

هایش ابزاری مؤثر --دادها مورد اسالتفاده قرار گرفت. مدرساله با یک شالکل کردن برون عنوان ابزار تحقق این هد مدرساله به

آموزان  هالا را در دانشی از ارزشتوانالد بسالالالیالاردرسالالالی می(؛ زیرا در قالالالب برنالاماله۱۳۶۳برای کنترل اجتمالاعی بود )عالقاله بنالد،  

توانسالالت نیروی انسالالانی یا کارمند مورد نیاز نهادهای نوبنیاد دولت روبه (، به عالوه مدرسالاله می۲۰۰۳،  2درونی کند )گوتک

 (.۱۹۹۳کند )فوران،  تأمین   گسترش رضاخان را

آغاز شالالالد که بر مبنای آن    ۱۳۰۶بنابراین،الزم بود که آموزش، همگانی و رایگان شالالالود و تحقق این هد  با قانون سالالالال 

(.  ۱۳۷۷هایی دایر کند و مدارس را گسالترش دهد )محمدی و قائینی، ها شالعبهشالورای معار  موظف شالد تا در مراکز اسالتان 

دکتر علی اکبر سالالیاسالالی تصالالویب و سالالپس اجرایی شالالد )مختاری،  آموزش رایگان نیز در دوره وزارت علی اصالال ر حکمت و 

در دوره پهلوی دوم نیز    3گسالترش کمی مدارس در شالهرها و قصالبات بدون پیش بینی حداقل امکانات الزم برای آن  (.۱۳۴۶

 (.۱۳۸۱، محمدی و قائینی،  ۱۳۵۷داشت )بهرنگی،   تداوم

 های آموزشی رویکرد پهلوی اول در تحقن سیاست 

آموزشی   –های فرهنگیها مستبدانه و اقتدارگرایانه، همراه با خشونت بود. کلیه اقدامرضاخان درنیل به این هد رویکرد 

ای فقط فناورانه بود که هم از پیام ای که رضالالاشالالاه به دنبال آن بود، مدرنیتهشالالد: امدرنیتهرضالالاخان با این رویکرد انجام می

 بالدگمالان بود   کرد و هم نسالالالبالتعقالنیالت عالام مالدرن غفلالت می
 
باله هرگوناله پیالامالد دموکراتیالک عقالل ابزاری مالدرن غرب، عمیقالا

و کسالانی که   4های رضالاخان باید بی هیو چون و چرا و به صالورت حکم مطلق پذیرفته و اجرا شالودفرمان  (.۱۳۸۲)داربیکی،  

های اسالتبدادی مت. در حکومت اسالتبدادی مدرن برخال  حکو5شالدندکردند باخشالونت سالرکوب و مجازات میمقاومت می

 
1 Foran 

2 Gutek 

 (.  1382شد )داربیکی،  تبدیل دبستان به غسالخانه های اصفهانبخش از  یکی در  جمله از  که بود دیح به . اصرار 3

پهلوی )اسالالتاد ملک،  با کاله کاله )فرنگی( یا بدون اشالالخای جلب دسالالتور  و البسالاله کردن الشالالکل متحد قانون الف( صالالدور  :از  عبارتند فرامین این جمله . از 4

 از  اسالتفاده در  روسالتایی و شالهری زنان تمام مطلق ممنوعیت و مقدماتی دانشالسالرای جشالن در  1314 ماه   دی 17 در  حجاب کشالف فرمان اعالم (. ب(1367

 قضالالایی)با امور  از  روحانیت لباس از  اسالالتفاده ممنوعیت متبرک، بقاع تولیت از  حذ  روحانیون با روحانیون. سالالرکوب و محدودیت ایجاد ج(  اسالالالمی، حجاب

 مذهبی. اجرای مراسم ممنوعیت ( و1356روحانیون )مختاری،   برای جمله از  همه برای اجباری سربازی و اوقا  از  در استفاده ممنوعیت دادگستری(، تاسیس

 .شدندمجازات می و خشونت سرکوب با کردندمی مقاومت که کسانی و شد صادر  االجرا الزم و مطلق حکم صورت ها بهاقدام این تمامی

 پیشالینه و کندصالحبت می دین نهاد در  نیز و حکومت در  و خانه در  پدرسالاالری نظام به ایرانیان گرایش از  (Mc Gay, 2001ها )ایرانی کتاب در  گی مک سالاندار  . 5

اشالاره  ایرانیان میان در  شالاهی قدرت قداسالت به باور  و مطلوب شالهریاری شالکننده  به وجود اسالطوره کتاب امقاومت در  نیز شالمرد. فورانطوالنی می بسالیار  را آن
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(. شالدت اقتدار نظامی و خشالونت عمل رضالاخان را باید در حذ   ۱۳۸۲سالنتی نه وسالاطت در کار بود و نه تحصالن)داربیکی، 

گسالالترده مخالفان و حتی اطرافیانش دید تا آنجا که وزیر دادگسالالتری و خدمتگزار بی چون و چرای او علی اکبر داور فقط به 

 (.  ۱۳۴۰که رضاخان از او عصبانی است، از ترس خودکشی کرد )صدیق، دلیل یک نگاه خشن به تصور این 

 ، موضوعیت داشت:1مصادیق این احکام مطلق العنان در حوزه معار  نیز که بعدها به فرهنس ت ییر نام داد

  های درس؛آموز  و زنان معلم برای حضور در کالسکشف حجاب اجباری دختران دانش  -۱

 (.۱۳۸۴حذ  تعلیمات دینی از آموزش ابتدایی )حسینی روح االمینی،   -۲

 (.۱۳۸۴)حسینی روح االمینی،   ۱۳۱۲دایر کردن مدارس مختلط برای نخستین بار از سال   -۳

های آموزشالالی و پرورشالالی مانند سالالازمان پیشالالاهنگی، تربیت بدنی توسالالط معلمان امریکایی و اسالالتقرار و برپایی برنامه  -۴

 (.  ۱۳۲۶کرد )مختاری،  مستر جردن رئیس کالج امریکایی)دبیرستان البرز( در این حیطه فعالیت می ایرانی.

دینی موسالالیقی( در سالالال   -تأسالالیس فرهنگسالالتان )ادبیات( و تأسالالیس هنرسالالتان موسالالیقی)و مبارزه با تحریم مذهبی  -۵

 ه. ش   ۱۳۴۱

درسالی مأمور بود تا ب اصالالح و یکسالان سالازی برنامهکه در قال  ۱۳۱۸و سالرانجام تأسالیس سالازمان پرورش افکار در سالال    -۶

ها به وجه مؤثری بپروراند  ها افکار میهن دوسالالتی و شالالاه پرسالالتی را درمندرجات آن ها و دبیرسالالتان در کتب درسالالی دبسالالتان 

حاصالل آن   2درسالی متمرکز توسالط کمیسالیون کتب کالسالیک )برنامه درسالی( این سالازمان ( و تنظیم برنامه۱۳۸۲)داربیکی،  

 د.بو

  

  های نظام آموزشی شک  گرفته در عصر پهلوی اولمللفه

 توان چنین برشمرد:های نظام آموزشی شکل گرفته در عصر پهلوی اول را میبدین ترتیب، مؤلفه

 
 نمی ایجاد بحث مورد درموضالوع ت ییری نیز موضالوع این صالحت حتی اما .اند داشالته را اقتداری چنین و قبول پذیرش ها زمینهایرانی شالاید بنابراین، .کندمی

  .کند

 (.1385فرهنس )صافی،  وزارت به معار  وزارت و گذاشت معار  جای به را فرهنس کلمه عالی فرهنگستان شمسی 1317 سال . در 1

برای کنترل نهادهای  سازمان پرورش افکار با هد   اروشن ساختن افکار و آشنا کردن عموم به مقتضیات زندگی نوین و برانگیختن افراد به وظایف اجتماعی  .2

ئیس هیأت مرکزی آن بود و هر کمیسالیون به یک حوزه شالامل ها تاسالیس شالد و شالامل یک هیأت مرکزی و شالش کمیسالیون  بود. وزیر فرهنس ر فرهنگی و رسالانه

 (.  1382پرداخت )داربیکی، موسیقی، نشریات، سخنرانی، رادیو، کتب درسی، نمایشات و مطبوعات می



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

683 
 

گرایانه در صالدور احکام و مقررات که بسیار برجسته است و گرنه پیش از آن در دوره مشروطه  برخورد چکشالی و نظامی  -۱

 دادند.راحتی استقالل خود را از دست نمیدرسی یکسانی تهیه کرده بود. اما مدارس بهوزارت معار  برنامهنیز 

 خارجی تمرکز برنامه و تکلیف کلیه مدارس برای پذیرش و اجرای آن، حتی دربارٔه مدارس  -۲

 کیفیت آموزشالالی  -۳
 
درسالاله را تحت تأثیر و در پرورشالالی م  -گسالالترش کمی مدرسالاله برای همگانی کردن آموزش که اصالالوال

 دهد.نهایت تحت الشعاع خود قرار می

طور مسالتقیم در دسالتگاه فرهنس  به واسالطه حضالور کارشالناسالان غربی که به  1گسالترش تقلید از نظام آموزشالی غرب  -۴

نش و وتربیالت کاله از غرب بالاز م یگشالالالتنالد و بر پالایاله داحضالالالور داشالالالتنالد و نیز مالدیریالت و برنالاماله ریزی تحصالالالیالل کردگالان تعلیم

 کردند.فرهنگی تأکید می  -تجربیاتشان الگوی کامل غربی را در جزا و کل امور آموزشی

 کامال  در دوره پهلوی اول، نظام آموزشالالی مدرن که پیش از آن در عمل غیردولتی و غیرمتمرکز بود، به یک نظام آموزشالالی  

اقتدار و اسالالتبدادی بود که مبنای عمل برای  زشالالود. تمرکز کامل آن ناشالالی اگرا تبدیل میمتمرکز دولتی، تقلیدی و صالالورت

سالالو تر شالالد؛ زیرا از یکتر و عمیقسالالازماندهی و اجرای تصالالمیمات قرار گرفت. تقلیدی بودن آن نسالالبت به دوره اول گسالالترده

غرب    سالازی بود و این درجه باالیی از تقلید را به دنبال داشت و از سوی دیگر، مقدمات و مبانی مدرنیتهحکومت در پی مدرن 

در ایران فراهم نبود. لذا، این تقلید به تقلید امور ظاهری تقلیل یافت. عواملی که باعث تشالالدید این تقلید شالالد عبارت بودند  

 از:

آموز و ایجاد فرصالالالت برای یادگیری  آموزش مدرن در اروپا مبتنی بر اصالالالالت انسالالالان و حقوق او، تکیه بر آزادی دانش  -۱

 به وقوع نمیاوسالت که با نظام 
 
پیوندد. لذا، فقط پوسالته ظاهری  اسالتبداد مطلقه و تحقیر انسالان و هد  شالاه پرسالتی اصالوال

 تواند نمایانده شود و نه م ز آن.آموزش مدرن می

 ارتباطی با آموزش    -۲
 
خواسالالت رضالالاخان القای شالالاه پرسالالتی و پرورش روحیه اطاعت پذیری کامل بود و این امر اصالالوال

  های آن نداشت.د مدرن و فلسفه و ه

ها فراهم نشالالد.  تعداد مدارس زیاد شالالد، اما تعداد معلمان واجد شالالرایط و امکانات الزم اولیه و تکمیلی برای مدرسالاله  -۳

 (.  ۱۳۸۳یافت )سادات بیدگلی، آموزشی عمیق و پربار در چنین شرایطی تحقق نمی

های بزر  نائل شالالود. در حالی ییر ایجاد کند و به هد ها، انتظار از مدرسالاله آن بود که به سالالرعت ت با وجود این کاسالالتی

که تربیت به معنای دقیق کلمه با شالتاب ورزی و سالرعت و بروز فوری نتایج سالنخیت ندارد. در چنین شالرایطی نظام آموزشالی  

مراسالمی که  آموزان  وها و ظاهر نیروی انسالانی و نیز دانشایران با دوگانگی ظاهر و باطن شالکل گرفت؛ شالعارها و فرم لباس

 
های ایران تهیه  )دبیرسالالتان( فرانسالالوی برای دبیرسالالتان  Lyceeیک برنامه درسالالی یکپارچه جدید از روی الگوی1307نویسالالید که درسالالال  . اسالالتفانی کرونین می1

 .(Cronin,2004, p.190)شد
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داد،اما در های کارشالناسالان و متخصالصالان الجرم نمایش و بشالارت پیشالرفت و مدرن شالدن میشالد و باالخره حر برگزار می

های مختلف از رمس هرم حکومت به سالالوی قاعده جاری بود و باشالالرایطی بسالالیار دشالالوار و در همان باطن اسالالتبداد در الیه

ریان بود وگرنه آموزش تفکر محور یا رویکرد حل مسالالالله هرگز موضالالوعیت  در ج  -کم و بیش-های سالالنتی و مناسالالباتیقالب

 نیافت.

تقلید کور، اقتدار مبتنی بر اسالالتبداد و مطالبه گسالالترده در کوتاه مدت که به ارائه ظاهری بسالالیار متفاوت از باطن واقعی   

گرا(، فرهنس  ر و باطن )صالالورتشالالود، باعث شالالد تا نظام آموزشالالی نوپای ایران ماهیتی به شالالکل دوگانگی در ظاهمنجر می

 تمرکز کامل برخاسته از استبداد در سطوح مختلف سازمان مدرسه و در کالس درس)تمرکز گرا( و کمیت گرا بیابد.

 نظام آموزشی در عصر پهلوی دوم و تغییرات آن  

پس از رضاخان به دلیل نظام آموزشی شکل گرفته در دوره رضاخان پس از او نیز با وجود ت ییر نسبی شرایط تداوم یافت.

های مطلق او در خصالوی پوشالش زنان و فشالار  کاهش قدرت دولت و حضالور نیروهای خارجی در ایران بسالیاری از ممنوعیت

با   ۱۳۲۲بر روحانیون حذ  شالد؛ فضالای فکری نیز تا حدودی باز شالد و حتی روحانیون )مرحوم عباسالعلی اسالالمی( از سالال 

سالاله جعفری دوباره با اسالالتقالل به حوزه مدرسالاله بازگشالالتند و بعدها امکان فعالیت تأسالالیس جامعه تعلیمات اسالالالمی و مدر 

 وتربیت فراهم شد.مندان و دلسوزان درعرصه تعلیمبسیاری از عالقه

مند برای یافتن مدل بومی شالالده الگوی آموزش مدرن اصالالیل و نه تأسالالیس مدارس خصالالوصالالی از سالالوی مربیان عالقه

و تأسالالیس مدرسالاله علوی توسالالط عالمه کرباسالالچیان و اسالالتاد رضالالا روزبه، گسالالترش سالالطحی مانند خانم توران میرهادی 

بکر برای آموزش عشالایر ایران توسالط مرحوم محمد بهمن   کامال  های نوآورانه مرحوم جبار باغچهبان و باالخره تالشالی  فعالیت

اه یافتند. با وجود این،  امکان تحقق یافت. زنان و دختران با حجاب حق حضالالالور در مدرسالالاله و دانشالالالگ  ۱۳۳۰بیگی در دهه 

. با این تفاوت که دوره 1گرا ادامه یافتنظام آموزشالی رسالمی دولتی باهمان ماهیت تقلیدی، اقتدارگرایانه، متمرکز و صالورت

پهلوی اول دوره تکوین و بنیالان گالذاری این نظالام بود و دوره پهلوی دوم دوره تربیالت آن و حتی بالا کالاهش شالالالدت اقتالدار کاله 

ها به حیات خود ادامه داد. آثاری که در قالب داسالالتان، وضالالعیت  ین آن بود، نظام همچنان با همان ویژگیعامل اصالاللی تکو

 دهند.خوبی شرایط نظام را شرح مینمایانند، بهدرونی نظام آموزشی دوره پهلوی را می

و  (۱۳۸۴(، داسالالتان کتاب مدیر مدرسالاله جالل آل احمد )۱۳۵۷داسالالتان شالاللوارهای وصالالله دار رسالالول پرویزی)پرویزی، 

باره هسالتند.عالوه  وپرورش در دهه سالی و چهل، منابع روشالنگری در اینبه آموزش (۱۳۶۴ها نقدهای بهرنگی )تر از آن مهم

توان شالواهد دقیقی در این ( می۱۹۶۱)توسالی،    ۱۳۲۸بر این، در توصالیف مشالاوران آمریکایی دعوت شالده به ایران در سالال 

 
گرفتنالد. لالذا، تحمالل انالدیشالالاله و اقالدام مخالالف موضالالالوعیالت نالداشالالالت. امالا دربالاره . فرهنگیالانی کاله فعالالیتی علیاله حکومالت داشالالالتنالد، همچنالان تحالت تعقیالب قرار می1

ال کنترل و فشالار، اقدام علنی نمی شالد. فعالیت مدارس اسالالمی از آن جمله اسالت. ولی دبیرسالتان هایی که از آن احسالاس خطر نمی شالد، با وجود اعمفعالیت

 (.1383بسته شد )روشن نهاد،   1350سیاسی اش در سال  اسالمی کمال به مدیریت دکتر یداهللا سحابی به دلیل رویکرد به شدت
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سالازمانی گسالترده تر   -بعاد اداریباره یافت. به این ترتیب، در دوره پهلوی دوم، نظام آموزشالی ت ییر ماهوی نداشالت و فقط ا

 شد.می

 دوره سوم: پس از پیروزی انقالب اسالمی، دوره تالش برای اسالمی کردن نظام آموزشی. 

گرا با پیروزی انقالب اسالالمی  گرا و صالورتاین نظام آموزشالی با ماهیتی غیردینی، تقلیدی، اقتدارگرایانه، متمرکز، کمیت

ما این بار برخال  دوره گذشالالته تصالالمیم بر آن بود که به اقتضالالای مطالبه انقالب، نظام وارد سالالومین دوره حیات خود شالالد. ا

  باشد:های صورت گرفته شامل موارد زیر میترین تالشآموزشی دینی و اسالمی شود. مهم

می و حذ   ها و ادبیات انقالب اسالالهایی در پیوند با ارزشت ییرات جزئی در محتوای برخی دروس و وارد کردن متن  -۱

  شمسی؛  ۱۳۵۸  -۵۹از سال تحصیلی  -نمادهای حکومت سلطنتی

سالالالازی سالالالطوحی از نیروهای جایگزینی نیروهای مذهبی هوادار نظام جمهوری اسالالالالمی و به حاشالالالیه راندن و پاک  -۲

 های ستادی و نیز در سطن مدارس؛  وابسته به رژیم پهلوی یا مخالف نظام جمهوری اسالمی در حوزه

و ارتقای آن به سالالطن معاونت    ۱۳۵۸  -۵۹آموز ی از سالالال تحصالالیلی نهاد امور تربیتی و سالالپس بسالالیج دانشتأسالالیس   -۳

  وزارتخانه )معاونت پرورشی( و امروزه معاونت پرورشی و امور فرهنگی؛

. این اجبار در طیفی ۱۳۵۹آموزان  و معلمان در مدارس دخترانه از سالال اجباری کردن پوشالش اسالالمی برای دانش  -۴

شود و تا استفاده اجباری از چادر و تعیین رنس کفش و جوراب را در بر قابل تعریف است که از الزام به رعایت پوشش آغاز می

  گیرد. مدیران مدارس در این باره همواره نقش مهمی را ایفا کرده اند؛می

  داشته است؛ های فوق برنامه مدارس که روندی روبه گسترش تاکنون جهت دهی دینی به فعالیت  -۵

عنوان یک آرمان انقالب اسالالمی از سالال کردن مدارس ملی یا خصالوصالی در راسالتای تحقق عدالت آموزشالی بهدولتی  -۶

  ؛۱۳۵۹

  ؛۱۳۶۶تصویب اجازه تأسیس مدارس غیرانتفاعی که بعدها به مدارس غیردولتی ت ییر نام داد از سال   -۷

  شورای عالی انقالب فرهنگی؛  ۱۳۶۷تصویب طرح ت ییر بنیادین نظام آموزشی از سال   -۸

یادین نظام در واحدی بر اسالالاس طرح ت ییر بن  -واحدی و سالالپس سالالالی –ت ییر در نظام متوسالالطه و ایجاد نظام ترمی  -۹

  ؛۱۳۷۱سال 
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 توسالالعه آموزش پیش دبسالالتانی در مدارس ابتدایی با تأثیرپذیری ا -۱۰
 
لی از طرح ت ییر بنیادین که در آن دو سالالال  حتما

 .1آموزش پیش از دبستان با عنوان اساس پیش بینی شده است

زمان پژوهش و برنامه ریزی به سالالفارش سالالا  ۱۳۸۰وپرورش جمهوری اسالالالمی ایران در سالالال تدوین فلسالالفه آموزش  -۱۱

  آموزشی؛

  ؛۱۳۸۳وتربیت اسالمی در سال وپرورش با رویکرد تعلیمآغاز نگارش سند ملی آموزش  -۱۲

  ؛۱۳۹۱تصویب طرح سند تحول بنیادین نظام آموزشی در سال   -۱۳

  شالده بود؛ که نگارش آن به موازات سند تحول بنیادین آغاز  ۱۳۹۱درسی ملی در سال تصویب سند برنامه  -۱۴

در راسالالالتالایالاجرای سالالالنالد  2  ۳-۳-۳-۳و ت ییر آن باله  ۳  -۳  -۶باله    ۴  -۳  -۵هالایی نظیر ت ییر نظالام مقالاطع از  آغالاز اقالدام  -۱۵

 .  ۱۳۹۱تحول بنیادین در سال 

 توان در دو دوره زمانی جمع بندی کرد: های انجام شده را میهمان طورکه مشاهده شد، مجموعه کوشش

های عملی و اجرایی با هد  اصالالح نظام و رفع مشالکالت مبتال به آن اسالت که دو دهه اول انقالب دوره اول، دوره اقدام

توسالط شالورای عالی انقالب فرهنگی ارائه شالده،    ۱۳۷۶سالال  گیرد و حتی طرح ت ییر بنیادین نظام آموزشالی که دررا در بر می

های اصالالحی پس  با تکیه بر شالرایط و مشالکالت نظام آموزشالی طراحی شالده اسالت و به همین دلیل مبنای نسالبی برخی اقدام

المی است، از وتربیت اسهای بنیادین با تکیه بر فلسالفه تعلیماز آن اسالت. دوره دوم که دوره غلبه مطالعات نظری و ارائه طرح

عنوان شود و بر این اساس که وجود یک فلسفه مدون برای نظام آموزشی جمهوری اسالمی ایران بهاواخر دهه هفتاد آغاز می

ها در این راسالالتا متمرکز اسالالت. تدوین چند فلسالالفه  پرورشالالی ضالالروری اسالالت، عمده تالش  –های آموزشالالیمبنای کلیه فعالیت

 ه هفتاد تا امروز مؤید این موضوع است.وپرورش اسالمی از اواخر دهآموزش

 تبیین رویکرد دین مداری انتخاب شده برای اسالمی کردن نظام آموزشی  

هنوز تحول بنیادین در نظام آموزشالی آغاز نشالده اسالت، در عود در طول بیش از چهار دهه، تالش شالده تا نظام آموزشالی  

توان ادعالا کرد کاله هالای نظالام آموزشالالالی امروز میرسالالالی مشالالالخصالالالهباله میراح مالانالده از عصالالالر پهلوی، قالالبی دینی بیالابالد. بالا بر 

های ماهوی پیشالین منجر شالده اسالت و دین مداری نیز، مؤلفه  های انجام شالده در این راسالتا به تشالدید و تربیت مؤلفهتالش

 
1. (Iran Main council of cultural revolution,1988, p.87) 

   01/12/1391فارس   خبرگزاری به پرورش و آموزش وقت وزیر بابایی حاج حمیدرضا ین. توض2
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اب شالده  های انتخهای پیشالین به همزیسالتی مسالالمت آمیز رسالیده اسالت. توضالین مؤلفهجدید نظام آموزشالی اسالت که با مؤلفه

 تواند نشان دهنده این پیوستگی باشد:در دین مداری نظام آموزشی می

  االجرا و اجباری حتی در حیطه امور مباح؛آموزان و معلمان و تعیین ضوابط الزماقدام برای کنترل ظاهر دانش  -۱

م آن شالالامل قرائت قرآن، برپایی  عنوان موارد الزم االجرا که موارد مههای پرورشالالی بهتعریف فهرسالالت طوالنی از برنامه  -۲

های دهه اول محرم، خواندن زیارت عاشورا، برگزاری مراسم نماز جماعت در حد امکان با حضور یک روحانی، برگزاری برنامه

های اطرا  مدرسالاله،  ها از مدرسالاله برای عزاداری در خیابان های عزاداری و حتی خروج دسالالتهمداحی و راه اندازی دسالالته

های مذهبی، برگزاری جشالالالن تولد ائمه های زیارتی اماکن متبرکه، برگزاری سالالالخنرانیوسالالالل، اجرای برنامهخواندن دعای ت

معصالالالومین و نیز عزاداری در ایام شالالالهادت ایشالالالان، برپایی مسالالالابقات در زمینه حفظ و قرائت قرآن، حفظ حدیث و احکام و 

 .1برپایی جشن تکلیف است

های مصالالالور  ها و تحویل گزارشوپرورش از مدیران و مربیان پرورشالالالی برای اجرای برنامهآموزشمطالبه جدی ادارات   -۳

 اندرکاران آن.عنوان شاخصی از کیفیت عملکرد مدرسه و دستاجرای مراسم در مدارس به

اسالمی   وپرورش دال بر شواهدهای پرورشی مذهبی توسط مسووالن آموزشهای عددی از اجرای برنامهارائه گزارش -۴

یک درس در کنار سالایر مواد درسالی به امر  های درس دینی نیز در قالبباشالد. البته کتابکردن مدارس و نظام آموزشالی می

 آموزش مبانی و دانش تعلیمات دینی اختصای دارد.

سالکی پیروی ها از رویکردی مناکردن مدرسالهشالده برای اسالالمیتوان ادعا کرد که دین مداری انتخابتر میطور روشالنبه

 کرده است که بر آداب و شعائر دینی تمرکز دارد و برای اجرایی کردن آن نیز روش تکلیف اجباری را برگزیده است.

 های ماهوی نظام آموزشی مداری با سایر مللفهتعام  مللفه دین

ی انتخابی نظام آموزشالالالی،  مداربه این ترتیب، با وجود اعتقاد به ضالالالرورت ت ییر بنیادین نظام آموزشالالالی، اما در نوع دین

تواند بیشالتر نیز باشالد؛ زیرا تربیت دینی که از نوع گرایی آشالکار اسالت و شالدت آن به یک دلیل میگرایی و صالورتردپای کمیت

 با تربیت علمینتیجه و محصالول
 
  - طلبد تا نتایج آن آموزشالی متفاوت اسالت و فرآیندی بسالیار طوالنی را می-مدار اسالت، اصالوال

هایی نظیر نمره قبولی دربارٔه آن موضالوعیتی ندارد.  نمودار شالود، و شالاخص -که به درسالتی انجام شالده باشالد مشالروط به این

مداری با گرایی را در آن تشالدید کند. به همین ترتیب، چنین رویکردی از دینگرایی و کمیتتواند زمینه صالورتهمین امر می

 و شش عامل زمینه تشدید این شرایط را نیز فراهم آورده است: اقتدارگرایی نیز به همزیستی مسالمت آمیز رسیده است

 
 کل اداره سالایت به کنید نمونه مراجعه برای .باشالدمی رویکرد این انتخاب روشالنگر منبعها اسالتان تربیتی امور  ادارات اجراییهای  تقویم سالایت به مراجعه .1

 http://caspian.medu.irدر:  بازیابی قابل فرهنگی، و پرورشی معاونت استان قزوین، پرورش و آموزش
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 اقتداری که در بطن نظام آموزشی حضور داشته و جزئی از فرهنس آن بوده است.  -۱

عنوان تواند در مقاطعی عامل تشالالدید اقتدار بهاقتضالالائات انقالب و اقدامات انقالبی در دوره پس از انقالب خود می  -۲

 قدرت انقالبی باشد. اقتدار برخاسته از

و   کندمیمداری با جوهره قداسالتی آن قرار گرفته اسالت. لذا تأکید بیشالتری را تداعی  اقتدارگرایی پیشالین در کنار دین  -۳

 های دینی مقدس را ایجاد کند.تواند شبهه مخالفت با آموزهمقاومت در برابر آن می

میت دینی دربارٔه افراد تحت ریاسالت خود قرار دارند و چه بسالا ریزان و مجریان آن در معرد خطر احسالاس قیموبرنامه  -۴

 نگرانی از قصور در انجام این وظیفه مقدس، ایشان را بر تأکید عملی بیشتر بر موضوع برانگیزد.

های ایشالان که باعث شالده تا نظام آموزشالی زیر های مذهبی به این موضالوع و واکنشحسالاسالیت اقشالار بسالیاری از گروه  -۵

ها و ادارات آموزشالی برای دور بودن از هایی مانند شالهرسالتان ویژه در محیطای قرار گیرد، بهنظارتی دقیق و گسالترده بینذره

 ها اصرار بیشتری بورزند.اعتراد و اتهام بر اجرای برنامه

زدگی  عث شالتابتواند باها میها و زمان کوتاه ایشالان برای به فرجام رسالاندن هد موضالوع سالنت ت ییر مداوم مدیریت  -۶

ها شالالود و این یعنی شالالدت بخشالالیدن به مطالبات و فشالالار بر مجریان تصالالمیمات و مدیران و و عجله ایشالالان در نیل به هد 

 مربیان در مدارس.

االجرا در حوزه معالاونالت  هالای الزم؛ تعالدد بخشالالالنالامالهکنالدمیبالدیهی اسالالالت کاله این شالالالرایط گرایش باله تمرکز را نیز تشالالالدیالد  

 نمایاند.حوزه آموزش( چنین گرایشی را میپرورشی )بیش از 

ی  هاپژوهشها مانند تعیین فیلترهای کنترل برای اجرای ترین فعالیتهمچنین، حضالالور نهادهای نظارتی گاه در جزئی 

هالای ایشالالالالان، محالدودیالت در ارائاله اطالعالات و آمالار مرسالالالوم و رایج حوزه دانشالالالجویی در مالدارس و کنترل پرسالالالشالالالنالاماله

های باالی وزارتخانه و کنترل مداوم نیروی انسالانی و شالاغل در وعیت مصالاحبه بدون مجوز مسالوولین ردهوپرورش، ممنآموزش

 مدارس از نظر رعایت ظواهر و شعائر دینی، همه شواهد گرایش به کنترل و تمرکز با رویکرد دین مدارانه مذکور است.

 وپرورش ایران تاکنونمبانی فلسفی اسناد تحولی آموزش

باشالالد. واقعیت داشالالتن جهان  های اسالالالم میوپرورش ایران، مبانی فلسالالفی بر اسالالاس آموزهتحولی آموزشدر اسالالناد  

عنوان موجودی فراتر از طبیعت، نیاز موجودات به خداوند در پیدایش بقاا و غایت، وحدت داشالتن هسالتی، حضالور خداوند به

باشالالد. و از آنجا که شالالناسالالی میاهم مبانی هسالالتیبودن نظام هسالالتی از ایجهان هسالالتی در عین کررت و یکپارچگی و آیه

پرورشی خطوط اساسی -های آموزشیخداوند هم خالق و هم مدبر امور جهان است، این مرجعیت در کلیه اهدا  و فعالیت

 (.۱۳۹۰ها نیز باید لحاظ گردد )مبانی نظری سند تحول گیریو جهت
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های انسالان تمرکز کرده، و ضالمن  ها و محدودیتها، تواناییژگیشالناسالی در اسالناد تحولی بطور عمده بر ویمبانی انسالان  

های گسالالالترده برای انسالالالان، مرجعیالت و خودبسالالالنالدگی کامل او مورد تردید خواهد بود. زیرا به رسالالالمیالت شالالالنالاختن قابلیالت

ها عالیتهای فیابد. که این مرجعیت معیار و چارچوبمرجعیت خداوند و تکالیف انسالان، برای این خودبسالندگی اولویت می

دهنالد کاله بخش تر، مرجعیالت و متون دینی معیالارهالایی را ارائاله میو تصالالالمیمالات فردی و جمعی خواهالد بود. باله تعبیر روشالالالن

 (۱۳۹۰مهمی از آن خارج از اراده و خواست فردی است. )مبانی نظری سند تحول،  

ها، آزادی حقیقی انسالالان رمفت و زشاعتبار ار  -هایی چون حیات طیبه طور عمده به ویژگیشالالناسالالی بهدر مبانی ارزش 

عنوان ابزاری برای شالناخت تحقق غایت ها را هم بهاحسالان و گذشالت و بخشالش، علم و عالم و زیبایی و هنر طبیعت و پدیده

شالناسالی به موضالاعاتی چون درک انسالان برای شالناخت هسالتی، علم انسالان را دارای زندگی مالحظه نمود. و در حوزه معرفت

 قی و اعتباری که هر یک خصوصیت خود را دارند پرداخته شده است.اقسامی چون حقی

 به مباحری دربارٔه دین )چیسالتی و چرایی دین، جایگاه دین در زندگی و نسالبتی که انسالان با در حوزه دین 
 
شالناختی صالرفا

طور های تمدن اسالمی بههآن دارد، نحؤه فهم دین، قلمرو دین و ارتباط آن با سایر معار  پرداخته شده است. در میان مؤلف

آموزی، تزکیه، تقوا، خداباوری اعتقاد به زندگی پس از مر  و نگاه اصالالیل به خانواده در های کسالالب معرفت و علمکلی مؤلفه

 (.  ۱۳۹۶وحدتی،   –اند )ایروانی نظام آموزشی بیشتر مورد توجه بوده

 وپرورش ایران:  اصول تربیت در اسناد تحولی آموزش

العمر اسالت و العمر به تربیت انسالان: نگاه اسالناد تحولی به تربیت انسالان نگاهی گسالترده و مادامنگاه مادام  ضالرورت -الف

 آید.این امر از مبانی انسان شناختی همچون اصالت روح بر می

تلف های دینی در آموزش: برگرفته از متون اسالالمی و فلسالفه اسالالمی اسالت، که در مراحل مخاولویت دادن به آموزه -ب

شالناسالی اسالناد از جمله شالناخت خداوند  اولویت پرداختن دینی تصالرین شالده اسالت و این امری اسالت که از مبانی هسالتی

 باشد.عنوان مبدا و مقصد تمامی موجودات، معر  آن میبه

در محوریت معلم در جریان تربیت: از اصالول تصالرین شالده اسالناد تحولی اسالت که این اصالل برگرفته از مرجعیت گرایی  -ج

 تفسیر نظام هستی است.

گیری نظالام تربیالت تالا چاله میزان فردگالاناله یا  نفی رویکرد فرد گرایالاناله باله تربیالت: تشالالالخیص اینکاله در اسالالالنالاد تحولی جهالت  -د

آموز  محوری مورد تایید نیسالت بلکه مرجعیت معلم و مرجعیت گرایانه اسالت به آسالانی میسالر نیسالت. اما از آنجا که دانشجمع

شالناسالی  ای دارد، و انسالان نیز بر اسالاس مبانی انسالان کنندهشالناختی نقش بسالیار تعیینمطلق خداوند بر اسالاس مبانی هسالتی

گو اسالت، شالاید بتوان داشالتن رویکرد فردگرایانه در تربیت را مورد تردید سالبدر مقابل خداوند و دیگران نیز خود مسالالول و پا
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شالناختی در اسالناد، مسالالولیت در مقابل دیگران ذیل مسالالولیت در قبال خداوند قرار دارد و جمع و قرار داد. در مبانی انسالان 

 (.۱۳۹۶وحدتی   –یابد )ایروانی نفسه اصالت نمیخواست جمع فی

گانه که عبارتند های شالشگذاری تربیتی در سالاحتتوان در قالب هد د بررسالی قرار گرفت را میمبانی فلسالفی که مور  

 از: 

 عبادی و اخالقی:   –اعتقادی  -1

 پذیرش آزادانه و آگاهانه دین اسالم، -الف

)عبالادت و تقیالد تالش مالداوم جهالت ارتقالای ابعالاد معنوی وجودی خویش و دیگران از طریق برقراری ارتبالاط بالا خالداونالد   -ب 

 مداری،داری و اخالقبه احکام دینی( و دعوت سایرین به دین

 گویی مسالوالنه به نیازها، خودشناسی و دیگرشناسی برای پاسب-ج

 تالش پیوسته برای حضور مؤثر و سازنده دین و اخالق در تمام ابعاد فردی و اجتماعی -د

 سیاسی:–اجتماعی   -۲

 های جامعه در پرتو نظام معیار اسالمی  بازشناسی، حفظ و اصالح آداب، رسوم، هنجارها و ارزش-الف  

درک مناسالالب موقعیت اجتماعی و سالالیاسالالی خود و جامعه و مواجهۀ خردمندانه یا تحوالت اجتماعی و سالالیاسالالی بر  -ب

 اساس نظام معیار اسالمی

پرتو درک و اصالالالالح موقعیالت اجتمالاعی خود و دیگران )اعضالالالای توسالالالعاله آزادی و مرتباله وجودی خویش و دیگران در    - 

  … وطنان وخانواده، خویشاوندان، دوستان، همسایگان، همکاران و همشهریان و هم

برقراری رابطه سالالازنده و مناسالالب با ایشالالان بر اسالالاس نظام معیار اسالالالمی و کسالالب صالالفاتی جمعی نظیر احسالالان،   -ت

 جوییوفاق، همدلی و مسالمت  مهرورزی، انصا ، خیرخواهی، بردباری،

بخش جالامعالۀ صالالالالن بر اسالالالاس  ترین نهالاد تحققمرالابالۀ مهمآمالادگی جهالت تشالالالکیالل خالانواده و حفظ و تالداوم آن باله  -ح

 های نظام معیار اسالمیارزش

یی نظیر رعایت قانون،  هاشالالالایسالالالتگیتعامل شالالالایسالالالته با نهاد دولت و سالالالایر نهادهای مدنی و سالالالیاسالالالی و کسالالالب  -ج

گیری جامعۀ صالالالن و های اجتماعی در جهت شالالکلی، مشالالارکت اجتماعی و سالالیاسالالی و پاسالالداشالالت ارزشپذیرمسالالالولیت

 پیشرفت مداوم آن بر اساس نظام معیار اسالمی؛

 بازشناسی فرهنس و تمدن اسالمی -ح
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سالتیزی، طلبی، حفظ کرامت و عزت، ظلممشالارکت جمعی مؤثر در حیات اجتماعی و سالیاسالی با رعایت اصالول حق -د

 .خواهیتعدال

 بدنی –زیستی   -۳

 گویی مسالوالنه به نیازهای جسمی و روانی خویشهای زیستی خود و پاسبدرک ویژگی-الف 

 تالش پیوسته جهت حفظ و ارتقای سالمت و بهداشت جسمی و روانی خود و دیگران بر اساس نظام معیار اسالمی؛ -ب

پیامدهای آن دربارۀ خود، جامعه و طبیعت بر اسالالاس نظام بصالالیرت نسالالبت به سالالبک زندگی انتخاب شالالده و ارزیابی  -ج

 معیار اسالمی؛

تالش فردی و جمعی برای حفظ و ارتقای سالالمت و ایمنی افراد جامعه در سالطن محلی، ملی و جهانی براسالای نظام  -د

 معیار اسالمی؛

 نظام معیار اسالمیزیست و احترام به طبیعت بر اساس کوشش مداوم فردی و جمعی برای حفاظت از محیط -د

 زیباشناسی و هنری -۴

یابی به درک کلی از جهان هسالتی و جایگاه  ها و هد  رویدادهای طبیعت / هسالتی برای دسالتدرک معنای پدیده  -الف 

 خویش در آن بر اساس نظام معیار اسالمی؛

 هنری؛ های آشکار و پنهان طبیعت / هستی و ابراز آن به زبان رمزگشایی و رمزگردانی از پدیده -ب

 منزلۀ مظاهر جمال و کمال الهی و ارتقای ذائقه زیباشناسانۀ خود؛های جهان و آفرینش بهدرک زیبایی - 

 .گیری از قدرت تخیل خود در خلق آثار هنری باهد  حفظ تعالی میراح هنری در سطن ملی و جهانیبهره -ت

 اقتصادی و حرفه ای -۵

 تدبیر امر معاش و زندگی اقتصادی با درک موقعیت اقتصادی خود و جامعه و تالش برای بهبود پیوستۀ آن   -الف 

 (درک و فهم مسائل اقتصادی خود و جامعه )در زمینه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی -ب

ت ملی،  تالش فردی و جمعی برای تحقق غنا، کفا ، عمران، رشالالالد و اسالالالتقالل اقتصالالالادی، حفظ و پیشالالالرفت ثرو - 

رفاه عمومی و بسالط عدالت اقتصالادی و شالناسالایی عوامل فقر، فسالاد و تبعیض و تالش جهت مقابله تأمین    وری،افزایش بهره

 .ها در سطن ملی و جهانی در جهت تشکیل جامعۀ صالن و پیشرفت مداوم آن، بر اساس نظام معیار اسالمیبا آن 

 علمی و فناوری -۶
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 گیری از نتایج تجارب متراکم بشری در حوزۀ علم و فناوری بر اساس نظام معیار اسالمیشناخت و بهره  -الف 

های جدید  ها جهت کشالف صالورتهای علمی و فناورانه و ایجاد خالقیت و نوآوری در آن گیری و ارزیابی از یافتهبهره -ب

 متعالی در چهارچوب نظام معیار اسالمیها و ابزارهای نوین برای وصول به اهدا   واقعیت یا خلق روش

یابی خود و جامعه به آیندۀ مطلوب بر مبنای های علمی پژوهشالالالی برای دسالالالتریزی و اجرای آگاهانه فعالیتبرنامه - 

 نظام معیار اسالمی

موختن  برقراری ارتباط سالازنده با طبیعت از طریق شالناخت و اسالتفاده از طبیعت باهد  تکریم، تسالخیر، آبادانی و آ -ت

های فرهنگی و را مشالالاهده کرد و اولویت بخشالالیدن به ارزش  های علمی در سالالطناز آن برای ایفای نقش سالالازنده در فعالیت

درسالالی بوده و نیز تقید نسالالبت به رعایت های دینی و قرآنی اولین معیار برای تعیین محتوای برنامهتربیتی و سالالازوار با آموزه

قی و ترویج و تعمیق فرهنالس حیالا، عفالا  و حجالاب جزو اهالدا  عملیالاتی برشالالالمرده  احکالام و منالاسالالالک دین و موازین اخال

 اند.شده

 پیشینه پژوهش

نظران فلسالالالفاله تربیتی در زمیناله پیشالالالیناله پژوهش در حوزه تالاریب هالای انجالام شالالالده توسالالالط صالالالاحالبطبق بررسالالالی 

 اند.وپرورش در ایران نتایج زیر یافت شدهآموزش

 فلسفه تربیت، تواناسازی افراد جهت انجام ش ل، زیستن و با دیگران زیستن است.( معتقد است 13۶2مطهری )

وتربیت در توسالعه اقتصالادی، اجتماعی و فرهنگی هر مملکت، روز به روز بر اهمیت معتقد اسالت تعلیم(  137۴قاسالمی)

 آورد.افزاید و بحث جدیدی را به میان میخود می

در دیدگاه اسالالم در باب تربیت قابل توجه اسالت تربیت را چنان باید نگریست ( بینشالی که 1377از دیدگاه خسالرو باقری )

عنوان تحولی در عمل آدمی نگریسالته شالود مسالتلزم آن  ، اگر تربیت بهکندمیکه به نحوی در همه گسالتره وجود آدمی ظهور  

 دی او صورت پذیرد.ی تازه در فرد بر بستر تحولی در ساختار معرفتی، میل و اراهامهارتخواهد بود که ظهور  

مرابٔه یک حوزه تخصالص مسالتقل در عرصاله علوم تربیتی در کشالور ما بیش از چند دهه ( فلسالفه تربیت را به۱۳۷۸نفیسالی)

سالابقه دارد؛اما با وجود پیشالینه نسالبتاو ارزشالمند،در آسالیب شالناسالی مسالائل تربیتی کشالور ما همواره فقدان فلسالفه تربیتی  

 ی اصلی نظام تربیتی مدرن شناخته شده است.هامرابٔه یکی از ریشهمناسب به

وپرورش ایران صالورت گرفته اسالت نتایج  ( در بررسالی مبانی فلسالفی نظام آموزش1378در پژوهشالی که توسالط زیباکالم )

زنیم در حالیکه چون  که از طریق وحی به ما رسالیده دم می  -های اسالالمیگردد که ما همواره از ارزشبدین صالورت اعالم می

مان نظام ارزشی اسالمی  کنیم، عملکرد آموزشیمکاتب فلسفی دیگر به نظام خود ناآگاهیم، یا تظاهر به ناآگاهی می  از ورود

 نیست.



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

693 
 

وپرورش  وپرورش توجه روز افزون به کاربردهای آموزشهای آموزش( بر این عقیده اسالت که یکی از ویژگی1381کاردان )

 ویژه کاربردهای اقتصادی آن است.به

( به فقدان یک منظومه فکری و منسجم بومی اشاره دارد که بنیادهای نظری و مبانی فلسفی و اجتماعی  1383ه )آقازاد

 طلبانه در نظام تربیتی مدرن جامعه ما ترسیم کند.های اصالحرا برای حرکت

ته اسالاسالی که در نویسالد: اما یک نکدر تحلیل خود از تاریب نظام تربیتی مدرن در ایران چنین می(  138۶سالرشالت )پاک

آید نظام آموزشی ما از هدایت شود آن است که به نظر نمیوپرورش جدید ایران بعد از مشروطیت کم و بیش دیده میآموزش

ای بالا بینی و نظالام ارزشالالالی بومی را باله صالالالورت سالالالنجیالدهیالک نظریاله تربیتی جالامع برخوردار بوده بالاشالالالد، نظریاله کاله جهالان 

ت تلفیق داده بالاشالالالد. نظالام آموزشالالالی، عالوه بر محتوا و روش، آگالاهالاناله یالا غیرآگالاهالاناله،  وتربیالهالای مالدرن در تعلیمدیالدگالاه

 های تربیتی غربی را اخذ و اقتباس کرد.دیدگاه

کاله: بالایالد پالذیرفالت کاله   کنالدمینیز در مقالام تبیین نقش فلسالالالفاله در هر نظالام تربیتی بر این نکتاله تالأکیالد  (  138۶زاده )ابراهیم

بینی خاصالی اسالت که با شالرایط اجتماعی و وضالعیت  هر نظام تربیتی، مسالتقیم یا غیرمسالتقیم، مبتنی بر یک فلسالفه و جهان 

ای همیشاله مدون و اهنگی دارد. اما چنین فلسالفهای که در آن شالکل گرفته و رشالد و گسالترش یافته اسالت، همفرهنگی جامعه

شالالده نیسالالت. به سالالخن دیگر گاهی نوعی فلسالالفه تربیتی نامدون و پنهان بر فرآیند تربیت کشالالورها حاکم اسالالت که اعالم

هالای کلی اعالم شالالالده جوامع رهگیری کرد یالا بالا تجزیاله و تحلیالل هالا و هالد توان در سالالالیالاسالالالتهالای وجود آن را مینشالالالاناله

 درسی به آن پی برد. هایبرنامه

وپرورش کشالالور ما مشالالخص  ای برای آموزش( اذعان دارد تاکنون به صالالراحت و به صالالورت مدون فلسالالفه1389باقری )

نگردیده اسالت که در آن به ساله عنصالر توجه شالده باشالد: عنصالر اول، فرهنس و اندیشاله اسالالمی اسالت. با توجه به این عنصالر از 

دهد.  فرهنگی جامعه ما را پیوند عمیق مردم این دیار با دین اسالالالم تشالالکیل می  این جهت اهمیت دارد که سالالتون فقرات و

های  های فرهنس ملی اسالت. این عنصالر ناظر به خصالوصالیاتی اسالت که در طی تاریب این ملت از گذشالتهعنصالر دوم، ویژگی

ر سوم مواجهه فرهنگی  دور تاکنون به ظهور رسیده و در شکل دادن خلق و خوی اجتماعی معینی نقش داشته است. و عنص

ای در وضالع کنونی های تعیین کنندهبا دنیای غرب اسالت. این عنصالر از این جهت دارای اهمیت اسالت که بسالتر ظهور چالش

 برد.جامعه است. این مواجهه که به تدریج در قرون اخیر رد نموده، هم اکنون در اوج خود به سر می

های تمدن اسالالالمی را با تکیه بر قرآن  اگانه اسالالتخراج و تبیین مؤلفه( در پژوهش جد1390-92قائمی اصالالل و آرش پور )

های تمدن  انجام دادند که در میان پژوهش قائمی اصالل به علت مطالعه گسالترده نظریات اندیشمندان مسلمان در باب مؤلفه

 ها، در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.بندی آن اسالمی و دسته

 وتربیت مورد واکاوی قرار گرفته است.  ( انجام گرفته است که امر تعلیم1392اکرمی )در پژوهشی که توسط 
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(در پژوهشالالالی باله روشالالالن نبودن فلسالالالفاله تربیالت باله دعنوان یالک خالا در هر نظالام آموزشالالالی محسالالالوب  ۱۳۹۷نالادری )

های مالی و سالیاسالت. روشالن اسالت که دارا بودن پشالتوانه فلسالفی به تنهایی کافی نیسالت،بلکه ثبات و کندمیشالوداشالاره  می

 های تربیت فلسفی کمک نماید.تواند به موفقیت طرحدولتی نیز می

 روش پژوهش

وپرورش و آثار و منابع در پژوهش حاضالر به منظور بررسالی روند تحول فلسالفه تربیت در نظام آموزشالی ایران، اسالناد آموزش 

 وپرورش مورد مطالعه قرار گرفته است.گیری از روش تحلیل اسنادی و تاریخی، اسناد آموزشمربوطه، با بهره

 پرسش اصلی این پژوهش

 ی اول و دوم و در جمهوری اسالمی ایران چه بوده است مبانی فلسفه حاکم در دوره پهلو 

 های فرعی زیر تقسیم شده است:پرسش اصلی بر اساس مراحل تحول نظام تربیت ایران به پرسش 

های فلسالالفی تأثیر پذیرفته ( از کدام مفروضالاله1290-13۴1. نظام تربیت ایران )ت ییر نظام آموزشالالی در دوره پهلوی،  1

 است 

های فلسالفی تأثیر پذیرفته ( از کدام مفروضاله13۴3-13۶7ایران )ت ییر نظام آموزش جمهوری اسالالمی،  . نظام تربیت 2

 است 

 ای بوده است . نظام تربیت ایران تاکنون تحت تأثیر چه فلسفه3

 وپرورش دوره پهلوی اول و دوم چه بوده است . مبانی فلسفی آموزش۴

 بوده است وپرورش ایران اسالمی  . مبانی فلسفی آموزش۵

 پاس  سلال اول

دهد که فلسالفه غالب در دوره پهلوی اول پراگماتیسالمی بوده اسالت. در وپرورش و نتایج نشالان میمطالعه اسالناد آموزش 

شالد، در نتیجه شالود و علوم تجربی بر علوم انسالانی اولویت داده میاین دوره در نظام آموزشالی به روش حل مسالالله تأکید می

می را دارد. در این دوره که تجربه یک جزا مهم فلسالالفه پراگماتیسالالمی، محوریت بوده اسالالت. در این های پراگماتیسالالویژگی

 شود.عنوان بخشی از خود زندگی نگریسته میعنوان فراگیری موضوعات ذهنی، بلکه بهوتربیت نه بهدوره تعلیم

توان گفالت رویکرد حالاکم نتیجاله میشالالالد در  عنوان نوسالالالازی اجتمالاعی نگریسالالالتاله میوتربیالت بالهدر این دوره باله تعلیم

پنالدارنالد کاله منالدنالد باله کودکالان بیالاموزنالد چگوناله مشالالالکالت را حالل کننالد، آنالان میاسالالالت چون اینالان عالقالهپراگمالاتیسالالالم بوده  

 .کندمیهای زندگی واقعی، توان حل مشکالت را در صحنه عمل تایید موقعیت

 پاس  سلال دوم
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های فلسالالفی، رئالیسالالم ناتورالیسالالم، و پراگماتیسالالم تأثیر پذیرفته اسالالت. علوم  هنظام تربیت ایران در این دوره از مفروضالال 

درسالالالی گنجانده شالالالده اسالالالت. در نظام طبیعی به جای مواد ادبی محض در برنامه تحصالالالیلی، مهم تلقی شالالالده و در برنامه

شالود.  ها تأکید میتهآموزشالی بر عالقه، رغبت، کوشالش یادگیرنده و بر فهم قضالاوت و همچنین به صالورت عادت درآمدن آموخ

 گذشته و تحلیل و برخورد با مسائل روز منطبق است.  همچنین توجه به سازمان 

عنوان مهمترین  ( اسالت. چون در این دوره به حواس انسالان بهگراییفلسالفه غالب دیگر در این دوره ناتورالیسالم )طبیعت

شالود. توجه به طبیعت فراگیران و توجه به حال کودک بیش از آینده او مورد توجه اسالت.  وسالیله برای کسالب معرفت تأکید می

ی و حواس در این عنوان دسالالالتور دهنالده. توجاله باله تربیالت بالدنو ناله باله  کنالدمیعنوان راهنمالا عمالل در این دوره نقش معلمالان باله

ها و به ها برای شالناخت ارزشطور شالرکت مؤثر فراگیران در فعالیتهای تربیت در نظام آموزشالی اسالت. همیندوره از ویژگی

ها هایی اسالالالت که در این دوره به آن ها، آموزش مختلط پسالالالر و دختر و رعایت نیازهای سالالالنی فراگیران از ویژگیکارگیری آن 

 باشد.مکتب ناتورالیسم منطبق می هایتأکید شده که ویژگی

 پاس  سلال سوم

اهدا  تربیتی در این دوره به شالرح زیر مطرح شالده؛ اعتالی سالطن فرهنس و دانش عمومی، شالناخت بهتر اسالتعدادها و 

آموزان، ایجالاد زمیناله مناسالالالب برای هدایت آنان برای ادامه تحصالالالیل و اعتالی سالالالطن فرهنس و شالالالناخت بهتر عالقه دانش

ها و گرایی اسالالالت. توجه به انگیزهتوان گفالت فلسالالالفاله غالب عماللدر این دوره با توجه به اهمیالت دروس عملی می  اسالالالتعالداد.

های حاکم در نظام آموزشالی  اسالتعداد فطری افراد، اعتقاد به دموکراسالی و فردیت او، اهمیت به روش بیش از هد ، از ویژگی

فت زندگی دموکراتیک و زندگی اجتماعی اسالت. دانش در خدمت  این دوره اسالت. در مجموع هد  تربیت در این دوره پیشالر 

آموزان  از اهدا   رشالالد و پیشالالرفت، دانش به صالالورت یک فرایند زندگی یادگیری تأکید بر یادگیری فعال و جالب برای دانش

 های بارز این دوره نیز با فلسفه پراگماتیسمی منطبق است.تربیت نظام آموزشی در این دوره است. ویژگی

ی ضالالروری برای زندگی اسالالت. در این دوره تربیت با توجه به هامهارتها و  های درسالالی هم شالالامل انواع شالالناختبرنامه 

شالالالود و نظام آموزشالالالی در این زمینه فراگیران را با ها و امکانات مناسالالالب در نظر گرفته میطبیعت فراگیران و با ارائه فرصالالالت

 دربارٔه آن   کندمیمسائل و مشکالت عملی در زندگی مواجه 
 
 ها بکوشند.ها بیاندیشند و برای حل آن تا شخصا

جویانه منورالفکران غیرمذهبی، مشالالروطه دچار انحرا  شالالد و از آن  خواهانه و ترقیهای به ظاهر آزادیبا رواج اندیشالاله 

دایش موجی از هرج و پس، به تدریج از رهبری مشالالروطه کناره گرفتند و مردم نیز از میدان بیرون رفتند که این امر سالالبب پی

خوار مشالروطیت گردید. تأمل ها و با شالعار نظم و پیشالرفت، میراحمرج شالد. در چنین شالرایطی رضالاخان با حمایت انگلیسالی

های فراوانی است که در دوره دوم پهلوی  ها و درسدر فراز و نشیب رخدادهای این دوره و دوره پهلوی دوم، مشتمل بر عبرت

های و سالعی کرده اسالت نهضالت او را ادامه دهد اما با ت ییر اندکی در اندیشاله  کندمیت. و از او پیروی پسالر دنباله روی پدر اسال

 خود، ولی در کل پیرو پدر بوده است.
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ی جهت نیل به دروازه تجدد و مدنیت غربی بود. در گذشالته، فکرروشالنشالکل گیری مشالروطه ساللطنتی،دسالتاوردجریان 

یافت ولی بر پایه فلسالالالفه  اسالالالتوار بودتا زمانی که ایل پایدار بود سالالاللسالالاله تداوم می مبنای فکری حکومت پادشالالالاهی بر ایلی

در  العمرمادامی بود و در قانون اسالالاسالالی مشالالروطه تجلی یافته بود و نهاد حکومت  فکرروشالالنسالالیاسالالی جدیدکه آبشالالخور آن  

سالالاللطنتی اروپا بود و سالالالنخیتی با فرهنس  یافت.این الگو برگرفته از بریتانیا و برخی نظام اعقاب ذکور یک خانواده ادامه می

 اسالمی نداشت.  

فلسالفه سالیاسالی حاکمیت پهلوی با پشالتوانه روشالن فکری بر ساله اصالل ملی گرایی، سالکوالریسالم و شالبه مدرنیسالم یا نوسالازی  

 غربی )اخذ ظواهر فرهنس غرب( استوار بود. 

 گیریبحث و نتیجه

دهد که روح حاکم بر فلسالفه تربیت  طور خالصاله بررسالی مبانی فلسالفی نظام آموزشالی جمهوری اسالالمی ایران نشالان میبه

شالناختی با فلسالفه  شالناختی و معرفتدر نظام آموزشالی ایران متأثر از چند مشالرب فلسالفی اسالت که در برخی از مبانی ارزش

ای اسالت تا به کمک آن به سالؤاالتی در زمینه چیسالتی و زمند فلسالفهتربیتی اسالالمی تفاوت دارند. چون هر نظام تربیتی نیا

های اسالاسالی و بنیادین بدهد. در دوره پهلوی اول فلسالفه غالب پراگماتیسالمی اسالت و نظام تربیت ایران چرایی تربیت پاسالب

وره نظام تربیتی ایران تا های فلسالفی، رئالیسالم، ناتورالیسالم و پراگماتیسالم پذیرفته اسالت و در ددر دوره پهلوی دوم از مفروضاله

وپرورش و نتایج پژوهش نشالان داد که در نظام کنون فلسالفه غالب عملگرایی اسالت. و یک خالا آموزشالی مطالعه اسالناد آموزش

 شود.طور مشخص فاقد فلسفه اعالم شده است، احساس میآموزشی کشوربه

وپرورش طبق مبانی در دوره دوم پهلوی آموزشهای مختلف نه در دوره اول و نه ی انجام شالالده در سالالالهاپژوهشطبق 

فلسالفی نبوده اسالت. فلسالفه سالیاسالی دوره پهلوی اول مبتنی بر ساله اصالل فکری شالکل گرفته اسالت که به ظواهر غرب اسالتوار  

 بود:

 ملی گرایی - 

 سکوالریسم - 

 نوسازی غربی  - 

چرا که تعصالبات دینی به سالایه افکندن بر سالایه ملی گرایی،غربی سالازی و سالکوالریم در نفوذ به اعماق مردم نا موفق بود  

گیرد چرا که او فرهنس  شالالناختی مورد ضالالعف قرار میگرایی مبانی فلسالالفی دینتعهدها و ارزش ادامه داشالالت. در زمینه ملی

خواسالالت فرهنس دینی را تضالالعیف کند. در پسالالندید و با برخورد با مراسالالم دینی و مراسالالمات مذهبی میغربی را بیشالالتر می

قالابالل توجیاله بوده و مؤیالد تالأثیر نوع   کالامال  وپرورش  هالای تمالدن اسالالالالمی در آموزشتوجهی باله مؤلفالهسالالالکوالریسالالالم کم  زمیناله

 ها بر نظام آموزشالی هر دوره میگیری حکومتجهت
 
باشالد. و در زمینه نوسالازی غربی توجه به این نکته الزم اسالت که اصالوال
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وی قائل شالالالد و ورود فرهنس مدرن آموزشالالالی موجب تضالالالعیف برخی از مدرن و دوره مدرن باید تمالایزی ماهمیالان دوره پیش

های اصالیل و مورد توجه تمدن اسالالمی و مبانی فلسالفی شالده اسالت. در نهایت سالکوالریزم تربیتی در دوره دوم پهلوی به مؤلفه

ت کشالور در این دوره های مختلف اقتدارگرایی و تمرکزگرایی شالدید را موانع مهم پیشالرفاز بین رفتن اسالتقالل کشالور در زمینه

شالالد و سالالازمانی توجه می  -های آموزشالالی نداشالالتیم و فقط به ابعاد اداری دانسالالت. در دوره دوم پهلوی ت ییری در سالالیاسالالت

 شد. و فقط دوره تربیت دوره اول بوده است.مبانی فلسفی اسالمی هم در این زمان رعایت نمی

وپرورش بوده اسالت در سالند تحول مبانی مت مبانی فلسالفی آموزشها به سالدر دوره سالوم از پهلوی تا کنون بیشالترین توجه

شالناسالی هم به درک انسالان برای شالناخت هسالتی و علم مداری بسالیار توجه شالده اسالت و در حوزه معرفتشالناسالی و دینانسالان 

نی شالالالود و در مبالاعنوان وجودی فراتر از طبیعالت دیالده میشالالالنالاسالالالی باله خالداونالد بالهپرداختاله اسالالالت. در حوزه مبالانی هسالالالتی

ها در همه ها توجه شالالده اسالالت. و انسالالان اعتبار ارزش  -ترین مطالب یعنی حیات طیبه  شالالناسالالی سالالند تحول به عمدهارزش

وپرورش امکان پذیر نیسالت. و ها به این مبانی فلسالفی نیاز دارند تا به سالعادت اخروی برسالند و همه اینها جز در آموزشزمینه

زکیه، تقوا، اعتقاد به زندگی پس از مر ، نگاه اصالالیل به خانواده و تفکر در مبانی توجه به برخی از مسالالایل دینی که شالالامل ت

 اسالمی اشاره شده است.

ورزانه، عرفانی و کالمی نیز در تاریب تربیت اسالالالمی پیشالالینه قابل گرا، اندیشالالهرسالالد رویکردهای عملاکنون به نظر می 

 دهند.تخاب افراد و چالش با باورها و اعتقادات را گسترش میها فضای تربیت و محوریت انتوجه دارد که برخی از آن 

 اصول تربیت در اسناد تحولی از مهم ترین مسایلی است که در اسناد به آن اشاره شده است که عبارتند: 

 العمر به تربیت انسان ضرورت نگاه مادام -الف

 های دینی در آموزشاولویت دادن به آموزه -ب

 ریان تربیتمحوریت معلم در ج -ج

 نفی رویکرد فرد گرایانه به تربیت -د

 شود.که هر کدام از موارد فوق مربوط به یک مبانی فلسفی می

  - ۲عبادی و اخالقی   –اعتقادی    -۱گانهاصاللی )شالش هایتوان در شالش سالاحتمبانی فلسالفی مورد نظر در سالند را می 

علمی و فناوری(که این مبانی   -۶اقتصالالادی و حرفه ای  -۵زیباشالالناسالالی و هنری  -۴بدنی –زیسالالتی    -۳سالالیاسالالی  –اجتماعی  

های اسالالمی اسالت. و جایگاه آن در زندگی حس  ها بر طبق آموزهدرونش جای گرفته اسالت دید و همه این مباحث و سالاحت

 شود.می
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 وپرورشهای سند تحول بنیادین آموزشچالش بررسی

 2، محسن شاکری1سعدی سلطانی

 چکیده 

وپرورش و سالهم آن در تحقق سالند چشالم انداز بیسالت با توجه به اهمیت سالند تحول بنیادین در آموزش

شناسی سند تحول بنیادین و پرداختن به  هجری شمسی( و با توجه به ضرورت آسیب۱۴۰۴سالاله )افق 

هالای سالالالنالد تحول هالای مرتبط بالا فراینالد اجرای این سالالالنالد، در پژوهش حالاضالالالر باله بررسالالالی چالالشچالالش

ریزی عملیاتی  وپرورش بیشالتر بر برنامهوپرورش، پرداخته شالده اسالت. فعالیت آموزشادین در آموزشبنی

ها و دارد، بنابرین تالش در این دسالالتگاه فرآیندی اسالالت که به وسالالیله آن مدیران اجرایی فعالیت تأکید

ریزی عملیالاتی  کننالد. برنالامالهای را در راسالالالتالای رسالالالیالدن باله اهالدا  مورد نظر ترسالالالیم میهالای ویژهگالام

ریزی اسالتراتژیکی و تاکتیکی دارد و اغلب توسالط مدیرانی تری نسالبت به دو برنامهچارچوب زمانی کوتاه

های محدود دارند. ت ییر و تحول در سالالاختار، گیرد که مسالالالولیت محدود برای اجرای هد صالالورت می

وپرورش، در فرآینالد توسالالالعاله ویژه آموزشهالای اجتمالاعی، بالههالای هماله سالالالازمالان هالا و روشهالا، هالد برنالاماله

نکته قابل توجه آن اسالالالت که دسالالالت یازیدن به برنامه  (.۱۹۹۸ناپذیر اسالالالت )تورس،  ضالالالرورتی اجتناب

تحولی اثربخش در دنیای مت یر کنونی، به امری پیچیده تبدیل شالالده اسالالت زیرا سالالرعت و گسالالتردگی  

هالای دراز مالدت را بالا رنالامالهای اسالالالت کاله فرصالالالت طراحی، تالدوین و اجرای بگونالهت ییرات و تحوالت باله

(. با توجه به لزوم بکارگیری سالند تحول ۲۰۰۶های جدی مواجه نموده اسالت )اکبری و ساللطانی، چالش

هالای  وپرورش بالایالد ابتالدا چالالشوپرورش و تالأثیر آن بر اهالدا  و عملکرد آموزشبنیالادین در نظالام آموزش

ع موارد ابهام انگیز به اهدا  مورد نظر آن سالند تحول و مشالکالت اجرای آن بررسالی و تحلیل شالود تا با رف

های سالند تحول بنیادین را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده تا  دسالت یافت. این پژوهش قصالد دارد چالش

ها به منظور دسالالتیابی به اهدا  مورد نظر ریزان آموزش پرورش کمک کند که برای مقابله با آن به برنامه

ای بهره گرفتاله شالالالد. نتالایج  ی باله این هالد  از روش مرور کتالابخالانالهیالابجویی نمالاینالد. برای دسالالالتچالاره

( با عنوان جایگاه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در سالند ۱۳۹۴خواه )  بذرافشالان مقدم، شالوقی و رحمان 

هالای نظالارت و وپرورش حالاکی از آن اسالالالت کاله توجاله هماله جالانباله باله تمالامی مؤلفالهتحول بنیالادین آموزش

هالای نظالارت و راهنمالایی تعلیمالاتی مالاننالد فراینالد نظالارت، اسالالالت. مؤلفاله  راهنمالایی تعلیمالاتی نشالالالده

ها و وظایف ناظران  های الزم ناظران، جو مدرساله و محیط آموزشالی، اصالول و مبانی نظارت و نقشویژگی

 
 s.soltani@staff.yazd.ac.irریزی درسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران. ایمیل: کارشناس ارشد برنامه 1

 shakerimohsen@yazd.ac.irاستادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران. ایمیل:  2
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( در تحلیل سالند تحول بنیادین  ۱۳۹۲مورد توجه قرار نگرفته اسالت. همچنین، پیروانی نیا و پیروانی نیا )

رش از نظر میزان اهمیت به یادگیری سالالازمانی به این نتیجه رسالالیدند که بیشالالترین توجه به وپروآموزش

اندوزی و آزمایش  های گفتگو و تجربهگیری و تعامل با محیط بیرونی شالالده و به مؤلفههای تصالالمیممؤلفه

  ( نیز در بررسالی جایگاه عدالت ۱۳۹۳به ترتیب توجه کمتری شالده اسالت. صالفارحیدری و حسالین نژاد )

رسالالد  وپرورش ایران به این نتیجه رسالالیدند که به نظر میآموزشالالی در سالالند تحول بنیادین نظام آموزش

گرایی ها از یک سالو به ماهیت رویکرد آرمان هایی اسالت. این چالشتحقق عدالت آموزشالی دارای چالش

عدالت آموزشی   رسد تحققگردد. به نظر میمیو از سوی دیگر، به نگاه محدود ایدئولوژیک به عدالت بر

هالای چنین رویکردی را در درون مالایالهنیالازمنالد رویکرد معنوی و تکررگرا باله انسالالالان و جالامعاله اسالالالت. درون 

( با عنوان بررسالالی و ۱۳۹۳توان بازیافت. نتایج مطالعه عیسالالی پور )سالالنت فکری و عرفانی اسالالالمی می

که سالند از منظر تربیت دینی وپرورش حاکی از آن اسالت نقد تربیت دینی در سالند تحول بنیادین آموزش

ها و ایدئولوژی حاکم بر جامعه، توجه به همه دارای نقاط قوت و ضالعف اسالت. تهیه سالند بر اسالاس آرمان 

ها و ابعاد تربیت دینی، تأثیر عوامل اجتماعی در تربیت دینی از نقاط قوت سالالند اسالالت و عدم سالالاحت

جای اهدا  عملیاتی، نبود هدا  حصالولی بهانطباق مفاهیم دینی در قرآن و سالند تحول، اسالتفاده از ا

تحلیل وضالع موجود، مشالکل تعمیم -های عملکردیکلمه تقوا در سالند، محدودیت در بررسالی شالاخص

دینی و اخالقی در سالند تحول،  ریزی و آموزش تربیتنتایج تربیتی پژوهشالگران سالند، مشالکالت برنامه

یکرد دنیایی، تناقض در محورهای تربیتی،  دهی به جای روضالالعف ارزشالالیابی تربیت دینی، رویکرد دین

ها و نیروی انسالالانی متخصالالص و متعهد در زمینه امور تربیتی، عدم آموزش دینی به خانوادهتأمین   عدم

آموزان در سالالالن قبالل از ریزی دینی برای دانشسالالالایر کالارکنالان مالدرسالالاله در زمیناله رفتالار دینی، عالدم برنالاماله

باشالد. نجفی و احمدی شالتر مدارس از نقاط ضالعف آن میدبسالتان، مشالکل برگزاری نماز جماعت در بی

( در پژوهشالی با عنوان ااهمیت، نقش و کارکرد خانواده از دیدگاه اسالالم و بررسالی جایگاه آن در ۱۳۹۱)

وپرورش  به این نتیجه دسالت یافتند که آن گونه که شالایسالته بایسالته اسالت به سالند تحول بنیادین آموزش

های های اخالقی، تربیتی در بخشنیادین و مرکز تربیت نسالل و انتقال ارزشمرابٔه یک نهاد بخانواده به

نظری سالالند و اصالالل سالالند تحول بنیادین توجهی کافی نشالالده و راهکارهای اجرایی برای ایفای نقش و 

فر و آهنچیان شالالالان ارائه نشالالالده اسالالالت. همچنین همتیمشالالالارکت در امور تحصالالالیلی و تربیتی فرزندان 

دیگ۱۳۹۲) در مطالالالعالاله  بالالا عنوان (  نظریالاله ترکیبی در فلسالالالفالاله    ری  ارزیالالابی سالالالالازواری  الگوی  اارائالاله 

وتربیت: بررسالی موردی سالازواری در فلسالفه تربیت جمهوری اسالالمی ایران در سالند ملی تحول  به تعلیم

وپرورش و بنیادین آموزش ویژه در حوزه تعلیماین نتایج دسالت یافتند که در معدود الگوهای ارائه شالده به

های مبدم نادیده  ها، اغلب مبانی فلسالفی و باالتر از آن مبانی فرا فلسالفی نظریهرای ترکیب نظریهتربیت ب

گرفتاله شالالالده اسالالالت. همچنین در این الگوهالا، باله موضالالالع ترکیالب کننالدگالان در قبالال رویکردهالای روش 



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

702 
 

و شالناختی اشالاره نشالده اسالت. عالوه بر این، براسالاس الگوی پیشالنهادی سالازواری، در بخش پراگماتیک  

هایی از ناسالالازواری وجود دارد. در مجموع نتایج پژوهش حاضالالر نشالالان داد که  پاردایمیک سالالند، درجه

های مورد بررسالی در این پژوهش، اگرچه از وپرورش در ارتباط با مقولهمفاد سالند تحول بنیادین آموزش

نظیر نظام   نقاط قوت متعددی برخوردار اسالالت، اما نسالالبت به برخی از موضالالوعات مهم و تعیین کننده

می و نظام یاددهی
ّ
هایی روبروسالالالت و های درسالالالی با چالشهای آموزشالالالی کتابیادگیری و بسالالالته-معل

همچنین در تالدوین سالالالنالد از اهالدا  آرمالانی، کلمالات مبهم و کلی، و نگالاه مالدیریتی بجالای نگالاه تربیتی،  

 استفاده شده است.

  پر   شی و  م  ،زسنازتو نزبنیمرین،زهای کلیدی:  وانه 

 مقدمه  

ترین ارکان سازندة فرهنس و هویت آن جامعه است، لذا تقویت فرهنس و  وپرورش در هر کشوری یکی از مهمنظام آموزش

وپرورش کاله بالا اتکالا باله سالالالنالد تحول بنیالادین آموزش  .وپرورش اسالالالتهویالت ملی، نیالازمنالد تقویالت و تحول در نظالام آموزش

 هجری شالالمسالالی( تدوین گردیده اسالالت   ۱۴۰۴دازی بیسالالت سالالاله )افق انهای قرآنی، در قالب چشالالمآموزش
 
با عوامل   قطعا

گردد زیرا تمام عنوان نکات ضالعف محسالوب نمیها بهتهدید و فرصالت و قوت و ضالعف روبرو خواهد شالد. بررسالی موانع و چالش

ها مسالتقیم و بد بودن آن   گردند و بنابراین درخوب ووپرورش یک زیر سالیسالتم محسالوب میهای دیگر در قبال آموزشسالیسالتم

اندیشالی غیر مسالتقیم دخیل هسالتند و بایسالتی آگاهانه، با بصالیرت و بینش در مقابل کمبودها و نقایص ایسالتاد و درپی چاره

های متعالی انقالب اسالالالمی مسالالتلزم  ها و آرمان (. تحقق ارزش۱۳۹۰وتربیت کوشالالید )وردی نژاد،  برای اصالالالح نظام تعلیم

ترین زیر وتربیت از مهمابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و سالالالیاسالالالی واقتصالالالادی اسالالالت. عرصالالاله تعلیمجانبه در تالش همه

های مختلف اسالت های تعالی همه جانبه کشالور و ابزار جدی برای ارتقای سالرمایه انسالانی شالایسالته کشالور در عرصالهسالاخت

های (. دوران نوین در جهان آنچنان با شالتاب به سالمت پیشالرفت، ت ییر و تحول در عرصاله۵. ی  ۱۳۹۰)سالند تحول بنیادین،  

طور عمیق تحت تأثیر قرار داده اسالت. یکی از بنیادی  ها را بهها و مناسالبات بین آن گوناگون در حرکت اسالت که زندگی انسالان 

نگرش به آموزش کشالور در سالطوح متفاوت و های جهان در همگامی با پیشالرفت و توسالعه جهانی ت ییر  ترین اقدامات دولت

هالا، بالافالت خالای تربیالت نسالالاللی جالدیالد و نوانالدیش برای جالامعاله اسالالالت. امروزه تربیالت نیروی انسالالالانی توانمنالد و مؤثر بالا ویژگی

هالای مهم توسالالالعاله و پیشالالالرفالت محسالالالوب  ای از زیرسالالالاخالتهالای حالاکم بر هر جالامعالهفرهنگی و اجتمالاعی و هنجالارهالا و ارزش

ها نیازمند نوآوری،  های برآمده از آن ش کشالور ما نیز برای هماهنگی با این دگرگونیها و مواجهه با چالششالود. نظام آموزمی

ریزی عملیاتی تأکید دارد، بنابرین تالش در وپرورش بیشالالتر بر برنامه(. فعالیت آموزش۱۳۸۵ت ییر و تحول اسالالت )حسالالنی،  

ای را در راسالتای رسالیدن به اهدا  مورد  های ویژهها و گامفعالیت  این دسالتگاه فرآیندی اسالت که به وسالیله آن مدیران اجرایی

ریزی اسالتراتژیکی و تاکتیکی دارد و تری نسالبت به دو برنامهریزی عملیاتی چارچوب زمانی کوتاهکنند. برنامهنظر ترسالیم می

وتربیت، امری رآیند تعلیمهای محدود دارند. فگیرد که مسالالولیت محدود برای اجرای هد اغلب توسالط مدیرانی صالورت می
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وپرورش، کودکان و نوجوانانی هسالتند نشالیند. مخاطبان نهاد آموزشزمان بر و دیر بازده اسالت که در طوالنی مدت به بار می

سالالالازنالد. در نتیجاله فعالل و انفعالاالت آموزشالالالی و تربیتی  گیرنالد، فردا در رفتالار و افکالار خویش متجلی میکاله آنچاله را امروز فرا می

(. ت ییر و تحول در ساختار، ۲۹۷. ی۱۳۹۱)نوید ادهم،  گذاردگیری فرداهای دور و نزدیک تأثیر میر چگونگی شکلامروز ب

وپرورش، در فرآیند توسالعه ضالرورتی اجتناب ناپذیر  ویژه آموزشهای اجتماعی، بههای همه سالازمان ها و روشها، هد برنامه

ه دسالالالت یازیدن به برنامه تحولی اثربخش در دنیای مت یر کنونی، به  (. نکته قابل توجه آن اسالالالت ک۱۹۹۸،  1اسالالالت )تورس

گونه ای اسالالت که فرصالالت طراحی، تدوین و امری پیچیده تبدیل شالالده اسالالت زیرا سالالرعت و گسالالتردگی ت ییرات و تحوالت به

، همه مسالالوالن  (. از این رو۲۰۰۶های جدی مواجه نموده اسالت )اکبری و ساللطانی،  های دراز مدت را با چالشاجرای برنامه

هالای نظالام ریزی کننالد کاله بتوانالد آنالان را هر چاله بیشالالالتر باله هالد وپرورش برآننالد تالا سالالالنالدی پیو دسالالالت انالدرکالاران نظالام آموزش

وتربیت ایران و عنوان قانون اسالالالاسالالالی نظام تعلیموپرورش به نوعی بهوتربیت نزدیک کند. سالالالند تحول بنیادین آموزشتعلیم

وپرورش فراهم آوردن زمینه تحول عمیق شالالالود. مراد از تحول بنیادین در آموزشر تلقی میوپرورش کشالالالونقشالالاله راه آموزش

اسالالالالمی و متنالاسالالالب بالا فرهنالس  هالای حیالانی و معالار نگر، مبتنی بر آموزهمنالد و کالل نگر، آینالدههالای هماله جالانباله، نظالامریشالالاله

ف ت ییر سالازمانی که در آن ت ییر درونی ارزشالها، (. ت ییر بنیادی به منظور توصالی۱۳۸۰باشالد )نوید ادهم، ایرانی می-اسالالمی

رود. واژه بنیادی از زند، به کار میها پیوند میآرزوها و رفتارهای افراد را به ت ییر بیرونی فرآیندها، راهبردها، کارها، و سیستم

ت ییر بنیادی یادگیری   هاسالت. درها و ریشالهمشالتق شالده اسالت. این واژه به معنای حرکت به سالمت بنیان  Funduesواژه التین

گیرد. در واقع توانایی دهد، بلکه توانایی انجام کارها به شالیوهای جدید را یاد میوجود دارد. سالازمان کار جدیدی انجام نمی

های بزر  صالنعتی با زمان دسالت و پنجه . تأکید بر ت ییر درونی و بیرونی از آنجاسالت که سالازمان کندمیت ییر مداوم را ایجاد 

ها کافی نیسالالت، بلکه باید تفکری که این راهبردها و سالالاختارها ایجاد  کنند. ت ییر راهبردها، سالالاختارها و سالالیسالالتمنرم می

ت ییر داد )اکبری و سالالاللطالانی،  کنالدمی را  بنیالادین آموزش۲۰۰۶،  تحول  سالالالنالد  راهبردی (.  برنالاماله  در حقیقالت  وپرورش 

های کیفی، رابطه عناصالر نظام فزاری اسالت که با تأکید بر جنبهاهای نرمترین طرحباشالد. یکی از گسالتردهوپرورش میآموزش

های توسعه اعم از اقتصادی، اجتماعی در درون و با محیط پیرامون و مباحث ساختاری تدوین شده است. قلمرو سند عرصه

آموزش را در  بر میو فرهنگی  در  برای آن وپرورش  و  تکلیف  گیرد  تعیین  پالالایالاله، مالککنالالدمیهالالا  این سالالالنالالد  راهنمالالای   .  و 

وتربیت رسالالمی عمومی به منظور تحقق های اسالالاسالالی برای هدایت، راهبری، نظارت و ارزشالالیابی نظام تعلیمگیریتصالالمیم

اند و ها، قابل پیشالالگیری نیسالالتند؛ زیرا طبق تعریف بیرونیچالش (.۱۳۹۳)رعنایی،  تحوالت محتوایی و سالالاختاری اسالالت

اند که با فراگیری خود، به باشالند؛ چرا که وضالعیتی جدید و عینیر  کردن نمیطها، قابل زدودن و براجتناب ناپذیر. چالش

های ناخواسالالالته، های بالفعل تبدیل سالالالاخت و از چالشتوان تهدیدهای بالقوه را به فرصالالالتآورند. گاه میجامعه هجوم می

هالا، عوامالل هالا و دغالدغالهشالالالونالد، ولی همین بیمهالا موجالب بیم میبسالالالتری برای پویالایی و رشالالالد فراهم کرد. گرچاله چالالش

هالا براسالالالاس مبالانی فکری و ای برای دسالالالتیالابی باله راهبردهالای نویالدبخش خواهنالد بود. چنالانچاله مواجهاله بالا چالالشبرانگیزنالده

 
1- Torres, C. A. 
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ها، به تهدید و بحران تبدیل و تأویل چارچوب عملی و رفتاری مبتنی بر حقیقت، عقالنیت و منطق صورت گیرد، هرگز چالش

در چند سالال اخیر، سالند تحول  (.۱۳۹۴ها محلی برای نگرانی و یاس نخواهد بود )باغدارنیا،  با آن  نخواهند شالد و در ارتباط

وپرورش از ابعالاد متنوعی از جملاله مبالانی نظری، میزان اهمیالت باله یالادگیری سالالالازمالانی، الزامالات مالدیریتی بنیالادین آموزش

توسالالالعاله فرهنالس حجالاب، فلسالالالفاله و جایگاه تربیت بدنی،   تحول، جایگالاه خانواده و آموزش خانواده، تعالامل اولیالاا و مربیالان در

مشالاوره در مدارس، تربیت دینی، رویکرد علوم اجتماعی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته اسالت. اما از منظر نظارت و راهنمایی 

های  د تعلیماتی با مفهوم و هد  خای خود که همان بهبود فرآیند تدریس و یادگیری اسالت و اهمیت بسالزائی در تحقق ه

های سالند تحول تواند داشالته باشالد، پژوهشالی انجام نگرفته اسالت. بنابراین، در این پژوهش، به بررسالی چالشسالند تحول می

 وپرورش پرداخته شده است.بنیادین آموزش

 شناسی مطالعهروش

جمع آوری اطالعات از  ای پرداخته و  های سالالند تحول بنیادین به روش مروری کتابخانهمطالعٔه حاضالالر به بررسالالی چالش

های ها و سالالالایتهای پژوهشالالالی، پایان نامهها، گزارشها، مقالهکلیه منابع در دسالالالترس اعم از کتابطریق فیش برداری از 

 اینترنتی معتبر در این زمینه بوده است.

 وپرورشهای سند تحول بنیادین آموزشفص ویژگی 

 توان به شرح زیر اشاره نمود:وپرورش میهای سند تحول بنیادین آموزشترین ویژگیاز مهم

 ها و تدوین( برخورداری از مبانی نظری مستدل و محکم در تعریف مفاهیم، حدود و دامنه فعالیت۱

 وتربیت رسمی عمومی؛های ارزشی نظام تعلیمگزاره

 وتربیت رسمی کشور؛های کالن نظام تعلیم( روشن ساختن هد ۲

 ها؛( بیانیه مأموریت مشخص و بیانگر طیف وسیع فعالیت۳

 ؛۱۴۰۴( ارائه چشم اندازی روشن و منطبق با چشم انداز بیست ساله کشور در افق ۴

 ؛های کلیهای دستیابی به هد مرابٔه روشبند به  ۱۵( تعیین راهبردهای کالن در ۵

 وپرورشطور روشن نقطه تمرکز آموزشکارها در فصل هفتم که بههای عملیاتی و راه( تبیین هد ۶

 را در اجرا مشخص نموده است؛

 وپرورش در فصل هشتم؛( تبیین چهارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین آموزش۷

 به ا  طور ضمنی( پیش بینی سازوکار ترمیم در بخش سوم از فصل هشتم که به۸
 
 ل ت ییرپذیریحتما

 ساله اشاره دارد.  ۵سند را در یک دوره 

ی، برنامه ریزی و نظارت بر گذارسالیاسالتوپرورش در افق چشالم انداز،  های سالند ملی آموزشها و برنامهبرای تحقق هد 

گیری کالن و نیز ارزیابی و ی و تصالمیمگذارسالیاسالتپذیرد: بخش اول ناظر به فرآیند تحول بنیادین در دو سالطن صالورت می
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باشالالد که این امر بر عهده شالالورای عالی انقالب وتربیت رسالالمی عمومی مینظارت راهبردی فرایند تحول بنیادین نظام تعلیم

 .(۱۳۹۰دوم بر برنامه ریزی و نظام اجرایی تمرکز دارد )سند تحول بنیادین آموزش وپرورش،   فرهنگی است. بخش

 پیشینه پژوهش

( در پژوهشالی با عنوان ااهمیت، نقش و کارکرد خانواده از دیدگاه اسالالم و بررسالی جایگاه آن در  ۱۳۹۱نجفی و احمدی )

مرابٔه یک که آن گونه که شالایسالته بایسالته اسالت به خانواده به به این نتیجه دسالت یافتند  »وپرورشسالند تحول بنیادین آموزش

های نظری سالند و اصالل سالند تحول بنیادین  های اخالقی، تربیتی در بخشنهاد بنیادین و مرکز تربیت نسالل و انتقال ارزش

ارائه نشالالده   توجهی کافی نشالالده و راهکارهای اجرایی برای ایفای نقش و مشالالارکت در امور تحصالالیلی و تربیتی فرزندانشالالان 

 است.  

اارائاله الگوی ارزیالابی سالالالازواری نظریاله ترکیبی در فلسالالالفاله   ( در مطالالعاله دیگری بالا عنوان ۱۳۹۲همتی فر و آهنچیالان )

وتربیت: بررسالالی موردی سالالازواری در فلسالالفه تربیت جمهوری اسالالالمی ایران در سالالند ملی تحول  به این نتایج دسالالت تعلیم

ها، اغلالب وپرورش و تربیالت برای ترکیالب نظریهبنیالادین آموزش ویژه در حوزه تعلیمشالالالده بهیافتنالد که در معالدود الگوهای ارائه 

های مبدم نادیده گرفته شالده اسالت. همچنین در این الگوها، به موضالع  مبانی فلسالفی و باالتر از آن مبانی فرا فلسالفی نظریه

بر این، براسالاس الگوی پیشالنهادی سالازواری،    کنندگان در قبال رویکردهای روش شالناختی اشالاره نشالده اسالت. عالوهترکیب

 هایی از ناسازواری وجود دارد.  در بخش پراگماتیک و پاردایمیک سند، درجه

وپرورش  حاکی از  با عنوان ابررسالی و نقد تربیت دینی در سالند تحول بنیادین آموزش(  ۱۳۹۳نتایج مطالعه عیسالی پور )

ها و ایدئولوژی حاکم بر قوت و ضالالعف اسالالت. تهیه سالالند بر اسالالاس آرمان   آن اسالالت که سالالند از منظر تربیت دینی دارای نقاط

ها و ابعاد تربیت دینی، تأثیر عوامل اجتماعی در تربیت دینی از نقاط قوت سالالند اسالالت و عدم  جامعه، توجه به همه سالالاحت

د کلمه تقوا در سالالند،  جای اهدا  عملیاتی، نبوانطباق مفاهیم دینی در قرآن و سالالند تحول، اسالالتفاده از اهدا  حصالالولی به

تحلیل وضالع موجود، مشالکل تعمیم نتایج تربیتی پژوهشالگران سالند، مشالکالت  -های عملکردیمحدودیت در بررسالی شالاخص

دهی به جای رویکرد برنامه ریزی و آموزش تربیت دینی و اخالقی در سالند تحول، ضالعف ارزشالیابی تربیت دینی، رویکرد دین

نیروی انسالانی متخصالص و متعهد در زمینه امور تربیتی، عدم آموزش دینی تأمین   عدم دنیایی، تناقض در محورهای تربیتی،

آموزان در سالن قبل از دبسالتان،  ها و سالایر کارکنان مدرساله در زمینه رفتار دینی، عدم برنامه ریزی دینی برای دانشبه خانواده

 باشد.مشکل برگزاری نماز جماعت در بیشتر مدارس از نقاط ضعف آن می

وپرورش  نیز در بررسالی جایگاه عدالت آموزشالی در سالند تحول بنیادین نظام آموزش(  ۱۳۹۳ارحیدری و حسالین نژاد )صالف 

ها از یک سالالو به هایی اسالالت. این چالشرسالالد تحقق عدالت آموزشالالی دارای چالشایران به این نتیجه رسالالیدند که به نظر می

رسالد تحقق عدالت  گردد. به نظر میگرایی و از سالوی دیگر، به نگاه محدود ایدئولوژیک به عدالت بر میماهیت رویکرد آرمان 

های چنین رویکردی را در درون سالنت فکری و مایهآموزشالی نیازمند رویکرد معنوی و تکررگرا به انسالان و جامعه اسالت. درون 

 توان بازیافت.  عرفانی اسالمی می
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از  در تحلیالل سالالالنالد تحول بنیالادین آموزش(  ۱۳۹۲همچنین، پیروانی نیالا و پیروانی نیالا ) نظر میزان اهمیالت باله وپرورش 

گیری و تعامل با محیط بیرونی شالالده و به های تصالالمیمیادگیری سالالازمانی به این نتیجه رسالالیدند که بیشالالترین توجه به مؤلفه

های گفت وگو و تجربه اندوزی و آزمایش به ترتیب توجه کمتری شالالده اسالالت. نتایج بذرافشالالان مقدم، شالالوقی و رحمان  مؤلفه

اسالالالت که   وپرورش حاکی از آن گاه نظالارت و راهنمالایی تعلیمالاتی در سالالالنالد تحول بنیالادین آموزش( با عنوان جای۱۳۹۴خواه )

هالای نظالارت و راهنمالایی تعلیمالاتی  هالای نظالارت و راهنمالایی تعلیمالاتی نشالالالده اسالالالت. مؤلفالهتوجاله هماله جالانباله باله تمالامی مؤلفاله

صالول و مبانی نظارت و نقشالها و وظایف ناظران های الزم ناظران، جو مدرساله و محیط آموزشالی، امانند فرایند نظارت، ویژگی

 مورد توجه قرار نگرفته است. 

های مورد بررسالالالی در این پژوهش،  وپرورش در ارتباط با مقولهمطالعات نشالالالان داد که مفاد سالالالند تحول بنیادین آموزش

می و نظام   اگرچه از نقاط قوت متعددی برخوردار اسالت، اما نسالبت به برخی از موضالوعات مهم و تعیین کننده
ّ
نظیر نظام معل

هایی روبروسالالت و همچنین در تدوین سالالند از اهدا   های درسالالی با چالشهای آموزشالالی کتابیادگیری و بسالالته-یاددهی

 آرمانی، کلمات مبهم و کلی، و نگاه مدیریتی بجای نگاه تربیتی، استفاده شده است.

 گیرینتیجه

تفاوت بوده و  تواند نسالالبت به این تحوالت بیرورش این عصالالر نمیوپبا توجه به سالالرعت رشالالد دانش و تکنولوژی، آموزش

شالود که به سالخن مقام معظم رهبری ریزی و اسالتراتژی مدونی نداشالته باشالد. اهمیت این مسالالله زمانی مشالخص میبرنامه

ل بالا تکیاله بر وپرورش توجاله شالالالود کاله ایشالالالان بیالان فرمودنالد کاله برای ایجالاد تحوّ هالای تحول بنیالادین در آموزشپیرامون زمیناله

وتربیت را تدوین نمود و بر مبنای آن ت ییر داد. هویت دینی و ملی و با اسالالتفاده از نیروهای فکری و کارآمد و زبده نظام تعلیم

نیازهای جدید ملی  تأمین   وپرورش با تکیه بر نوآوری و مشالالارکت و رقابت و کاربردی کردن آموزش وبنابراین تحول در آموزش

وپرورش توجه به معلم و ایجاد  باشالد. از آنجایی که یکی از اهدا  مهم آموزشسالتاوردهای جهانی اسالتوار میو اسالتفاده از د

باشد، ضروری است تحول از معلمان آغاز شود و معلمان با شناخت و درک صحین از مراحل رشد،  فضای مناسب برای آن می

آموزان  در رفتار آنان ت ییر ایجاد کنند. دسالتاندرکاران ای دانشههای فردی، نیازها و خواسالتهها، تفاوتها و ضالعفتوانمندی

تری از مفهوم تحول داشالالته باشالالند و آنرا یک ضالالرورت بدانند و نسالالبت به نظام بینانهتر و واقعوتربیت نگاه جامعنظام تعلیم

ه باله تحوالت علمی و آموزشالالالی در جهالان امروز ت  وپرورش باله ییرات در آموزشآموزشالالالی موجود پالافشالالالاری نکننالد. زیرا بالا توجالّ

آموز  صورت محتوایی الزم و ضروری است و به این نکته توجه داشته باشیم که نظام متحول شده نظامی است که در آن دانش

و ضالمن    کندمیرا باسالواد معنوی، سالیاسالی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و علمی و حرفه ای و فناوری و بهداشالتی و... آشالنا 

 (.۱۳۸۰نماید )طوسی،  عیارهای جامعه، باید و نبایدهای فلسفه را نیز تحلیل و تبیین میها و مانتقال ارزش

های پیشالروی سالند تحّول بنیادین توان به این نتیجه رسالید که چالشها و پیشالینه پژوهش میدرمجموع از بررسالی یافته

می:  شالامل الف: چالش
ّ
م  -۱های موجود در نظام معل

ّ
پایین بودن سالطن دانش -۲ی در اجتماع، پایین بودن شالأن و مقام معل

آنالان،  و مهالارت حرفهالا می و ب: چالالش-۳ی 
ّ
یالادگیری و   -هالای موجود در نظالام یالاددهیپالایین بودن حقوق و مزایالای معل

- ۳ت ییر مدیران و اعمال ساللیقه در نظام آموزشالی،  -۲های تدریس،  ها و روششالیوه-۱های درسالی: های آموزشالی کتاببسالته
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م،  بی-۴تکنولوژی روز دنیالا،    عالدم همالاهنگی بالا
ّ
ه و نگالاه -۵وپرورش،  مالدیریالت متمرکز در آموزش-۵توجهی باله نقش معل توجالّ

بررسالالالی صالالالالحیالت  -۷وپرورش،  رنالس بودن مشالالالارکالت مردم در مبالاحالث آموزشکم-۶وپرورش،  هالا در آموزشکلی باله کمیالت

 باشد.وپرورش میمدیران و کارشناسان آموزش

 منابع

سالالالیزدهمین همالایش انجمن مطالالعالات   (. فالاصالالاللاله نظر تالا عمالل در تحقق سالالالنالد تحول بنیالادین.۱۳۹۴مجتبی. )بالاغالدارنیالا،  

 درسی ایران. دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.برنامه

(. جالایگالاه نظالارت و راهنمالایی تعلیمالاتی در سالالالنالد ۱۳۹۴بالذرافشالالالان مقالدم، مجتبی؛ شالالالوقی، مریم و رحمالان خواه، راحیالل. )

 (.۲) ۵،  وتربیتنامه مبانی تعلیمپژوهشوپرورش.  آموزشتحول بنیادین 

. ترجمه حسالالالین اکبری و های تغییر پایدار در سگگگازمان یادگیرندهرقص تغییر چالش(.  ۱۳۸۵پیتر سالالالنگاله و همکاران. )

 مسعود سلطانی. تهران: گروه آریانا قلم.

وپرورش از نظر میزان اهمیت به یادگیری  ادین آموزش(. تحلیل سالالالند تحول بنی۱۳۹۲پیروانی نیالا، پونه و پیروانی نیا، پگاه. )

 (.۳)۴،  مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکیسازمانی.  

- ۱۵۱(،  ۱)۵،  های آموزشگگینوآوریوپرورش ایران.  (. الگویی برای اشالالاعۀ نوآوری درنظام آموزش۱۳۸۵حسالالنی، محمد. )

۱۷۶. 

)رعنالایی اعالم جزئیالات نقشالالالاله۱۳۹۳، مجیالد.  بنیالادین آموزش(.  تحول  اجرای سالالالنالد  قالابالل دسالالالترس در راه  وپرورش. 

http://ayaronline.ir/1393/09/100697.html 

 ش.وپرور(. مرکز چا  ونشر وزارت آموزش۱۳۹۰سند تحول بنیادین آموزش پرورش. )

(. رویکردهای عدالت آموزشالی )نگاهی به جایگاه عدالت آموزشالی در سالند  ۱۳۹۳صالفارحیدری، حجت و حسالین نژاد، رزا. )

 .۷۲-۴۹(.  ۱)۴،  وتربیتنامه مبانی تعلیمپژوهشوپرورش ایران(. تحول بنیادین نظام آموزش

 مرکز آموزش مدیریت دولتی.  . تهران:بررسی موانع مشارکت در نظام اداری ایران(.  ۱۳۸۰طوسی، محمدعلی. )

کنگره بین المللی   وپرورش.(. بررسالالی و نقد تربیتی دینی در سالالند تحول بنیادین آموزش۱۳۹۳عیسالالی پور، علی اصالال ر. )

 فرهنس و اندیشه دینی، قم، مرکز راهبری مهندسی فرهنگی شورای فرهنس عمومی استان بوشهر.

قش و کارکرد خانواده از دیدگاه اسالالم و بررسالی جایگاه آن در سالند (. اهمیت، ن۱۳۹۱نجفی، ابراهیم و احمدی، حسالین. )

 .۳۰-۷(.  ۱)۹،  خانواده و پژوهشوپرورش.  تحول بنیادین آموزش

 . تهران: مدرسه.شناسی فیزیکی نظام آموزش وپرورش  عملیات آسیب(.  ۱۳۸۰نوید ادهم، مهدی. )

فصگگگلنگامگه علمی پژوهشگگگی راهبرد  وپرورش.  ر آموزش(. الزامالات مالدیریتی تحول بنیالادین د۱۳۹۱نویالد ادهم، مهالدی. )

 .۳۲۳-۲۹۵(،  ۱۷-۱۸)۵،  فرهنگ

http://ayaronline.ir/1393/09/100697.html
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وتربیت؛  (. ارائه الگوی ارزیابی سالالازواری نظریه ترکیبی در فلسالالفه تعلیم۱۳۹۲همتی فر، مجتبی و آهنچیان، محمدرضالالا. )

وپرورش.  موزشبررسالالالی موردیع سالالالازواری افلسالالالفاله تربیالت جمهوری اسالالالالمی ایران  در سالالالنالد ملی تحول بنیالادین آ

 .۴۸-۲۵(،  ۲)۳،  وتربیتنامه مبانی تعلیمپژوهش

انداز،  ها، تهدیدها و الگوی مناسالب مدیریتی برای تحقق اهدا  سالند چشالمها، فرصالت(. چالش۱۳۹۰ژاد، فریدون. )وردی ن

 برگرفته از سایت مرکز علمی جهاد دانشگاهی.

Torres, C. A. (1998). Democracy, Education, and Multiculturalism: Dilemmas of Citizenship in a Global 

World. 42 (40), 421-447. 
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 های پیشنهادی برای اصالح یا تغییر نظام آموزشی بعد از انقالب:اولین طرح

 بررسی الگوهای اسالمی سازی نظام آموزشی

  1رحیم روح بخش اله آباد

 چکیده:  

وپرورش مهمترین عرصه دانست. آموزشایران با ماهیت اسالمی، تحول فرهنس را مهمترین غایت خود می  ۵۷انقالب سال   

انقالب ناله تنهالا متولیالان جالدیالد یالافالت.  فرهنگی بود کاله بالایالد ت ییر بنیالادی می از  لالذا از همالان نخسالالالتین روزهالای بعالد 

اختار و نظام آموزشالی ارائه دادند، بلکه سالیل نظرات و پیشالنهادات دیگر نیز از هایی را برای ت ییر در سالوپرورش، طرحآموزش

وپرورش ایجاد  اقصالی نقاط کشالور به وزارتخانه جاری شالد. هد  این بود که هرچه زودتر اصالالح یا تحول بنیادین در آموزش

های آموزشی، کتب درسی، رنامهشالده و نظام آموزشالی اسالالمی جایگزین نظام آموزشالی قبلی گردد. بر این اساس تالش شد ب

 فضای مدارس و... ت ییر یابد.

ی در گذارسالیاسالتعنوان مرجع به  خاسالتگاه بررسالی و تصالویب این پیشالنهادات بود. این شالورا  2وپرورششالورای عالی آموزش 

ت به ریشاله شالورا رسالید.)با عنایسالابقه آن در زمان انقالب به بیش از هشالتاد سالال می  .کندمیوپرورش  فعالیت  آموزشحوزه 

های جدید نشالد، بلکه خود صالرفا منتظر دریافت طرح  یگذارسالیاسالتالبته این نهاد  .ش(  ۱۲۷۵در انجمن معار ، تأسالیس  

دریالافتی یالا -طوری کاله تعالداد زیالادی از این طرح هالابالا تشالالالکیالل جلسالالالات و ارائاله راهکالارهالایی پیشالالالگالام این تحوالت گردیالد. باله

ر ها درا در خالل جلسالات متعدد بررسالی در قالب نشالریات داخلی شالورا منتشالر کرد. خوشالبختانه مجموعه این طرح  -تولیدی

تحلیلی و با روش کتابخانه ای -باشالد. این مقاله به شالیوه توصالیفیوپرورش موجود میآرشالیو مرکز اسالناد شالورای عالی آموزش

و با استناد به همین نشریات آرشیوی حاکی است در این طرح ها، اهدا  و ماهیتی به غایت ایدئولوژیک برای نظام آموزشی  

وپرورش از رسالت علمی و اجتماعی خود فاصله با سیطره و تداوم این رویکرد، آموزشطوری که اند. بهبعد انقالب قائل شده

 بخشی به نظام سیاسی ایفای نقش نموده است.گرفته و در خدمت مشروعیت

 وپرورش، ایدمولونی اسالمی.ها: نظام آموزشی، انقالب اسالمی، تحول بنیادین، شورای عالی آموزشکلیدوانه

 مقدمه:  

های نخسالت بعد از انقالب و در سالؤال اسالاسالی مقاله این اسالت که در سالال -در ادامه  -به تعریف و کارکرد ایدئولوژیکبا عنایت   

وپرورش برقرار پی استقرار نظام جمهوری اسالمی، متولیان نظام آموزشی چه نسبتی بین ایدئولوژی اسالم انقالبی و آموزش

 
   roohbakhsh1965@yahoo.comکارشناس اسناد شورای عالی آموزش و پرورش،  1

نیز به  -زیر مجموعه سالازمان پژوهش و برنامه ریزی درسالی  -تنی اسالت که عالوه بر شالورای عالی آموزش و پرورش، دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسالی وقتگف - 2

یافتی آن دفتر به های در ها و پیشالنهادهای واصالله تحولی شالد، که بررسالی طرحعنوان متولی امر تالیف و تدوین کتب درسالی، ماموریت پیگیری و رسالیدگی به طرح

 شود.مقاله ای دیگر موکول می

mailto:roohbakhsh1965@yahoo.com
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ها در ها به آن که در آن سالال-روزهای بعد از انقالب، کارگزاران انقالبی    کردند  بررسالی منابع حاکی اسالت، از همان نخسالتین

داخل و خارج از وزارتخانه دسالت به کار شالدند و   -گفتنداللهی  میهای سالیاسالی، امکتبی  یا احزبمقایساله با سالایر جریان 

نسالالالخالهمتالأثر از فضالالالالای انقالبی برای وزارت آموزش پیچیال  -هالای انقالبیوپرورش  دنالد. برای نیروهالای مالذکور،  ایالدئولوژی 

شالالد. کما اینکه این وزارتخانه در دسالالترس ترین ترین عرصالاله تزریق ایدئولوژیک تلقی میوپرورش بکرترین و گسالالتردهآموزش

های نخست بعد از انقالب جوالنگاه منازعات ایدئولوژیک ی ایدئولوژیک نیز بود. از آنجا که کشور در سالبرداربهرهنهاد برای  

ها، مدارس را نیز همچون  های فکری مختلف قرار گرفت، فضالالای باز سالالیاسالالی آن سالالالو احزاب سالالیاسالالی با نحلهها گروه

هالای سالالالیالاسالالالی در میالان فرهنگیالان و باله عرصالالاله منالاظرات ایالدئولوژیالک تبالدیالل کرده بود. غالالالب احزاب و گروه  هالادانشالالالگالاه

از مدارس برای جلوگیری از درگیری میان این آموزان عضالالالو و طرفداران جدی داشالالالتند. نقل اسالالالت که مدیران برخی دانش

آموزی واگالذار کرده بودنالد تالا آنالان گروه هالا، حیالاط مالدرسالالاله را تقسالالالیم بنالدی کرده و هر قسالالالمالت را باله یالک گروه حزبی دانش

 ها و نشالالریات تبلی ی خویش را به نمایش بگذارند. ناگفته پیداسالالت که این فضالالای رقابتی، شالالرایط و بهانه الزم را برایکتاب

 کرد.  وزارتخانه مساعد می  تولید و تزریق ایدئولوژی مکتبی به بدنهٔ 

وپرورش از زمره نهالادهالایی بود کاله حتی قبالل از انقالب زمیناله این گوناله تبلی الات ایالدئولوژی را داشالالالت. عنالاصالالالر  البتاله آموزش 

در این وزارتخانه حضالالور تاثیرگذاری چون شالالهید بهشالالتی، شالالهید باهنر، شالالهید رجایی و بسالالیاری دیگر در قبل از انقالب  

داشالتند، و به سالازوکارهای تاثیرگذاری آن آشالنا بودند. آنان بعد از انقالب به اتفاق دهها عناصالر کلیدی تصالمیم گیرنده نظیر: 

)اولین    شالکوهی دکتر  -وپرورشدو از اعضالای قبل از انقالب شالورای عالی آموزش هر  -اسالتاد صالافی، دکتر یدالله سالحابی،

ش(، دکتر محمالد رضالالالا خسالالالروی)رئیس دبیرسالالالتالان علوی( و دههالا تن دیگر از همالان مالاههالای نخسالالالت،  وپروروزیر آموزش

های کالن را به عهده گرفته و در صالدد رفع آثار نظام آموزشالی قبل از سالازیی و تصالمیمگذارسالیاسالتهای عمده  مسالالولیت

وپرورش در شالالهرها و حتی  رافیایی آموزشوپرورش برآمدند. کما اینکه با عنایت به گسالالتره وسالالیع جانقالب از بدنه آموزش

آموزان و معلمین، کادر اداری، دانش  روسالتاها، بسالیاری از دسالت اندرکاران آموزشالی و حتی مدارس اعم از: مدیران، معاونین،

دت  ها و پیشالنهادات مورد نظر خویش، در کوتاه مدانسالتند که هرچه زودتر با ارائه طرحها نیز خود را محق میحتی خانواده

وپرورش را از میراح رژیم پهلوی پاک کنند و مدینه فاضالالالله خویش را بنا نمایند. اینجا بود که اگر از یک نقطه عرصالالاله آموزش

شالالالد، نبالاید چنالدان  دور دسالالالتی، توسالالالط یک فرد مکتبی طرحی با عنوان امدارس را تبالدیل به مسالالالاجد کنیم  دریافت می

هایی بود که نسالالب به سالالایر وزارتخانه ها، تعداد عناصالالر  از زمره وزارتخانه  وپرورشکرد. وزارت آموزششالالگفت انگیز جلوه می

ها این وزارتخانه صالادر کننده چنین نیروهایی به سالایر نهادها مکتبی مورد اعتماد زیادی داشالت، و معرو  بود که در آن سالال

های در بدنه خود وزارتخانه آن سال وپرورش درشد. بر همین اساس، تدارک ایدئولوژیک آموزشهای محسوب میو وزارتخانه

عنوان یک مطالبه در آمده بود. بر این اسالالاس بیراه نبود که از همان نخسالالتین روزهای نیز طرفداران جدی داشالالت و حتی به

وپرورش از اقصالی نقاط کشالور به وزارتخانه جاری شالد. هد   ها و پیشالنهادات اسالالمی کردن آموزشبعد از انقالب سالیل طرح

وپرورش ایجاد شالالده و کتب درسالالی، معلمان، پوشالالش، فضالالای مدارس و...  که هرچه زودتر تحول بنیادی در آموزشاین بود 

 اسالمی شود.
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برای تبیین موضوع، الزم است در آغاز تعریف دقیقی از ایدئولوژی ارائه شود. آثار و منابع چندی در خصوی تعریف، ماهیت  

تولید و منتشالالر شالالده اسالالت، نگارنده برای  تألیفشالاله سالالیاسالالی اعم از ترجمه و  و کارکرد ایدئولوژی به خصالالوی در حوزه اندی

اختصالالالار و البتاله تبیینی مرتبط از این مفهوم، یکی از منالابع اصالالاللی حوزه علوم تربیتی یعنی کتالاب امکالاتالب و آراا فلسالالالفی   

وپرورش   را مبنا قرار داده اسالت. نویسالنده فصاللی طوالنی از کتابش را به نسالبت اایدئولوژی و آموزش جرالد ال. گوتک تألیف

عنوان مصالداقی، به نسالبت ایدئولوژهای قدرتمند  نیز به  -شالش فصالل-اختصالای داده، ضالمن اینکه در ادامه فصالول بعدی

وپرورش  و باالخره یک حزب گرایی با آموزششالالهرگرایی، مارکسالالیسالالم  شالالامل: ملی گرایی، لیبرالیسالالم، محافظه کاری، آرمان 

وتربیت را بیان کنیم، ها و نسالالالبت آن نظام تعلیمپرداخته اسالالالت. اگر بخواهیم مبتنی بر این کتاب تعریف و کارکرد ایدئولوژی

 توان به اختصار در چند گزاره مهم در این کتاب به شرح ذیل اشاره کرد: می

شالالالود کاله گروهی برای تبیین گالذشالالالتاله، بررسالالالی حالال و هالا و افکالاری اطالق میایالده  تعریف ایالدئولوژی: باله مجموعاله ای از-۱

گیری آنان را در زمان و برند. یعنی ایدئولوژی از طریق تفسالیر گذشالته جماعتی از مردم، جهتراهنمایی آینده خود به کار می

رود در آینده رد دهد،  د که آنچه انتظار میپرداز بینی این امر میطوری که با بررسالی گذشالته به پیشسالازد. بهمکان میسالر می

های اجتماعی، اقتصالادی، سالیاسالی و تربیتی  محتمال از الگوهای گذشالته پیروی خواهد کرد. ایدئولوژی همچنین موقعیت

 .کندمیی گذارسیاستها گروه را تبیین کرده و برای نیل به آن 

اند و البته در بازآفرینی یا طراحی یری از انسالان مطلوب بودهها متضالمن الگوهایی برای شالهروندی یا همان تصالوایدئولوژی-۲

درسالی یعنی برنامه رسالمی و عیان و دوم بواسالطه وپرورش متکی اسالت. نخسالت از طریق برنامهاین انسالان به شالدت به آموزش

 پردازند.نهادهای غیر رسمی فرهنگی و برنامه نهان به ترسیم انسان مطلوب می

طور چشالالالم گیری  شالالالود تا ایدئولوژی بهشالالالود، اغلالب موجب میوهی که ایدئولوژی را پذیرا میمیراح فرهنگی خای گر   -۳

 صورت چینی مارکسیسم منعکس کننده میراح فرهنگی و شرایط محیطی چین است.  مرال  ت ییر شکل یابد. 

شالود. برای این گیری میها و اعمال گروهی بهرهها، برنامهاز ایدئولوژی برای مشالروعیت بخشالیدن به شالیوه نگرش، آرمان -۴

های سالیاسالی، اجتماعی، اقتصالادی و تربیتی بوده و یگذارسالیاسالتوپرورش هم مهمترین ابزار جهت هدایت  منظور آموزش

 شود.های رقیب تلقی میگیری علیه گروههم وسیله ای برای بهره

-ه دربرگیرنده خاسالتگاه نظام اعتقادیک  کندمیوپرورش به صالورت پیوسالتاری عملی باالخره اینکه ایدئولوژی در آموزش-۵

، تفسالیری ابزاری از گذشالته به قصالد فعال سالاختن بخش مورد نیاز در زمان حال، و -بتنی بر گذشالته تاریخی یا اسالطوره ایم

 .1کندمیباالخره عمل بر اساس رهنمودهای سیاست اتخاذ شده به منظور تحقق نتایج مطلوب فعالیت 

 وپرورش:  یشنهادی ایدمولونیک برای اصالح آموزشهای پالف(چند نمونه از طرح

 
 2191-204، صص 1384گوتک، جرالد لی، مکاتب فلسفی و آراا تربیتی، ترجمه مجمدجعفر پاک سرشت، سمت،  -
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وپرورش بعد از انقالب به در راسالتای پاسالب به سالؤال اصاللی این مقاله، نگارنده برای تبیین و ریشاله یابی اصالالحات در آموزش 

ها و رحها رفت. برای این منظور در صالالدد برآمد با بررسالالی برخی از این طهای پیشالالنهادی آن سالالالسالالرا  برخی از این طرح

های نخسالت بعد از انقالب وپرورش در سالالهای تدارک ایدئولوژیک اسالالمی آموزشها و زمینهها، ریشالهاسالتخراج نکاتی از آن 

ی  برداربهرهها جهت  های مذکور، نگارنده را به انتخاب و گزینش تعدادی از آن را مورد بازکاوی قرار دهد. حجم گسترده طرح

ها و بعضالا نکات ویژه ای از . نهایتا از بررسالی قریب یکصالد طرح و پیشالنهاد، عناوین برخی از آن در این نوشالتار ناچار سالاخت

 بعضی تصمیمات متخذه به شرح ذیل و به اجمال استخراج گردید: 

و در ادامه جلسالات شالورا در قبل از   ۱۶۱جلساله  -۱۳۵۸مهر   ۸وپرورش به تاریب در نخسالتین جلساله شالورای عالی آموزش-۱ 

های ات ییر نقش شالالورا با توجه به موازین اسالالالمی ، امردمی شالالدن  عد از اظهارنظرات برخی از اعضالالاا در زمینهب  -انقالب

االسالالم سالید علی اکبر حسالینی پیشالنهاد نمود: اتشالکیالت آموزش پرورش و مقررات  شالورا  و ا ت ییر آیین نامه شالورا ، حجت

شالود که وپرورش کشالور باشالد، بنابراین پیشالنهاد مییازهای آموزشحاکم بر آن قادر نیسالت در این دوره انقالبی پاسالخگوی ن

وزارتخالاناله جالدیالدی در کنالار این وزارتخالاناله تالأسالالالیس و هیالاتی برای برنالاماله ریزی و اسالالالتفالاده از امکالانالات وزارتخالاناله فعلی انتخالاب  

د لی باشالالد، آنجا که ایدئولوژی  تواند مبتنی بر گزاره پنجم از کارکرد ایدئولوژی از منظر گوتک. جرالگردد.  این اظهارات می

. بر اساس این تلقی آن  کندمیمرابٔه تفسیری ابزاری از گذشته به قصد فعال ساختن بخش مورد نیاز در زمان حال تلقی را به

 گردد. ، برجسته میکندمیشود و بخش دیگر که مطلوب جلوه شود، طرد و حذ  میبخش از گذشته که نامطلوب تلقی می

وپرورش در گام نخسالالت در صالالدد بررسالالی  اسالالتا بررسالالی منابع آرشالالیوی حاکی اسالالت که متولیان انقالبی آموزشدر این ر -۲ 

های نظام آموزشالی را توانسالت، جهت و مقصالد همه عرصالهوپرورش جدید برآمدند. کما اینکه تبیین اهدا  میاهدا  آموزش

وپرورش تعریف کردنالد.  ایالدئولوژیالک برای آموزش  روشالالالن سالالالازد. آنالان بالا عنالایالت باله فضالالالای انقالبی کشالالالور، اهالدافی باله غالایالت

های مربوطه وپرورش و برخی سالالازمان ه متن این اهدا  در قالب جزوات و بعضالالا نشالالریات داخلی وزارت آموزشنخوشالالبختا

وپرورش بعد از انقالب و همچنین رئیس شالورای  عنوان نخسالتین وزیر آموزشباقی مانده اسالت. دکتر غالمحسالین شالکوهی به

شالناسالی، وطن دوسالتی، امانتداری،  وپرورش بیسالت هد  از جمله: خداشالناسالی، جهان بینی اسالالمی، حقوزشعالی آم

های جمهوری اسالالمی، برادری و تعاون، تحکیم مبانی اسالالمی  های اسالالمی، مومن به آرمان تفکر، دفاع از اسالالم و سالرزمین

وتربیت اسالالمی بر چهار اصالل:  محور نظریات دکتر شالکوهی، ابتناا تعلیم 1وپرورش ذکر کرده اسالت.و ملی و...برای آموزش

 .2رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خود، رابطه انسان با جامعه و رابطه انسان با طبیعت استوار بود

 
(،  16لسالل  )شالماره مسال1صالفحه(، نشالریه شالماره   19های کلی آموزش و پرورش در جمهوری اسالالمی ایران )در  کوشالشالی برای تصالرین  و طبقه بندی هد - 1

 1359دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، مهرماه 

 1359، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، اسفند 6های کلی آموزش و پرروش در جمهوری اسالمی ایران، نشریه شماره هد  - 2
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های  ت، هد وپرورش را قبل و بعد از انقالب به عهده داشالهمچنین دکتر یدالله سالحابی که عضالویت شالورای عالی آموزش 

-های اجتماعیهای علمی و فنی، هد وپرورش را در سه حوزه: اهدا  عقیدتی دینی و تربیتی)ایدئولوژی(، هد آموزش

. ایشالان در طرح دیگر خویش برای تدوین اهدا  تشالکیل سالازمان تربیت معلم کشالور بر: الزوم  1سالیاسالی تقسالیم بندی کرد

سالاختن مردم و خصالوصالا نسالل جوان نسالبت به اهدا  اصالیل و پاک انقالب  تأکید ویژه اقدام اسالاسالی برای مومن و معتقد  

وتربیت با اشالاره به اینکه ادلیل موجودیت  . در این راسالتا آقای فضالل الله شالهیدی یکی دیگر از دسالت اندرکاران تعلیم2ورزید

یگر اهریمنی)فرشالته بودن یا حیوانیت(  خاطر  ربانی و د وتربیت در اسالالم این اسالت که آدمی دو جنبه دارد، یکی جنبهٔ تعلیم

تواند ]اجرای[ هد  تقویت جنبه ربانی و تضالالالعیف جنبه اهریمنی را به سالالالازد: ا تنها فقیه زمان یا نماینده او مینشالالالان می

برای  .  وی در پایان به نقش فقهاکندمیمتخصالصالین و آگاهان مربوطه واگذار نماید... و گرنه صالورت مشالروع یا معقول پیدا ن

آقای شالهیدی در متنی دیگر راجع   3وپرورش با نظام طلبگی نیز اشالاراتی کرده اسالت.تصالویب اهدا  مذکور و رابطه آموزش

وپرورش، عیوب نظالام آموزش قبالل از انقالب را: تالابعیالت از دولالت، متکی نبودن بر باله اضالالالرورت ت ییرات بنیالادی  در آموزش

وپرورش  ، تدریس مواد غیرضالروری و... برشالمرده و برای بهبود وضالعیت آموزشآموز، دیوان سالاالریمذهب، اسالترمار دانش

های علمیه[، تزکیه قبل از تعلیم، واگذاری کلیه های مدارس قدیمی]حوزهبعد از انقالب پیشالنهاداتی به شالرح: احیای سالنت

مسالالجد تلقی گردد ،    طوری که امدارس محلی شالالبیهوپرورش به شالالوراهای محلی منتخب مردم، بههای آموزشسالالاختمان 

های علمیه قم، گنجاندن دروس  ایجاد رشالته جدیدی با نام شالناخت دین از سالال دوم دبیرسالتان با همکاری مدرسالین حوزه

 4درسی مدارس، ارائه کرده است.های صحین دینی در برنامهاختیاری ایدئولوژی اسالمی و شناخت

وپرورش متعلق به دکتر حسالن حبیبی از اعضالای شالورای  موزشهای آهای تفصالیلی در خصالوی هد باالخره یکی از متن 

باشالد. دکتر حبیبی در دوره اقامت امام در فرانساله نیز از طر  ایشالان، مامور نگارش قانون اسالاسالی وپرورش میعالی آموزش

شالالد. نقل اسالالت که دکتر به دلیل تسالاللطی که به مباحث حقوقی و قرآن داشالالت، از همان جلسالالات نخسالالت شالالورای عالی 

وپرورش به مطالعه بپردازد. حاصل تأمالت وی منجر به نگارش متنی وپرورش ماموریت یافت تا در باره اهدا  آموزشموزشآ

ها و مطالعات ارجاع به آیات قرآن و احادیث شالد. متن پژوهشالی ایشالان، بعدا پایه و اسالاس برنامه  ۴۷بیسالت و ساله صالفحه ای با  

وتربیالت در اسالالالالم و نویسالالالد: ا هالد  غالایی تعلیمحبیبی در آغالاز همین متن میوپرورش قرار گرفالت. دکتر جالاری در آموزش

 
دبیرخانه شالالورای عالی آموزش و پرورش،   4ی، نشالالریه شالالماره اظهار نظر در باره هدفهای آموزش و پرورش در جمهوری اسالالالمی ایران، از دکتر یدالله سالالحاب- 1

 1359دیماه 

 3ه  طرح پیشالنهادی به شالورای عالی آموزش  و پرورش برای تشالکیل سالازمان کل تربیت معلم کشالور، طرح پیشالنهادی از دکتر یدالله سالحابی، نشالریه شالمار - 2

 1359دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، دیماه 

،  11ها و اصالول کلی آموزش و پرورش جمهور اسالالمی ایران و توضالیحاتی بر آنها، اظهار نظراز آقای فضالل الله شالهیدی، نشالریه شالماره مورد هد  اظهار نظر در - 3

 1360دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، اردیبهشت  

(، دبیرخانه شالالورای عالی  29)مسالاللسالالل  11ه شالالهیدی، نشالالریه شالالماره  مقاالتی در زمینه تعلیم و تربیت و ضالالرورت ت ییرات بنیادی، تهیه و تنظیم از فضالالل الل- 4

 .1360آموزش و پرورش، اردیبهشت  
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ان الله ربی و ربکم فاعبدوه   -هدایت آدمی در صالراط مسالتقیم  نتیجه در جمهور اسالالمی ایران این اسالت که مقدمات حرکت و

 1پرستش پروردگار فراهم آورد.   -۵۱هذا صراط مستقیم، آل عمران 

های سالوم و وپرورش بعد از انقالب در ذیل گزارههدا  مطروحه برای نظام آموزشالی جدید آموزشطور مشالخص مجموعه ابه 

گیرد. بر اسالاس گزاره سالوم، بهره مندی از میراح چهارم از مباحث ایدئولوژی کتاب امکاتب فلسالفی و آرای تربیتی  قرار می

باشالالد. کما اینکه ی ت ییر شالالکل ایدئولوژیک میهای شالالیعی انقالبی برافقهی شالالیعه در این اهدا ، منعکس کننده آموزه

وپرورش برای مشالروعیت بخشالیدن به نظام انقالبی جدید  مبتنی بر گزاره چهارم از القای ایدئولوژی اسالالم انقالبی در آموزش

طوری که در این رویکرد در صالدد نسالبت بخشالیدن به نظام و حکومت اسالالمی با تربیت و آموزش  گیری شالده اسالت. بهبهره

عنوان آلترناتیو اسالالمی در بیان اهدا  برآمده و الگوبرداری از نظام آموزشالی سالنتی یعنی حوزوی و به خصالو نظام طلبگی به

 نظام آموزشی رقیب مورد توجه قرار گرفته است.  

ق از تلفی  ۱۳۶۰وپرورش در تابسالالتان در این راسالالتا اسالالتاد احمد صالالافی نخسالالتین رئیس دبیرخانه شالالورای عالی آموزش-  ۳ 

وپرورش در حکومت جمهوری اسالالالمی  های کلی آموزشصالالفحه ای با عنوان اهد   ۲۸مجموع نظرات فوق متن جزوه ای 

منتشالالر کرد. اسالالتاد    ۱۳۶۰وپرورش، در خرداد دبیرخانه شالالورای عالی آموزش  ۱۲ایران  را تدوین و در قالب نشالالریه شالالماره  

 -صالالافی این نشالالریه را جهت برخی از صالالاحب نظران وقت
 
وتربیت فعال در عرصالاله تعلیم-وپرورشخارج از وزارت آموزش  غالبا

کشالالور ارسالالال نمود و از آنان درخواسالالت نمود که نظریات خویش را دربارٔه محتوای این جزوه اعالم و ارسالالال نمایند. آقایان: 

عضالالو  -، احمد بهشالالتی-رئیس وقت دبیرسالالتان علوی-اکبرشالالعاری نژاد، اسالالتاد عزتی، دکتر محمدرضالالا خسالالرویعلیدکتر

، عباس یمینی شالریف، -اسالتاد دانشالگاه شالیراز-،سالید علی اکبر حسالینی-وپرورش مجلس شالورای اسالالمیکمیسالیون آموزش

سالرپرسالت وقت    -، دکتر غالمعباس توساللی-نخسالت وزیر دولت موقت-آیت الله ناصالر مکارم شالیرازی، مهندس مهدی بازرگان 

، محمالد علی -معالاون فرهنگی وزیر ارشالالالاد-محمود بروجردی  ، دکتر-گروه برنالاماله ریزی علوم انسالالالانی وزارت آموزش عالالی

وپرورش ارسالالال  نظریات خویش را به دبیرخانه شالالورای عالی آموزش  -مدیر کل دفتر آموزش فنی-شالالهابی،محمد تقی موید

 کردند.  

ها ااهدا   ن اسالالتاد صالالافی بعد از دریافت نظرات صالالاحب نظران مذکور، متن پیشالالنهادات آنان را مورد ارزیابی و از تلفیق آ 

وتربیت  شالامل اهدا  چهار گانه: آرمانی، کلی، درسالی و رفتاری وپرورش جمهوری اسالالمی ایران در خصالوی تعلیمآموزش

عنوان اقانون اهدا  و وظایف تدوین کرد. نکتاله جالب اینکاله همین اهدا  با ت ییراتی تحالت  ۱۳۶۲وپرورش را در آذر آموزش

اسالفند همان سالال از طر    ۱۰مورد تصالویب مجلس شالورای اسالالمی قرار گرفت و در بهمن    ۲۵وپرورش  در وزارت آموزش

 
(، دکتر حسالن حبیبی، دبیرخانه شالورای عالی آموزش و پرورش،  38)مساللسالل  21های کلی آموزش و پرورش در جمهور اسالالمی ایران، نشالریه شالماره  هد - 1

 1360آذرماه 
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. نشالالالر متن کالامالل این اظهالار نظرهالا  1زنالدرئیس جمهور وقالت ابال  گردیالد. در غالالالب این نظریالات نگالاه ایالدئولوژیالک موج می

 2وپرورش را آشکار سازد.های ایدئولوژیک فعلی آموزشتواند، خاستگاهمی

وپرورش، طرحی نیز توسالالط ادفتر تحقیقات و برنامه ریزی و اقدام اسالالتاد احمد صالالافی در شالالورای عالی آموزشمرابٔه  به-۴ 

وپرورش عمومی  وابسالالته به سالالتاد انقالب فرهنگی با عنوان اطرح و ا شالالورای نظام آموزش  3وپرورش وزارت آموزش تألیف

وتربیت جهت اظهار کلیات طرح  تهیه و برای صالالالاحب نظران حوزه تعلیم  -وپرورشمطلوب برای ت ییر بنیادین نظام آموزش

ز آنکه انقالب کبیر و شالکوهمند  نظر ارسالال گردید. در صالفحات نخسالت این طرح در خصالوی سالابقه آن آمده اسالت: اپس ا

وپرورش که مسالالالالولیت برنامه ریزی را به عهده  اسالالالالمی ایران به پیروزی رسالالالید، دفتر تحقیقات و برنامه ریزی وزارت آموزش

 وپرورش با اقدامات زیر آغاز کرد: دارد، کار برنامه ریزی را برای ت ییر بنیادین نظام آموزش

یه همکاران متعهد و مسالالالول به وسالالیله نامه و درج در جراید کشالالور دعوت کتبی به عمل از کل  ۸/۱۰/۱۳۵۸در تاریب   -الف 

وپرورش بالا توجاله باله دو هالد : انسالالالان سالالالازی در بینش الهی  هالای خود را در زمیناله نظالام آینالده آموزشآورد کاله نظرات و طرح

 الذکر ارسال دارند.اسالم و تخصص و کارائی، تدوین و به دفتر فوق

وپرورش جهت عده ای از افراد چندی، درخواسالالت کتبی دیگر متضالالمن پیشالالنهادات الزم در مورد طرح آموزشبعد از  -ب 

ها و نقطه نظرهای جمهوری اسالالمی ایران، از آنان خواسالته صالاحب نظر ارسالال گردید که ضالمن توضالین منابع تعیین هد 

کشالالالور کمک نموده و ارائه طریق نمایند و چنانچه افراد وپرورش  شالالالده بود که دفتر مزبور را در راه ت ییر بنیادی نظام آموزش

 شناسند به این دفتر معرفی نمایند.صاحب نظری را می

های ها و کلیه نهادبعد از دو درخواسالت باال، مجددا هم بوسالیله جراید از کلیه مراجع عالیقدر، گروه ها، احزاب، سالازمان   -ج 

اقشار و افراد متعهد و مسالول استمداد شد که نظرات خود را در این امر خطیر های مذهبی و کلیه  انقالبی و اسالمی و اقلیت

 ارائه نمایند.

هالا و نظرات خویش را ارسالالالال نمودنالد: حسالالالن اسالالالد پور، بهزاد  هالای مالذکور، صالالالاحالب نظران ذیالل، طرحدر پی فراخوان   -د 

ی ندیمی، محمود بروجردی، حبیب الله احمدی، بهرام ارجاوند، غالمعلی آبانی، حسن آیت، هاشم امیر عسگری، محمد تق

ایرانی، جعفر ارضالاا، مهدی بهادرنژاد، مهندس بنی اسالدی، نجف پور نوائی، احمد جعفر نسالب، عباس چمران، محمد رضالا  

 
نخسالالت از مجموع دهمین اهدا  متن دکتر شالالکوهی آمده اسالالت: ا پرورش روحیه انقالبی برادران و خواهران مسالاللمان برای سالالعی و  به عنوان نمونه در بند - 1

 کوشش هر چه بیشتر در تداوم و گسترش انقالب اسالمی در جهان و تالش و انتظار دائم برای ظهور حضرت مهدی و پیروزی نهائی حق بر باطل .

ن جا خالی از لطف نخواهد بود که حتی برخی از اصالول و محورهای این جزوات در دو دهه بعد نیز مورد توجه و اقتباس دسالت اندرکاران ذکر این نکته در همی- 2

 قرار گرفت و همین امر ماهیت ایدئولوژیک این سالند را تقویت نمود. مشالابه این نگرش در مطلبی از یک نشالریه با عنوانا چرا -به خصالوی تیم دوم  -سالند تحول

کند. رک به: حلقه وصالل:ماهنامه فرهنگی،  انقالبی از آموزش و پرورش را مطالبه می  -های ما ابوذر نمی سالازد  آمده، که خواسالته ای سالخت ایدئولوژیکیآموزش

 .1394، خرداد 26تشکیالتی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی، سال ششم، شماره 

 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بعدی.- 3
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خسالروی، خطیبی زاده، محمد علی رضالائیان، احمد سالعید خوزی، رضالا سالیداالسالالمی، پوران شالریعت رضالوی، احمد صالافی، 

ی کهریزسالالنگی، مهندس علیزاده، بهروز فرونیری، هادی کریم پور، حسالالن نظری، جواد یدالهی،  دکتر صالالرام، مهدی صالالالح

ها، سالتونی با عنوان اشالرح مختصالری در مورد طرح  کنندگان طرح. در سالتون مقابل عناوین و اسالامی ارسالال1نصالرالله یاربد

یر: مدرک گرایی، عدالت آموزشالی، اسالتقالل آمده اسالت، که صالر  نظر از نگاه ایدئولوژیک طراحان مذکور، به معضالالتی نظ

ها، امروز  رسالد، بسالیاری از آن های تحصالیلی و... اشالاره شالده اسالت که به نظر میمدارس، کار توام با آموزش، ت ییرات در دوره

 وپرورش است.هم از مشکالت آموزش

ه توسالالط محمد کاظم نائینی، یکی از توان به اچهارده طرح در جهت اصالالالح و ت ییر نظام آموزشالالی  کدر این راسالالتا می-۵ 

سالازمان پژوهش و برنامه   ۲۱دسالت اندرکاران اصاللی ت ییر نظام آموزشالی وقت اشالاره کرد، که در قالب نشالریه داخلی شالماره  

های این نشالالریه عبارتند از: طرح امور پرورشالالی در سالالطن مدارس از منتشالالر گردید. برخی از طرح  ۱۳۵۹ریزی در شالالهریور  

وپرورش خراسان، طرح پیشبرد امور تربیتی از سید محسن قمی، طرح هماهنگی مدیر کل وقت آموزش  دکتر حسین رزمجو

های پرورشالی از دکتر رضالی)سالازمان پیشالاهنگی(، طرح مدارس اسالالمی غیر انتفاعی از سالتاد انقالب فرهنگی، طرح فعالیت

ردم از عبالاس یمینی شالالالریف، طرح آموزش  مالدرسالالاله مطلوب و نموناله از سالالالیالد هالادی محالدح، طرح انواع دیپلم برای انواع م

 کارمندان دولت یا خدمتگزاران ملت از محمد کاظم نائینی و...

که در تابسالتان   -وپرورشاولین رئیس دبیرخانه شالورای عالی آموزش -نظام طلبگی: جزوه ای به قلم اسالتاد احمد صالافی-۶ 

وپرورش چا  و یقات و برنامه ریزی وزارت آموزشدفتر تحق  ۲۳تهیه و در شالالهریور همان سالالال در نشالالریه شالالماره    ۵۹سالالال 

های علمایی آمد و منتشالر گردید. اسالتاد صالافی بواسالطه ارتباط نسالبی با آیت الله صالافی گلپایگانی با بیت مراجع و خاندان 

لوم  صالالفحه ای، با اشالالاره به اینکه در تدوین این متن از نظرات علما و طالب ع  ۱۴رفت داشالالت. ایشالالان در مقدمه این جزوه  

وپرورش ما را ]که : ااین مطالب مورد توجه قرار گرفته و دسالالت اندرکاران آموزشکندمیدینی اسالالتفاده کرده، ابراز امیدواری  

   2خود استاد یکی از تصمیم گیرندگان اصلی وقت آن بود[ در ت ییر نظام آموزشی مفید و موثر افتد. .

- اسالتاد صالافی چندان به درازا نکشالیده و آرزوی ایشالان چهار سالال بعد  بررسالی منابع آرشالیوی حاکی اسالت که ابراز امیدواری 

در خالل تدوین امجموعه ای از طرحهای پیرامون مقاطع تحصالالالیلی و سالالالاختار نظام آموزش و پروش: زمینه   -۱۳۶۳بهمن  

رایی ت ییر  وپرورش جمهوری اسالالمی ایران ، مورد توجه اعضالای اسالتاد اجسالاز تدوین متن نهایی طرح کلیات نظام آموزش

وپرورش  قرار گرفته و با کمی ت ییرات در قالب جزوه ای ویرایش شده با عنوان اآشنایی با نظام طلبگی بنیادی نظام آموزش

 
طرح و پیشالنهاد در زمینه ت ییر بنیادی نظام آموزشالی به دفتر تحقیقعات برنامه ریزی درسالی رسالید اسالت که   200ر پاورقی همین صالفحه آمده اسالت: بیش از  د - 1

 طرح متضمن نکات برجسته ای بوده است.  30ها این ها در جزوه ای جداگانه جمع آوری و منتشر شده است. از بین آنچکیده خالصه آن

ها و مقررات رسالمی  صالافی به عنوان نخسالتین رئیس دبیرخانه شالورای عالی آموزش و پرورش بعد از انقالب، نقش موثری در تدوین و تصالویب آیین نامه  اسالتاد - 2

سالتاد از طر  شالورای  رسالد اتوانسالت بر نگاه و ذهنیت ایشالان تاثیرگذار باشالد. کما اینکه به نظر میآموزش و پرورش داشالت، بدون تردید نگارش چنین متنی می

 مذکور ماموریت تدوین این اثر را داشته است. 
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در جلد سالالالوم این مجموعه چا  و در نسالالالب محدود منتشالالالر شالالالده اسالالالت. در این مجموعه نظام طلبگی 1های آن و ویژگی

 ه طرح پیشنهادی آمده است.  از مجموع سیزد 2عنوان هفتمین طرحبه

های که در بر دارد، حائز اهمیت ویژه اسالت.  محتوای طرح نظام طلبگی اسالتاد صالافی از جهات مختلف به خصالوی توصالیه 

های علمیه و مدارس مذهبی ما در طول تاریب بی اعتنا و آزاد از ها آمده است: احوزهدر صفحه سوم آن در باره جایگاه حوزه

های آموزشی  ها در تاریب و فرهنس و تمدن بشری یک سر و گردن از همه بلندتر است و سنتند... این حوزهها باقی ماقدرت

.  کما اینکه در کندمیهای علمی و معنوی گذشالالته انسالالان حکایت دارد که از عالی ترین و انسالالانی ترین و غنی ترین نظام

افزاید: ااسالتقالل بودجه و اتکا به مردم و عدم اتکا  کرده، میهای علمیه اشالاره صالفحه پنجم طرح، مجددا به اسالتقالل حوزه

ها را ممکن سالاخته اسالت. حتی در ها و سالرنگونی آن های وقت در سالراسالر تاریب، توانایی مبارزه با انحرا  دولتبه حکومت

وحالانیالت همیشالالاله دهنالد تالا ر جمهوری اسالالالالمی ایران امالام امالت و دیگر مراجع اجالازه اختصالالالای هرگوناله بودجاله دولتی را نمی

ها برخوردار بماند. . باالخره در صالالفحه هفت در مقایسالاله جایگاه اسالالتاد در حوزه و مدارس  مردمی باشالالد و از حمایت توده

کنند... روح  : ا برخی اسالالاتید حوزه در مدرسالاله سالالاکن هسالالتند و در میان طالب با همان شالالرایط زندگی میکندمیاضالالافه  

آیند... اما در اسالتاد و دانشالجو متجلی اسالت... هر دو با پای پیاده به محل درس میبرادری و صالمیمت و سالادگی عجیبی بین 

نظام وارداتی غربزده ما اسالتاد از یک قماش اسالت و شالاگرد از قماش دیگر. اکرر اسالتادان دچار تجمالت هسالتند و با اتومبیل 

 روند. بیرها هم به دفتر دبیرستان میشوند و دتشریفاتی خود به دانشگاه آمده و مستقیما به اطاق خودشان وارد می

ها  تواند مبتنی بر گزاره دوم گوتک، جرالد لی از ایدئولوژی باشالد که بر اسالاس آن ایدئولوژیطور مشالخص میاین رویکرد به 

باشالند. در این تصالویر انسالان آرمانی تحت تعلیم در نظام آموزشالی  در صالدد ارائه تصالویری آرمانی از انسالان مطلوب خود می

 یران، زی طلبگی و زیست حوزوی تلقی شده است.ا

هالای این مجموعاله حجیم و چنالد جلالدی زمیناله سالالالاز تالدوین محتوایی ت ییر سالالالاختالار نظالام باله هر حالال از آنجالا کاله طرح 

نماید با عنایت به دغدغه این نوشالالتار، تأمل بیشالالتری در وپرورش جدید جمهوری اسالالالمی واقع گشالالت، بایسالالته میآموزش

وپرورش  اشالاره شالود. تدوین کننده های تدوین ات ییر نظام آموزشگرفته و به خصالوی راجع به چرایی  خصالوی آن صالورت

مجموعه آقای علی قائمی در پیشالگفتار آن در خصالوی علت تدوین آن خاطرنشالان سالاخته: اوصالول به حیات اسالالمی که 

تربیت عمومی جامعه. جامعه نیازمند و  خواسالالته اکرریت مردم اسالالت میسالالر نخواهد بود، جزا از طریق اسالالالمی کردن نظام

عالقمند به دانسالالتن روح ایمان و تقوا اسالالت و نظام آموزش و پروش موظف به آراسالالتن و عمل آوردن مطالبه مردم اسالالت بر 

 
رسیده   -همسر دکتر علی شریعتی و معلم وقت آموزش و پرورش  -ذکر این نکته خالی از لطف نیست که طرحی مشابه نیز از طر  خانم پوران شریعت رضوی  - 1

   اشاره کرده است.-طلبگی-ز روش بحث و گفتگو و شنودبود که به ا تاکید بر پرورش منطقه ای کردن آموزش و بهره گیری ا

های پیشالنهادی جهت ضالمنا در این اثر طرحی هم از حسالن آیت با عنوان:اطرح جدید نظام آموزشالی کشالور  درخصالوی ا اشالکاالت نظام موجود و راه حل - 2

 بند ذکر شده است.  34اصالح نظام در  
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اسالاس تعلیم قرآن و سالنت اسالالمی . ایشالان در ادامه دو انگیزه اجتماعی و سالیاسالی برای ت ییر نظام آموزشالی بعد از انقالب 

 ده است:  قائل ش

هالای اجتمالاعی ت ییر نظالام در اداماله پیشالالالگفتالار مالذکور راجع باله انگیزه  انگیزه اجتمالاعی ت ییر نظالام آموزشالالالی: قالائمی  -۶-۱ 

های بسالالیار بوده اسالالت، وجود مفاسالالد و ها و نابسالالانیخاطر نشالالان گردیده: انتیجه تربیت انحرافی گذشالالته پیدایش ابتذال

و یا الاقل در برابر آن  اعتیاد و فحشالالاا و فرومایگی بدان علت بوده اسالالت که نظام تربیت موجود سالالوق دهنده افراد بدان سالالو 

ها و دخالت زنان در اموری که خای و مناسالب روحیه مردان  های و گنهکاریفی نفساله مروج بوده اسالت و ضالایعات و گرفتاری

 و برعکس بوده است. 

ز انگیزه سالیاسالی ت ییر نظام آموزشالی: در این مقدمه دربارٔه انگیزه سالیاسالی ضالرورت ت ییر نظام آموزشالی آمده اسالت: اا-۶-۲ 

های پدیدآوردندگان آن، اسالالالم و نظر سالالیاسالالی طرز فکر این اسالالت. انقالبی که در آتش و خون به پیروزی رسالالیده و خواسالالته

توان با نظام طاغوتی شالرقی، غربی و یا التقاطی اداره کرد و تداوم بخشالید. برای حفظ و اسالتقرار چنین قرآن بوده اسالت، نمی

با روح اسالالالالمی انقالب و جمهوری اسالالالالمی الزم اسالالالت، که این حرکت را از طریق  انقالبی، نظامی زنده و پویا و متناسالالالب  

و   انقالبی تداوم و اسالالتقرار بخشالالد و همه ضالالوابط و نظامات را از طریق آن محمل باید شالالکل داد و تحزب  تربیتی اسالالالمی و

 تشکل، آزادی و استقالل را بر اساس آن شیوه باید محقق ساخت. 

 های علمیه تا سند تحول:از همکاری با حوزه -ب

وپرورش ناتوان شالدند، سالرا  یک آموزشژرسالد وقتی با گذشالت زمان متولیان نظام آموزشالی از سالنگینی بار ایدئولوبه نظر می 

ن واگالذار کننالد. مهمتر آنکاله، سالالالابقاله و مالاهیالت نظالام آموزشالالالی حوزوی نیز آلترنالاتیو هالای علمیاله رفتنالد، تالا این بالار را باله آنالاحوزه

دهد که این رویکرد هر چند مسالبوق به سالابقه های آرشالیوی نشالان میمطلوبی برای الگوگیری برای نظام آموزشالی بود. بررسالی

و اصالالح    تألیففت. این رویکرد شالامل های بعد گسالترش یااز همان ماههای نخسالت بعد از انقالب بود، ولی به تدریج در سالال

 های آموزشی، استخدام طالب و... به شرح ذیل بود: کتب درسی، همکاری

وپرورش برای چا  کتب درسالی با نظارت حوزه علمیه: در یکی از جلسالات مشالترک مدیران اداره کل امور تربیتی آموزش-۱ 

دهیم که علمیه قم اظهار داشالت: اما به دو شالرط قول میامعه مدرسالین حوزه جبررسالی کتب درسالی، نماینده بخش فرهنگی  

کتابهای شالالما را برررسالالی نمائیم: اوال اینکه متعهد شالالوید کتابی بدون نظر ما به چا  نرسالالد و ثانیا اگر در قسالالمتی از مطالب  

شالان گردیده: االبته نظر ما با شالما تفاوت داشالت، شالما با ما همکاری نمائید تا به نتیجه مشالترک برسالیم.  که در ادامه خاطر ن

 باشد. برادران اداره کل امور تربیتی به اتفاق بیان کردند که شروط فوق درست همان نظر خود ما می

های اصالالحی جامعه مدرسالین حوزه علمیه قم در کتب درسالی ابتدایی، ساله مصالداق از این عنوان یکی از نمونهدر اینجا به 

شالود:  ارائه می  ۲۸/۹/۶۱وپرورش به تاریب  رنامه ریزی آموزشالی وزارت آموزشپیشالنهادات به رئیس وقت سالازمان پژوهش و ب

شالود، بهتر اسالت اسالامی ها زیاد دیده میها مانند: پرویز، خسالرو، میترا و امرال اینها در کتابهای سالالطین و طاغوتینام-۱ا
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ها با چادر باشد.  ارد نقاشی تصویر خانمبا توجه به اولویت حجاب چادر...الزم است اقال در بعضی مو-۲بهتری انتخاب شود.  

 های  ها و مطالب کتابنقاشالی-۳
 
های زیبا و لذیذ ثروتمندان و  ها و غذااش مربوط اسالت به طبقه مرفه و شهریبلکه همه غالبا

با زندگانی سالالخت روسالالتاییان و محرومین و مسالالتضالالعفین شالالباهتی ندارد، به نقاشالالان و نویسالالندگان توصالالیه بفرمایید زندگی  

 دهند، منظور بفرمایند .وستاییان و محرومین را که اکرریت ملت ما را تشکیل میر 

وپرورش و حوزه هالای وزارت آموزشسالالالتالادی بالا عنوان اسالالالتالاد همکالاری  ۱۳۸۵پیرو تالداوم این گوناله تعالامالت، در سالالالال    -۲ 

  ۲۷اصالول گرایی  به تاریب  تشالکیل شالد. اولین جلساله این سالتاد در پی ااسالتقرار دولت نهم و حاکم شالدن گفتمان 1علمیه 

وپرورش، حضالرت آیت الله حسالینی بوشالهری مدیر وقت آموزش شالهریور همان سالال با حضالور مهندس محمود فرشالیدی وزیر

های علمیه و معاونین...تشالکیل گردید. در این جلساله حجت االسالالم ذوعلم با نظر آیت الله حسالینی بوشالهری و وقت حوزه

عنوان امنشالالالور همکالاری وزارت  عنوان دبیر سالالالتالاد انتخالاب شالالالد. در مالانیفسالالالتی کاله بالهمهنالدس فرشالالالیالدی و رمی اعضالالالا باله

 های همکاری به شرح ذیل به تصویب رسید:وپرورش و حوزه علمیه  در این ستاد تدوین شده، چارچوب و عرصهآموزش

نظر مقام معظم رهبری های علمیه، اصالل والیت مداری، حجیت  الف: اصالول حاکم بر همکاری: رعایت شالان و جایگاه حوزه 

 وپرورش و...  های آموزشگیریمشی و محتوایی و جهتدر مورد خطوط

ویژه در حوزه علوم انسالالانی: دینی، قرآن،  کتب درسالالی به تألیفهای همکاری: همکاری و مشالالارکت در تدوین و عرصالاله-ب 

ی، همکاری و کمک به تأسالیس و عربی، تاریب، دروس رشالته علوم و معار  اسالالمی، همچنین کتب و مجالت کمک آموزشال

 های علمیه، و...ای)علوم ومعار  اسالمی( توسط حوزهراه اندازی مدارس پیش حوزه

وپرورش، واگذاری بخشالی از مراکز تربیت  طلبه حوزه علمیه در آموزش  ۵۰۰برخی مصالوبات سالتاد: گزینش و اسالتخدام  -ج 

نویس طرح پیش  کلیالات اجرای آموزشالالالی طرح والیالت، تهیالهٔ   هالای علمیاله باله صالالالورت آزمالایشالالالی،معلم باله معالاونالت تبلیغ حوزه

های در حال پیگیری: طرح-های علمیه و... دها، پیگیری طرح جامع تأسالیس مدارس وابسالته به حوزهمشالکل سالربازی طلبه

وتربیت اسالالمی در حوزه علمیه قم، طرح پیوند مسالجد و مدرساله، طرح کلی طرح پیشالنهادی تأسالیس رشالته تخصالصالی تعلیم

 های علمیه.اسنامه سازمان مدارس وابسته به حوزهاس

وپرورش در دسالالتور کار متولیان قرار گرفت، این همزمان با این تحوالت از اواسالالط دهه هشالالتاد، تدوین سالالند ملی آموزش-  ۳ 

وان نمونه عنوپرورش ت ییر نام یافت، به سرعت دچار رویکرد ایدئولوژیک شد. بهسالند که بعدها به سالند تحول بنیادین آموزش

آموز را: اتربیت انسالالانی موحد، مومن و معتقد به معاد و آشالالنا و متعهد به های کالن آن، هد  از تربیت دانشهد   ۱در بند

هالا و وظالایف در برابر خالدا، خود و دیگران و طبیعالت، حقیقالت جو و عالاقالل، عالدالالت خواه و صالالاللن جو، ظلم سالالالتیز، مسالالالالولیالت

 
(، گردآوری و تدوین: دبیرخانه سالالتاد 1385-1389های علمیه)های وزارت آموزش و پروش و حوزهعملکرد سالالتاد همکاریکارنامه چهار سالالاله: گزارشالالی از - 1

های علمیه، سالالازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشالالی وزارت آموزش و پرورش، انتشالالارات مدرسالاله با همکاری موسالالسالاله  همکاریهای وزارت آموزش و پرورش و حوزه

 1390فرهنگی برهان، 
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مدار و منتظر و تالشالالگر در جهت تحقق اندیش، والیتگرا، و جهانیت، مهرورز، جمعجهادگر، شالالجاع و ایرارگر و وطن دوسالال

حکومالت عالدل جهالانی، بالا اراده و امیالدوار، خودبالاور و دارای عزت نفس، امالانتالدار، دانالا و توانالا، پالاکالدامن و بالا حیالا، انتخالابگر و 

آماده ورود   پذیر ومدار و نظمبه اخالق اسالالمی، خالق و کار آفرین و مقتصالد و ماهر، سالالم و با نشالاط قانون  آزادمنش، متخلق

. در بخش چشالالم انداز همین کندمیبه زندگی شالالایسالالته فردی، خانوادگی و اجتماعی بر اسالالاس نظام معیار اسالالالمی  بیان  

های زیر اسالت: از تحقق مراتب حیات طیبه...که دارای ویژگیای اسالت نقش مدرساله آمده اسالت: ا مدرساله جلوه  سالند دربارٔه 

گرایی، ویژه تکلیفتجلی بخش فرهنس غنی اسالمی و انقالبی در روابط و مناسبات با خالق، جهان خلقت، خود و دیگران به

ه دنیا، همدلی،  پذیری، کرامت نفس، امانتداری، خودباوری، کارآمدی، کارآفرینی، پرهیز از اسالالرا  و وابسالالتگی بمسالالالولیت

گرایی، نقادی و نوآوری، اسالتکبارسالتیزی، دفاع از محرومان و شالناسالی، نظم، جدیت، ایرارگری، قانون احترام، اعتماد، وقت

 1های انقالب اسالمی مستضعفان و ارزش

 کتب درسی: تألیفپیامدهای رویکرد ایدمولونیک در -ج

های درسالالی گرفته تا گزینش ها، از ف بازخورد پیدا کرده اسالالت: از برنامهوپرورش در ابعاد مختلرویکرد ایدئولوژی بر آموزش 

ی مسالالتقل دارد. در این جا هاپژوهشکتب درسالالی تا انتصالالاب مدیران و... که البته بازکاوی هر یک از این زوایا نیاز به  تألیف

آموزان  کتاب درسالی تاریب معاصالر ایران ویژه دانش تألیفعنوان طرح یک نمونه از بازتاب نگاه ایدولوژی بر کتب درسالی، به به

از آن جمله  -این کتاب یا به اسالاتید سالایر رشالته ها تألیفهای بعد از انقالب،  شالود. در طی سالالسالال سالوم متوسالطه اشالاره می

دولتی ایدئولوژیک با ماموریت نگارش تاریب نگاری رسالالالمی   مؤسالالالسالالالاتو یا    -لسالالالفه، یکی از پزشالالالک اطفال و...اسالالالاتید ف

آموزان اهل مطالعه به خصالوی در حوزه علوم انسالانی با دو تلقی نتیجه اینکه دانش  .جمهوری اسالالمی واگذار گردیده اسالت

قالب نتایج یک مقاله پژوهشالالی حاکی اسالالت: ا مهم ترین شالالوند. حاصالالل این رویکرد در متفاوت از تاریب معاصالالر مواجه می

های درسالالی تاریب را تحت تأثیر قرار داده، غلبه نگاه ایدئولوژیکی و سالالیاسالالی بر محتوای کتاب اسالالت.  هایی که کتابآسالالیب

آفالت سالالالیالاسالالالت زدگی و غلبالٔه نگرش ایالدئولوژیکی موجالب تحریف تالاریب و انعکالاس تالاریب تحریف شالالالده در اذهالان مخالاطبالان 

های درسالی، موجب حذ  و یا کتمان وقایع به نفع منافع سالیاسالی و ایدئولوژیکی  شالود و غلبٔه دیدگاه سالیاسالی بر کتابمی

شالود. چنان که با پیروزی انقالب بسالیاری از ها برجسالته، یا کم رنس میجریان حاکم شالده و بر همان اسالاس، نقش شالخصالیت

های پیش از انقالب جایی نداشالت، در دم و علما، که در کتابمطالب مانند جنبشالهای ضالد اسالتبدادی و ضالد اسالتعماری مر 

 کتابهای پس از انقالب جایگاه ویژه ای یافت.

های  های ژورنالیسالالالتی و تبلی اتی اسالالالت. کتابهای کتاب تاریب معاصالالالر، نگارش آن به شالالالیوه مقالهیکی دیگر از آسالالالیالب 

ثیر فضالالای حماسالالی انقالب و جنس، با ادبیاتی خاصالالی تحت تأ  ۶۱الی   ۵۸ویژه کتابهای سالالال  های نخسالالت انقالب بهسالالال

 
)سند مشهد مقدس(، قطع جیبی،،شورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی  1390متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، آذر - 1

 آموزش و پرورش.
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هالا واژگالانی چون: تهالاجم، جهالانخواران شالالالرق و غرب، هالا راه یالافتنالد. در این کتالابنگالاشالالالتاله شالالالدنالد و واژگالانی خالای باله کتالاب

های ضالالد اسالالتبدادی و ضالالد اسالالتعماری، جهانخواران صالاللیبی، اسالالتعمار صالاللیبی، غارتگری، سالاللطه، تاریب خونبار، نهضالالت

اهالدپرور تشالالالیع و توطالاله، از بسالالالامالد بالاالیی برخوردار بودنالد. بیالان شالالالعالاری و تبلی الاتی و کالاربرد واژگالانی بالا بالار  مالذهالب مجال

 ایدئولوژیکی، کتابهای تاریب را از اهدا  یک کتاب درسی دور کرده است...

های تاریب نگاری به شالمار سالیبرسالد، نگاه گزینشالی توام با نگرش ایدئولوژیکی و بدبینانه به وقایع تاریب از دیگر آبه نظر می 

های یک سالویه های سالیاسالی و مبانی ارزشالی حاکمیت و تحلیلرود. آن آفت موجب تحریف تاریب در جهت حفظ دیدگاهمی

هایی های پیش از انقالب، ارزشمشالهود اسالت. در کتاب  کامال  های تاریب قبل و بعد از انقالب شالده اسالت. این نگاه در کتاب

شالالد. در جدایی دین از سالالیاسالالت ترویج شالالده و نقش مردم، مبارزان سالالیاسالالی و علما نادیده گرفته میچون شالالاه دوسالالتی و  

هالا و وطن  هالای درسالالالی حالاکم شالالالده و خیالانالتهالای بعالد از انقالب نوعی بالدبینی و تحقیر باله حکومالت شالالالاهالان بر کتالابکتالاب

های بعد  ید سالیاسالی و گزینشالی در کتابهای شالاهان و رجال سالیاسالی را بیش از خدمات و اصالالحات بازگو نمودند. دفروشالی

ای که با بررسالالی تطبیقی دوره پهلوی در گونهاز انقالب، به خصالالوی در بحث از دورٔه پهلوی جلؤه بیشالالتری یافته اسالالت، به

 شویم.متفاوت از تاریب این دوره روبرو می کامال  های قبل و بعد از انقالب، با دو روایت کتاب

انجامد و های یک سالویه میهای ذهنی مولفان گزینشالی اسالت که به داوریفردبر اسالاس پیشآسالیب دیگر، تحلیل وقایع   

های  های درسالالی تاریب معاصالالر ایران، آن چنان به انعکاس وقایع و چینش مطالب پرداخته و دربارٔه شالالخصالالیتمولفان کتاب

اند. نکتٔه مهم و قابل ذکر این اسالت گرفتهآموزان  اند که فرصالت دیگر اندیشالی را از دانشتاریخی قضالاوت و پیش داوری کرده

ها های درسالی بعد از انقالب دگرگون شالده و مطالبی به کتاب راه یافت که پیش از انقالب ذکری از آن که گرچه ماهیت کتاب

هت  های هر دو دسالته کتاب، ج. تحلیلکندمیهای قبل و بعد از انقالب تفاوت چندانی نشالد، اما شالیؤه تحلیل در کتابنمی

های خود را ها اسالت که اندیشالههای تاریب مجالی برای حکومتهای ارزشالی حاکمیت اسالت در حقیقت، کتابتبیین دیدگاه

   1به اذهان مخاطبانشان منتقل نمایند. 

 گیری:نتیجه

ایی نگاه طوری که آرمانگر وپرورش در بعد از انقالب به فاز ایدئولوژیک سالالقوط کرده، بهحاصالالل سالالخن اینکه وزارت آموزش 

ها و معضالالت کالن این وزارتخانه شالده اسالت. این رویکرد در آغاز بر مبتذل و ناکارآمد نشالان  ایدئولوژیک مانع دیدن واقعیت

عنوان یالک  وپرورش قبالل از انقالب تالأکیالد داشالالالت. سالالالپس برای خروج از این بحران، نظالام طلبگی حوزوی را بالهدادن آموزش

از جمله -که امکان تبدیل مدارس به حوزه وجود نداشالت، در صالدد اقتباس برخی از روش ها آلترناتیو مطرح کرد، اما از آنجا

   -شالالالیوه مبالاحراله
 
هالا و رفتالارهالا در این تکالاپوهالا منجر باله پوشالالالش لعالاب دینی برخی فعالالیالت  و دروس حوزه برآمالد. بعضالالالالا

 
ا رویکرد تطبیقی به ( ب1388الی   1358های درسالالی تاریب معاصالالر ایران)کریمی قهی، منصالالوره، آسالالیب شالالناسالالی تاثیر تحوالت سالالیاسالالی بر محتوای کتاب- 1

 75-93،صص  1389پژوهشی پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریب، سال اول، شماره چهارم، تابستان –های درسی ایران پیش از انقالب، فصلنامه علمی کتاب
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وپرورش جسالالتجو ی خارج از آموزشهاوپرورش را در نهاد و سالالازمان وپرورش گردید. نگاه ایدئولوژی اصالالالح آموزشآموزش

های درون سالازمانی این وزارتخانه شالده اسالت. با . توسالل به عوامل و عناصالر بیرونی، مانع بازاندیشالی و تحلیل بحران کندمی

و ایدئولوژیک ناکارآمدی خود را نشالان داده اسالت، اما کمتر کسالی با این رویکرد  گرایانهشالدٔه آرمان های پیچیدهاینکه نسالخه

شالناسالی معضالالت این وزارتخانه برآمده اسالت. تاسالف بار اینکه بعد از قریب چهار دهه از آزمایش و خطای نگاه درصالدد آسالیب

برون رفالت از مشالالالکالت جالاری نیز برای    -هالای نهم و دهماز جملاله در دولالت-ایالدئولوژیالک، همچنالان و هر از چنالدگالاهی

 های درونی این وزارتخانه مورد غفلت واقع شد.  ها توسل جسته و ظرفیتوپرورش به آن شیوهآموزش
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 وتربیت(سازی است؟ )مطالعه »نهنیت حکومتی« نولیبرالیسم در تعلیمآیا اصالحات آموزشی به معنای بازاری

 1دکتر حمداله محمدی

 چکیده  

ها در اصالالحات آموزشالی  عنوان یکی از تأثیرگذارترین گرایشهد  این پژوهش، بررسالی اصالالحات بازارمحور به

گیری از مفاهیمی مانند  اسالالت تا بر اسالالاس الگوی فوکویی و بهره  اسالالت. برای رسالالیدن به این هد  سالالعی شالالده

این پژوهش بیانگر آن اسالت که   سالازی پرداخته شالود. نتایجاذهنیت حکومتی  و ازیسالت سالیاسالت  به نقد بازاری

مین آزادی و انتخالاب آزاداناله و کالارا نمودن نهالادهالای آموزشالالالی  بالازاری
ٔ
سالالالازی گرچاله در ظالاهر، هالد  خود را تالا

های ایجابی و اصالالالحاتی همانند پاسالالخگویی به شالالیوه قهری موجب افزایش  داند، ولی در باطن، سالالیاسالالتمی

مین سالالالوژٔه موافق نولیبرالیسالالالم  کنترل دولالت بر نهالادهالای آموزشالالالی و دخالالالت در فر 
ٔ
اینالد تربیالت افراد جهالت تالا

سالالالازی دانش،  شالالالود. این اصالالالالحات از طریق تحول رابطه اسالالالتاد، شالالالاگرد به فروشالالالنده، خریدار و کاالییمی

. اصالالالالحات بازارمحور در آموزش عالی و عمومی ایران با کندمیوتربیت ایجاد  های مهمی سالالالر راه تعلیمچالش

ها نیز به شالالمار  فکری و اهدا  اسالالالمی مندرج در اسالالناد سالالازگاری ندارد و حتی متناقض آن بسالالیاری از مبانی 

 رود.  می

 سازی، اصالحات آموزشی، نولیبرالیسم، میشل فوکو، اذهنیت حکومتی واژگان کلیدی: بازاری

 بیان مسئله

ز اصالالالحات آموزشالالی به منصالالٔه ظهور  های متفاوتی اها و مکاتب فکری مختلف، تلقیهای اخیر، تحت تأثیر گرایشدر سالالال

های تربیتی و ت ییر در دیگر عناصالر  بندی خاصالی از اهدا ، اصالول و روشها اولویترسالیده اسالت که پذیرش هر یک از آن 

های فکری اسالالت که از نیمٔه دوم قرن بیسالالتم تا به های آموزشالالی را در پی دارد. نولیبرالیسالالم یکی از تأثیرگذارین گرایشنظام

های آموزش عمومی و عالی در سالالطن جهانی داشالالته اسالالت. این تأثیرگذاری در برخی یر زیادی بر اصالالالحات نظامحال تأث

( نولیبرالیسالالم گرایش فکری ۲۰۰۸)  2اسالالت. به تعبیر ترنر عنوان بخشالالی از فهم عامه بدل شالالدهها تا حدی بوده که بهحوزه

ظهور کرد. این   5و بوکانن  4، فریدمن3در آثار فلسالالفی، سالالیاسالالی و اقتصالالادی متفکرانی مرل هایک  ۱۹۳۰اسالالت که از دهه 

 
  h9mohammadi@yahoo.aomدانش آموخته مقطع دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران.   - 1

2- Turner  

3- Hayek  

4- Friedman  

5- Buchanan  

mailto:h9mohammadi@yahoo.aom
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، تبدیل به یکی از تأثیرگذارترین  1تاچر  -های جهانی ائتال  ریگان و تحت تأثیر سالالالیاسالالالت  ۱۹۷۰گرایش فکری، بعد از دهه 

 های مختلف اجتماعی شد.مکاتب فکری در حوزه

پیوندی عمیق داشالته اسالت. گرچه متفکران مختلف  2سالازیهای مختلف اجتماعی با اندیشاله بازارینولیبرالیسالم در عرصاله 

ها بازار را نولیبرالیسالالم در باب مسالالائل مختلف سالالیاسالالی، فلسالالفی و اقتصالالادی اختال  نظرهای جدی دارند، ولی بیشالالتر آن 

(. بر این اسالالاس، بازار باید ۱۳۹۷دانند )محمدی،  شالالرایط انتخاب و عمل انسالالان میتأمین  ایعنوان الگویی مناسالالب بر به

هالای مختلف سالالالازی حوزههالای مختلف اجتمالاعی بالاشالالالد. بالازاریعنوان الگویی برتر برای عمالل و انتخالاب انسالالالان در حوزهباله

ران لیبرالیسالالم کالسالالیک همانند جان اجتماعی، نقطه تمایز مهم نولیبرالیسالالم از لیبرالیسالالم کالسالالیک اسالالت. گرچه متفک

های مختلف اقتصالادی بودند، ولی الگوی بازار را سالازی، فردگرایی و بازارهای آزاد در عرصالهاسالتوارت میل، مدافع خصالوصالی

 (.  ۱۳۹۷کردند )محمدی و دیگران، های مختلف خودداری میدانستند و از تعمیم آن به عرصهمحدود به اقتصادی می

های مختلف اجتماعی دانسالت. به عبارت دیگر    به حوزه3توان به منزلٔه تعمیم الگوی اانسالان اقتصالادیمی سالازی رابازاری

گر، عنوان موجودی خودمحور، محاسالبههای مختلف اجتماعی باید فضالا برای فردگرایی و عمل و انتخاب انسالان بهدر عرصاله

(. در این صالورت اسالت که از طریق اصالالحات بازارمحور در ۱۹۸۴  ؛ بوکانن،۲۰۰۹،  4خواه، فراهم باشالد )ریدرقابتی و بیشالینه

محوری،  بندی، مشالتری، رتبه6، ارزیابی اسالتاندارد، پاسالخگویی5سالازی، تضالمین کیفیتنهادهای آموزشالی همانند خصالوصالی

ودجه مصالرفی، بیشالترین تبدیل کرد که در قبال ب  بهزصالرفهو   م اهایی  توان این نهادها را به سالازمان سالازی و...، میالمللیبین

های مختلف تربیتی، اصالالالحات بازارمحور را عنصالالر  کارایی را در برخواهند داشالالت. امروزه بسالالیاری از متفکران در عرصالاله

دانند که نه تنها از لحاظ اقتصالادی منجر به تحولی عمیق در نهادهای تربیتی و به تبع آن سالایر  ضالروری توسالعه و پیشالرفت می

؛  ۲۰۰۲آزادی و انتخالاب آزاد در عرصالالاله اجتمالاعی اسالالالت )فریالدمن،  تالأمین    شالالالود، بلکاله راهی برایهالای اجتمالاعی میحوزه

  (.۲۰۰۰رابرتسون،  

وتربیت در سالراسالر جهان  عنوان یکی از الگوهای مهم آموزشالی، امروزه تأثیر بسالیاری بر نظریات و عمل تعلیمسالازی بهبازاری

بالازار اسالالالت. این هالا باله نهالاد شالالالبالهدارد. هالد  این اصالالالالحالات، تحول سالالالاختالاری و هویتی نهالادهالای تربیتی برای تبالدیالل آن 

وپرورش را در سالالطن عمومی و شالالناختی خای سالالعی دارد تا آموزشفتشالالناختی و معر اصالالالحات بر مبنای نظریات انسالالان 

 
1- Reagan- Thatcher  

2- Marketisation  

3- Homo Economicus  

4- Read  

5- Quality assurance (QA) 

6- Accountability  
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عالی متحول نماید. بررسالی دقیق اصالالحات بازارمحور در آموزش عمومی و عالی، نشالانگر آن اسالت که این اصالالحات نه تنها 

ی،  هالای مختلف فرهنگی، سالالالیالاسالالالشالالالونالد، بلکاله تحولی عمیق در عرصالالالههالای آموزشالالالی میبالاعالث ت ییر در سالالالاختالار نظالام

؛ داویس و  ۲۰۱۱،  2؛ فوردی۲۰۰۳، 1آفریننالد )باللشالالالنالاختی و... در پی دارنالد و هویتی نوین برای نهالادهالای تربیتی میروان 

های مختلفی به  (. بررسالی این تحول نیاز به مطالعات فلسالفی در باب مبانی فکری نولیبرالیسالم دارد. گرایش۲۰۰۷،  3بانزل

؛  ۲۰۰۵،  5)ژیرو 4وتربیت انتقادیتوانم به دو گرایش مهم تعلیماند که از آن میان مینقد مکتب تربیتی نولیبرالیسالم پرداخته

،  9؛ اوکسالاال۲۰۰۰،  8؛ شالور و رایت۲۰۰۷؛ داویس و بانزل،  ۱۳۹۴( و گرایش فوکویی )فوکو،  ۲۰۰۴، 7؛ اپل۲۰۰۹،  6تورس

ذهنیالتزگیری از تحلیالل گفتمالان باله شالالالیوه فوکویی و مفهوم  شالالالود تالا بالا بهره( اشالالالاره کرد. در این پژوهش سالالالعی می۲۰۱۳

 وتربیت پرداخته شود.به تحلیل و نقد اصالحات بازارمحور در تعلیم  10 ک یتش

 سازیبازاری

تاچر    -کار ریگان و تحت حاکمیت ائتال  نومحافظه  ۱۹۷۰دانند که از دهٔه ای میسالازی را پروژهبسالیاری از متفکران، بازاری

داری در حال اجرا اسالالت و گرچه در این مدت ماهیت آن دچار تحوالتی شالالده های آموزشالالی کشالالورهای سالالرمایهدر سالالیسالالتم

؛ فوردی،  ۲۰۱۳،  13؛ آمبروزیو۲۰۱۱،  12؛ فاسالالکت۲۰۱۱،  11اسالالت، ولی اصالالول مهم آن همواره حفظ شالالده اسالالت )وب

وتربیت قدمت طوالنی دارد و در طول تاریب و به سالالالازی تعلیم(. ارتباط بین دانشالالالگاه و بازار و همچنین خصالالالوصالالالی۲۰۱۱

دا کرده سالازی رواج پیبه نام بازاری  ۱۹۸۰ای که از خصالوی در تفکرات لیبرالیسالم همواره مورد توجه بوده اسالت؛ ولی پدیده

 
1- Ball  

2- Furedi  

3- Davies & Bansel  

4- Critical Pedagogy  

5- Giroux  

6- Torres  

7- Apple  

8- Shore & Wright  

9- Oksala  

10- Governmentality  

11- Webb 

12- Foskett  

13- Ambrosio  
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بازار اسالت. ت ییری که باعث تحول ماهوی در نگرش و الگوهای    -دولت -اسالت، نوعی ت ییر در ماهیت ارتباط بین دانشالگاه

سازی است سازی با سرعت زیادی درحال پیادهشود و همراه با تحول نمادین و فرهنگی است. در این فضا، بازاریذهنی می

سالازی اتفاق سالابقه اسالت. آنچه در مدل بازاریهند که در تاریب بیدسالویی سالوق می و اصالالحات بازاری، آموزش عالی را به

 کننده است.مصر  -دانشجو به تولیدکننده -افتد تبدیل رابطٔه دانشگاهمی

وتربیالت سالالالازی قالدمتی طوالنی دارد و در طول تالاریب، قالدمالت تعلیمعنوان یکی از ارکالان مهم بالازاریباله  سگگگازیخصگگگوصگگگی

 معادل وتربیت عمومی و دولتی اسالالت. البته باید توجه داشالالت که خصالالوصالالیبیشالالتر از تعلیمخصالالوصالالی بسالالیار  
 
سالالازی لزوما

بخشالالی به منابع مالی  سالالازی دارد و مروج تنوعسالالازی همواره نیاز به مقداری خصالالوصالالیسالالازی نیسالالت. گرچه بازاریبازاری

خلٔه دولت در آموزش عالی و عمومی بدانیم، در سالازی را معادل عدم مدااز این طریق اسالت، ولی اگر خصالوصالی  هادانشالگاه

های آتی به تفصالیل بیان خواهد شالد،  سالازی وجود دارد. چنانکه در بخشسالازی و خصالوصالیهایی بین بازاریاین معنا تناقض

 باله معنالای عالدم مالداخلالٔه دولالت در آموزش عالالی سالالالازی منجر باله تحول نقش دولالت در آموزش عالالی میبالازاری
 
شالالالود و لزومالا

سالالالازی مانند سالالالازی باید به نقش مهم عناصالالالر دیگر بازاریسالالالازی و بازاریت. بنابراین در تحلیل پیوند خصالالالوصالالالینیسالالال

 .  توجه داشتپاسخگوییا

سالالازی اسالالت. در این تلقی، بازار سالالازی و بازاریهای اجتماعی از اهدا  مهم تجاریتحقق بازارهای آزاد در اقتصالالاد و حوزه

های رود و حاکمیت منطق آن در حوزههای فردی به شالالالمار مییسالالالم موفق در هماهنگی انتخابعنوان مکانرقابتی و آزاد به

سالالالالازی نقطالٔه مقالابالل ااقتصالالالالاد  شالالالود. در این معنالا بالازاریاجتمالاعی بالاعالث کالاهش معالایالب نظالام بوروکراتیالک دولتی می

زیزی شالالمامی و دیگران، شالالود )ع  و دولتی اسالالت و باعث تحول در فرهنس و رسالالالت وجودی آموزش عالی می1فرمایشالالی

های مدیریتی، منجر به افزایش قدرت انتخاب، آزادی و انعطا  اقتصالادی در ( و از طریق تحول در سالاختارها و شالیوه۱۳۹۴

سالازی آموزش عالی، معتقد اسالت که تلقی ادانشالجو  عنوان یکی از مدافعان بازاری( به۲۰۰۰شالود. رابرتسالون )می هادانشالگاه

:  کنالدمیشالالالود. او نتیجالٔه این امر را چنین توصالالالیف شالالالتری  بالاعالث حالاکمیالت رقالابالت در آموزش عالالی میعنوان مو والالدین باله

، به دسالت آورد... این اتضالمین اینکه هر فرد در آموزش عالی بیشالترین عاید را نسالبت به هزینٔه زمانی و پولی که صالر  کرده

(، بلکاله شالالالامالل کنالدمیکننالد )این امر همواره اهمیالت خود را حفظ نفع ناله تنهالا شالالالامالل کیفیالت مالدرکی اسالالالت کاله دریالافالت می

 (.۸۰:  ۲۰۰۰ع تکنولوژیکی در دانشگاه است  )رابرتسون،  کیفیت روابط اجتماعی، روابط انسانی و مناب

سالالازی  آموزش و  محوری و اکاالیی ، مشالالتری3، امدیریت نوین عمومی2سالالازیکننده، شالالرکتیعنوان مصالالر دانشالالجو به

تجاری و  عنوان شالرکتروند. در بازار آموزش عالی، دانشالگاه بهشالمار میعنوان محورهای مهم بازار آموزش عالی بهپژوهش به

 
1 - Command economy  

2 - Corporatization  

3 - New Public Management (NPM) 
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فروش و پژوهشالی، تبدیل آن به کاال و خدمات قابل  -شالود که رسالالتش تولید دانش و خدمات آموزشالیبنگاه در نظر گرفته می

ی دانشالگاهی( اسالت )میرزامحمدی و هاپژوهشکنندٔه  های تجاری مصالر مبادلٔه آن با مشالتریان )دانشالجویان، اولیا و شالرکت

پردازند و جلب رهای آموزش عالی برای جذب دانشالجو و منابع مالی به رقابت با هم میدر بازا  هادانشالگاه(.  ۲۰۱۷محمدی،  

 رود.  شمار میعنوان یکی از اصول مهم این رقابت بهرضایت مشتریان به

ها بیشالالترین فرصالالت شالال لی و نفع اقتصالالادی دارد و که برای آن  کنند از دانشالالیدر بازار آموزش عالی دانشالالجویان سالالعی می

سالازی اسالت های بازاریترین ویژگی، یکی از مهمانتخاب آزادانشالگاهی که بهترین کیفیت را دارد، بهرمند شالوند.  همچنین د

ها فرصالالت  و مبنای آن بر کسالالب اطالع اسالالت. وقتی مشالالتریان، اطالعات الزم را دربارٔه همٔه کاالها داشالالته باشالالند و از بین آن 

(. به این ترتیب یکی از ۲۰۱۱،  1شالود )براون کیفیت میتأمین  ا باعثتقاضال-انتخاب داشالته باشالند، مکانیسالم قیمت و عرضاله

برنامه و به تعبیر قرار های فوقها، فعالالیالتهای دانشالالالگالاه در بازار آموزش عالی، ارائه مسالالالتمر اطالعات، آمارها، برنامهویژگی

ی مختلف است،  هادانشگاهبین   در  افزایش رقابتگرفتن مسالتمر در معرد داوری اسالت. خصیصٔه دیگر بازار آموزش عالی،  

(. در بازار آموزش  ۲۰۱۱شالود و انتخاب یعنی رقابت بین تولیدکنندگان )فاسالکت،  زیرا بازار توسالط انتخاب مشالتریان اداره می

روند.  منابع اقتصالالادی به شالالمار میتأمین    عنوان مشالالتریانی هسالالتند که منبعهای تجاری بهعالی، دانشالالجویان و شالالرکت

های آموزش عالی هسالتند و در دانشالگاه نیز مانند های تجاری، محور فعالیتن اعم از دانشالجویان و شالرکتنیازهای مشالتریا

 (.  ۲۰۰۲، 2شود )آپالتکادیگر نهادهای اقتصادی نگرش امشتری محوری  حاکم می

شالالود. در این سالالازی آموزش و پژوهش میکننده از طرفی منجر به کاالییعنوان مصالالر محوری و تلقی دانشالالجو بهمشالالتری

عنوان تولیدکننده در معرد انتخاب  عنوان کاالیی هسالالتند که توسالالط اسالالاتید و عوامل دانشالالگاه بهمنظر، دانش و آموزش به

تواند آزادانه و در شرایط رقابتی به انتخاب بپردازد. از طر  عنوان مصر  کننده میگیرند و دانشجو بهکننده قرار میمصر 

اید بنیالادین همالاننالد مفهوم اسالالالرمایٔه انسالالالانی  و انسالالالان اقتصالالالادی در پیوند اسالالالت. بنالابراین  محوری با عقالدیگر مشالالالتری

و  هادانشالگاهسالازی،  سالازی آموزش عالی دانسالت. در بازاریسالازی و رقابتیتوان به نوعی معادل فردیمحوری را میمشالتری

شالود. در خدمات از دولت به افراد واگذار میتأمین  شالوند و مسالالولیت و خطرپذیریفضالای آموزش عالی به شالدت فردی می

شالوند و حاصالل این شالده مواجه میکنندگان با فضالای رقابتی و به شالدت فردیعنوان مصالر بازار آموزش عالی دانشالجویان به

 (.  ۲۰۰۶، 3تفاوتی است )لینوفضا افزایش اضطراب، ناامنی و بی
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برای بقا در عرصالٔه  هادانشالگاهب مدیریت آموزش عالی شالده اسالت. باعث خیزش تلقی نوینی در با هادانشالگاهسالازی بازاری

(. مالدیریالت بالازارمحور یکی از الگوهالای مالدیریالت در ۲۰۰۵،  1رقالابالت باله مالدیرانی بالا نگرش بالازارمحور نیالاز دارنالد )السالالالن و پیترز

رل دولتی مبتنی بر  گیرد. الگوی کنتقرار می  2آموزش عالالی اسالالالت کاله در مقالابالل الگوی کنترل دولتی و الگوی همبولتی

ریزی متمرکز دولت و کنترل از باال به پایین اسالالالت و الگوی همبولتی تأکیالد بر کنترل دانشالالالگالاه توسالالالط توافق جمعی برنامه

شالالود، دانشالالگاه را   شالالناخته می3اسالالاتید دانشالالگاه دارد. در مقابل، الگوی بازارمحور که با عنوان امدیریت نوین عمومی

اللهی و سالازی درهم تنیده اسالت )فتنسالازی دانش و خصالوصالیو با کاالیی  کندمیبنگاه تعریف   عنوان شالرکت اقتصالادی وبه

  (.۲۰۱۹؛ محمدی و میرزامحمدی،  ۱۳۹۳دیگران،  

 مبتنی بر نوعی رابطٔه افقی بوده اسالت که از آن همکارانگی هادانشالگاهدر طول تاریب، مدیریت  
 
شالود، ولی  تعبیر می 4عمدتا

(.  ۲۰۰۵شالود )السالن و پیترز، کارمند جایگزین رابطٔه افقی مذکور می-مومی نوین  رابطٔه عمودی مدیردر الگوی امدیریت ع

بخشالالالی باله منالابع هالای دولتی، تنوعهالد  این نوع مالدیریالت، حالاکمیالت منطق بالازار در آموزش عالالی و باله تبع آن کالاهش هزیناله

گیری از روش کمی برای سالالنجش کیفی و ن، بهرهاقتصالالادی دانشالالگاه و افزایش کارایی بخش عمومی از طریق رقابتی کرد

و نه   م ایشدهند: اتأکید بر اقتصالاد و  ( این شالیؤه مدیریتی را چنین شالرح می۲۰۰۰سالازی آن اسالت. شالور و رایت )خصالوصالی

مؤثر بودن... و خیزش راهبردهای عینی و مدیریت. در این فرایند، مدیر خوب مدیری اسالت که از لحاظ سالیاسالی خنری و از 

 (.  ۶۴:  ۲۰۰۰لحاظ عملی کارا باشد  )شور و رایت،  

ت.  امالدیریالت نوین عمومی  در سالالالطن نظری مبتنی بر افرهنالس کالارآفرینی ، اانسالالالان اقتصالالالادی  رقالابتی و بالازار آزاد اسالالال

ی تسالالاللط دارند و در الگوی همبولتی  گذارسالالالیاسالالالتریزی و که در الگوی کنترل دولتی، مسالالالالولین دولت بر برنامهدرحالی

کنترل را در دسالت دارند، در الگوی مدیریت نوین امدیران ارشالد  قهرمانان صالحنه   هادانشالگاهاسالاتید و اصالنا  هیالت علمی  

عنوان یالک بنگالاه تجالاری در فضالالالای رقالابتی، مبهم و داره دانشالالالگالاه بالههالا ا( و هالد  آن ۲۰۰۳آموزش عالالی هسالالالتنالد )بالل،  

فردگرایانه بازار اسالت. مدیران در الگوی نوین، قهرمان عرصالٔه رقابتی بازار آموزش عالی هسالتند. این مدیران باید مروج الگوی  

، گسالترش روابط با نهادهای دیگر  منابع اقتصالادیتأمین   پذیری باشالند و قادر به بازاریابی، جذب مشالتری،کارآفرینی و رقابت

(.  ۲۰۰۸،  5های اسالتاندارد باشالند. اسالاس مدیریت نوین آموزش عالی بر فرهنس کارآفرینی اسالت )ماننو موفقیت در ارزیابی

آفرینی اقتصالالالادی هرچه بیشالالالتر و تبدیل زمان و منابع به ثروت و قدرت اسالالالت. در این کارآفرینی در این تلقی به معنا ارزش

 
1- Olssen & Peters  
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خدمات عمومی را خود بر عهده بگیرند و خطرپذیری از دولت به خود افراد انتقال  تأمین    فضالای رقابتی، افراد باید مسالالولیت

 یابد. 

 «تعمیم الگوی »انسان اقتصادی

محور   1عنوان کارآفرین رقابتینولیبرالیسالم تفاوت زیادی با لیبرالیسالم کالسالیک دارد و تلقی متفاوت از اانسالان اقتصالادی  به

(. نولیبرالیسالالالم با ظهور علم رفتار در اقتصالالالاد همراه اسالالالت و متفکرانی مانند ۱۳۹۷این تفاوت اسالالالت )محمدی و دیگران، 

، اعلم اقتصالالاد را علم رفتار انسالالان به منزلٔه رابطٔه بین 3هایی مرل رابینزروند. نولیبرالپیشالالرو این تفکر به شالالمار می  2میزس

(. این تعریف، وظیفٔه علم اقتصالالالاد را بسالالالیار فراتر از تحلیل صالالالر  ۳۰۲:  ۱۳۹۴دانند )فوکو،  اهدا  و ابزارهای نایاب  می

برد. در این تلقی، اقتصالالاد امطالعٔه رفتار انسالالانی و عقالنیت درونی این ر و مصالالر  میهایی مانند سالالرمایه، تولید، کاپدیده

داند. فوکو   می4شالناسالیعنوان علم اکنش(. بکر به تبع میزس علم اقتصالاد را به۳۰۲:  ۱۳۹۴رفتار انسالانی اسالت  )فوکو،  

عنوان علم رفتار، دو پیامد مهم در پی دارد: به ها در تعریف علم اقتصالاد( معتقد اسالت که دیدگاه بکر و دیگر نولیبرال۱۳۹۴)

تحلیل امر غیراقتصالالادی به شالالیؤه اقتصالالادی و ایجاد نوعی ذهنیت حکومتی که مبنای آن بر نقادی حکومت بر مبنای بازار 

سالالالی  اش برر گرفتنالد که وظیفهاسالالالت. متفکران نولیبرال مفهوم اقتصالالالاد را گسالالالترش دادند و آن را معالادل علم رفتالار در نظر 

:  ۱۳۹۴  )فوکو،  کندمیهای انسالان اسالت و فوکو از آن به اتحلیل اقتصالادی امر غیراقتصالادی تعبیر  عقالنیت درونی فعالیت

۳۳۰  .) 

شالود، بلکه در پی میل نه تنها بین رفتار اقتصالادی و غیراقتصالادی تفکیک قائل نمیاساز این منظر نولیبرالیسالم برخال  جی

توان به تعمیم مفهوم انسالان اقتصالادی نی انسالان را به روش اقتصالادی تحلیل کند که از آن میآن اسالت تا همٔه رفتارهای عقال

های بشالالالری تعبیر نمود. این نکته یکی از نقاط تمایز بین نولیبرالیسالالالم و اردولیبرالیسالالالم هم به شالالالمار به تمام حوزٔه فعالیت

کردند؛ ولی برای نولیبرالیسالالم حوزٔه سالالیاسالالت و اجتماع در ها حوزٔه اقتصالالاد را از حوزٔه سالالیاسالالت جدا میرود. اردولیبرالمی

گیرد. باله عبالارت دیگر در نولیبرالیسالالالم حوزٔه اقتصالالالاد یالک حوزٔه مسالالالتقالل در کنالار سالالالایر  محالدودٔه حوزٔه اقتصالالالادی قرار می

ن دلیل اسالت های اجتماعی را در داخل اقتصالاد معنا کرد. به همیهای اجتماعی نیسالت، بلکه به نوعی باید همٔه حوزهحوزه

شالناسالی انسالان  گیرند و حوزٔه مطالعات خود را به کنشها تحلیل اقتصالادی را معادل تحلیل تصالمیم عقالنی در نظر میکه آن 

 دهند.  گسترش می

 
1- Competitive Entrepreneur  

2- Mises  

3- Robbins  

4- Praxeology  
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گیری از رویکرد علم ی خود را بهرههاپژوهشعنوان علم رفتار، هد   عنوان یکی از پیشالالروان اقتصالالاد به( به۱۹۹۳گری بکر )

داند. او معتقد است که اگر اقتصاد را در معنای ااختصای منابع کمیاب به اهدا  و  تحلیل مسائل اجتماعی می اقتصاد در

های مختلف اعم از سالالیاسالالت، روابط های عقالنی در حوزهتوان تصالالمیمنیازهای رقیب  در نظر بگیریم، در این صالالورت می

سالالالود، تالش برای   -د تحلیالل قرار داد. اتکالا باله منطق هزینالههالای علمی و... را بالا روش اقتصالالالادی مور خالانوادگی، فعالالیالت

کننالده از هالا و ترجیحالات افراد مشالالالارکالتسالالالازی و اعتقالاد باله وجود بالازار برای همالاهنگی و ایجالاد تعالادل بین تالشبیشالالالیناله

 های مهم رویکرد اقتصادی در منظر بکر هستند.ویژگی

مبتنی بر تحلیل اقتصالالادی رفتارهای اجتماعی اسالالت. بر اسالالاس  بکر معتقد اسالالت که مفهوم اسالالرمایٔه انسالالانی  در اقتصالالاد

هزینه اسالت. او   -آموزی و... مبتنی بر منطق سالودمفهوم سالرمایٔه انسالانی، تصالمیم افراد در زمینٔه تربیت، بهداشالت، مهارت

ده همچون ازدواج، سالالعی دارد تا تحلیل اقتصالالادی را از حوزٔه متداول رفتارهای انسالالانی فراتر برد و مسالالائل مربوط به خانوا

طالق، رابطالٔه پالدر و فرزنالد و... را نیز باله روش اقتصالالالادی تحلیالل کنالد و باله همین دلیالل او را مبالدع اعلم اقتصالالالاد خالانواده  

رفاه تأمین  ها در تالش برایکنند، آن دانند. او معتقد اسالالالت که: اوقتی زن و مرد اقدام به ازدواج، فرزندآوری و طالق میمی

(. بنابراین ازدواج یک قرارداد بلندمدت در بین زوجین اسالت  ۳۹۵:  ۱۹۹۳سالود هسالتند  )بکر، -ایسالٔه هزینهخود بر مبنای مق

 (.۳۳۲:  ۱۳۹۴دهم  )فوکو،  که اساس آن بر چنین منطقی است: ااگر به من نمک بدهی، من در مقابل به تو فلفل می

قادی بازار برای حکومت اسالت. در این منظر ابازار نوعی فکرانش در پی دارد، ایجاد نوعی نپیامد دیگری که دیدگاه بکر و هم

(. بر مبنالای این نوع ذهنیالت ۳۳۵:  ۱۳۹۴محکمالٔه اقتصالالالادی دائمی اسالالالت کاله در برابر حکومالت ایسالالالتالاده اسالالالت.  )فوکو،  

گیرند. بنابراین بر خال   سالالالود مورد ارزیابی مسالالالتمر قرار می-های حکومت بر حسالالالب منطق هزینهحکومتی، همٔه فعالیت

 محدودسالازی حکومت برای رها سالاختن بازار بود، در ذهنیت حکومتی نولیبرالیسالم بازار   هد 
 
لیبرالیسالم کالسالیک که صالرفا

 در مقابل حکومت ایستاده و به محکمٔه دائمی آن تبدیل شده است. 

خاب عمومی ، در سالال عنوان یکی دیگر از متفکران نولیبرالیسالم اسالت که توانسالت از طریق ارائٔه انظریٔه انتجیمز بوکانن به

عنوان الگویی برای تبیین رفتارهای سالالیاسالالی افراد بر جایزٔه نوبل را در اقتصالالاد کسالالب کند. نظریٔه انتخاب عمومی به  ۱۹۸۶

ای نوین را برای  نامد که پارادایم و پنجره  می1مبنای تحلیل اقتصالالادی اسالالت. بوکانن این نظریه را ااقتصالالاد سالالیاسالالی نوین

(. او در این نظریه مدعی اسالت که ایدٔه خیالی و وهمی از ۱۹۸۴ید )بوکانن، گشالامطالعٔه رفتارهای سالیاسالی و اجتماعی می

نحؤه کالارکرد حکومالت و مردم تحالت نظر آن را بالا مفالاهیمی نوین جالایگزین کنالد. مفالاهیمی کاله باله جالای توصالالالیف انتظالارات مالا از 

 پردازند.  ها میاجتماعی و سیاسی، به توصیف کارکرد واقعی آن   مؤسساتکارکردهای 

 
1- New Political Economy 
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عنوان شالالناختی، انسالالان اقتصالالادی و سالالیاسالالت بهٔه انتخاب عمومی دارای سالاله مفهوم کلیدی اسالالت: افردگرایی روشنظری

ترین عناصالالر نظریٔه انتخاب عمومی اسالالت.  عنوان یکی از مهمشالالناختی به(. فردگرایی روش۱۳:  ۱۹۸۴  )بوکانن، 1مبادله

، فرد اسالالالت و نه کندمییادین که انتخاب، عمل و رفتار بوکانن معتقد اسالالالت که در سالالالیاسالالالت نیز همانند اقتصالالالاد اواحد بن

واحدهای ارگانیک مرل حزب، اسالتان و یا ملت . او نظریٔه نوین خود در باب سالیاسالت را ایک نظریٔه فردگرایانه در سالیاسالت  

تفسالالیر  دهندٔه آن های نظام را از طریق عناصالالر تشالالکیلشالالناختی، ویژگی(. فردگرایی روش۱۳:  ۱۹۸۴خواند )بوکانن،  می

سالازی منافع  و معتقد اسالت که سالیاسالت نیز همانند اقتصالاد، مبتنی بر عالیق فردی افرادی اسالت که در پی بیشالینه  کندمی

 خود هستند.

های مختلف اجتماعی و سالالیاسالالی  انسالالان اقتصالالادی از دیگر عناصالالر این نظریه اسالالت و منظور این اسالالت که انسالالان در مقام 

سالازی  (. انسالان اقتصالادی در پی بیشالینه۱۳۹۱د خرد ابزاری اسالت )دین پرسالت و سالاعی، خواه و واجمبتکر، حسالابگر، زیاده

نیازهای خود اسالالت و در روابط اقتصالالادی خود با دیگران قابل تعریف اسالالت و آنچه روابط تأمین  تولید ثروت اسالالت. او در پی

 (.  ۱۹۸۴،  2و جفری زند، عالیق او است و نه مالحظات اخالقی و معنوی )بوکانناقتصادی او را رقم می

عنوان مبادله اسالالت. بوکانن معتقد اسالالت که سالالیاسالالت همانند اقتصالالاد  سالالومین محور نظریٔه انتخاب عمومی، سالالیاسالالت به

های تر از مبادالت اقتصالادی هسالتند. فعالیتای از مبادالت بین افراد اسالت. البته مبادالت سالیاسالی بسالیار پیچیدهمجموعه

افتند  دالتی هسالالتند که در چارچوب قانونی خای و با حضالالور همٔه مردم جامعه اتفاق میسالالیاسالالی همانند رای دادن نیز مبا

(. در این منظر، در باب سالالاختارهای سالالیاسالالی باید از نظریات قرن نوزدهم عدول و به نظریات قرن هجدهم  ۱۹۸۴)بوکانن، 

باب حکومت ارائه دادند. از منظر بوکانن ای در بازگشالالالت. در قرن هجدهم بود که افرادی مرل هابز و الک نظریات فردگرایانه

عنوان عناصالر دولت پرداخت. مردان بهدولت متشالکل از افرادی اسالت و برای تحلیل کارکرد دولت باید به بررسالی کنش دولت

ه سالازی سالود خود بپردازند. البتمداران نیز همانند عامالن اقتصالادی، سالعی دارند به کارآفرینی برای بیشالنیهبنابراین سالیاسالت

 در سیاست سود مختص به منافع مالی نیست و بیشتر حاکی از ارائٔه آرای سیاسی برای کسب رای است. 

نظریات امرال بکر، بوکانن و دیگر متفکران نولیبرالیسالالالم منجر به تعریفی نوین از مفهوم انسالالالان اقتصالالالادی شالالالد که با تلقی 

ادی یکی از مبانی اسالالاسالالی نولیبرالیسالالم و تفاوت آن با های زیادی دارد. این چرخش در مفهوم انسالالان اقتصالالسالالنتی تفاوت

شالناسالی مبتنی دهد: ااین تحول شالامل ت ییر از انسالان ( این ت ییر را چنین شالرح می۲۰۰۹لیبرالیسالم کالسالیک اسالت. رید )

اسالالت:   شالالناسالالی مبتنی بر رقابت اسالالت. این ت ییر از دادوسالالتد به رقابت دارای پیامدهاییبه انسالالان   3بر مبادله و دادوسالالتد

رفت، در منظر نولیبرالیسالم قرن بیسالتم رقابت امری مصالنوعی اسالت که باید که دادوسالتد امری طبیعی به شالمار میدرحالی

 
1- Politics- as- exchange  

2- Geoffrey 

3- Exchange  
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در مقابل گرایش بازار به انحصالالالار و همچنین دخالت دولت محافظت شالالالود. رقابت نیاز به دخالت دائمی دولت دارد البته نه 

 (.  ۲۸:  ۲۰۰۹پیش زمینٔه[ بازار  )رید،  دخالت در بازار، بلکه دخالت در شرایط ]

و  1داری ایجابیبنابراین چرخش اردولیبرالیسالالم از مبادله به رقابت محض منجر به ذهنیت حکومتی شالالد که وجود حکومت

حکومتی نوین نه محدودیت  بخشالد. برخال  تصالور لیبرالیسالم کالسالیک و نالوکالسالیک، الزمٔه  ذهنیت فعال را مشالروعیت می

دولت از دخالت در بازار، بلکه همراهی دولت با اقتصالاد بازار اسالت: اباید به نفع بازار حکومت کرد و نه به سالبب بازار  )فوکو،  

ه تفکیک حوزٔه سالیاسالی و اقتصالاد اردولیبرالیسالم را کنار گذاشت، ولی ایدٔه رقابت محض  (. نولیبرالیسالم نیز گرچ۱۷۲:  ۱۳۹۴

هالای آن در کنفرانس مون  و جالایگزینی نالابرابری و رقالابالت محض باله جالای توازن و مبالادلاله را مورد تالأکیالد قرار داد و اولین جرقاله

شالالرایط الزم برای تحقق رقابت محض  تأمین   دولت درپلرین همراه با گرایش به لیبرالیسالالم ایجابی بود که تأکید بر نقش فعال 

 دارد. 

هایی مرل بکر و بوکانن در چرخش مفهوم انسالان اقتصالادی از لیبرالیسالم به نولیبرالیسالم باید به نکتٔه مهم اشالاره کرد: نولیبرال

داده و معتقالدنالد کاله  هالای بشالالالری تعمیم  میالل مالدل انسالالالان اقتصالالالادی را باله همالٔه فعالالیالتاسبرخال  امرالال اسالالالمیالت و جی

گری، خودمحوری و خرد ابزاری در همالٔه سالالالازی سالالالود، محالاسالالالبالههای انسالالالان اقتصالالالادی مرالل تالش برای بیشالالالینالهویژگی

شالده فرما اسالت. به عبارت دیگر در تلقی نولیبرالیسالم انسالان اقتصالادی مدل مفهومی انتزاعهای عقالنی انسالان حکمفعالیت

 برای تبیین
 
عنوان مدل آرمانی است که همٔه های انسانی به کار برده شود؛ بلکه بهبخشی از فعالیت  از انسان نیست که صرفا

عنوان موجودی  های عقالنی انسالان پیرو آن هسالتند. از دیگر نتایج این مفهوم از انسالان اقتصالادی، تأکید بر انسالان بهفعالیت

 مرابهٔ انسالان با شالناخت دقیق شالرایط رقابت، بهگری اسالت. در این منظر خودمحور و واجد خصالیصالٔه خرد ابزاری و محاسالبه

 پردازد. های انسانی خود می ، به مدیریت برای تحقق اهدا  خود به مدیریت سرمایه2اکارفرمای خویشتن

 نهنیت حکومتی

عنوان پردازد. این مفهوم بعدها بههای لیبرال و نولیبرال به بررسالی مفهوم اذهنیت حکومتی  میفوکو در تبارشالناسالی دولت

( در فرایند مطالعٔه ذهنیت ۱۳۹۴رویکردی برای مطالالعالات سالالالیالاسالالالی، اجتمالاعی و تربیتی مورد اسالالالتفاده قرار گرفت. فوکو )

های حقیقت  را مورد تحلیل قرار دهد. ذهنیت حکومتی، سالعی دارد از طریق بررسالی پیوند قدرت/ دانش نحؤه ایجاد انظام

ی از عمالل کاله هالدفش شالالالکالل دادن، هالدایالت و تالأثیر بر رفتالار فرد یالا افراد خالای حکومتی، در منظر فوکو عبالارت اسالالالت از انوع

( معتقد اسالالت که ذهنیت حکومتی در منظر فوکو به معنای نوعی اندیشالاله و  ۲۰۰۹) 4(. پیترز۲:  ۱۹۹۱،  3اسالالت  )گوردون 
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ارد. بنابراین ذهنیت عنوان مبنای تفکر سالیاسالی لیبرالیسالم مدرن قرار دعقالنیت نوین سالیاسالی در باب حکومت اسالت که به

هالا، تالأمالت و راهبردهالا کاله کالاربرد نوع خالای و ای متشالالالکالل از نهالادهالا، فراینالدهالا، تحلیاللحکومتی عبالارت اسالالالت از امجموعاله

 (.  XXX:  ۲۰۰۹سازند که بر مبنای دانش اقتصاد سیاسی بنا نهاده شده است  )پیترز، ای از قدرت را ممکن میپیچیده

)ذهنیت(. فوکو با  Mentality)حکومت( وGovern ( متشالکل از دو بعد اسالت:Governmentalityمفهوم ذهنیت حکومتی )

، 1ها ممکن نیسالالالت )لمکههای قدرت بدون بررسالالالی عقالنیت زیربنای آن ابداع این مفهوم معتقد اسالالالت که مطالعٔه فناوری

بخشالی  ول عرصالٔه گفتمانی برای مشالروعیت(. بنابراین مفهوم ذهنیت حکومتی در منظر فوکو دارای دو بعد اسالت: بعد ا۲۰۰۱

یا کاربرد قدرت اسالالت که شالالامل پرورش سالالوژه و ایجاد فرایندها، نهادها و   2به کاربرد قدرت اسالالت و بعد دوم عرصالالٔه مداخله

و معتقد اسالت که اعقالنیت   کندمیتعبیر    3کنند. او از بعد اول به عقالنیت حکومتقوانینی اسالت که حکومت را ممکن می

  حکومالت  کنالدمیت باله معنالای راه یالا نظالامی برای تفکر در مورد مالاهیالت افعالال حکومالت اسالالالت )چاله کسالالالی حکومالت  حکومال

(. در مطالعات ذهنیت حکومتی دو بعد در ۳:  ۱۹۹۱گیرد (  )گوردون،  چیسالت  چه کسالی یا چیزی تحت حکومت قرار می

ومت، کاربرد نوع خاصالالالی از قدرت را مشالالالروعیت  اند: دانش و قدرت. از طرفی دانش یا همان عقالنیت مبنای حکهم تنیده

 شود.  های قدرت و نهادهای مختلف در سطن جامعه جاری میبخشد و از طر  دیگر روابط قدرت از طریق فناوریمی

در قالب اندیشالالاله ذهنیت حکومتی، فوکو سالالالعی دارد تا با نقد مارکسالالالیسالالالم، محدودٔه قدرت را بسالالالیار فراتر از مفهوم قدرت  

گیرد. او حکومت را اهدایت تر از معنای مصطلن آن در نظر میمتی بگسترد. او مفهوم حکومت را بسیار وسیعسیاسی و حکو

، حکومت بر خانواده، 4( و در این معنا است که از حکومت بر خویشتن۲۰۱۳داند )اوکساال، رفتار افراد در جهتی خای  می

(.  ۱۳۹۴راند )فوکو،  پزشالالکی( و حکومت بر روح )در دین( سالالخن میها )در ن حکومت بر کودکان )در تربیت(، حکومت بر بد

ای همه جا حاضالالالر اسالالالت که همواره در حالتی پویا و مسالالالتمر در روابط بین افراد جاری اسالالالت و هد  مفهوم  قدرت پدیده

  هالای مختلف حکومالت و قالدرت از حکومالت بر خویشالالالتن تالا بعالد سالالالرکوبگر قالدرت ذهنیالت حکومتی، ایجالاد ارتبالاط بین عرصالالاله

  و 5پردازد و از این طریق اسالت که افناوری خودترین ابعادی اسالت که فوکو به آن میاسالت. فرایند پرورش سالوژه یکی از مهم

 سازد. کنترل بر خویشتن را به بعد سیاسی و حقوقی قدرت و افناوری سلطه  مرتبط می

 
1- Lemke   

2-Intervention  

3- Rationality of Government  

4- Self- governing  

5- Technology of self 
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اسالالاس مفهوم زیسالالت سالالیاسالالت و زیسالالت  یکی از ابعاد مهم اذهنیت حکومتی  در منظر فوکو اسالالت. بر    1زیسالالت سالالیاسالالت

های مدرن با مفاهیم زیسالتی انسالان همانند جنسالیت، تولید مرل، سالالمت، مر  ، او معتقد اسالت که فعالیت دولت2قدرت

(. او ۲۰۱۳، 3شالناسالی در حوزٔه سالیاسالت اسالت )میلزو... ارتباط تنگاتنگی دارد. به عبارت دیگر زیسالت سالیاسالت، ظهور زیسالت

داند که از طریق آن، اعمال قدرت بر زندگی افراد و کنترل آن توسالالط ا از قرن هفدهم میالدی میظهور زیسالالت سالالیاسالالت ر 

ای در سالالیاسالالت اسالالت که با پیدایش علوم اجتماعی  دولت مشالالروعیت پیدا کرد. از این منظر زیسالالت سالالیاسالالت انقالبی گالیه

نگریسالتند و نوعی قدرت انضالباطی را تصالر  می  عنوان موضالوع دخل وتجربی نوپا در پیوند اسالت. این علوم به بدن انسالان به

داد تا به راه و مولد بود. علوم اجتماعی نوین این امکان را به دولت میهایی رام، سالالربهباعث شالالدند که حاصالالل آن ایجاد بدن 

کالار گیرد ای برای افزایش قالدرت دولالت بالا  عنوان وسالالالیلالهگیری و کنترل نیروهالای خود بپردازد و نیروهالای آدمی را بالهانالدازه

 (.۱۳۸۴)دریفوس و رابینو،  

 وپرورش ایراناصالحات بازارمحور در آموزش

المللی، اصالالالالحالات بالازارمحور در آموزش عمومی و عالالی شالالالدن و نهالادهالای بینهالایی مرالل جهالانیامروزه تحالت تالأثیر پالدیالده

دهد که گرچه  مختلف نشالالان میکشالالورهای مختلف تأثیر گذاشالالته اسالالت. نگاه ژر  به این اصالالالحات در کشالالورها و جوامع  

ها وجود دارد. حامیان های زیادی نیز بین آن برخی مشالترکات و امفاهیم بنیادین  در این اصالالحات وجود دارد، ولی تفاوت

های های عصالر نوین نشالان دهند. این امر نشالانگر یکی از ویژگیها را ناگزیر و از ویژگیاین اصالالحات سالعی بر آن دارند تا آن 

ها معتقدند که بعد از شالالود. نولیبرال  تعبیر می4لیبرالیسالالم اسالالت که از آن به شالالعار اهیو راه جایگزین وجود نداردمهم نو

( گرچه ممکن است  ۱۹۸۵داری تنها گزینٔه موجود است که به تعبیر میزس )فروپاشالی شالوروی و شالکسالت مارکسالیسالم، سرمایه

 شرایط آزادی است.  تأمین  یدارای معایبی هم باشد، ولی تنها گزینٔه موجود برا

های مؤثر تبدیل وپرورش به یکی از گفتمان سالالالازی و اصالالالالحات بازارمحور در آموزشهای اخیر تجاریدر ایران نیز در سالالالال

؛ محمدی و میرزامحمدی،  ۱۳۹۷وپرورش قابل مشالاهده است )محمدی،  شالده اسالت و آثاری از آن در اسالناد پشالتیبان آموزش

رچاله بیشالالالتر در عرصالالاله دانشالالالگالاه و آموزش عالالی قالابالل مشالالالاهالده اسالالالت، ولی جالای پالای آن در (. این اصالالالالحالات گ۲۰۱۹

وپرورش عمومی،  ترین تاثیرات اصالالالالحات بازارمحور در آموزشوپرورش عمومی هم قابل ردیابی اسالالالت. یکی از مهمآموزش

سالود و -ی اخیر منطق هزینههاهای آموزشالی اسالت. در سالالهزینه بر سالیاسالت-گرایانه با محوریت سالودحاکمیت نگاه کمی

 
1- Biopolitics  

2- Biopower 

3- Mill 

4 - There is No Alternative (TINA) 
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وپرورش بدل شده است و مدیریت نیروی انسانی و منابع ی در آموزشگذارسیاستنگاه شبه بازارگرایانه به معیاری مهم برای 

 گیرد.  اقتصادی بیشتر برپایه است منطق صورت می

سالالود، سالالعی دارد تا -ل هزینههای اخیر با اسالالتدالوپرورش و حتی مسالالالولین ارشالالد دولت در سالالالمسالالالولین وزارت آموزش

تأمین   ای بسالالیار کمتر از معلمان رسالالمیبخشالالی از نیروهای آموزشالالی مدارس را از طریق خرید خدمات آموزشالالی و با هزینه

هایی که با مشالارکت و رقابت بخش خصالوصالی به ( دولت از فعالیت۴(. در برنامٔه شالشالم توسالعه )مادٔه ۱۳۹۷کنند )محمدی،  

شالوند، منع شالده اسالت و بر گسالترش نقش بخش غیردولتی در نهادهای دولتی از جمله تر انجام میصالورتی بهتر و کم هزینه

هالای درس، کالاهش نیروی کیفیالت بخشالالالی )مشالالالاوره، پرورشالالالی،  آموزش عالالی تالأکیالد شالالالده اسالالالت. افزایش تراکم کالس

و کاهش اهمیت تربیت معلم   هادانشالگاهآموختگان سالایر  وپرورش از دانشنیروی آموزشتأمین    بدنی و...( در مدارس،تربیت

منابع مالی  تأمین   سالازی مدارس ووپرورش، گزارش به خصالوصالیدر دانشالگاه فرهنگیان، گرایش به درآمدزایی ادارات آموزش

ها مشالهود  های آموزشالی هسالتند که جای پای منطق بازارمحور در آن مدارس از طریق مشالارکت اولیا و... برخی از سالیاسالت

 است.  

ها و وپرورش و مشالکالت کالن اقتصالادی ناشالی از تحریمها ریشاله در بحران مالی آموزشگرچه بسالیاری از این سالیاسالتالبته 

ها ها را سالیاسالتی گذرا و درمان موضالعی مشالکالت دانسالت. بسالیاری از این سالیاسالتتوان آن مسالائل مشالابه دارند، ولی نمی

ها در اسالناد باالدسالتی همچون  های آن نولیبرالیسالتی اسالت که نشالانهریشاله در مبانی مهمی دارند که نشالالت گرفته از نگاه شالبه

نقشاله جامع علمی کشالور و قانون شالشالم توسعه قابل مشاهده است. برخی از عناصر مهم این نگاه شبه نولیبرالیستی به شرح  

 باشند:زیر می

صالورت صالرین بر قانون برنامه شالشالم توسالعه به   ۶۳و   ۴: ماده سگازی مدارس و خرید خدمات آموزشگیخصگوصگی -

وپرورش عمومی باهد  کاهش سالالپاری برخی خدمات آموزشها برون اند و هد  آن تحقق این اهدا  تأکید کرده

هزیناله تمالام شالالالده آموزش برای دولت اسالالالت. الزام پرداخت شالالالهریه در مدارس حتی بسالالالیالاری از مدارس دولتی،  

وپرورش از طریق  نیروی آموزشتأمین    ار باال،های بسالیافزایش شالدید مدارس غیرانتفاعی و خای با دریافت شالهریه

التدریس و استخدامی خارج از روال دانشگاه فرهنگیان و کاهش شدید سرانه مدارس دولتی از نمونه نیروهای حق

مالالی تالأمین    هالا کالاهش هزیناله آموزش برای دولالت و واگالذاری مسالالالالولیالتهالایی هسالالالتنالد کاله هالد  آن سالالالیالاسالالالت

 وپرورش به مردم است.  آموزش

  در 1سالالالازی الگوی امالدیریالت نوین عمومیاین مقولاله شالالالامالل ابعالاد مختلف پیالاده  گرا:یریگت عملکرد کمیمگد -

بنالدی و همچنین وپرورش اسالالالت. اسالالالتالانالداردسالالالازی، سالالالنجش و تضالالالمین کیفیالت، اعتبالارسالالالنجی و رتبالهآموزش

 
1 - New Public Management (NPM)  



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

736 
 

بر لزوم اجرای سالالالیسالالالتم  رونالد. در برنالامالٔه چهالارم  محوری از ابعالاد مهم این مقولاله باله شالالالمالار میگرایی و نتیجالهکمی

هالای علمی بر اسالالالاس  گرا و کنترل کیفی بر اسالالالاس شالالالرایط اقتصالالالادی و اقلیمی کشالالالور، پالایش فعالالیالتنتیجاله

( و همچنین تولید دانش صنعتی و نیمه صنعتی ۴۶: مادٔه  ۱۳۸۳های جهانی )قانون برنامٔه چهارم توسعه، شاخص

گرایی و هالا گسالالالترش کمیشالالالده اسالالالت کاله هالد  آن   ( تالأکیالد۴۶: مالادٔه  ۱۳۸۳)قالانون برنالامالٔه چهالارم توسالالالعاله،  

های علمی و اجرای نظام تضالالمین و کنترل کیفیت اسالالت. نظام سالالنجش و محوری در حوزة دانش و فعالیتنتیجه

:  ۱۳۸۹تضالمین کیفیت در برنامٔه پنجم توسالعه به صالراحت مورد تأکید قرار گرفته اسالت )قانون برنامٔه پنجم توسالعه،  

مورد توجه قرار گرفته اسالت. تحت تأثیر این  هادانشالگاهبندی ظام جامع ارزیابی، نظارت و رتبه( و اسالتقرار ن۱۵مادٔه 

نالامالة انظالام نظالارت، ارزیالابی و تضالالالمین کیفیالت علوم، تحقیقالات و فنالاوری  باله تصالالالویالب  آیین  ۱۳۸۹برنالاماله در سالالالال 

تضالمین کیفیت و افزایش    مجلس شالورا اسالالمی رسالید و یکی از اهدا  مهم آن گسالترش فرهنس نظارت، ارزیابی و

ها با توجه به معیارهای اسالتاندارد اسالت. در این قانون به اعتباربخشالی، از طریق ارزیابی آن  هادانشالگاهپاسالخگویی 

عنوان ابعاد مهم جنبش جهانی تضالالالمین کیفیت توجه و اخودارزیابی  و اخود نظارتی  به هادانشالالالگالاهبنالدی رتباله

وری و افزایش  (. در برنامٔه شالالشالالم توسالالعه نیز بر بهره۱۳۹۰قات و فناوری،  زیادی شالالده اسالالت )وزارت علوم، تحقی

 (.۶۴: مادٔه ۱۳۹۶توجه شده است )قانون برنامٔه ششم توسعه،    هاپژوهششفافیت و اثربخشی 

هالای  وپرورش اسالالالت کاله در سالالالالگرایالاناله و بالازارمحور در آموزشالگوی تعالالی مالدیریالت  بالازرتری نمود مالدیریالت عملکرد کمی»

شالود  در حال اجرا اسالت. در این الگوی مدیریتی سالعی می  EFQMعنوان الگویی علمی و برگرفته از الگوی مدیریت  اخیر به

ها پرداخته شود و مدارس ملزم به تربیتی، به اسنجش و ارزیابی مستمر  آن ها و روابط  کردن  کلیه فعالیتتا از طریق اکمی

های اسالالتاندارد  شالالوند. نتیجه این فرایند ارزیابی مسالالتمر، ارائه الگوی واحد برای عملکرد اخودارزیابی  برپایه اشالالاخص

 های تجاری است. هایی شبیه به شرکتبندی مدارس بر مبنای شاخصمدارس و رتبه

آفرینی اقتصادی : کارآفرینی در این معنا بیشتر ناظر بر خالقیت و نوآوری در ارزشفرهنگ »کارآفرینی«  تأکید بر -

ارزش افزوده اسالت. در برنامٔه چهارم توسعه پرورش خالقیت، نوآوری، خطرپذیری و کارآفرینی یکی از ابعاد تأمین   و

(. در این معنا کارآفرینی  ۴۸: ماده ۱۳۸۳سالعه،  مهم پرورش نسالل جوان قلمداد شالده اسالت )قانون برنامٔه چهارم تو

را نباید صرفا به معنای ایجاد فرصت اشت ال برای خود و دیگران در نظر گرفت، بلکه باید آن را نوعی از فرهنس و در 

های اقتصالالادی و تولید ثروت از تر نوعی از سالالبک زندگی به حسالالاب آورد. در این سالالبک زندگی ارزشمعنای کلی

برخوردار هستند و هد  مطلوب، پرورش افراد مسالول، خطرپذیر و تالشگر برای تولید هرچه بیشتر  اهمیت زیادی

ثروت و مدیریت منابع و زمان برای این هد  اسالالت. در این تلقی، اهر کنشالالگر علم را که بتواند با تکیه بر خالقیت  

ا روش جدید در جهت طراحی خود و تصالالالر  ذهنی و فنی در اطالعات موجود دانش بشالالالری به خلق یک نظریه ی

 (.۲۱:  ۱۳۸۵گویند  )شورای عالی انقالب فرهنگی،  فرایند و تولید تازه و ایجاد و خدمت نو موفق بشود، نوآور می
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های  انسالانی  و انسالان   سالرمایهٔ نقشاله جامع علمی کشالور، بر تربیت ا  ۸در راهبرد کالن    تربیت »سگرمایه انسگانی«: -

های اسالالالمی تأکید شالالده اسالالت و امروزه به وفور از این مفهوم  متناسالالب با ارزش متقی، کارآفرین، خالق و خودباور

انسالانی و  سالرمایهٔ (. در این راهبرد از مفهوم  ۴۸شالود )ی های آموزشالی و تربیتی بهره گرفته میبرای تبیین سالیاسالت

انی  و اکارآفرینی   انسالال سالالرمایهٔ کارآفرینی در کنار مفاهیم اسالالالمی مانند تقوا بهره گرفته شالالده اسالالت. مفاهیم ا

انسالالانی و فرهنس کارآفرینی   سالالرمایهٔ برگرفته از مفهوم انسالالان اقتصالالادی بوده و بار معنایی خاصالالی را همراه دارند. 

کنند و های خود را تنظیم میها با عقالنیت اقتصالالالادی، فعالیتاشالالالاره به الگویی از زندگی دارند که در آن انسالالالان 

نیازهای  تأمین    ثروت در فرایند رقابتی و حسالالابگرانه برای بیشالالینه سالالازی نفع وآنچه در این مسالالیر مهم اسالالت تولید  

گرا در رود و با فرهنس مصالالر سالالود محور و رقابت، محور این فرهنس به شالالمار می –خودمحور اسالالت. منطق هزینه  

فرمالایی بر انسالالالانی بالار معنالایی خالاصالالالی بالا خود دارد و حالاوی تالش برای اکالار   سالالالرمالایالهٔ اسالالالت. بنالابراین    هم تنیالده

وتربیت نوعی ای کردن ابعاد مختلف وجودی اسالالالت. در این تلقی تعلیمخویشالالالتن  و مدیریت بهینه برای سالالالرمایه

وجودی انسالان و کسالب منافع اسالت. این مفهوم ممکن اسالت در برخی ابعاد با  سالرمایهٔ گذاری برای ارتقای سالرمایه

انسالانی تکیه بر  سالرمایهٔ متفاوت اسالت. درحالیکه مفهوم   کامال  انسالان اسالالمی قابل جمع باشالد، ولی بنیاد این دو 

 فلسفة فردگرایانه دارد، در اسالم فردگرایی مورد نقد است.

 بررسی و نقد 

 به اصالالحات اقتصالادی فروکاسالت، بلکه باید آن 
 
عنوان نوعی از عقالنیت سالیاسالی و ها را بهاصالالحات بازارمحور را نباید صالرفا

رود. برای نقد  ترین محورهای آن به شالمار میعنوان یکی از مهمشالناختی نولیبرالیسالم بهایدئولوژیک دانسالت که مبانی انسالان 

ایران نیز بالایالد ابتالدا باله نقالد این عقالنیالت سالالالیالاسالالالی پرداخالت. از پژوهشالالالگران و   اصالالالالحالات بالازارمحور در آموزش عالالی

دانند که به اصالالح سالاختار سالیاسالی و ان آموزش عالی در کشالور ما، اصالالحات بازارمحور را ابزاری خنری میگذار سالیاسالت

اعالث تحول در مالاهیالت  شالالالود، ولی در نگالاه ژر ، این اصالالالالحالات نوعی از اذهنیالت حکومتی  هسالالالتنالد کاله بالاداری منجر می

شالالود. ذهنیت حکومتی اصالالالحات دانشالالگاه، روابط تربیتی جاری در آن و به تبع آن تحول در هویت و روش زندگی افراد می

که در   1های اسالاسالی با الگوی دانشالگاه و دانش در منظر اسالالمی داردشالده چالشبازارمحور و هویت نوین دانشالگاه بازاری

 شود.  ها پرداخته میادامه به آن 

شالالالان ( نولیبرالیسالالالم منجر باله ت ییر در مالاهیالت نهالادهالای تربیتی و فهم افراد از مالاهیالت حرفاله۲۰۱۰باله تعبیر داویس و بالانزل )

بنگاهی و حاکمیت عقالنیت پیوندد، سیر نهادهای تربیتی به سوی الگوی شبهشود. آنچه در ظاهر این ت ییر به وقوع میمی

هایی مانند هایک و بوکانن در تفسالیر ماهیت بازار با هم اختال  زیادی دارند، ولی در رالاقتصالادی در آن اسالت. گرچه نولیب

 
محوری و عقالنیت به عنوان محوری، کرامت، آزاد اندیشالی، کمال آفرینی، اخالقبینی توحیدی، آخرت گرایی، عدالتدر نقشالة جامع علمی حاکمیت جهان   - 1

 (. 10و   9:  1390اند )نقشة جامع علمی کشور، خصایص مهم فضای علمی ذکر شده
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عنوان مکالانیسالالالم و قالاعالدة برتر اجتمالاعی توافق دارنالد و معتقالدنالد کاله بالازار بالایالد الگوی فعالالیالت دیگر نهالادهالای  دفالاع از بالازار باله

 ش عالی و دانشگاه است.  سازی، مربوط به آموزاجتماعی باشد. یکی از محورهای مهم بازاری

توان مدرسالاله و نهادهای تربیتی را به تحولی مسالالتمر واداشالالت و سالالازی میحامیان نولیبرالیسالالم معتقدند که از طریق بازاری

ها، افزایش قدرت جذب منابع مالی، افزایش قدرت انتخاب افراد، پاسالالخگویی پذیری آن حاصالالل این تحول افزایش انعطا 

عنوان یکی از ( باله۲۰۰۲شالالالود. برای مرالال فریالدمن )هالا میعمومی در آن   بودجالهٔ و کالاهش هالدر رفالت    در قبالال نیالازهالای افراد

حامیان نولیبرالیسالالالم معتقد اسالالالت که ورود نهادهای تربیتی به فضالالالای رقابتی بازارمحور باعث کاهش انحصالالالارگرایی دولت  

 سازد.  های سنتی لیبرالیسم فراهم میآرمان   عنوان شود و زمینه را برای تحقق اهدافی مانند فردگرایی و آزادی بهمی

های اول توجه به این نکته ضالالالروری اسالالالت که اصالالالالحات بازارمحور و پدیده  وهلهٔ سالالالازی نهادهای تربیتی در در نقد بازاری

تنیده در آن همانند امدیریت نوین عمومی  و اپاسالالخگویی  بیشالالتر از اینکه دارای بعد اقتصالالادی باشالالند، سالالیاسالالی و درهم

اقتصالادی  ٔه سالازی بیشالتر از اینکه پدید( بر این باور اسالت که ابازاری۲۰۱۱(. فوردی )۲۰۱۱دئولوژیک هسالتند )فوردی،  ای

ای ایدئولوژیک و سالیاسالی اسالت... بیشالتر از اینکه حاوی دغدغة اقتصالادی باشالد، مبتنی بر مهندسالی اجتماعی  باشالد، پدیده

 به بعد اقتصالالادی فروکاسالالت و (. بنابراین برای تحلیل اصالالالحات بازارمحور نباید آن ۲:  ۲۰۱۱اسالالت  )فوردی،  
 
ها را صالالرفا

 سی و اخالقی باشد و رویکرد فوکویی پتانسیل زیادی برای این نوع نقد دارند.  ها باید با توجه به بعد سیابررسی آن 

رود که هد  آن تضالالمین کارایی نهادهای عنوان یکی از ارکان مهم ذهنیت حکومتی بازارمحور به شالالمار میپاسالالخگویی به

دمتی طوالنی دارد، ولی الگویی  ها قها در سالازمان سالود اسالت. لزوم پاسالخگویی درقبال هزینه  -تربیتی از طریق منطق هزینه

بازاری دانسالت که توان الگویی شالبهعنوان پاسالخگویی ترویج یافته اسالت را میبه  ۱۹۸۰ دههٔ که تحت حاکمیت نولیبرالیسالم از 

وپرورش  های اسالالتاندارد و تضالالمین کیفیت در آموزشهای بازارمحور به گسالالترش ارزیابیسالالعی دارد تا از طریق کاربرد روش

محوری اشالاره کرد. در این الگو، بازده و اثربخشالی نگری و نتیجهتوان به کمیگویی، میز نمودهای مهم این پاسالببپردازد. ا

گویی و سالنجش کیفیت دارای فوایدی  شالود. پاسالبروند و کیفیت به زبان کمیت ترجمه میعنوان معیار ارزیابی به شالمار میبه

 زمینالهٔ ط مالالی و اداری را بالاال برده و بالا ایجالاد شالالالفالافیالت بالاعالث کالاهش  تواننالد انضالالالبالابرای نهالادهالای تربیتی هسالالالتنالد و می

 به گویی چنانکه در سالالهای مختلف شالوند. البته پاسالبانحصالارگرایی و انحرا  در زمینه
 
های اخیر رواج یافته را نباید صالرفا

نتالایج و ابعالاد مهمی در بر دارد. سالالالازی دانسالالالت کاله  عنوان بخشالالالی از گفتمالان بالازاریاین بعالد کالاهش داد، بلکاله بالایالد آن را باله

های ایجابی برای  شالود که نمایانگر سالیاسالت  می1( پاسالخگویی بدل به افرهنس بازرسالی۲۰۰۰بنابراین به تعبیر شالور و رایت )

 وپرورش است.  آموزش عرصهٔ گری در کنترل

 
1 - Audit Culture 
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های مختلف گری در عرصالالهلهای ایجابی، روی گرداندن از سالالیاسالالت عدم مداخله و گرایش به کنتراین سالالیاسالالت نتیجهٔ  

که لیبرالیسالم  های مهم در بطن نولیبرالیسالم اسالت. درحالیوپرورش اسالت. این امر یکی از تناقضاجتماعی همچون آموزش

از ابتدا بر پایة مفهوم خودمختاری بنا نهاده شالالده اسالالت و متفکران بزر  لیبرالیسالالم در بیشالالتر موارد مخالف جدی دخالت 

و اجتماع بودند، نولیبرالیسالم به صالورتی غیرمسالتقیم حاوی مجوز دخالت دولت در کنترل و مهندسالی    اقتصالاد عرصالهٔ دولت در 

به نهادی   هادانشالالگاهسالالازی، مدارس و  پنهان اجتماعی اسالالت. بنابراین در فرایند اصالالالحات بازارمحور و از طریق شالالرکتی

شالود، بلکه به سالوی  ، نقش دولت در آن محدود نمیشالود و برخال  ادعای برخی از مدافعان نولیبرالیسالمبازار بدل میشالبه

عنوان ( اتلقی این اصالالالحات ]بازارمحور[ به۲۰۰۳(. به تعبیر بل )۲۰۱۳یابد )آپالتکا، تحول می  1نمیوسالال سز نترننوعی 

هستند. کنترل دولتی را محدود  3هر زیجارتنظیکها است. این اصالحات فرایند  بدفهمی آن  2زداییفرایند و راهبرد تنظیم

شالالالوند... به این ترتیب دولت نوع جدیدی از کنترل نامحسالالالوس را سالالالازند، بلکه باعث ایجاد نوع جدیدی از کنترل مینمی

 (.  ۲۱۷:  ۲۰۰۳: کنترل از راه دور و از طریق ترویج وکنترل خویشتنو  )بل،  کندمیایجاد 

عمال این کنترل بیشالتر از اینکه مبتنی بر قدرت قهری و کارکردهای سالنتی دولت باشالد، متکی بر الگوی ازیسالت قدرت ،   اع

های نوین قدرت و گسالترش الگوی انسالان اقتصالادی و به تبع آن فرهنس کارآفرینی اسالت. کاربردپذیری، ارزشالیابی و فناوری

هایی هسالالتند. در فرایند اصالالالحات بازارمحور از طریق رواج مدیریت نوین عمومی،  وریگویی از نمونه چنین فنانظام پاسالالب

شالوند و برای بقا در این عرصاله مجبور به مطابقت  ای رقابتی میگویی و اتضالمین کیفیت  نهادهای تربیتی وارد عرصالهپاسالب

د قوه قهری، مدارس را مجبور به مطابقت با دائم با امعیارهای ارزیابی اسالالتاندارد  هسالالتند. به این ترتیب دولت بدون کاربر 

 .  کندمیهای بازارهای آزاد ارزش

گرایالاناله نسالالالبالت باله افراد و نهالادهالای وپرورش منجر باله نوعی بالدبینی، نگالاه مکالانیکی و کمیحالاکمیالت فرهنالس پالایش در آموزش

مورد ارزیابی مسالالتمر قرار دارند و   مصالالرفی بودجهٔ و    سالالرمایهٔ شالالود. در این فرهنس افراد به صالالورت مداوم در قبال تربیتی می

های مهمی با فرهنس  مصالرفی اسالت. این فرهنس در سالاحت نظری چالش هزینهٔ  افزودٔه هد  نهایی تضالمین کارایی و ارزش  

جامع علمی کشالور  نقشالهٔ آن اسالت، نه تنها با اصالول مندرج در   نتیجهٔ اسالالمی دارد. اصالالحات بازارمحور و فرهنس پایش که  

( سالالالازگاری ۹:  ۱۳۹۰جامع علمی کشالالالور،   نقشالالالهٔ جوی )محوری، سالالالالمت معنوی و فطرت حقیقتهمانند آزادگی، اخالق

گری دولت، افزایش مشارکت  روند. تولید ثروت و قدرت، کاهش تصدیها به شمار میندارند، بلکه مانعی مهم برای تحقق آن 

آزادی در دانشالگاه و فضالای علمی از اهدا  مهم اصالالحات بازارمحور هسالتند که در خدمات و افزایش فرصالت  تأمین   مردم در

جامع علمی کشالور،    نقشالهٔ ؛  ۴:  ۱۳۹۶ها اشالاره شالده اسالت )قانون برنامٔه شالشالم توسالعه،وپرورش به آن اسالناد پشالتیبان آموزش

 
1 - Invisible regulator  

2 - De-regulation  

3 - Re-regulation  
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 به معنای کاهش نقش دو۱۳و    ۱۲
 
وپرورش و لت در مدیریت آموزش(، ولی همانطور که بیان شالالد اصالالالحات بازارمحور لزوما

 سایر نهادهای اجتماعی نیست. 

یابد و دولت نباید به بینی تحقق میها به تبع هایک معتقدند که رقابت در فضالالالایی غیرقطعی، مبهم و غیرقابل پیشنولیبرال

ینالد تکالاملی رقالابالت و مسالالالاللالة  بهالاناله ایجالاد برابری و عالدالالت در فراینالد این رقالابالت دخالالالت کنالد، چون باله دلیالل نالاخودآگالاه بودن فرا

پیوندد دولتی با بازوان نظارتی دانش ضالالالمنی، دولت کفایت دخالت در چنین اموری را ندارد، ولی در عمل آنچه به وقوع می

پردازد. بنابراین همانطور که هایک معتقد بود، آزادی انتخاب  قدرتمند است که به صورت غیرمستقیم به کنترل از راه دور می

این نظام به صالورت اسالاختاریافته  اسالت، ولی این سالاختار نه از جانب قوانین خودانگیخته و انتزاعی، بلکه از طریق  افراد در 

  افتد.های ایجابی دولت ارزیاب اتفاق میسیاست

گویی و تضالالمین کیفیت منجر به ایجاد جنبشالالی شالالده اسالالت که هد  نهایی آن  امروزه تحت تأثیر گفتمان بازارمحور، پاسالالب

سالود در نظام آموزش عالی اسالت. اسالاس مدیریت -تضالمین ارزش و بازگشالت سالرمایه و همچنین درونی سالاختن منطق هزینه

وپرورش، بر ایجاد نوعی کنترل  عنوان عناصالالر مهم اصالالالحات بازارمحور در آموزشنوین عمومی و جنبش تضالالمین کیفیت به

گویی و ارزیابی  دارس اسالالت. به این ترتیب در فرایند پاسالالبنامحسالالوس از طریق ترویج اکنترل خویشالالتن  در میان مدیران م

هالای  رقالابتی آموزش مجبور باله مطالابقالت بالا شالالالاخص  عرصالالالهٔ منالابع مالالی و بقالا در  تالأمین    برای تضالالالمین کیفیالت، مالدارس برای

توان  را میوپرورش  ها وابسالته به موفقیت در این مسالیر اسالت. در این الگو، نقش دولت در آموزشاسالتاندارد هسالتند و بقای آن 

سالالازی و تنوع بخشالالی به منابع ای با دسالالتان آهنین  تعبیر کرد که از طرفی از طریق اصالالالحاتی مانند خصالالوصالالیبه اسالالایه

شالالود، ولی از طر  دیگر از ای کم رنس میسالالازد و در بعد اقتصالالادی تبدیل به سالالایهمالی رها میتأمین   مالی، خود را از بار

اسالالالتالانالدارد و ترویج مالدیریالت نوین، بالا دسالالالت آهنین خود باله کنترل و تنظیم نهالادهالای  هالایطریق فرهنالس بالازرسالالالی، ارزیالابی

 پردازد. تربیتی می

گویی قهری، مدرساله و دانشالگاه از الگوی ازندان  ( معتقد اسالت که در بطن اصالالحات بازارمحور و با ترویج پاسالب۲۰۰۰امیت )

ام ارائه شالد و هد  آن توانا سالاختن مدیریت زندان برای کنترل  برد. این الگو توسالط بنت  برای مدیریت بهره می1سالراسالربین

های نوین این الگو تبدیل به الگویی برای حکومت شالالده اسالالت و در طی آن دولت از مسالالتمر افراد داخل زندان بود. در دولت

ل در بطن مدیریت پردازد. حاطریق ابزارهای ارزیابی و بازرسالی مسالتمر و با شالعار شالفافیت به کنترل مسالتمر شالهروندان می

شالالود که مدیران ارشالالد با شالالعار های مسالالتمر، مدارس به زندان سالالراسالالربین بدل میگویی و ارزیابینوین و از طریق پاسالالب

 دهند.  شفافیت و تضمین کیفیت به صورت مداوم افراد و مدارس و نهادهای تربیتی را مورد ارزیابی قرار می

 
1- Panopticon  
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مالالی خود و موفقیالت در تضالالالمین کیفیالت مجبور باله مطالابقالت بالا معیالارهالای بیرونی منالابع  تالأمین    در الگوی نوین، مالدیران برای

هالای تجالاری باله مالدارس و شالالالود، کنترل بیرونی دولالت و شالالالرکالتاسالالالت. باله این ترتیالب اسالالالتقالل نهالادهالای تربیتی کمتر می

تأمین   های تجاریشالوند. شالرکتمیوتربیت بدل  ی تعلیمگذارسالیاسالتها به بازیگران اصاللی یابد و آن افزایش می هادانشالگاه

گیرنالد و در مقالابالل، از مالدرسالالاله و دانشالالالگالاه انتظالار دارنالد تالا در قبالال وپرورش را بر عهالده میبخش مهمی از منالابع مالالی آموزش

( معتقدند که در این فضالای ۲۰۰۵ها فراهم سالازد. السالن و پیترز )منابع مالی خدمات و کاالهای قابل خرید و فروش برای آن 

(  ۲۰۰۰گویی و انتقاد مهم باشالالند، تبلیغ و فروش کاالها اهمیت دارند. آرونوویتز و ژیرو )محور بیشالالتر از این که حقیقتبازار

ممکن اسالالالت باله تحریف نتالایج و یالا حالداقالل تالاخیر در ارائالة   هالاپژوهشهالای تجالاری در  نیز بر این بالاورنالد کاله دخالالالت شالالالرکالت

ناپذیری را برای تواند خطرات جبران لوم زیسالالالتی و پزشالالالکی این امر میع  زمینهٔ های علمی سالالالودمند منجر شالالالود. در یافته

 سالمت و امنیت جسمی و روانی افراد ایجاد کند. 

عنوان ذهنیت حکومتی، حاوی نوعی اروابط نابرابر قدرت  در نهادهای تربیتی اسالالت  به این ترتیب اصالالالحات بازارمحور به

های  گویی، تضالمین کیفیت، اعتباربخشالی و ارزیابینوین قدرت همانند پاسالب های( و از طریق فناوری۲۰۰۵)السالن و پیترز، 

بانی اسالتاندارد زمینه را برای تنظیم و کنترل دانشالگاه به روشالی غیرمحسالوس را فراهم سالازد. در این الگو، دولت بدل به دیده

تربیت دارد. به این ترتیب بازوی وشالود که تحت لوای شالعارهایی مانند شالفافیت و تضالمین کیفیت، سالعی در کنترل تعلیممی

ها را به کنترل و شالالود و به جای کنترل مسالالتقیم، آن های نوین قدرت گسالالترده مینظارتی و ارزیابانة دولت از طریق فناوری

دارد. این فرهنس بازرسالالی نه تنها فضالالای اداری و مدیریتی ها و معیارهای اسالالتاندارد وا میپایش خویشالالتن بر اسالالاس ارزش

و فضالایی مبهم و غیرقطعی از رقابت و ارزیابی مسالتمر را   کندمیشالود، بلکه در فرایند زندگی تربیتی نیز رسالود یگسالترده م

 .  کندمیایجاد 

گری دولالت ارزیالاب بالا عقالایالد هالایالک در بالاب کالارکرد بالازار، نقش مهمی در مصالالالون سالالالاختن گری و تنظیمدر هم آمیختن کنترل

(، کارکرد کلی بازار فرایندی ناخودآگاه اسالالت و شالالناخت و کنترل آن ممکن نیسالالت.  ۱۹۴۴این فرایند دارد. در تعبیر هایک )

نیازها اسالت که برگرفته از دانش عملی و پراکنده  تأمین    های فردی با هد آنچه در این میان مهم و قابل درک اسالت، فعالیت

واقعیت سالازگاری ندارد. بنابراین در این الگو، بازار کارکرد بازار با  زمینهٔ ریزی در اسالت. هرگونه ادعا مبنی بر شالناخت و برنامه

به سالان دسالت نامرئی اسالمیت مکانیسالمی پنهان و دور از دسالترس نقد و عقالنیت خواهد بود. این تلقی از بازار و نقش انسالان  

 سازد.ها را مشکل میشود و نقد آن ای از مصونیت برای اصالحات بازارمحور میدر آن، منجر به ایجاد هاله

ناپذی از آن هسالتند، حاوی نوعی بنابراین ذهنیت حکومتی نولیبرالیسالم و فرهنس پایش و بازرسالی مداوم که بخشالی جدایی

یابند که تحت تأثیر  های منفعل پرورش مینگاه ابزاری و بدبین نسالالالبت به افراد هسالالالتند. در اثر چنین نظام تربیتی، انسالالالان 

داری آکادمیک تطبیق های رقابتی سالرمایهبه صالورت مداوم خود را با نظام ارزشهای نوین قدرت  کنترل از راه دور و فناوری

وپرورش  (. این نوع تربیت، چالش اسالالاسالالی با اهدافی مندرج در اسالالناد پشالالتیبان آموزش۲۰۰۷دهند )داویس و بانزل، می
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دارد. در این اسالالالنالاد (  ۱۳:  ۱۳۹۰جالامع علمی کشالالالور،    نقشالالالهٔ محوری و کرامالت انسالالالانی )ایران مرالل آزادانالدیشالالالی، اخالق

تقاضالا و دولت ارزیاب مورد تأکید قرار گرفته اسالت -همنشالینی نظام اسالتاندارد ارزیابی مبتنی بر شالفافیت و رونق بازار عرضاله

جامع علمی کشور به صورت واضن مورد اشاره قرار گرفته  نقشهٔ (. دولت ارزیاب که در ۲۷:  ۱۳۹۰جامع علمی کشور،   نقشهٔ )

گری و های نوین حکومتی، کنترلگیری از روش(، به شالالالیوة نوین و با بهره۲۶:  ۱۳۹۰می کشالالالور،  جامع عل  نقشالالالهٔ اسالالالت )

دهالد و در این فضالالالالا کرامالت و هالای تربیتی و حتی زنالدگی افراد گسالالالترش میگری خود را در ابعالاد مختلف فراینالدتنظیم

نخیتی با اهدا  مندرج در اسالالالناد پشالالالتیبان گر و ارزیاب سالالالگیرد. این دولت تنظیمآزاداندیشالالالی افراد مورد تهدید قرار می

 ها اشاره شد، ندارد.  آموزش عالی که به برخی از آن 

نولیبرالیسالم تعبیر شالد، عالوه بر نقدهای  وپرورش ایران که از آن به نوعی شالبهسالازی و اصالالحات بازارمحور در آموزشتجاری

هالای و باله علالت پیونالد تفکر بالازارمحور بالا برخی پالدیالده  بوده  فردمنحصالالالربالههالا  هالایی اسالالالت کاله برخی از آن فوق، دچالار چالالش

سالازی اصالالحات بازارمحور تأکید زیادی شالده فرهنگی هسالتند. همانطور که گفته شالد، در اسالناد پشالتیبان بر بعد شالرکتی

وپرورش عمومی و عالی، سالالازی در آموزشاسالالت. به عبارت دیگر در این اسالالناد هد  عمدة اصالالالحات بازارمحور و تجاری

پذیری و زایش تعامل نهادهای تربیتی با صالالنعت، سالالیر به سالالوی الگوی بنگاهی، متنوع سالالازی منابع مالی، افزایش رقابتاف

( ۴: مادٔه ۱۳۹۶مالی اسالت. در برنامٔه شالشالم توسالعه )قانون برنامٔه شالشالم توسالعه،  تأمین  افزایش نقش بخش خصالوصالی در

شالوند، منع شالده اسالت و تر انجام میهایی که با مشالارکت و رقابت بخش خصالوصالی به صالورتی بهتر و کم هزینهدولت از فعالیت

 وپرورش تأکید شده است.  بر گسترش نقش بخش غیردولتی در نهادهای دولتی از جمله آموزش

وپرورش اسالت، ولی  کاهش نقش دولت در آموزش سالازی گامی در مسالیر تمرکززدایی ورسالد که شالرکتیاول به نظر می  هٔ در وهل

همالانطور کاله بیالان شالالالد، این تلقی لزومالا درسالالالت نیسالالالت. در فراینالد اصالالالالحالات بالازارمحور گسالالالترش تضالالالمین کیفیالت،  

گویی، نقش غیرمسالتقیم دولت را در کنترل و تنظیم نهادهای تربیتی تقویت برای سالنجش پاسالب اسالتانداردسالازی و ارزیابی

دهد و نهادهای تربیتی در فرایند مالی در حد سالایه کاهش میتأمین   دیگر دولت از طرفی نقش خود را در. به عبارت کندمی

زنی با صالنعت و نهادهای دیگر بپردازند، از گرا شالوند و به تعامل و چانهمنابع مالی برون تأمین   شالوند تا برایرقابتی مجبور می

سازد و چنگال آهنین دولت را برای کنترل غیرمستقیم برای دولت فراهم میهای استاندارد ابزاری طر  دیگر فرایند ارزیابی

توان نتیجه گرفت که آنچه از اصالالحات بازارمحور در این اسالناد مورد توجه دهد. بنابراین میبر نهادهای تربیتی گسالترش می

 مالی آموزش و واداشتن مدارس به درآمدزایی است.  تأمین   است، کاهش نقش دولت در

ته باید اذعان کرد که در میدان عمل، کشالالور ما ارزیابی و تضالالمین کیفیت چندان که باید مورد توجه قرار نگرفته اسالالت و الب

های ضالالالعیفی بر غیردولتی، کمیت بر کیفیت تفوق یافته اسالالالت و کنترل هادانشالالالگاهامروزه به خصالالالوی در میان مدارس و 

بع مالی آموزش بیشالالتر از اینکه از طریق گسالالترش ارتباط با صالالنعت سالالازی مناهای اخیر متنوعکیفیت وجود دارد. در سالالال
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  مؤسالالسالالات گیرد. گسالالترش بی رویة و نهادهای غیرانتفاعی صالالورت می  مؤسالالسالالاتصالالورت گرفته باشالالد، از طریق افزایش  

 افتد که کیفیت آموزشی این مراکز همواره مورد سؤال بوده است.  وپرورش درحالی اتفاق میغیرانتفاعی آموزش

 ع  مناب

زعل مزتربیتشزرانشالالگم ز مرا زاه او(. تأملی بر روابط فرهنس، بازار و دانشالالگاه، ۱۳۹۱باقری، خسالالرو. ) ،  ۲:  ۱۹،  یجلهش

۲۲-۷ 

جالان نولیبرالیسالالالم در کالالبالد آموزش عالالی ایران: نقالدی بر نگرش کالاالیی باله دانش و  بی(. شالالالبن۱۳۹۴بالاقری، خسالالالرو. )

زتعلیکگفتمان یادگیری. چکیده مقاله چا  شالده در:   (  ۱۳۹۴) تربیتز کیاةزیقمالوز الشالمینزهممی زانجمنزفلسالتهش

 دانشگاه شهید بهشتی تهران.

 . پایگاه اطالع رسانی برنامٔه ششم توسعه.  شکزت سعهزقمن  زبرنمیه(.  ۱۳۹۶کشور. ) بودجهٔ سازمان برنامه و  

https://plan6.mporg.ir 

 جامع علمی کشور )کمیتة آموزش( نقشهٔ (. اسناد پشتیبان ۱۳۸۵شورای عالی انقالب فرهنگی. )

http://www.iranculture.org/fa/default.aspx?current=viewDoc&currentID=967 

  Http://Sccr.irسایت: ممیعزعلمشز ش  اززززنقشهشزسناز(.  ۱۳۸۹)شورای عالی انقالب فرهنگی.  

. )ترجمٔه حسالین بشالیریه(. تهران:  ییشاللزف   زفراسال  زسالملتم هرایشز زهرین تین(.  ۱۳۹۲دریفوس، هربرت و رابینو، پل. )

 انتشارات نی.  

ا زفصاللنمیهزیفم عموزییم ز  التهشالناختی نظریة انتخاب عمومی.  (. بازسالازی روش۱۳۹۱پرسالت، فائز و سالاعی، علی. )دین

 .۸۷-۱۰۹(،  ۲)۴ر زعل مزانسمنش،زز

(. تحلیل ۱۳۹۳اللهی، احمد؛ یمنی، محمد؛ صالالباغیان، زهرا؛ فراسالالتخواه، مقصالالود؛ قاضالالی طباطبایی، محمود. )فتن

  فصالاللنمیهزانجمنزشی و زعم ش،زهای حکمرانی آموزش عالی،  های پنج گانه توسالالعه ایران با توجه به مقولهمحتوای برنامه

۶  (۴  ،)۸۳-  ۴۷  . 

. )ترجمة رضالا نجف زاده(.  ۱۹۷۹-۱۹۷۸ت  ازویسالتزسالیمسالت:زر سزهتتم هم ز لژ زر زفرانم،زز(.  ۱۳۹۴فوکو، میشالل. )

 تهران: نشر نی.

http://sccr.ir/
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وتربیالت و کالارآفرین (. تعلیم۱۳۹۷ه؛ بالاقری، خسالالالرو؛ تلخالابی، محمود؛ میرزامحمالدی، محمالد حسالالالن. )محمالدی، حمالدالال

پژ ه زنمیهزیبمنشزرقابتی؛ تأملی بر تحول مفهوم انسالان اقتصالادی از مکتب تربیتی لیبرالیسالم کالسالیک تا نولیبرالیسالم.  

   ۱۴۲-۱۲۳(:  ۸)۲  تربیتاتعلیک

زسالمو زر زنظممزشی و زعم شزایرا زبرزاسالمسزنقازیبمنشهم زاسالمسالشزتجم   م  زبر سالشزز(.  ۱۳۹۷محمدی، حمداله )
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ها و فرآیندهای آموزشگگگی و آموزان  و صگگگدا)ها(ی آنان در بهبود و اصگگگالح برنامهبازاندیشگگگی و بازپژوهی نقش دانش

 پرورشی

 1امین ایزدپناه

آموزان  در اصالح روندهای جاری خرد و کالن  هد  از این مقاله برررسی نقش و کارکردی است که صداهای کودکان و دانش

های آموزشالی به فراخور نیازها و شالرایط مختلف ناگزیر از ت ییر و اصالالح هسالتند اما وپرورش دارند. اگرچه نظامنظام آموزش

 ها در این بازنگری
 
مبتنی شالود.  بان اصاللی نظام آموزشالی، یعنی کودکان و نوجوانان نادیده گرفته میصالداهای مخاط معموال

هایی که در حوزه مطالعات کودکی در جلب توجه به اهمیت صالالدا و دیدگاه کودکان و بر این واقعیت و بررسالالی پیشالالینه بحث

آموزان  را در امور  کان و دانشچرا صداهای کود -۱آموزان  مطرح شده است دو پرسش اساسی این پژوهش عبارتند از:  دانش

آموزان  را از حاشالیه خارج توان صالدا)ها(ی کودکان و دانش. چگونه می۲آموزشالی و تربیتی باید جدی گرفت و معتبر شالمرد   

هالا باله مشالالالارکالت گرفالت  این پژوهش از نظر هالا را در فرآینالدهالای خرد و کالن آموزشالالالی، بالا هالد  اصالالالالح این برنالامالهکرد و آن 

های  گری فلسالالفی انتقادی اسالالت که از جمله اهدافش فهم و بهبود عمل تربیتی و تدارک گزینهنوعی کاوششالالناسالالی  روش

های های اصاللی این پژوهش، یعنی جهانشالمولی و فراگیری حقوق کودکان در کنار تکرر و تنوع شالکلبدیل اسالت. بنابر یافته

انه واقعی و تحولی به سرا  این صداها برویم. انجام این گر کودکی و صداهای آنان، ضروری است برای انجام اقدامات اصالح

پذیر است چرا که دانشی بدیع  ی مشارکتی با کودکان )پژوهش با کودکان( امکان هاپژوهشاین کار از راه دیالو  با کودکان و  

 دهد.  شان به ما میآموزان  دربارٔه آنان و زندگیو دسته اول از کودکان و دانش

 آموزان، پژوهش با کودکان، مطالعات کودکیوپرورش، صدای دانشاصالحات آموزشی، آموزشواژگان کلیدی:  

 مقدمه و بیان مسئله  -۱

های آموزشالالالی به دالیل مختلف ناگزیرند هر از گاه دسالالالت به بازنگری و اصالالالالح رویکردها و راهبردهای خود بزنند. این نظام

 گیرند و  ها به تناسالالالب ت ییرات اجتماعی، اقتصالالالادی، فرهنگی و سالالالیاسالالالی صالالالورت میاقدام
 
برای همگام شالالالدن با  معموال

گویی به نیازهای آنی و آتی جامعه یا به دلیل ت ییر  در آینده، پاسالالبها  سالالازی برای پیشالالرفتهای بشالالری یا زمینهپیشالالرفت

المللی  هالای بینهالا باله معالاهالدههالا، پیوسالالالتن دولالتهالا و حکومالتهالای سالالالیالاسالالالی و ایالدئولوژیالک در پی ت ییر دولالتگیریجهالت

 گیرند. اما یک چیز  آور و مانند آن در دسالتور کار قرار میالزام
 
شالود و آن شالنیدن یا فراموش می  هاگیریدر این تصالمیم  معموال

طور مسالتقیم بر زندگی آنان در ها بهآموز انی هسالتند که بنا اسالت این تصالمیمپوش سالپردن به صالدای خود کودکان و دانش

حال و آینده تاثیرگذار باشالند؛ صالدای کودکان و نوجوانانی که داعیه اصالالح به نفع آنان را داریم در این فرآیندهای اصالالحی 

 رود.  شمار میغایب بزر  به  یا تحولی

 
 amin423@yahoo.com، استادیار بخش مبانی تعلیم و تربیت دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز  1

mailto:amin423@yahoo.com
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وتربیت و نقد این واقعیت که دیدگاه کودکان در آموزان  در فرآیند تعلیمپیشالینه مطرح شالدن اهمیت صالدای کودکان و دانش 

( از این سالالالخن گفالت کاله صالالالدای ۵،  ۱۹۹۱) 1گردد. برای نموناله کوزولمیالدی برمی  ۹۰هالا غالایالب اسالالالت باله دهاله این جریالان 

 3و فاین  2های آموزشالی م فول مانده اسالت. ویزوپرورش و اصالالحهای مربوط به آموزشوزان  در همه بحثآمکودکان و دانش

گیری آموزشالالی و فرهنگی  هایشالالان نادیده گرفته شالالده و از مراکز تصالالمیم( همه کودکان و نوجوانانی را که دیدگاه۲،  ۱۹۹۳)

( معتقد اسالالت راهبردهای ۱۹۹۴)  4صالالالح آموزشالالی نیز لوینخوانند. در بحث ااند به سالالخن گفتن فرامیجامعه رانده شالالده

آموزان  را افرادی توانا بدانند، روی دانش و عالقمندی آنان گرانه به شالرطی نویدبخش هسالتند که این راهبردها دانشاصالالح

 های یادگیری شرکت دهند.  گذاری کنند و آنان را در تعیین اهدا  آموزشی و روشسرمایه

آموزان  در فضاهای ( به صالراحت از وضعیت نابرابر و نامتعادل میان بزرگساالن و کودکان/دانشb۲۰۰۴و    a۲۰۰۴فیلدینس ) 

اندرکاران آموزش  آموزان  و دسالتگوید. از نگاه او هیو فضالایی، واقعی یا اسالتعاری، سالرا  نداریم که دانشآموزشالی سالخن می

دار درک و فهم  طور مشالالالترک عهالدهوشالالالونالد و همچون دو یالار حقیقی بالهدر آن فضالالالا بالا یکالدیگر را در حالالتی برابر بالا هم روبر 

آموزان  هرچقدر هم پیگیر و متعهد به صالدای (. او همچنین معتقد اسالت ادانشa۲۰۰۴  :۳۰۹کارهایشالان شالوند )فیلدینس،  

های خواسالتهد که دلای از شالرایط سالاختاری و فرهنگی فراهم آیتوانند مراد خود را بیابند مگر آنکه مجموعهخود باشالند نمی

(. به این ترتیب ت ییر به سالالمت تعادل میان این دو گروه عزم جدی  b۲۰۰۴  :۲۰۲آنان را جامه واقعیت بپوشالالاند )فیلدینس،  

آموزان  ت ییر نیابد این شالرایط  طلبد و تا تصالورات پیشالین ما در مورد ماهیت و اهمیت صالدای کودکان و دانشبزرگسالاالن را می

 خواهد یافت.  ناعادالنه ادامه 

( که ۱۳۹۲از جمله باقری )-های اصالالالحی در ایران اشالالاراتی رفته اسالالت  صالالدایی در برنامهگویی و تکاگرچه به تک

 ها را آفرین ، این تصالمیمهای کالن آموزشالی زیر عنوان اتحولضالمن نقد تصالمیم
 
محصالول سالوگیری و نظرات گروهی   معموال

آموزان  اما پرداختن به موضالوع صالدای کودکان و دانش  -شالناسالی موجود کشالورداند و نه همٔه توان تخصالصالی و کار خای می

رسالالالدصالالالدا)هالا(ی کودکالان و نظر میگران یالافتاله اسالالالت. همچنین بالهوتربیالت اقبالال چنالدانی از سالالالوی پژوهشدر حوزه تعلیم

 وپرورش نیز هنوز چندان مطرح نیست.ها و راهبردهای تحولی نظام آموزشآموزان  در برنامهدانش

وتربیت کودکان را هایی که در طول تاریب تعلیمام ضالمن بررسالی کوتاه دیدگاهنابر این مقدمه، در این مقاله کوشالیدهب

ها نیز پرداخته و اند، به معرفی اجمالی نقد این دیدگاهکم گرفتهویژه از جنبه عقالنی دسالالالتفرودسالالالت انگاشالالالته و آنان را به

آموزان  در پیوند با مسالائل مربوط به خودشالان تشالرین کنم. مقام یادگیرندگان و دانشجایگاه و اعتبار صالداهای کودکان را در  

 
1. Kozol 

2 Weis 

3 Fine 

4 Levin 
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تواند در بهبود و هد  دیگر این نوشالالتار تشالالرین چگونگی دسالالتیابی به راهی اسالالت که به مدد آن صالالدا)ها(ی کودکان می

. چرا صالداهای ۱ین جسالتار عبارتند از،  وتربیتی مرتبط با آنان وارد شالود. بنابراین دو پرسالش اصاللی ااصالالح فرآیندهای تعلیم

توان صالدا)ها(ی کودکان  . چگونه می۲آموزان  را در امور آموزشالی و تربیتی باید جدی گرفت و معتبر شالمرد  کودکان و دانش

ارکت ها به مشالها را در فرآیندهای خرد و کالن آموزشالی، با هد  اصالالح این برنامهآموزان  را از حاشالیه خارج کرد و آن و دانش

 گرفت  

ارزش شالمردن  سالاز نادیده گرفتن و کمهایی که زمینهنخسالت ضالمن مرور انتقادی برخی دیدگاه  برای پاسالب به پرسالش

های ام زمینههای این طرز تلقی از کودک را نیز مطرح نموده و کوشالالیدهاند، جایگزینصالالداهای کودکان در گذشالالته شالالده

را مطرح کنم. برای پاسالب به پرسالش دوم نیز با هد  ایجاد فرصالت بازنمایی  نظری مختلف اعتباربخشالی به صالداهای کودکان 

کوشالم روشالن سالازم وپرورش، ضالمن در نظر داشالتن مالحظاتی نظری، میآموزان  در حوزه آموزشصالداهای کودکان و دانش

 تواند در اصالح رویکردهای فعلی آموزشی و پرورشی شنیده شود.  این صدا)ها( چرا و چگونه می

بر  )گری فلسفی انتقادی را در پیش گرفتهین نوشتار روش کاوشدر ا
ُ
گری ( هد  نهایی کاوش۱۹۸۲ام. بنابر نظر ا

(. بهبود بخشالالالیالدن عمالل تربیالت در نتیجاله  ۷۳:  ۱۳۹۴فلسالالالفی انتقالادی بهبود عمالل تربیتی اسالالالت )باله نقالل از هالاگرسالالالون،  

ها  های ضمنی یافتهکم بحری دربارٔه داللتیا دست  هاییگری توصیهگری فلسفی انتقادی مستلزم آن است که کاوشکاوش

دار رسالالت  (. همچنین کاوشالگری فلسالفی انتقادی عهده۷۳:  ۱۳۹۴را به منظور بهبود عمل در بر داشالته باشالد )هاگرسالون،  

 (.  ۷۴های بدیل است )همان، سازی، باالبردن فهم و درک و تدارک گزینهزدایی، شفا ابهام

 بحث  -۲

 تقاب  رویکردها در نگاه به کودک و دوران کودکی    -۲-۱

های کودکان در این دوره در طول تاریب اندیشالاله فراز و فرودهای بسالالیاری  های کودک و کودکی و توانمندیدرک ما از مفهوم

. برخی گیردهالای بالدبینالاناله تالا خوشالالالبینالاناله یالا حتی رمالانتیالک باله کودکالان و مالاهیالت آنالان را دربرمیداشالالالتاله و طیفی از نگالاه

نگرنالد. امالا هالای خالای دوران کودکی میهالا و ویژگیبینالاناله و بر اسالالالاس توانمنالدیهالای نو نیز کودکالان را بالا دیالدی واقعدیالدگالاه

هایی را در این بخش، نخسالت دیدگاه  -یعنی صالدا)ها(ی کودکان -برای سالادگی بحث و در پیوند با مبحث اصاللی این نوشالتار  

پنداری  های جایگزین که فرودستپندارد و سپس به دیدگاهقایسه با بزرگسال فرودست میگذرانم که کودک را در ماز نظر می

 کنم.  اند مطرح میکودکان را به نقد کشیده

 نگر به صداهای کودکانمرور انتقادی رویکرد فرودست  -۲-۱-۱

مراتبی قرار   شدند و در سلسلهشناسیع فلسفه، همٔه موجودات به جز جمادات دارای روح شمرده میانسان -در سنت تاریخی

گرفتند که به ترتیب نبات، حیوان و انسالالالان اعضالالالای آن بودند. بنابراین دیدگاه، تفاوت انسالالالان و برتری او به مدد خرد به می

شالدند که با گذشالت زمان و رشالد عقلی به مرتبٔه ای میان انسالان و حیوان شالمرده میآمد و در این میان کودکان گونهدسالت می
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نیسالالت، برخی از ایشالالان    رسالالیدند. برای نمونه، افالطون معتقد بود در کودکان توازنی بین عقل و اراده و شالالهوتانسالالانی می

(.  ۲۵۲:  ۱۳۳۵قل شالالوند )افالطون،  شالالان نیز زمانی دراز الزم اسالالت تا دارای عشالالوند و در بسالالیاریهرگز صالالاحب عقل نمی

،  1کرد )لنگونددانسالالالت و سالالالنالت آگوسالالالتین کودک را حیوان کوچک خطالاب میارسالالالطو نیز کودک را در زمرٔه حیوانات می

صالالوری اسالالت و یکی  ها یکی علتشالالود. دو مورد از آن (. در سالالنت ارسالالطویی برای هر چیز چهار علت ذکر می۱۵۲:  ۲۰۰۱

هرگاه علت صوری به   .ارکرد هر موجود اسالت و علت صوری عبارت است از ساختار آن موجودعلت غایی. علت غایی معر  ک

شود. از این نظر کودکان چون هنوز ساختاری در حال  کمال برسد زمینه کمال علت غایی یا همان عملکرد موجود فراهم می

ازلی بود و باید هرچه زودتر بزر     رشالالد دارند کارکردشالالان نیز به کمال نرسالالیده اسالالت. در قرون وسالالطی کودک مظهر گناه

آوردنالد و کودکالان را حسالالالاب نمیای متمالایز در چرخاله زنالدگی بالهشالالالد. همچنین تالا پیش از قرن هفالدهم کودکی را مقولالهمی

 (.  ۲۲۷:  ۲۰۱۴بلین،  دانستند )مکمی  3انتظارانع بزرگسالی یا اچشم 2ابزرگساالن رشدنیافته 

عقالنی هسالتند منحصالر به فلسالفٔه باسالتان، قرون وسالطی یا دورٔه مدرن  غیرعقالنی یا پیشکه کودکان موجوداتی  این

کم آمد نیز کودکان را دسالتکه برای بخش زیادی از قرن بیسالتم نیروی مساللط به حسالاب می  4گراشالناسالی رشالدنیسالت. روان 

شالالناسالالی کودکان  در این نوع روان اسالالت. های کودکان اکنون زیر پرسالالش رفتهمیگیرد و به دلیل کوچک شالالمردن توانمندی

( 5سالالالگی )مرحلٔه عملیات صالالوری  ۱۲تا   ۹کنند و از جمله تا دورٔه سالالنی مراحلی شالالبیه به هم را در جریان رشالالد طی می

(  ۱۹۹۱) 6کال( و مک۱۹۸۴توانایی شالناختی کافی برای تفکر انتزاعی ندارند. چنین نگرشالی از سالوی کسالانی چون متیوز )

( نیز در نقد این ۲۰۰۹) 7است. کسیدی اند مورد تردید قرار گرفتهدست آوردهعینی که از کار با کودکان بهبا توجه به شواهد  

، شالالناسالالی اکل مفهوم بلو  مرحله به مرحلهگوید این نوع روان ای به رشالالد کودکان میشالالناسالالی و نگاه مرحلهمکتب روان 

هالا از نخسالالالتین  کاله انسالالالان سالالالازد. حالال آن دارنالد را مردود می  عنوان کسالالالانی کاله نیروی خردورزیپالذیرش کودکالان نالابالالغ باله

اسالت که فرد به توانایی  هامهارتگیری از همین بهره آورانی توانا و کاردان هسالتند و به واسالطههای عمرشالان اسالتداللسالال

های  قد نظریه( نیز با ن۲۰۰۸(. متیوز )۱۶۳،  ۲۰۰۹یابد  )کسالالالیدی، آوری، تأمل و تحلیل دسالالالت میبیشالالالتر در اسالالالتدالل

 
1. Langewand 

2 Undeveloped adults 

3 Adults-in-waiting 

4. Developmental psychology  

5. Formal operational stage 

6. McCall 

7. Cassidy 
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از کودکی دارند. در این نوع   1ها ادرکی نقصالانی ای رشالد که بر مراحل ثابت رشالد تأکید دارند معتقد اسالت این نظریهپیاژه

 هایی است که بزرگساالن بهنجار دارا هستند.  نگاه کودک فاقد ظرفیت

های بزرگسالاالن به کودکان وجود دارد و  محور در غالب نگاه( این برداشالت نقصالان ۲۰۱۸)  3و مولین  2به عقیده متیوز

شالناختی کاملی اسالت که شالناختی و روان شالان رسالاندن کودک به آن سالاختار یا صالورت زیسالتکنند وظیفهبزرگسالاالن تصالورمی

های تربیتی  ( در بررسالی تاریب اندیشاله۱۳۸۹برای انجام کارکردهای یک انسالان بالغ کامل بهنجار ضالروری اسالت. خسالرونژاد )

داند که مبتنی بر وتربیت میگرایانه در امر تعلیمهای آرمان کسالانی چون افالطون و اسالکینر را از جملٔه این تالش  هایتالش

گرایانه رویکردهایی سالالازی همٔه افراد جامعه و سالالرکوب دگراندیشالالی و نوآوری اسالالت. از نظر وی رویکردهای آرمان شالالکلهم

سالازند و به عبارتی  های گذشالته میهای نساللسالل تازه را ابزار تحقق آرمان ترین حالت نگرا هسالتند که در خوشالبینانهگذشالته

 (.  ۱۰۰:  ۱۳۸۹در کار تحمیل گذشته بر آینده هستند )خسرونژاد،  

شالالود. از جمله باقری دیدگاه نقصالالان محور به کودک در نگاه برخی اندیشالالمندان تربیتی معاصالالر ایرانی نیز دیده می

رسد  ر پرتو بزرگسالی و اعتقاد به اینکه ماهیت نهایی آدمی در عرصه بلو  به ظهور می( ضمن تعریف مفهوم کودکی د۱۳۹۱)

هایی در پیروی از این دیدگاه مبتنی بر نقصالالان در کودکان شالالده اسالالت. برای نمونه سالالاز بحث( زمینه۲۲۰:  ۱۳۹۱)باقری، 

کنند اکودکی را مفهومی وابسالته تأکید می( با مقایساله کودک پیش از بلو  و پس از آن بر نقصالان  ۱۳۹۵سالجادیه و آزادمنش )

کننالد. از منظر ایشالالالان اکودکی باله منزلاله یکی از ( تعریف می۱۳۴:  ۱۳۹۵باله بزرگسالالالالی و ذیالل آن  )سالالالجالادیاله و آزادمنش،  

های شالناختی حاکم در آن و عدم حضالور اراده شالود که به دلیل محدودیتراهی دسالتیابی به بلو  نگریسالته میهای بینمنزل

دلیل فقدان  (. در این دیدگاه کودک به۱۳۵-۱۳۴در آن نسالالبت به دوران بلو  از رشالالد و جامعیت برخوردار نیسالالت  )همان،  

 تربیالتاراده فالاقالد عمالل اسالالالت و چون چیزی باله
َ
نالاپالذیر اسالالالت )همالان(. از آن  عنوان عمالل برای مبالادلاله بالا مربی نالدارد اسالالالاسالالالا

شالود و منطبق با آن حتی باالتر بودن توان  انگیزتر اسالتنتاجی اسالت که پس از مقایساله کودک با بزرگسالال حاصالل میشالگفت

لط وی بر عالم اسالت  )همان(. به عبارتی حتی این وییگی کودک نیز نوعی نقصان و پردازی در کودک امعلول عدم تسالخیال

اش نسالالبت به قطب فرادسالالت خود بدین ترتیب مفهوم کودکی همه معنای خود را در فرودسالالتی  4رود.شالالمار میاختالل به

 بازد.گرای ما رنس میگری یا عاملیت او در نگاه بزرگسالیابد و کنشیعنی مفهوم بزرگسالی می

 
1 Deficit conception 

2 Matthews  

3 Mullin 

 بسالالتهتوان قوه خیال کودک و توانایی او در خارج از چهارچوب اندیشالالیدن او را به دل. این در حالی اسالالت که می4
َ
بندی  یل آغشالالته نشالالدن ذهن او به دنیای غالبا

طلب  سالاز و پیروینخوردگی ذهن کودک به دلیل ناآشالنایی کنونی او با قواعد همرنساندیشالند. این دسالتای دانسالت که بیشالتر بزرگسالاالن در حد و مرز آن میشالده

 شمار آورد.  چه بسا بتوان آن را نقطه قوت بهکم گرفتن کودک دانست و توان ابزاری برای دستاجتماع پیرامون او را نمی
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دهد با تعریف  رسالالد نابرابری و نامتوازن بودن رابطه قدرت میان کودک و بزرگسالالال، به بزرگسالالاالن اجازه مینظر میبه

ها و احسالاسالات کودکان مسالیر بزر  شالدن را بر اسالاس نگاه خود ای از معیارها و اسالتانداردها و نادیده گرفتن کنشمجموعه

 گری معتقد است:  و کنش  2محور ما از اشایستگی ضمن نقد تعریف بزرگسال(  ۱۹۹۴) 1تعریف کنند. اما کیوورترا 

ها فعال نیسالالالتند، مسالالالالله اینجا اسالالالت که آنان تفاوت نوع برخورد با کودکان به این دلیل نیسالالالت که آن 

عبارتی در جهان بزرگساالن، عمل کودکان  روند فعال نیستند. بهشمار میای که بزرگساالن فعال بهگونهبه

شالالالود چون مفهوم شالالالایسالالالتگی در ارتباط با عمل بزرگسالالالاالن تعریف  رسالالالمیت شالالالناخته نمیندان بهچ

کنند )کیوورترا ، شود... چون این بزرگساالن هستند که از موقعیت برتر خود شایستگی را تعریف میمی

 (.  ۱۷۵:  ۲۰۰۷، به نقل از کسیدی،  ۴:  ۱۹۹۴

سالالان صالالدا و دیدگاه خود و بدین  کندمیعنوان ادیگریع  در نسالالبت با اخود  تعریف  گرا کودک را بهسالالالنگاه بزر 

ماند. اما این رویکرد ایراد دیگری نیز دارد و آن تصور و تعریف نادرست از بزرگسالی  ها م فول میپردازیکودکان در این مفهوم

های بزرگسالاالن اسالت و به همان مقدار  این اختراع بزرگسالاالن، بازتاب نیازها و ترس  ( اکودکی،۱۹۷۹)  3والتر گفتهاسالت. به

اند، های فرهنگی بزرگسالالاالن شالالکوه یافتهفردهم نشالالان از غیاب بزرگسالالالی دارد. در طول تاریب، کودکان بسالالته به پیش

( نیز این ۱۳۸۷)  5(. رادریک مگیلیس۳۶:  ۲۰۰۱، 4به نقل از گیتینز  ۱۹۷۹اند  )والتر، یا تحقیر شالالده گرفته شالالده نادیده

دهد و ریشالالٔه آن را آرزوی ما برای کنترل و مهار دیگری از راه کاوی لکان توضالالین میگیری از روان تمایل بزرگسالالاالن را با بهره

نی آن دانالد. از نگالاه او، بزرگسالالالاالن در تمنالای بالازگشالالالت باله دنیالای کودکی در عین آگالاهی باله نالاممکسالالالامالان نمالادین زبالان می

خواهد او داند و میزمان وضالعیتی آرمانی و در عین حال موجودی کوچک میهسالتند، به همین خاطر بزرگسالال کودک را هم

کند. کودکان در نگاه بزرگسالاالن کسالانی هسالتند اکه ما آرزو داریم  خواهد باشالد[ تبدیلرا به چیزی که خودش هسالت ]یا می

(. بالدین ترتیالب بزرگسالالالال بالا نفی کودکی همزمالان حقیقالت خود را نیز نفی ۴۱۱:  ۱۳۸۷توانسالالالتیم بالاشالالالیم  )مگیلیس،  می

سالازی وجوه غریب و ناصالواب خود و تعریف او از کودکی دچار اختالل اسالت. کودکان ناچارند طی فرآیندهای همسالان   کندمی

 .  عنوان عضوی از جامعه پذیرفته شودرا با آنچه استانداردهای بزرگسالی است جایگزین کند تا به

 های جایگزین دیدگاه-۲-۱-۲

 
1. Qvortrup 

2. competence 

3. Walther  

4. Gittins 

5. Roderick McGillis 
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ها ژان ژاک روسو است.  گرایی و در کانون آن ترین رویکردهای فلسفی به کودک و کودکی طبیعتبینانهاز جمله خوش

رو وی مخالف آموزش کودکان در فضالای  شالود، از ایندسالت انسالان تباه میدانسالت که معصالومیتش بهروسالو کودک را پاک می

. البته این نگاه روسالو نیز چندان با واقعیت کودکان سالازگار نیسالت. کودکان  ریاکار و پرفریبی بود که بزرگسالاالن بنا نهاده بودند

سالالالر بالد و مظهر کالاسالالالتی؛ آنالان نیز همچون بزرگسالالالاالن ترکیبی از نیروهالای ناله باله تمالامی نیالک و مظهر کمالالنالد و ناله یالک

 نند. کآیند و زندگی میاجتماعی به دنیا می  -اند که در بافتی فرهنگیشناختیشناختی و روان زیست

داند و  کودکی نزد نیچه نیز واجد ارزشالی بنیادین اسالت و دسالتیابی به مقام کودکی را برای کمال معرفت ضالروری می

:  ۱۳۸۷) نینزهتتزو تشالالتززبخش یکم گفتارهایع زکشالالد. او درهای راسالالتین برمیجایگاه کودک را تا مقام آفرینندٔه ارزش

های دیرین(  شالود )نماد جانی بردبار و نگهبان ارزشآن جان شالتر میشالمرد که در ساله دگردیسالی برای جان برمی،زز(۳۷-۳۹

های نو ناتوان است، در گشتنی دیگر شیر کودک  خواهم ( اما چون از آفرینش ارزشپردد )نماد امن میسپس شتر شیر می

سالالتین، آری گناهی اسالالت و فراموشالالی، آغازی نو، یک بازی، چرخی خودچرد و جنبشالالی نخگردد که در نظر نیچه ابیمی

گوید و خویش را فراچنس گفتنی مقدس  اسالالت. کودک جانی اسالالت در پی خواسالالت خویش که به این خواسالالت اآری  می

آورد. باله همین دلیالل اسالالالالت کاله از نگالاه نیچاله درون هر مرد راسالالالتین کودکی اسالالالالت کاله میالل باله بالازی دارد. نیچاله بالا می

 داند.کودک را همبسته و نیازمند هم میرسد بزرگسال/نظر میها مخالف بود و بهانگاریدوگانه

اند که صالالالدای های جدید متوجه این پرسالالالش بودهجدای از بحث ارزش ذاتی کودک و دوران کودکی، برخی دیدگاه

دهنالد، چقالدر اعتبالار دارد. انگالاراناله کاله این یالا آن قطالب معالادلاله کودک/بزرگسالالالال را برتری میهالای دوگالانالهکودکالان فالار  از بحالث

گوید حقوق کودکان با شالالناسالالی کودک می(، ضالالمن بررسالالی پیشالالینٔه بحث صالالدای کودک از منظر جامعه۲۰۰۷کوموالینن )

شان باشند پایمال  هایی که به نفعهای شناختی، عاطفی و تجربی آنان برای گرفتن تصمیمهایی دربارٔه ناتوانیفردتکیه بر  

شالود. این پذیری و ناکارآمدی آنان انکار میبا ادعای آسالیب بودن و سالوژگی کودکان در اجتماع، شالود. بدین ترتیب، عاملمی

دادن اجتماع پذیری اجتماعی دارند، در کار شالالکلبر اینکه شالالکلدر حالی اسالالت که به عقیدٔه این پژوهشالالگر، کودکان عالوه

ویکرد مقابل آن که کودک  داند، با ر ای که کودک را ناتوان میگرایانهنیز هسالتند. با این حال او ضالمن مخالفت با رویکرد ذات

طور همزمان و وابسالته به پذیری در کودکان بهداند نیز مخالف اسالت و قائل به وجود توانایی و آسالیبرا متبحر و کارآزموده می

 های مختلف است.  موقعیت

در سالالاخت  گر هسالالتند کهکنندگانی کنشهای جدیدتر کودکان مشالالارکتبرمبنای رد تقابل دوگانه کودک/بزرگسالالال، در نگاه

فرهنگی و اجتماعی خود مشالارکت دارند و مطالعٔه پیوندهای اجتماعی و فرهنگی آنان، مسالتقل از دیدگاه بزرگسالاالن، ارزش 

 (.  ۸:  ۱۹۹۰، 1ویژٔه خود را دارد )جیمز و پروت

 
1. James & Prout 
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های گذشالته بسالیار فاصالله دیدگاهاندیشالمندان با  های تازهاز منظر توانایی کودکان در درک مسالائل فلسالفی نیز نگاه

و    2هالای کودکالان را دربردارنالده دو ویژگی اتالازگی ضالالالمن مقالایسالالاله بزرگسالالالاالن و کودکالان، پرسالالالش  1دارد. گرت بی متیوز

های دیگری همچون دقت ورزی ویژگی(. او اگرچه معتقد اسالالت برای فلسالالفه۱۷:  ۱۹۹۴داند )متیوز،  بودن می 3امبتکرانه 

گوید کودکان اندیشالندگانی شالاداب و گفته را بسالیار مهم دانسالته و مییز الزم اسالت، اما دو ویژگی پیشنظر و نظم ]فکری[ ن

 پیشفردمبتکر هسالالتند. کودکان نیازی به تعلیق پیش
َ
فرضالالی ندارند و های خود در زمان اندیشالالیدن ندارند، چون اسالالاسالالا

ن( در واقع تالشالالی اسالالت برای نزدیک شالالدن به کودکی  ها )در زمان فلسالالفیدفردتالش بزرگسالالاالن برای رهایی از این پیش

گر  درون  داند که اکودک پرسالشرو متیوز فیلسالو  بزرگسالال را از آن جهت به معنی واقعی فیلسالو  می(. از این۱۸)همان،  

 (.  ۴۰و    ۳۷گردد )همان،  تکلف  دوران کودکی بازمیهای اعمیقع بییابد و به پرسشخود را می

گویالد، انیروهالای ذهنی و اخالقی،  کاله می  4گیری از این گفتالاورد جالان اسالالالتوارت میاللضالالالمن بهره  ( نیز۲۰۰۹کسالالالیالدی )

، به نقل از همان( خاطرنشالالان  ۱۹۸۵یابد  )میل، همچون نیروی عضالالالنی، تنها از راه اسالالتفاده شالالدن اسالالت که افزایش می

با تمرین بهبود بخشالد و بلو  در خردورزی   آوری خود رای اسالتداللهامهارتتواند  سالازد هرکسالی در هر سالن و سالالی میمی

 نتیجالٔه بزر 
 
کردن نیسالالالت. برعکس، گالاهی ممکن اسالالالت تفکر انسالالالان زیر تالأثیر تر بودن و تجربالٔه بیشالالالتر در زنالدگی  الزامالا

(.  ۱۶۳،  ۲۰۰۹اش بر آن بنا شده و در آن سنگر گرفته مبهم و تیره شود )کسیدی،  بخشی که زندگیهای آسودگیفردپیش

دهد روشالی که کودکان با آن  میدانند و تحقیقات نشالان فرد میها نیز الگوی رشالد برای هر کودک را منحصالربهدیدگاهبرخی 

:  ۱۳۹۷به نقل از فیشالر،   ۱۹۸۸تواند تأثیر عمیقی روی پیشالرفت آنان داشالته باشالد )مورتیمور و دیگران،  بینند میآموزش می

کننالد و میزان و کیفیالت تعالامالل آنالان بالا محیط، غنی بودن محیط از می  (. بالدین ترتیالب شالالالرایطی کاله کودکالان در آن رشالالالد۳۳

هالای مهمی در تفالاوت نوع و سالالالطن  هالای رشالالالد و یالادگیری کودکالان عالاماللهالای فرهنگی محیطهالای یالادگیری و تفالاوتامکالان 

شالالمول از ن های کودکان و صالالداهای متنوع آنان اسالالت. این مسالالالله در درک بهتر ما از ناممکن بودن تعریف جهاتوانمندی

 پردازم اهمیت دارد. کودک که بعد به آن می

های موجود نزد شالالناسالالان رشالالدگرا نیز ضالالمن چرخش از دیدگاهی که کودکان را بر اسالالاس فقدان ظرفیتبرخی روان 

 ( می۲۰۰۹انالد. برای نموناله گوپنیالک )ای در پیش گرفتالهکننالد موضالالالع تالازهبزرگسالالالاالنع بهنجالار فهم می
َ
گویالد کودکالان صالالالرفالا

آورند نیسالالتند. در عود دسالالت میگسالالاالنی ناتمام، یا بال انی ابتدایی که به مرور کمال و پیچیدگی ما ]بزرگسالالاالن[ را بهبزر 

هایی بسالیار متفاوت اما در ها، م زها و خودآگاهیها ذهنهای متفاوتی از گونه انسالان هسالتند. آن کودکان و بزرگسالاالن شالکل

 
1 G. B. Mathews 

2. freshness 

3. inventiveness 

4. J. S. Mill 
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انالد منالد دارنالد کاله برای انجالام کالارکردهالای برآیشالالالی )تکالاملی( متفالاوت طراحی شالالالدهعین حالال باله یالک انالدازه پیچیالده و قالدرت

هالای آنالان اسالالالت. در (. از این نظر تفالاوت کودک و بزرگسالالالال ناله در میزان توانالایی بلکاله در تفالاوت توانالایی۹:  ۲۰۰۹)گوپنیالک،  

و در نتیجه تمایل ما برای   کندمیا گمراه  های آنان در قوای مختلف ما ر واقع مقایسالاله کودک و بزرگسالالال از نظر میزان توانایی

شالالود. این در حالی اسالالت که کودکان در برخی مسالالائل از بزرگسالالاالن توانمندتر تایید برتری بزرگسالالال بر کودکان توجیه می

ای در یادگیری دارند و سالالرعت یادگیری در العادههسالالتند. برای نمونه کودکان به نسالالبت بزرگسالالاالن توانایی و آمادگی فوق

 کودکان در مواردی همچون یادگیری زبان بسیار باالتر از بزرگساالن است. 

آموزان  سالاز رویکردهای اصالالحی در مشالارکت دادن صالدای کودکان/دانشهای آن زمینهاین ت ییر نگرش به کودکی و ویژگی

اسالالالالت.   شالالالالده  آمالوزش  حالوزه  صالالالالداهالالهالالاپالژوهالشدر  بالاله  دادن  گالوش  اثالربالخشالالالی  از  حالکالالایالالت  تالجالربالی  و  کالالاربالردی  ای  ی 

  ها پژوهشآموزان  در بهبود فرآیندهای آموزشالالی در مدرسالاله و کالس درس دارند )برای آگاهی از برخی از این کودکان/دانش

بالاله میترا برخی  ۲۰۰۴،  1بنگریالالد  اصالالالالح  هالالاپژوهش(.  رویکردهالالای  ت ییر  پی  در  نگالالاه هنجالالاری  بالالا   گرایالالانالاله در حوزهنیز 

آموزان  در مجموع  ( دربارٔه اصالح آموزشی مبتنی بر دیدگاه و صدای دانش۲۰۰۰وپرورش هستند. برای نمونه لوین )آموزش

. در ایجاد ت ییرات کارآمد آموزشالی نیازمند مشالارکت همٔه کسالانی اسالت که در ۱:  کندمیپنج بحث اسالاسالی عملگرایانه مطرح  

آموزان  دانش و دیالدگالاه  دانش  .۲آموزان  باله همالان انالدازٔه معلمالان اسالالالت.  آن باله هر صالالالورتی درگیر هسالالالتنالد و نقش دانش

.  ۳هالا را سالالالرعالت ببخشالالالد.  آمیزتر و اجرای آن گرایالاناله را موفقیالتهالای اصالالالالحتوانالد کوشالالالشفردی دارنالد کاله میمنحصالالالرباله

هالایی در پالدرومالادرهالا و کالارکنالان مالدرسالالاله برای ایجالاد اصالالالالحالات معنالادار توانالد بالاعالث ایجالاد ایالدهآموزان  میهالای دانشدیالدگالاه

اند، الزم  ای در اصالالالحات آموزشالالی مورد توجه قرارگرفتهشالالکل فزایندهگرایانه، که بهحقق یادگیری سالالازنده.برای ت۴باشالالد.  

وپرورش هسالتند، بنابراین  آموزان  آفرینندگان پیامدهای آموزش. دانش۵آموزان داده شالود.  تری به دانشاسالت نقش فعاالنه

 ضروری است.    مشارکت آنان برای ایجاد هرگونه تحول و بهبود آموزشی

ها ترین آن خورد که شالالاخصبازتاب ت ییر نگرش به کودکان و اهمیت صالالدای آنان در اسالالناد جهانی نیز به چشالالم می

های  این معاهده ضمن تأیید توانایی کودکان در پروراندن دیدگاه  ۱۵تا    ۱۲است. مواد     ن انسی  ز ق قز  رکزسمویم زیلل

  ۱۳گذارد. در این میان مادٔه که بر زندگی آنان اثر دارد صالالحه می گیریه تصالالمیمخویش، بر حق آنان در مشالالارکت در هرگون

دهد که تا پیش از آن نخسالالت برای مردان و ای به کودک میگذارد، حقوق ویژهاین کنوانسالالون که بر آزادی بیان انگشالالت می

بود. بنابراین  ک، به رسالمیت شالناخته شالدهسالپس برای زنان )به عبارتی افراد بالغ و بزرگسالال(، آن هم در کشالورهای دموکراتی

وجو، دریافت و بیان هرگونه اطالعات و نظرات، فار  از هرگونه مرزبندی،  بند، حق آزادی بیان عبارت اسالالت از آزادی جسالالت

با   ۲۰۰۵کنند. در سالالال  صالالورت گفتاری، نوشالالتاری، چاپی، در قالبی هنری یا هر شالالیؤه دیگری که کودکان انتخاب میبه

های آغازین کودکی نیز تعمیم داده شالد و بنابر آن حق اظهارنظر آزادانه شالدن پیشالنهادهایی جدید این حقوق به سالالافزوده

 
1 Mitra 
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ها  اعتنایی دولتپردازد که در ارتباط با بیهایی میشالامل این دسالته از کودکان نیز شالد. بخش سالوم این سالند به بیان نگرانی

منشور    ۱۰۹شود. در اسناد ملی نیز مادٔه ها و عملکردهایشان دیده میسیاست  ها،گذاریدر رعایت حقوق کودکان در قانون 

ها و مسائلی که به آنان آموزان  در مورد تصمیمحقوق شهروندی آشکارا بر اهمیت مراجعه به دیدگاه و صدای کودکان و دانش

و کرامت آنان مورد احترام قرار گیرد. آموزان اسالت که شالخصالیت  شالود تأکید دارد. مطابق متن این ماده احق دانشمرتبط می

 شان باید شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد نظرات کودکان در مسائل مربوط به زندگی

 نیاز رجوع به صدای کودکان در اصالحات آموزشیپژوهش با کودکان پیش  -۲-۳

جویانی فعال در جریان امور مرتبط با زندگی خود باشالند و مشالارکتتوانند و باید به دنبال پذیرش این واقعیت که کودکان می

نیاز ورود صالالدای آنان به فرآیندهای آید که پیشصالالدای آنان نیز همچون دیگران باید شالالنیده شالالود، این پرسالالش پیش می

 آموزان  در آن م فول مانده چیست آموزشی و اصالح روندهای جاری که صدای کودکان/دانش

یی دانسالالت که موضالالوع  هاپژوهشتوان در کیفیت و رویکرد ی در حاشالالیه ماندن صالالدای کودکان را میهایکی از علت

( مدعی  ۱۹۹۷) 1ها است. هیلها کودک یا کودکی است و غلبه پارادایم کمی در مطالعات مربوط به کودکان یکی از علتآن 

از سالوی کودکان متمرکز هسالتند   هامهارتشالناسالان اسالت بر اکتسالاب ی تجربی که بسالیار مورد محبوب روان هاپژوهشاسالت 

دارد که فقط به تولید و   2ندارند. از نظر او این شالالالیوه پژوهش ماهیتی خط تولیدی  هامهارتاما توجهی به فرآیند این رشالالالد  

انالد تعمیم رد کودکالان بالا رویکرد رشالالالدگرایالاناله انجالام شالالالدهیی کاله در موهالاپژوهشانالدیشالالالد. اشالالالکالال دیگر می  3گالذاریهالد 

هالای عنوان ابژههالا باله دلیالل برخورد بالا کودکالان بالههالای پژوهش علوم تجربی باله علوم انسالالالانی اسالالالت. این گوناله مطالالعالهروش

انتقالاد گرفتالهپژوهش و ناله مشالالالالارکالت ن هالای چنی(. همچنین تعمیم یالافتاله۲۰۰۸انالد )بورمن،  کننالدگالان در پژوهش مورد 

شود گرفتار مفاهیمی چون کودک/کودکی  و باعث می  کندمییی به همه کودکان تصوری نادرست از کودکی ایجاد  هاپژوهش

گیرد و رشالالد آنان مشالالاهده  هایی فعال زیر نظر میآل یا بهنجار شالالویم. برای نمونه اگرچه پیاژه کودک را همچون سالالوژهایده

دهالد، در حالالی کاله بالافالت محیط فرهنگی کودکالان در ه هماله کودکالان تعمیم میهالای خود را بالامالا در گالام بعالد یالافتاله  کنالدمی

 4جاهای مختلف با هم یکی نیست و گاه حتی متعارد است.

 
1 Hill 

2 Assembly line 

3 Target setting 

هایش بر روی کودکان جزایر اقیانوسالالیه در در مطالعه  (Margaret Mead)شالالناس فرهنگی مارگارت مید توان در پژوهش انسالالانها را میای از این تفاوت. نمونه4

اری اشالالیاا نزد کودکان، چنین  توان دید. برای نمونه مید نشالالان داد برخال  تصالالویر پیاژه از جاندارپندمییرا لز  الالازر زهینهزن زززو   زبل غزر زسالالمی شزآثاری 

 تصوری نزد کودکان در جامعه مورد مطالعه او وجود ندارد.  
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ی  هاپژوهشی بنیادین بومی دسالت اول بسالیار کمی وجود دارد و این ضالعف  هاپژوهشچنانچه آمد، در زمینه کودکی 

هایی دانسالت که فرصالت بازنمایی صدای کودکان را  توان یکی از دلیلرا میهای مختلف مربوط به کودکان  آکادمیک در حوزه

 ی موجود  هالاپژوهشاسالالالت.  گرفتاله
 
عبالارتی در بیشالالالتر این انالد. بالهادربالاره  کودکالان یالا ابر روی کودکالان انجالام شالالالده  معموال

گی در فهم عمیق و دوسالالویه از شالالناختی بزرگسالالاالن مانع بزر اند و غلبه نگاه معرفتکودکان ابژه پژوهشالالگران بوده  هاپژوهش

ی صالورت گرفته در حوزه کودکی در ایران چند هاپژوهش( ضالمن فراتحلیلی از ۱۳۹۶اسالت. ذکایی )کودکی و کودکان بوده

ها اسالالت که حکایت از مربوط به رویکرد آن   هاپژوهشکاسالالتی مهم را در این زمینه برشالالمرده اسالالت. نخسالالتین کاسالالتی این 

های مختلف کننده به کودکان دارد. همچنین سالهم رشالتهگیرانه و کنترلشالناختی، پیشآسالیب  چیرگی رویکردهای درمانی،

های سالالالمت، پزشالالکی و پیراپزشالالکی تقریبا نیمی از ی با موضالالوع کودکی و کودکان نیز نامتوازن اسالالت و حوزههاپژوهشدر 

ویژه با نگاه ، بههاپژوهشظری اندک این دهند. اشالالالکال دیگر دسالالالتاوردهای ندانش علمی ما دربارٔه کودکان را تشالالالکیل می

و بنیادینی   شالالوند. از این جهت دانش تازهگرایانه انجام میبومی، اسالالت که اغلب نیز در پارادایم کمی و با رویکردهای اثبات

  ها پژوهش عبارتی در اینشالناختی در این حوزه اسالت. بهدهند. ایراد دیگر غلبه رویکردهای آسالیببه ما در مورد کودکان نمی

  ها پژوهششالناختی نیز خالقیت چندانی در این شالوند. از نظر روشعنوان عامل و صالاحب قدرت مطرح میکودکان کمتر به

شالالالود و از این نظر صالالالدا و قالدرت  دیالده نمی  هالاپژوهشبرای مشالالالارکالت خود کودکالان در طراحی، پردازش و اعتبالاریالابی نتالایج 

گر  ای قوی نیسالالت. از نگاه این پژوهشرشالالتهپیوند میان   هاپژوهشین در این  اسالالت. همچنین اکودکان نادیده گرفته شالالده

اسالالت  ها بودهاز باال به پایین اسالالت و این خود متأثر از نگاه دولت  هاپژوهشحوزه مطالعات کودکی، نگاه و گفتمان غالب در  

 شود.  که با درگیر شدن نهادهای غیردولتی فرصت ت ییر این رابطه فراهم می

ابژه در پژوهش به سالالمت -های از حاشالالیه به متن آوردن صالالدای کودکان چرخش از ارتباط سالالوژهبنابراین یکی از راه

های موجود پژوهشالالی در موضالالوع کودکان با توجه به ماهیت اغلب مونولوجیک  عبارتی گفتمان سالالوژه اسالالت. به-نگاه سالالوژه

سالوژه دیالو  جای مونولو  را -کنند. در ارتباط سالوژهمیشالدن صالدای کودکان را خواسالته یا ناخواسالته سالد خود راه شالنیده

ای در موضالالالوع  ی بینالارشالالالتالههالاپژوهشآیالد. راه دیگر ایجالاد این دیالالو   گیرد و فرصالالالت شالالالنالاختی دوسالالالویاله فراهم میمی

  1ز ای مطالعات کودکی اسالت که به اعتقاد مونورشالتههای میان آموزان  و صالدای آنان اسالت. یکی از این حوزهکودکان/دانش

کنند . مکمل می( یکی از اهدافش اوارد سالاختن صالدای کودکان به علومی اسالت که کودک و کودکی را مطالعه۱۰،  ۲۰۰۶)

شالالالنالاختی نظالام آموزشالالالی بالا هالد  اصالالالالح مبالانی ت ییر رویکرد در پژوهش بالا کودکالان، نقالد تالاریخی، سالالالاختالاری و معرفالت

دلیل مشالالروعیت برآمده از اقتدار درپی کودک آرمانیع هماهنس با هوتربیت بهای تعلیمها اسالالت. نظامدهنده این نظامشالالکل

ایدئولوژی)های( خود هسالتند. بدین ترتیب میل نامنصالفانه بزرگسالال برای کنترل و هدایت کودک با توجیه برکشالیدن کودک  

 شود.به سمت وضعیتی آرمانی تعدیل می

 
1. Munoz  
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 پژوهش با کودکان از دیدگاهی فلسفی  -۲-۴

اش دیالالو  و چنالدصالالالدایی اسالالالت، مفهوم خودآگالاهی را عبالارتی متنالاقض  کر روس، کاله دغالدغاله اصالالاللیمیخالائیالل بالاختین متف

(. از نظر او ادست کم دو صدا برای زندگی  ۲۸۸:  ۱۹۸۴داند، زیرا در نگاه او آگاهی از اساس چندوجهی است )باختین،  می

 احاطٔه آگاهی دیگران اسالت که بیدار ( و معتقد اسالت اآگاهی انسالان در۲۵۲و برای وجود داشالتن  ضالروری اسالت )همان، 

رو اسالالت که ابریدن از دیگران، جدا کردن خود و حبس کردن  (. از این۱۸۳:  ۱۳۷۷شالالود  )باختین به نقل از تودورو ،  می

وگویی اسالت   داند و در مقابل معتقد اسالت ازندگی در گوهر خود گفتخود  را علت اصاللی از دسالت دادن خویشالتن خود می

 (.۱۸۴)همان،  

اسالالالت.    1بینیو بالا بحالث مالا منالاسالالالبالت دارد افزون   کنالدمیاش معرفی  یکی از مفالاهیمی کاله بالاختین در منظوماله فکری

روی یکدیگر هسالالتند و هر یک گیری یا ایسالالتار دو نفر دارد که روبهبینی یا مازادع دیدن در واقع اشالالاره به وضالالعیت، جایافزون 

ای را پشالالالت سالالالر آن  خبر اسالالالت. هر یک از آن دو توانایی دیدن منظرهز آن بیای را دارد که آن دیگری اتوانایی دیدن منظره

که    کندمیتعریف    2وگویی ی را با عنوان اتخیل گفتتواند ببیند. بختین مسالیرخبر اسالت یا نمیدیگری دارد که او از آن بی

و تو نیز چیزی در چالارچوب نگالاه دانی  بینی/نمیدانم کاله تو نمیبینم/میدر آن امن  چیزی را در چالارچوب نگالاه خود می

کنم و تو به کاستی دیدگاه من. در این مسیر بینی که از ایستار من نادیدنی است. من به کاستی دیدگاه تو اشاره میخود می

(.  ۳۲۷-۳۲۶:  ۲۰۰۲،  3آیالد )نالاگاللفزونی از واقعیالت باله چنالس میی پیوسالالالتاله روبالهرسالالالانی و انتقالادی دوسالالالویاله، فهمکمالک

های درگیر در به جای همدلی دسالالالت به افهم خالق  بزنیم، یعنی هریک از طر   کندمیجاسالالالت که بختین پیشالالالنهاد  این

را بیالاموزد که خود توانایی وگو از دیگری آن چیزی  وگویی انتقالادی، با حفظ نظرگاه و هویت ویژٔه خویش، در جریان گفالتگفالت

 آموختنش به خویش را ندارد.  

برطر  تفالالاوتی  بر  تالالأکیالالدبالالاختین همچنین  جالالدابودگی  کنالالدمینشالالالالدنی  می 4و  وجود  ضالالالروری  دانالالد  را شالالالرط 

همانی و (. این جدابودگی ناظر به فاصاللٔه پرنشالدنی میان و خود دیگری اسالت که مانع اینa۱۹۹۷  :۲۰–۱۹،  5)هالکوئیسالت

شالالالود. از این نگالاه خود و دیگری همواره جالدا از یکالدیگر بالاقی هالا در یالک کالل میی باله خود، یالا سالالالنتز هردوی آن تبالدیالل دیگر

وگو برای شالالالنالاخالت هسالالالتنالد. چنالدصالالالدایی مورد نظر بالاختین، باله دلیالل تالأکیالدش بر دیگری و مالاننالد امالا نیالازمنالد گفالتمی

 
1. Surplus of seeing  

2. Dialogical imagination 

3. Naugle  

4. Separateness  

5. Holquist  
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کرد و اهمواره چیزی   توان تعریفوجود انسالالان را نمی های اخالقی دارد. از نگاه اوناپذیری هسالالتی دیگری داللتفروکاهش

 (.۱۹۸۴:۵۸تواند ابراز و افشا شود  )باختین، وسیلٔه او میوجود دارد که به

که خود را فراتر  در واقع اگر یک یا هر دو سالوی این وضالعیت رودررویی خود را فرادسالت و دیگری را فرودسالت بدانند، آن 

شود، پس معیار شناختش از خود،  بیند و تنها بر سخن و نظر خود متمرکز میگوید اعتباری نمیداند در آنچه دیگری میمی

تر خواهد  ان دانایی و دیدگاه نابسالنده خودش خواهد بود. بیداد آنگاه سالتر شالان هماز دیگری و از میدان یا جهان مشالترک

بود که صالدا یا صالداهایی به دلیل هراس از فرادسالتان یا از سر نبود اعتماد به نفس کافی، خود را خاموش سازند. در هر حالت  

ای از توصالیف و سالویهت یکشالناختی اسالت. هنگامی که چنین شالناخهای معرفتآمده دچار نقصچنسشالناخت و دانش به

یابد. این بیداد نه تفسالیر فراتر رود و جنبٔه تجویزی نیز بیابد گسالترٔه بیداد و نیز سالطن گمراهی برآمده از شالناخت افزایش می

تنها در حق غیر، که غیرمسالتقیم و ناخودآگاه در حق خود نیز روا داشالته شالده اسالت. از این رو اسالت که حق شالناخت دربارٔه 

شالود که ایشالان در سالاخت دانش دربارٔه خود مشالارکت فعال و از موضالعی توانمند و در بحث ما کودکان، آنگاه ادا میدیگران،  

 داشته باشند. 

ای اسالالالت چنالدبعالدی بالدین معنی کاله همزمالان فیزیکی، زیسالالالتی، م زی،  گویالد شالالالنالاخالت، پالدیالدهچنالانکاله مورن می

(. بنالابراین فرآینالد شالالالنالاخالت از اسالالالاس و در ذات خود ۱۹:  ۱۳۹۱نفسالالالانی، روانی، فرهنگی و اجتمالاعی اسالالالت )مورن،  

های شالناخت در تعامل با یکدیگرند. کودکان و بزرگسالاالن ممکن اسالت های مختلف یا اسالبابوگومند اسالت و در آن جنبهگفت

 هایی نیز دارد. ها با هم تفاوتشناختی همسانی شناخت خود را سامان دهند اما دنیای آن های زیستبا مکانیزم

دهنده معصالالومیت )ویژگی عمده دوران  گر با نگاهع نظریه معصالالومیت و تجربه به این قضالالیه بنگریم عناصالالر تشالالکیلا

(.  ۶۱:  ۱۳۸۲کودکی( نقطه مقابل عناصالالالر تشالالالکیل دهنده تجربه )ویژگی عمده دوران بزرگسالالالالی( هسالالالتند )خسالالالرونژاد،  

آمیزی افق معصالالومیت و تجربه  تواند به درهموگوی معصالالومیت و تجربه )یا به تعبیر دیگر طبیعت و فرهنس( میبنابراین گفت

های متضاد معصومیت  شود، یعنی وضعیتی که در آن ویژگیدار یاد مییاری رساند؛ چیزی که از آن با عنوان معصومیت نظام

ها برتر اسالت. کودک برای گذر از معصالومیت  آفرینند که جامع این دو اما از آن م را میو تجربه در گذر از یکدیگر وضالعیتی سالو

اندوزد،  می ها نیازمند حضالور دیگران. چون نیک بنگریم، این تنها کودک نیسالت که تجربهنیازمند تجربه اسالت، و این تجربه

گذارد. اما شالالالرط  پرسالالالد قدم به دنیای کودکی میمیکاود و  گوید، میداند، میبزرگسالالالال نیز در برخورد با کودک و آنچه می

های  بسالتان های دسالت اول گشالودگی به روی دانش در حال پیدایشالی اسالت که در این بدهمندی بزرگسالال از این تجربهبهره

کودک/بزرگسالالال تمنای کشالالف دارد. حسالالن اسالالاسالالی این گشالالودگی پرهیز از تحمیل همرنگی و انطباق کودک با بزرگسالالال 

 است.  

های شالناختی، زبانی و عقالنی بسالیار ن اسالت این ایراد وارد شالود که کودکان در مقایساله با بزرگسالاالن در جنبهممک

تواند این باشالالالد که رشالالالدنیافته و ناپخته باشالالالند و از این رو دیدگاه آنان ارزش و اعتبار چندانی نداشالالالته باشالالالد. پاسالالالب می

شالوند.  ها و رفتارهای آنان میدهد و مبنای کنشها را شالکل میهای مختلف و متفاوت زندگی سالاختار شالناختی انسالان شالکل
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 دستیابی به آنچه کودک به عبارتی زیست
َ
جهان متفاوت کودک مبنای شناخت او و ساخت دانش است و برای بزرگسال اتفاقا

ی چشالم وجود دارد. ای نو به جهان اسالت. بنابر اسالتعارٔه نیچه، اانواع بس متنوعدریچه  کندمیجهان خود تفسالیر از زیسالت

روییم، کاله هالای انسالالالانی روباله(. بنالابراین مالا بالا تنوعی از تالأویالل۲۹۱:  ۱۹۶۸هالایی بس متنوع وجود دارد  )نیچاله،  پس حقیقالت

حدود زبان    -با تکیه بر نگاه ویتگنشالتاین به زبان –ها نیسالت. حدود تأویل و شالناخت ما  درسالت باشالند یا نادرسالت، گریزی از آن 

های شالناختی هر دو طر  را یکسالان دانسالت. کودک  توان تواناییزبان هم نمیوگوی دو همدر گفت  شالک حتاما اسالت و بی

 تواند درست/نادرست بگوید، اما از نگاهی دیگر و با صدایی دیگر. نیز به همان اندازه بزرگسال می

ه از این وضالالالعیالت هالای مالا و تکرر برآمالدطور کلی، عالقمنالدی باله این خالاصالالالیالت نسالالالبی بودن و نالاقطعیالت شالالالنالاخالتباله

ها به یکدیگر برای گسالالترش شالالناخت دوسالالویه باشالالد. یورگن هابرماس با درک اهمیت سالالاز نزدیکی انسالالان تواند زمینهمی

هایی وگو با یکدیگر، این توانایی را مبنای یافتن شالالالودهترین اسالالتعداد انسالالانی، یعنی توانایی گفتترین و شالالاخصاسالالاسالالی

(. بر این ۵:  ۱۳۸۰سالالازد )هابرماس،  گو و مسالالالول میزند و ما را در مقابل هم پاسالالبپیوند میها را به هم داند ما انسالالان می

وجو از یک سالالو وجوی حقیقت نزد دیگران؛ این جسالالتشالالناسالالی چیزی نیسالالت جز جسالالتتوان ادعا کرد معرفتاسالالاس می

سازد و از سوی دیگر بر شناخت ما می سازد، از حصار خویش آزادای است اخالقی و انسانی که ما را درگیر دیگران میوظیفه

وتربیت و نه وسالالیله آن، وظیفه اسالالت. عنوان هد  تعلیمافزاید. بازگشالالت به صالالدای کودکان بهاز خود، دیگران و جهان می

مسالالالولیت اخالقی و انسالالانی امنع  بزرگسالالال در قبال صالالدایع ادیگری ، یا همان کودکان، پاسالالخگویی اسالالت و گام اول در 

 ب شنیدن یا شنیدن فعال است. پاسخگویی خو

شالالالده سالالالودی فراچنالس هالای تکراری و بس پیمودهیالادآوریم از آزمودن راهدنبالال این نتیجاله هسالالالتم کاله بالههالا بالهاز مجموع این

یتینستعلیم ( در ۲۰۰۱) 1وتربیت ما نیامده و نیازمند ت ییری پارادایمی هسالالتیم؛ این را باید فرصالالتی م تنم شالالمرد. فریدا هع

های سالنتی اندیشالیدن به مسالائل تربیتی دیگر  سالازد راهها خاطرنشالان میوتربیت در این بزنگاهسالالت فلسالفه تعلیمتشالرین ر 

قطعیت عملی و اند و تأمل بر مسالالالائل جدید در عمل تربیتی و ترکیبع عدمتوانایی اقناع و مشالالالروعیت خود را از دسالالالت داده

(. برای خالقیت در ۸:  ۲۰۰۱د و خالقانه را برانگیزد )هیتینس،  های جدیحلوجوی راهتواند جسالالالتشالالالناسالالالانه، میمعرفت

آموزان  و دانش دسالالت اول آنان برویم که در گذر از وتربیت الزم اسالالت سالالرا  خود کودکان/دانشی مربوط به تعلیمهاپژوهش

ه همراه داشالته باشالد، از آن  وتربیت بهای نو برای مسالائل مکرر و نوین تعلیمتواند پاسالبدانش برآمده از تجربه بزرگسالاالن می

 تر کند.تر و شادابوتربیت را نیز چاالکتواند خود فلسفه تعلیمگذشته این رویکرد می

تواند به آموزان و معتبر دانسالتن صالدای آنان میپژوهش با کودکان با معتبر دانسالتن دانش موجود نزد کودکان/دانش

های آموزشی و تربیتی مالک عمل  گیریتواند در تصمیممی  هاپژوهشین های اکشالف و فهم بهتر دنیای آنان بینجامد. یافته

افزون  نیالز میهالالاپژوهشبر  قرارگیالرد.  رویکالرد  این  در  معاللالمالالان  توانمالنالالدی  کالالادمیالالک،  آ و  علالمالی  عمالیالقی  درک  از توانالالد  تری 

 
1. Heyting 
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  دهی سالالالامالان ازبینی و  هالای خود را بالآموزان  در اختیالار ایشالالالان قراردهالد تالا باله کمالک آن فعالالیالتجهالان کودکالان و دانشزیسالالالت

 دوباره کنند.

 گراییگرایی و عاممالحظاتی در رجوع به صدای کودکان: دوگانه خام  -۲-۵

دسالالالت داد. شالالالمول از کودک بهتوان تعریف جهالان شالالالمول برای کودکان به میالان آمد اما نمیاگرچه سالالالخن از حقوق جهالان 

شالالناختی کودکان از بزرگسالالاالن، ضالالمن اشالالاره به  تمایز زیسالالتهایی مبتنی بر  ( ضالالمن رد تعریف۲۰۱۰)  1دوال کالرکمک

(. پیشالتر  ۸:  ۲۰۱۰کشالد )شالمول از کودک را نیز به چالش میهای فرهنگی از کشالوری به کشالور دیگر، تعریفی جهان تفاوت

رو باله  شالالالمول اسالالالت، بر تنوع  ای جهالان کاله کودکی پالدیالده  فرد( بالا تالأکیالد بر لزوم بالازنگری در این پیش۲۰۰۵)  2نیز پروت

های آموزشالی  (. در محیط۳:  ۲۰۰۵های کودکی و نیز افزایش مشالهود بودن این تنوع انگشالت گذاشالته بود )گسالترش شالکل

آیند و با هایی متفاوت از هم و ویژٔه شالالالرایط فردی و اجتماعی خود بارمینیز توجه به این تنوع اهمیت دارد. کودکان با تجربه

سالاالن و ها در محیط آموزشالی از راه تعامل با همشالوند. این تجربهآموزش رسالمی می  هایها اسالت که وارد محیطهمین تجربه

شالوند که به زندگی آنان سالاختاری جدید در مسالیری جدید با معناهایی های نویی سالاخته میبزرگسالاالن تبادل شالده و تجربه

های جهانشالمول از ها و روایتبر تعریف  ( نیز ساله ایراد۸۸،  ۲۰۰۵)  4(. وودهد۱۵۱:  ۲۰۱۵،  3بلیندهد )گری و مکتازه می

های آنان از جمله تنوع در روش یادگرفتن، بازی کردن و ارتباط گرفتن تنوع تجربهنادیدهشالالمرد. نخسالالت،  رشالالد کودک برمی

ین های متنوع کودکی را دربرگیرند. سالوم، اشالود نتوانند همٔه شالکلها، که باعث میبرقرار کردن. دوم، نسالبی بودن این روایت

شالمول سالاختن نوع خاصالی از الگوهای فرهنگی رشالد و بارآوردن  ها زمینٔه بهنجارسالازی و جهان خطر وجود دارد که این روایت

 را فراهم کنند. 

سالالو جهانشالالمولی و فراگیری حقوق کودکان و از سالالوی دیگر، تکرر و تنوع بنابراین دو بعد اسالالاسالالی وجود دارد: از یک

هالایمالان را معطو  باله آل، بالایالد تالشکالان بالا درک این دو بعالد و رد مفهوم کودک ایالدههالای کودکی و صالالالدا)هالا(ی کود شالالالکالل

شالناسالد.  یی در باب کودکان و زندگی آنان کنیم که نظر و صالدا)ها(ی کودکان را محترم و معتبر میهاپژوهشویژه ها و بهبرنامه

عنوان کسالانی که در سالاخت شالود صالدای کودکان، بهیی که موضالوعش کودکان و زندگی آنان اسالت باعث میهاپژوهشچنین 

های مختلف سالالوژٔه زندگی  شالالان در دوران مختلف زندگی در درجههایخود و اجتماع نقشالالی فعال دارند و بسالالته به توانایی

های خرد و کالن  صالالالالح عملکردها و فعالیتتوان مبنای ایی را میهاپژوهشخود هسالالالتند، بیشالالالتر شالالالنیده شالالالود. چنین 

 
1 McDowall Clark 

2 Prout  

3. Gray & McBlain 

4. Woodhead 
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جهالان کودکالان بر مالا باله شالالالکالل معنالاداری پالدیالدار هالا و زیسالالالتهالا، توانالاییهالا، ویژگیوتربیتی قرار داد چون عالقمنالدیتعلیم

 گیرد.وگو میگویی و اقتدار را گفتشود و جای تکمی

آموزان  در کنار تکرر فرهنگی کودکان و دانش بنابراین یک زمینه اسالالاسالالی اصالالالحات واقعی آموزشالالی توجه به تنوع و

ویژه با ها بیش از حد تأکید ورزید. این مسالالله بهشالناختی آنان اسالت؛ اما نباید بر اشالتراکهای مشالترک زیسالتبرخی ویژگی

کودکان  سالزایی دارد. راه شالناسالایی این تکرر گوش سالپردن به شالناختی ایران اهمیت بهتوجه به تکرر اقلیمی، فرهنگی و مردم

گیری این صداها یا همان زیست جهان و بافت فرهنگی  و پژوهش با آنان است. در کنار صدای کودکان الزم است زمینه شکل

عبارت دیگر صالدای کودکان را باید در ارتباط با بافت فرهنگی این دهنده به این صالداها نیز مورد پژوهش قرار گیرد. بهشالکل

های ایجاد صالالالدای آنان نیز اهمیت خود را دارد. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که صالالالداها بررسالالالی کرد و اهمیت فرآیند

بخشالی به صالدای کودکان نشالویم. در واقع کودکان و بزرگسالاالن در پیوند با هم هسالتند و بر گرایی یا تقدسدچار نوعی تمرکز

 گذارند.  جهان یکدیگر اثر میزیست

های آموزشالالی  مؤسالالسالالهها و  بخش قابل توجهی از کودکان خارج از برنامه توان و نباید فراموش کرد کههمچنین نمی

گیرند که  اند. اصالالحات و تحوالت آموزشی زمانی رنس واقعیت به خود میوجود دارند که به دالیل مختلف از آموزش بازمانده

انواع معلولیت جسالمی و صالدای این کودکان در حاشالیه مانده و حتی فراموش شالده نیز شالنیده شالود. کودکانی که به سالبب 

اند. کودکان کار، کودکان  مند شالالدن از آموزش داشالالتههای اقتصالالادی بخت بسالالیار کمی برای بهرهذهنی در کنار محرومیت

هایشالالان به دالیل فرهنگی از تحصالالیل آنان بدسالالرپرسالالت، کودکان مهاجر، کودکان بدون شالالناسالالنامه، دخترانی که خانواده

 کنند.جلوگیری می

 یگیرنتیجه  -۳

وتربیت و نه اابزار  آن باید فرصالت داشالته باشالند صالدای خود را ابراز کنند و از عنوان اهد   تعلیمآموزان بهکودکان/دانش

ها مسالالالولیت دارند پاسالالب بخواهند. این راهبرد نیازمند پذیرش این حق از سالالوی بزرگسالالاالن و بزرگسالالاالنی که در مورد آن 

( در آغاز بحث مطرح کردم این کار نیازمند  ۲۰۰۴bکه با ارجاع به نظر )فیلدینس )بزرگسالال اسالت. چنان-تعدیل رابطه کودک

هرحال از قدرت بسالالیار کمتری برخوردارند و مسالالالولیت  آموزان  بهت ییر سالالاختاری و فرهنگی اسالالت چون کودکان و دانش

 بط با سرنوشت آنان است. های خرد و کالن مرتگیریاخالقی بزرگساالن فراهم آوردن شرایط مشارکت آنان در تصمیم

وتربیت ضالالروری و های ما برای اصالالالح، نوسالالازی، بازبینی یا هر کنش بازنگرانه در زمینه تعلیمآنچه در جریان تالش

عنوان کسالانی  دارای اهمیت بنیادین اسالت، مشالارکت دادن صالدای کودکان در این فرآیندها اسالت. تلفیق صالدای کودکان، به

وتربیتی کودکان های تعلیمعنوان کسالالالانی که در مورد برنامههکه هد  و مخاطب اصالالاللی آموزش هسالالالتند، با بزرگسالالالاالن، ب

عبالارت دیگر نیالازمنالد گراناله را برطر  کنالد. بالهصالالالدایی فرآینالدهالای اصالالالالحسالالالویگی و تالکتوانالد یالکگیرنالد، میمی  تصالالالمیم

نیاز و کی از پیشگرانه آموزشالی هسالتیم و کودکان باید در این فرایند نقش فعال بیابند. یدموکراتیک شالدن فرآیندهای اصالالح

هالای این هالای آموزشالالالی بر یالافتالهگیریهالای این ت ییرات اصالالالالحی دیالالو  و پژوهش بالا کودکالان و ابتنالای تصالالالمیمرانالهپیش
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ای از حقیقت دارند و کنندگان در دیالو  هر یک بهرهآید، مشالالارکتاسالالت. با توجه به آنچه از معنای دیالو  برمی  هاپژوهش

نه مصاللحت یا به بهانه سالن و سالال خاموش کرد. اگرچه همه بزرگسالاالن روزی کودک بوده و این دوران  توان کسالی را به بهانمی

کننالد؛ بنالابراین فراهم سالالالاختن امکالان بالازتالاب  انالد امالا کودکالان در هر دوره جهالانی ادیگر  را زیسالالالت و تجرباله میرا تجرباله کرده

 های آنان بسیار روشنگر خواهد بود.  قمندیهای ما در مورد زندگی و عالگیریصدای کودکان در مسیر تصمیم

 چرخش به سالمت کودکان و جویا شالدن صالدا و نگاه آنان  
 
های بسالیاری به در خواهد آورد. ما ذهن ما را از گمراهی  حتما

انگاریم و در تصالور باطل خویش انباشالتن هرچه بیشالتر های دانش میگوید مخزن آموزان را چنانکه فریره میکودکان و دانش

بریم و شالهامت  پنداریم. خطا و اشالتباه را برای آنان تا حد گناه باال میهای پویا با اطالعات را نوعی خیرخواهی مین ذهنای

کشالالالیم و جهالان را برایشالالالان در حالد هالای بسالالالیالار باله بنالد خود میکشالالالیم. آنالان را بالا آزمون آنالان در آزمودن و خطالا کردن را می

تر  ناپذیر و با هرچه بسالالتهسالالازیم پرسالالشهایی میهایمان برایشالالان فراروایتشکنیم. از آموزهای درسالالی کوچک میکتاب

رانیم. اگر بنا است تجربه  های کشف جهان خود و دیگران آنان را به راه همرنگی و پیروی میتعریف کردن دایره شالناخت و راه

م، جهان را از نگاه آنان ببینیم و پیش از گذشالته را تکرار نکنیم باید سالر به سالوی کودکان بچرخانیم، گوش به صالدایشالان بسالپری

 هر چیز شناخت خود را بازسازی کنیم، این بار در دیالو  با کودکان.  
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 بنیادین و با تأکید بر رعایت عدالت آموزشیوپرورش با اجرای سند تحول اصالحات در آموزش

   3، محمود معصومی دانشجوی2، علیرضا فقیهی1مژگان محمدی نایالنی

 چکیده:

عنوان بخش وسالیع و مهمی از هر جامعه مطرح است که اهدا  و رویکردهای مشخصی دارد و در هر زمان و  نظام آموزشالی به

 زهای آن جامعه ت ییر کرده است. ها و نیازمان با پیشرفتدر هر جامعه ای هم

ترین سرمایه ملی بیشترین سهم را در رشد، سازندگی و اعتالی ملی  وپرورش به خاطر تکیه بر گستردهاز آنجا که نهاد آموزش

سالالالٔه ملی، بدون توجه به رشالالد و انداز بیسالالتعنوان آرمان سالالند چشالالمو رسالالیدن به کشالالوری برتر در منطقه به  کندمیایفا 

ی این و اصالالحات الزم در آن نهاد ناممکن اسالت. هرگونه بازکاوی و بررسالی وضالعیت کنونی این نهاد کاری ضالروری و بالندگ

 ناپذیر است.اجتناب

وپرورش و وپرورش )ایران( مبتنی بر سالالالند تحول بینادین در آموزشهد  این مقاله، بررسالالالی اصالالالالحات در نظام آموزش

وپرورش جمهوری  و محقق قصالد دارد که جایگاه عدالت آموزشالی را نظام آموزش  باشالدرعایت اصالل مهم عدالت آموزشالی می

 اسالمی ایران را بررسی و نقد نموده و راهکارهای سند تحول بنیادین برای تحقق عدالت آموزشی را مورد بررسی قرار دهد.

برداری از منابع اسنادی همچون  این تحقیق به شالیوه توصالیفی و از نوع تحلیل اسنادی و با انجام شده است. به صورت فیش

و  Sid  ،Civilica  ،Noormags، Magiranهای داخلی: های معتبر به شالالرح: سالالایتها خواهد بود. و سالالایتمقاالت و کتاب

 وپرورش.و اسناد باالدستی از جمله سند تحول بنیادین آموزشEric، Googlescholarهای خارجی: سایت

 وپرورش، اصالحات آموزشی، عدالت آموزشیوپرورش، سند تحول بینادین در آموزشآموزش  ها:کلیدوانه

 مقدمه:

عدالت، سالنس بنای جامعه اسالالمی و از اصالول مذهب اسالت که دارای ابعاد مختلف اقتصالادی، سالیاسالی، قضالایی، قومیتی و 

 .مفهوم عدالت تربیتی و آموزشی است باشد و عدالت اجتماعی که یکی از ابعاد مهم عدالت است، خود شاملاجتماعی می

 (.۱۳۹۷است )جباری، بوده وتربیتتعلیم متخصصان  توجه کانون  همواره آموزشی عدالت
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  faghihialireza@yahoo.com  :Email،  استاد یار)دانشگاه آزاد اسالمی اراک( 2

  Email:masoomi@iran.ir، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی )دانشگاه آزاد اسالمی اراک( 3
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های زیادی را تسالخیر کند. عدالت ابعاد گوناگونی دارد. عدالت  ای اسالت که از دیرباز توانسالته اسالت ذهن و زبان عدالت واژه

ترین ابعاد عدالت اسالت. در فرهنس  ی و.... عدالت آموزشالی یکی از زیربناییاقتصالادی، قضالائی، سالیاسالی، آموزشالی، قومیت

اند.  عنوان یک اصالالل ضالالروری نیز پای فشالالردهدینی ما همان قدر که علم و آموزش مورد تأکید قرار گرفته اسالالت، بر عدالت به

ها وپرورش ما را در همٔه حوزهزشتواند آموپیشرفت جامعٔه امروز ما منوط به تحقق عدالت آموزشی است. عدالت آموزشی می

عدالتی،  ها و بیها را در سالطن کالن فراهم آورد. در این عصالر زراندوزیدچار تحول کند و زمینٔه بروز اسالتعدادها و توانمندی

تواند فردای وپرورش میتواند روح را بیاالید و خصالوصالا تحقق این اصالل در آموزشماند که میای میعدالت به زالل چشالمه

 روشن را برای فرزندان این دیار به ارم ان آورد.

آموزان  مناطق برتر مربوط به دانش یهادانشالگاههای  نتایج قبولی کنکور سالال جاری نشالانگر آن اسالت که قبولی در کد رشالته

نفر برتر به شالالالرح:    ۴۰برخوردار و از میان این مناطق، مناطق برخوردارتر بیشالالالترین قبولی را دارند. همچنین آمار قبولی در 

چهارده درصالالد   -۳دولتی.  . سالالیزده درصالالد مربوط به مدارس نمونه۲. هفتاد و سالاله درصالالد مربوط به مدارس تیزهوشالالان.  ۱

باشالند.  درصالد مدارس می  ۲۰دهنده آن اسالت که هشالتاد درصالد قبولی سالال جاری از ها نشالان مدارس شالاهد. و آمارمربوط به 

 (۱/۶/۹۸)برنامه پرسشگر آرشیو شبکه آموزش صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران 

قاتی در آیندٔه کشالور  محور نداشالته باشالیم، نتیجه این خواهد شالد که اختال  طبوپرورش نگاه عدالتاگر ما امروز در آموزش

محور، این اسالت که ما در کشالور مدارس پیشالرفتٔه مجهز به بهترین تجهیزات در روز بیشالتر خواهد شالد. نگاهع غیرعدالتبهروز

یک جاهایی، و مدارس محرومع کپری یا شالبیه کپری در یک مناطق دیگر داشالته باشالیم؛ معلم ممتاز برجسالته برای تعدادی از 

محور اسالت.  سالواد برای تعداد دیگری از مدارس داشالته باشالیم. این درسالت ضالد نگاه عدالت  خسالته یا کممدارس، و معلمان  

نتیجاله چاله خواهالد شالالالد  نتیجاله اینکاله: جمعی از کودکالان امروزع مالا بالدون هیو دلیلی )جز اینکاله یالا پول دارنالد یالا در یالک منطقالٔه 

اهند شالد و یک عدٔه دیگر در سالطوح بسالیار پایینی خواهند  ترین تحصالیالت برخوردار خوکنند( از عالیبرخوردار زندگی می

ماند، پیش نخواهند رفت و اسالتعدادهایشالان رشالد نخواهد کرد. البته عدالت به معنای این نیسالت که ما با همٔه اسالتعدادها با 

پرورش  یک شالالالیوه برخورد کنیم؛ نه، اسالالالتعدادها باالخره مختلف اسالالالت؛ نباید بگذاریم اسالالالتعدادی ضالالالایع بشالالالود و برای 

 (۱۳۸۵،  بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار معلمان سراسر کشوراستعدادها بایستی تدبیر بیندیشیم.)

از آغالاز پیروزی انقالب اسالالالالمی و اسالالالتقرار نظالام جمهوری اسالالالالمی در ایران باله پیروی از رهنمودهالای رهبر کبیر انقالب  

شالد، برای اصالالح و با ت ییر بنیادی این نظام،  وپرورش مشالاهده میاسالالمی و به علت اشالکاالت و نقایصالی که در نظام آموزش

های فراوانی صالالورت گرفته اسالالت که نتایج  هادهای مسالالالول دیگر کوشالالشوپرورش و با نبه همت مسالالالولین وزارت آموزش

ها و  شالده قبلی در اختیار شالورای ت ییر بنیادی نظام قرار گرفت و این شالورا از تجارب، طرحمطالعات و گزارش کارهای انجام

 (۱۳۶۴وپرورش،)شورای ت ییر بنیادی نظام آموزش نظرات مزبور بهرٔه فراوان برده است.

وتربیت ایران اسالت آمده اسالت:  عنوان قانون اسالاسالی نظام تعلیموپرورش که به نوعی بهدر مقدمه سالند تحول بنیادین آموزش

جانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و  های متعالالی انقالب اسالالالالمی مسالالالتلزم تالش همالهها و آرمان تحقق ارزش

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3339
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جانبٔه کشالور و ابزار جدی برای های تعالی پیشالرفت همهترین زیرسالاختهموتربیت از ماقتصالادی اسالت. احراز عرصاله تعلیم

های متعالی انقالب اسالالمی  های مختلف اسالت. به این ترتیب تحقق آرمان ارتقاا سالرمایٔه انسالانی شالایسالته کشالور در عرصاله

مادگی برای برقراری عدالت  ها و کسب آایران مانند احیای تمدن عظیم اسالمی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت

 های عالم متقی و آزاده و اخالقی است.و معنویت در جهان، در گرو تربیت انسان 

یکی از راهبردهای جدی سالالالند تحول، بحث عدالت آموزشالالالی اسالالالت. البته در آنجا ما واژه عدالت تربیتی را داریم که اعم از 

شالود. مجموعه  وزشالی و پرورشالی رایج با عنوان تربیت یاد میهای آموپرورش مصالطلن امروز ماسالت. مجموعه فعالیتآموزش

های وجودی وی کمک ی او در تمام سالالالاحتهاشالالالایسالالالتگیهای یک فرد و و توانمندی هامهارتهایی که به تقویت  فعالیت

، هنری، . درواقع وقتی گفته شالود تربیت صالرفا تربیت مذهبی یا اخالقی یا سالیاسالی مدنظر نیسالت بلکه تربیت فناورانهکندمی

ایم؛ بنالابراین گفتاله شالالالده اسالالالت تربیالت در هالا را در سالالالنالد تحول بالا واژٔه تربیالت یالاد کردهزیسالالالتی، بالدنی هماله مجموعالٔه این

گانه وجودی انسالالان. عدالت تربیتی یعنی عدالتی که به همٔه این ابعاد بتواند بپردازد. در سالالند تحول نیز  های شالالشسالالاحت

باشالد. درواقع یکی از شالرایط الزم برای یک جامعه متعالی و عدالت آموزشالی مییکی از راهبردهای اصاللی بسالط و گسالترش 

یافته دسالالتیابی به عدالت، هم به معنای عام آن و هم به معنای خای آن اسالالت؛ زیرا عدالت آموزشالالی اسالالت که پویا و توسالالعه

 م دهد  . اگر نظام نتواند آن را تعمیکندمیزمینه را برای دسالالتیابی به عدالت اجتماعی فراهم 
 
شالالکا  طبقاتی و فاصالالله  قطعا

وجود خواهد آمد؛ بنابراین هرچه این پدیده بیشالتر تعمیم طبقاتی زیاد خواهد شالد و نارضالایتی و نابهنجاری در سالیسالتم به 

 اندیشالی شالود پیدا کند و برای گسالترش و بسالط آن هم
 
به پایداری اجتماع کمک خواهد شالد و جامعه پیشالرفت و توسالعه   قطعا

 کرد.  پیدا خواهد

 (شورای عالی انقالب فرهنگی  ۵/۷/۱۳۹۰جلسه مورد    ۶۹۷وپرورش مصوب،  سند تحول بنیادین آموزش)

وپرورش بدون توجه عدالت آموزشالی یکی از پارامترهای مهم توسالعه آموزشالی بوده وآموزشمحقق قصالد دارد با توجه به اینکه 

 به اصالل مهم عدالت آموزشالی  
 
و   با انجام این تحقیق ضالمن بیان مفهوم عدالت آموزشالی.  به اهدا  خود نخواهد رسالید قطعا

را بررسالالی نموده و مشالالخص نماید که  جمهوری اسالالالمی ایران وپرورش   وضالالعیت عدالت آموزشالالی در نظام آموزشابعاد آن،  

 وپرورش برای تحقق آن چیست .های سند تحول بنیادین آموزشراهکار

 وپرورش:آموزشعدالت آموزشی و سند تحول بنیادین 

به مسالاللٔه عدالت آموزشالی پرداخته شالده اسالت. در فصالل شالشالم زیر عنوان اهدا     ۱۳۹۰وپرورش  در سالند تحول نظام آموزش

مین و بسالالالط عالدالالت در برخورداری از فرصالالالت
ٔ
وتربیالت بالا کیفیالت هالای تعلیمعملیالاتی و راهکالارهالای هالد  پنجم بالا عنوان تالا

ی دختران و پسالران به مناطق کشالور به راهکارهای تحقق عدالت آموزشالی اشالاره دارد و هاها و ویژگیمناسالب با توجه به تفاوت

ویژه در مناطق محروم و نیازمند با مشالارکت  دبسالتانی بهتعمیم دورٔه پیش.  ۱شالده شالامل موارد زیر هسالتند؛  راهکارهای ارائه

ریزی و تمهید مقدمات برای پوشش کامل نامهبر   -۲های قرآنی و تربیت بدنی و اجتماعی.بخش غیردولتی با تأکید بر آموزش
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آموزان  سالاکن در مناطق توانمندسالازی دانش.  ۳دورٔه آموزش عمومی و برخوردار از کیفیت مناسالب در تمام مناطق کشالور.  

ی هانشالین و همچنین مناطق دوزبانه با نیازهای ویژه با تأکید بر ایجاد فرصالتمحروم و روسالتاها، حاشالیٔه شالهرها، عشالایر کو 

مین و تخصالیص منابع تربیت نیروی انسالانی کارآمد تدوین برنامه برای رشالد  اولویت.  ۴آموزشالی متنوع و باکیفیت  
ٔ
بخشالی به تا

 آموزان  مناطق محروم و مرزی.  آموزی ادامٔه تحصیل و حمایت مادی و معنوی دانشتوانمندسازی و مهارت

هنرها، ج رافیا آیین و رسوم   ،اهحرفهبه های آموزشی معرفی  مهاختصای حداقل ده درصد و حداکرر بیست درصد از برنا.  ۵

یژه مناطق روسالتایی و عشالایری و با رعایت اسالتانداردهای ارتقای کیفیت و وبهها و نیاز و شالرایط اقلیمی و ج رافیایی اسالتان 

راحی و تالدوین برنالامالٔه ط.  ۶آموزان  در چهالارچوب ایجالاد کالارآمالدی و تقویالت هویالت ملی  ایرانی دانشتقویالت هویالت اسالالالالمی

پالذیر متنالاسالالالب بالا وتربیالت انعطالا طراحی و تالدوین برنالامالٔه تعلیم  -۷  آموزشالالالی متنالاسالالالب بالا نیالازهالا و نقش دختران و پسالالالران.

آموزان  به منظور شالالکوفایی اسالالتعدادهای خای و افزایش  های شالالخصالالیتی و محیطی اسالالتعدادهای گوناگون دانشویژگی

 کارگیری بهینه و اثربخش منابع انسانی و توزیع عادالنٔه آن در سراسر کشور.و به  دهیمان سا.  ۸ها کارآمدی و مفید بودن آن 

مین کنندگان سالند تشالود این اسالت که تدوینآنچه که از این راهکارها برداشالت می
ٔ
را بیش از هر چیز متوجه    بسالط عدالتو  ا

ع عالادالناله منالابع و امکالانالات و نیز توجاله باله نیالازهالا و ناله  رفع تبعیض مالادی و معنوی میالان منالاطق محروم و منالاطق برخوردار و توزی

در صالالورتی که   سالالندکنندگان از نظر تدویندانند  آموزان  میهای شالالخصالالیتی دانشنقش جنسالالیتی در کنار توجه به ویژگی

شالی طراحی و های اجتماعی در مناطق گوناگون توزیع شالد و برنامه آموز منابع و امکانات به صالورت عادالنه میان افراد و گروه

مین خواهد شدجنسیت دانشهای تدوین شوند که به نیازها و نقش
ٔ
 .آموز  توجه گردد، عدالت آموزشی تا

 شده:تحقیقات انجام

ایران عنوان تحقیقی اسالت که  اسالالمی جمهوری وپرورشآموزش بنیادین تحول اسالناد شالناختی  روش و نظری نقد و تحلیل

 در تحول و توسالالالعه اسالالالناد اند که تدوینانجام گرفته اسالالالت، که در آن محققین دریافته(  ۱۳۹۵توسالالالط مهرورز و دیگران )

 بذل با که اسالالت ارزشالالمند و ارزنده بسالالیار امری وتربیت،تعلیم خطیر و سالالازحوزٔه سالالرنوشالالت ویژه دربه های مختلفحوزه

 طراحی و تدوین در همواره اسالت. اما قرارگرفته کشالور عمومی وپرورشنظام آموزش توجه  مورد فراوان  هایتالش و مسالاعی

 بنیالادین تحول و اسالالالنالاد ترمیم مقولالهٔ  .هالاسالالالتتکمیالل آن  و توسالالالعاله ٔا الزماله کاله دارد هالایی وجودتحلیالل و نقالدهالا اسالالالنالاد،

 تحول سالند روزرسالانیبه و ترمیم نحوه «سالند ترمیم فرایند ای کهگونهاسالت. به قرارگرفته عنوان مورد توجه با وپرورشآموزش

نظام  رهنامهٔ  ملی، سالند نظری هایبنیان  با مطابق و آن  تصالویب تاریب از سالالهپنج هایبازه در اندازچشالم افق در» بنیادین

مورد   باید انقالب فرهنگی عالی شالورای تصالویب و وپرورشآموزش عالی شالورای تصالویب از پس عمومی رسالمی وتربیتتعلیم

 زمانی، شالالالرایط ها بهدلیالل وابسالالالتگی آن  به وتربیالتتعلیم هاینظالام کارآمدی که گفالت باید گیرد. با وجود این، قرار توجه

 جوامع جاری نیازهای و ت ییرات جامعه، شرایط، تربیتی فلسالفه با خردمندانه و عالمانه انطباقی نیازمند اجتماعی و فلسالفی

 هایروش و اصالول ها،هد  ها،باید آرمان  کند، حفظ خود را کارآمدی بخواهند تربیتی هاینظام اگر دلیل، همین اسالت. به
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 و شالالکسالالت به محکوم صالالورت، این غیر آیند. در کنار  شالالرایط با دگرگونی و نموده جخار  رکود و ایسالالتا حالت از را خود

 در اگر .جالامعاله تالأثیرگالذارنالد افراد وتربیالتتعلیم بر مسالالالتقیم طورباله اجتمالاعی هالایارزش و بود. نگرش خواهنالد نالاکالارآمالدی

 آن  از برآمده هایگیریو جهت هاارزش پیرو نیز تربیتی نظام آن  دنبال به باشالالالد، دین بر مبتنی هاارزش نظام ایجامعه

 .بود خواهد

توسالالط سالالرمدی و گرایی عنوان تحقیقی اسالالت که سالالازنده بر وتربیت مبتنیتعلیم نظام تحول در عدالت آموزشالالی جایگاه

 بر مبتنی وتربیتتعلیم نظام تحول در آموزشالالالی جایگاه عدالت بررسالالالیآن  از  ( انجام گرفته و هد ۱۳۹۴معصالالالومی فرد )

 پارادایم در دو را آموزشالالی عدالت تحلیلی،توصالالیفی روش از اسالالتفاده که با این پژوهشاسالالت نتایج   گرایی بودهسالالازنده

 که دهدنشالان می قرار داده اسالت بررسالی مورد امروز مدرن دنیای پسالت گراییازندهسال پارادایم و مدرن  دنیای پوزیتیویسالتی

 دسالترسالی و تعمیم پذیر و قوانین عام طریق از پوزیتیویسالم پارادایم گیری ازبهره با مدرن  جامعهٔ  در آموزشالی اگرچه عدالت

 گیری ازبهره با مدرن، پسالالت جامعۀ در تا شالالد سالالبب آن، ناکارآمد بودن  اما یافت، تحقق حدودی آموزش تا به همگانی

 او فردی و تفاوتهای انسالان  اصالالت به خای توجه با و نقادی ٔا نظریه هایگیریموضالع از با اسالتفاده و گراییسالازنده پارادایم

 هایتفاوت به توجه عدم از ناشالالی هایبی عدالتی و فشالالارهای اجتماعی وتربیت،تعلیم در ظهور نو پارادایم یک عنوان به

 عصالالر گرایی درسالالازنده بر مبتنی وتربیتتعلیم نظام تحول رسالالدنظر می به بنابراین زیادی کاهش یابد؛ مقدار به فردی،

 .بخشیده است پیش تحقق بیش از را حاضرعدالت آموزشی

سالالاللیمان پور و دیگران ای اسالالالت که توسالالالط وپرورش عنوان مقالهجایگاه عدالت آموزشالالالی در سالالالند تحول بنیادین آموزش

وپرورش بوده اسالت،که در آن ضالمن  ( و هد  آن بررسالی و نقد عدالت آموزشالی بر اسالاس سالند تحول بنیادین آموزش۱۳۹۶)

اند اگر چه سالند تحول بنیادین  وپرورش به این نتیجه رسالیدههای آموزشتأکید بر رعایت اصالل مهم عدالت آموزشالی در برنامه

لت آموزشالی پرداخته شالده اسالت و در فصالل شالشالم زیر عنوان اهدا  عملیاتی و راهکارها، هد   وپرورش به مسالالله عداآموزش

مین و بسالالالط عالدالالت در برخورداری از فرصالالالت
ٔ
هالا و وتربیالت بالا کیفیالت منالاسالالالب بالا توجاله باله تفالاوتهالای تعلیمپنجم بالا عنوان تالا

دالت آموزشالی اشالاره شالده اسالت؛ لیکن  های فردی دختران و پسالران و مناطق مختلف کشالور، به راهکارهای تحقق عویژگی

شالود این اسالت که تدوین کنندگان سالند،تامین و بسالط عدالت را بیش از هر چیز متوجه رفع  آنچه از این راهکارها برداشالت می

تبعیض مالادی و معنوی میالان منالاطق محروم و منالاطق برخوردار و توزیع عالادالناله منالابع و امکالانالات و نیز توجاله باله نیالازهالا و 

 دانند.آموزان میهای شخصیتی دانشجنسیتی در کنار توجه به ویژگی  هاینقش

های اجتماعی در مناطق کنندگان سالالالند در صالالالورتی که منابع و امکانات به صالالالورت عادالنه میان افراد و گروهاز نظر تدوین

آموزان  توجه گردد، شهای آموزشالالی چنان طراحی و تدوین شالالود که به نیازهای جنسالالیتی دانگوناگون توزیع شالالود و برنامه

 خواهد شد.تأمین    عدالت آموزشی

 ها شود.تواند سبب دور افتادن از واقعیتکنند که نگرش موجود در سند آرمانی بوده که میمحققین اشاره می
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در پایان این تحقیق این نتیجه حاصالالل شالالده اسالالت که: مسالالالوالن جامعه با آرزوی ارتقای رفاه عمومی، آزادی و عدالت برای 

 باشد.  های آموزشی و فراهم کردن محیطی با حداقل محدویت میکنند. الزمٔه تحقق آرزوی آنان فرصتهمه فعالیت می

 اند از:ها عبارتترین آن راهکار برای تحقق عدالت آموزشی اشاره شده است که مهم  ۲۳در پایان این تحقیق به 

 آموزان.دانش. کاوش در زمینٔه راهکارهای رفع موانع تحصیلی ۱

 نظران.های درسی با کمک صاحب.  تدوین برنامه۲

 . تشخیص منابع به نواحی بر اساس نیازسنجی.۳

 وپرورش.ها و ساختارهای اجتماعی پیرامون مساللٔه آموزش. پژوهش دربارٔه فرایند دگرگونی در نگرش۴

 دهی معلمان و نیروی انسانی بر اساس نیاز مناطق.. سازمان ۵

 های ضمن خدمت معلمان.برگزاری و غنی کردن آموزش.  ۶

 های درسی، توسعٔه استانداردهای جدید.. بهبود کیفیت آموزش از طریق بازنگری برنامه۷

 وپرورش.های تخصصی در مورد مسائل روز آموزشریزان و مدیران به نوشتن مقاله. تشویق برنامه۸

 نظران آموزش.شگاه و صاحبهای آموزشی توسط اساتید دان. تعریف کارگاه۹

 وپرورش و ارأىٔه آموزش از طریق آن.های اینترنتی در زمینٔه آموزشاندازی شبکه. راه۱۰

ای اسالت که وپرورش عنوان مقالهازحد به عدالت آموزشالی در آموزشحل، با توجه به نیاز بیشدرخواسالت برای اسالتراتژی راه

دارد کاله چرا  نویسالالالنالده در آن ضالالالمن نیالاز باله عالدالالت آموزشالالالی بیالان می  ( تهیاله شالالالده و۲۰۱۷)1توسالالالط برن هالارد.گروم  

 وپرورش در تحقق عدالت آموزشی ناکام است آموزش

  زیرا از لحالاظ فنی در منطق پیالام کتالاب کنالدمیوتربیالت دینی تالا حالدودی در کمالک باله عالدالالت ادبی نقش ایفالا نچرا تعلیم

عنوان شالالالهالادت اجتمالاعی در یالک لحظاله مهم  از نظر اجتمالاعی باله  مقالدس تحویالل شالالالده خود قرار دارد  از یالک طر ، آموزش

رسالد با آن مخالف  کنندٔه سالیاسالی و نهادی نیسالتند که به نظر میعدالت آموزشالی قرار دارد، از سالوی دیگر، تنها عوامل تعیین

حالدود کردن  عالدالتی آموزشالالالی مخالالف اسالالالت. باله دلیالل پیچیالدگی، مهالایی وجود دارد کاله بالا رفع بیهسالالالتنالد. در کالس لحظاله

عدالتی در فرایندهای آموزشالی فقط در دسالترسالی پیچیده در سالطن کالن، مزو و خرد عالقه و تمایز درونی، مشالکل فجیع بی

هالا از عوامالل تحلیلی، هرمنوتیکی اسالالالت و از این نظر باله پردازش اسالالالت. دغالدغالٔه افکالار مورد بحالث در انتقالال متقالابالل آن قالابالل

 یندهای عدالت آموزشی در آموزش دینی در مدارس است.دنبال تشرین مطالبات مربوط به فرا

  

 
1 Bernhard Grümme 
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( تهیه شالده اسالت، انجام بهترین ۲۰۱۷)1در مقاله رعایت اسالتانداردهای برای عدالت آموزشالی، که توسالط کاترن.ای.جوس   

های تمهای آموزشی اتحادیٔه اروپا شرح داده شده است. سیسهای آموزشی و سیستمهای برابری در سیاستبا شواهد )ایده

شالود هم وپرورش نقش مهمی در توسالعٔه رقابتی و انسالجام اجتماعی اتحادیٔه اروپا دارند. به کشالورهای عضالو توصالیه میآموزش

های آموزشالی  آموزان  در سالطوح سالیسالتماصالل کارآیی و هم مفهوم عدالت را در تدوین سالیاسالت آموزشالی در نظر بگیرند. دانش

یابند. ایدٔه برابری آموزشالالی در زش برابر، بلکه برای توانایی خودسالالازی نیز آموزش میهای آموها و محیطنه تنها با سالالیسالالتم

. با تمرکز بر کندمیرود و نظریٔه عدالت را با هم تلفیق های آموزشالی اروپا از ایدٔه سالنتی برابری فراتر میها و سالیسالتمسالیاسالت

 کنند.توزیع منابع، محتویات یا فرایندهای آموزش را شناسایی می

( در آن که  ۲۰۱۶. )2ای اسالالالت که مگنوس.او. باسالالالیآموزش فرهنگی پاسالالالخگو، پیامدهای عدالت آموزشالالالی عنوان مقاله

آموزان  به آموزش  نیافته، بسالالیاری از دانشعدالت آموزشالالی یک چالش بزر  جهانی اسالالت. در بیشالالتر کشالالورهای توسالالعه

مدرسالاله و موفقیت هنوز هم تا حد زیادی به پیشالالینٔه   های پیشالالرفته، دسالالتیابی بهدسالالترسالالی ندارند و در اکرر دموکراسالالی

شالالود که عدالت اجتماعی بخش اسالالاسالالی کار معلمان در آموزان  وابسالالته اسالالت. با این حال، اغلب گفته میاجتماعی دانش

توانیم هد  عدالت آموزشالالی را در زمینٔه : چگونه میکندمییک دموکراسالالی اسالالت. این مقاله یک سالالؤال مهم مهم را مطرح  

عنوان یک تمرین آموزشالی مورد بررسالی قرار داده دریس محقق کنیم  در این مقاله، نویسالنده آموزش پاسالخگو فرهنگی را بهت

پالذیر اسالالالت زیرا در اجرای واقعی آن، آموزش پالاسالالالخگو  گیرد کاله تحقق عالدالالت آموزشالالالی در زمینالٔه تالدریس امکالان و نتیجاله می

  .کندمیو فضای مورد نیاز را ایجاد   کندمیسازی  فهومفرهنگی ارتباط بین آموزش و عدالت اجتماعی را م

 نوع روش تحقین:

رود  ای به شالمار میدر این پژوهش این تحقیق در کلیت خود کیفی بوده و جزا مطالعات کتابخانه  روش تحقیق مورداسالتفاده

اسالالتنتاجی انجام شالالده اسالالت. بدین طریق که در مقام تبیین مفهوم عدالت  و بنا به ماهیت موضالالوع آن، به شالالیوه تحلیلی

ز روش اسالتنتاجی اسالتفاده شالده اسالت؛ اما از آنجا های تربیتی اگیری و کشالف داللتآموزشالی از روش تحلیل و در مقام نتیجه

های گوناگونی هسالالت در پژوهش حاضالالر به که برای تحلیل محتوای کیفی همچون یکی از رویکردهای کیفی پژوهش، روش

منظور دسالتیابی به تعریفی دقیق و روشالن از عدالت آموزشالی از روش تحلیل مفهومی اسالتفاده شالده اسالت. تحلیل مفهومی،  

 کنیم.ای از مفاهیم دست پیدا میکه به واسطٔه آن به فهم معتبر از معنای عادی یک مفهوم یا مجموعه  تحلیلی است

 
1 Kathryn E Joyce 

2 Magnus O. Bassey 
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ای، با  ای که نزد فیلسالوفان این روش مطرح بوده، روش واحد و مشالخصی نیست؛ بلکه در طیف گستردهگونهروش تحلیل، به

های مختلف تحلیل، از نوع گفت که نسالالبت میان شالالیوه های متفاوتی مورد نظر قرار گرفته اسالالت. در واقع، بایدمشالالخصالاله

اند: تحلیل به معنای تجزیه  شالده  های تحلیل به ساله دسالته تقسالیمها، روشبندیمشالابهت خانوادگی اسالت. در یکی از دسالته

ی  به اجزای مفهومی )که الگوی آن همان تجزیه معمول در شالیمی اسالت(، تحلیل به معنای ترجمه و بازگردان صالورت دسالتور

ها؛ و تحلیل به معنای جسالالتجوی ارتباط میان مفاهیم مختلف و بازشالالناسالالی روابط و های زبانی به صالالورت منطقی آن گزاره

شده، طیفی میان دو قطب توصیف بندی دیگری که بر حسب کارکردهای روش تحلیل مطرحهای مفهومی. در تقسیمشبکه

ر بر آن اسالت که تحلیل می تواند توصالیفی دقیق فراهم آورد؛ از این اسالت. در قطب توصالیف، نظو نقد مورد توجه قرار گرفته  

بینی در تفکر منجر شالالالود. در توانالد باله روشالالالنهالایی برخوردارنالد و این خود میکاله مفالاهیم مورداسالالالتفالاده مالا از چاله ویژگی

ش در این اسالت که اسالت. تفاوت این دو روشالده   های تحلیل به دو دسالتٔه منطقی و زبانی تفکیکبندی دیگری روشتقسالیم

اند و وابسالته تجربهشالود و تصالور بر آن اسالت که این روابط، اموری پیش از در تحلیل منطقی، به روابط میان مفاهیم توجه می

توانالد از ثبالات  رود کاله نتالایج یالک تحلیالل منطقی میباله امور واقع زبالانی و نحؤه اسالالالتفالاده از آن نیسالالالتنالد. از این رو، گمالان می

 .کندمیدر مقابل، تحلیل زبانی، معیار تحلیل را زبان عادی و نحؤه کاربرد مفاهیم در آن لحاظ    برخوردار باشد.

وتربیت، اعم از بینی نسالبت به مفاهیم مورداسالتفاده در گفتمان تعلیمتواند ما را در روشالنهای تحلیلی میاسالتفاده از روش

هالای روش هالا و فنون یالاری کنالد. در عین حالال، محالدودیالتشتر مربوط باله اهالدا  و مفالاهیم جزئی مربوط باله رومفالاهیم کلی

نیاز وتربیت بیهای تجربی موردنیاز در تعلیمتوانند ما را از یافتهطور کلی نمیتحلیل را باید در نظر داشالالالت. روش تحلیل، به

د، چنین نیسالت که تواند روابط ضالروری در دسالتگاه مفهومی ما را نشالان دهکنند. روش تحلیل منطقی، در عین حال که می

 این روابط را بتوان حاکی از ضرورتی دانست که در هر زمان و مکانی صادق باشد.

شالالناسالالی، در گروه جوار آن مانند روان وتربیت و علوم همپردازی در تعلیمتوان گفت که نظریهدر مورد روش اسالالتنتاجی، می

وتربیت های پیوند میان اهدا  تعلیمرا در برقرار کردن رشالته تواند ماویژه، اسالتنتاج عملی میاسالتفاده از این روش اسالت. به

 های آموزشی یاری کند.های محیطهای کلی موردنیاز در تنظیم فعالیتبا اصول، معیارها و روش

 رود عبارت است از:مراحلی که در چهارچوب روش تحلیلی برای این پژوهش به کار می

 وپرورش، سند تحول بنیادین و عدالت آموزشی.موزشآوری و انتخاب منابع مرتبط با آ. جمع۱

وتربیالت ، اعالدالالت  . مطالالعالٔه دقیق منالابع، باله منظور شالالالنالاسالالالایی رویکردهالای اسالالالاسالالالی دربالارٔه مفالاهیم اعالدالالت ، اتعلیم۲

 آموزشی .

 وتربیت.. ارائٔه مبانی نظری رویکردها و استخراج مفاهیم بنیادی عدالت و عناصر ذاتی تعلیم۳



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

775 
 

 شده.ها و عناصر استخراجتعریف سازوار از مفهوم ترکیبی عدالت آموزشی با توجه به مبانی و ویژگی. ارائٔه ۴ 

های تربیتی آن و ارائٔه پیشنهادهای کاربردی در سطن کلی برای تحقق عدالت آموزشی منابع . تالش برای استخراج داللت۵

 لیسی از اندیشمندان و متفکران ها و مقاالت فارسی و انگمورداستفاده برای این تحقیق، کتاب

 شناسی است.وتربیت، جامعهحوزٔه فلسفه، فلسفٔه تعلیم

 گیری:بحث و نتیجه

توان راهکالارهالای رسالالالیالدن باله عالدالالت آموزشالالالی و در نتیجاله اصالالالالحالات در بر اسالالالاس آنچاله کاله مطالالعالات قبلی در کشالالالور می

 .طور خالصه به شرح زیر بیان کردوپرورش را بهآموزش

 وپرورش.بودجٔه آموزش  افزایش - 

 .های فیزیکی و فنی در نظام آموزشیتوسعٔه زیرساخت -

 بهتر.بهبود کیفیت آموزشی از طریق بازنگری برنامٔه درسی توسعٔه استانداردهای جدید، ارائه اطالعات  -

 شده.نیروی انسانی با رعایت ضوابط و مقررات تعیین  دهیسامان  -

معلمان بر اسالاس نوع و میزان مناطق تشالویق معلمان متخصالص و ماهر به تدریس در مناطق محروم و اسالاس    دهیسالامان  -

 .پاداش و مزایای ش لی مناسب

 .ریزی آموزشیهای ضمن خدمت مرتبط با برنامهکردن آموزش نیبرگزاری و غ - 

 .وپرورشهای تخصصی در مورد مسائل آموزشریزی و مدیران به نوشتن مقالهبرنامه  تشویق - 

 .وپرورشهای اینترنتی در زمینٔه آموزشاندازی شبکهراه -

 .ایاندرکاران فناوری اطالعات و ارتباطات و سواد رسانهآشنا کردن دست -

 .های آموزشی توسط استادان دانشگاهتعریف کارگاه -

 .آموز ان شناسایی عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موثر در ترک تحصیل دانش - 

تأثیر و آموزان در معرد خطر تحتوپرورش منظور بررسالی وضالعیت موجود دانشی در آموزشگذارسالیاسالتتشالکیل کمیته  -

 .هاپیشگیری از حقوق آن 

 وپرورش.دربارٔه فرایند دگرگونی در نگرش و ساختارهای اجتماعی پیرامون مسالله آموزشپژوهش   - 



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

776 
 

 نظران مرد و زن.های درسی با کمک صاحببرنامه  تدوین -

 .های دختران در مورد آموزش  محرومهای سازی در محیطفرهنس -

 .دختران رسانی به افراد جامعه در مورد مزایای آموزش  جاد مراکزی برای اطالعیا -

 .هابه منظور بررسی و شناخت منابع و معادن موجود در استان تحقیق های تشکیل گروه -

 اندازی سیستم اطالعات و نگهداری اطالعات مربوط به استان و ناحیه.راه - 

 گرفته.های صورتنواحی بر اساس نیازسنجیبه تشخیص منابع   - 

 .آموزان  محروم و ساکن در مناطق دوردستدانش  کان فراهم کردن امکان اس -

 .دوردستمناطق آموزان  دانشوآمد  و امکان رفتفراهم کردن وسایل نقلیه  - 

 فراهم کردن تسهیالت مناسب از قبیل اقدامات بهداشتی به همراه محیط ایمن و سالم برای دختران. - 

های تحولبه  نخسالت آن که  دو کوشالش اسالت؛حات آموزشالی نیازمند  ها و رسالیدن به اصالالرسالد که رهایی از کاسالتیبه نظر می 

تحول بنیادین در اینکه در پرتو انقالب ارتباطات راه افتاده اسالت توجه شالود. دوم که سالابقه فکری، اجتماعی و سالیاسالی  بی

به نیازهای معنوی   ای از دولت اسالت که در عین توانمند کردن نیازهای مادی زندگیهای آموزشالی و نیازمند طرح نظریهنظام

ها توجه جدی  ای وجود داشالالته و باید برای آن مایه و عناصالالر چنین نظریهرسالالد که درون به نظر می  ،انسالالان نیز پاسالالب گوید

ویژه رعایت وپرورش اشالاره نمود که در صالورت اجرای دقیق مفاد آن بهتوان به سالند تحول بنیادین آموزشکه می صالورت گیرد

 وپرورش را اصالح نماییم.آموزش اصل عدالت آموزشی نظام

 منابع:

تحول بنیادین   با موضالالالوع سالالالند بیانات رهبر معظم انقالب اسالالالالمی در دیدار جمعی از معلمان سالالالراسالالالر کشالالالور -

 (.۱۳۹۱.)وپرورشآموزش

وتربیالت، تهران پژوهشالالالکالده  هالای پژوهش در فلسالالالفاله تعلیم(، رویکردهالا و روش۱۳۸۹بالاقری،خسالالالرو و همکالاران ) -

 ۱۳۹۴مطالعات فرهنگی و اجتماعی،چا  دوم 

وپرورش ایران،مجلاله  (بررسالالالی تحلیالل گفتمالان سالالالنالد تحول بنیالادین نظالام آموزش۱۳۹۶بالاقری،فرزاناله.)-بالاقری،الهاله  -

 .۱/۴،دوره سوم، شماره ۹۶مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی،بهار 

مورد    ۲۲وگو، برنالامالٔه فرصالالالت )روز دوشالالالنباله سالالالاعالت  (.موضالالالوع عالدالالت آموزشالالالی. رادیو گفالت۱۳۹۸برنالاماله رادیو.)  -

۲۴/۵/۹۸.) 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12400
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2883
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2883
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2883
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2883
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ها و عدالت آموزشالالی و جنسالالیتی در نظام حیدریه زاده، بهارالسالالادات، جبار فر،تقی.)بی تا(.بررسالالی برابری فرصالالت -

روانشالالناسالالی و مشالالاوره و آموزش در  –تی  وپرورش ایران، دومین همایش ملی راهکارها و توسالالعه و ترویج علوم تربیآموزش

 ایران.

وتربیالت اسالالالالمی.دوازدهمین کنفرانس بین المللی  بررسالالالی عالدالالت در تعلیم (.۱۳۹۷جبالاری، کالامران، داوری، زیبالا.)  - 

 روانشناسی و علوم اجتماعی.

 شورای عالی انقالب فرهنگی  ۵/۷/۱۳۹۰جلسه مورد    ۶۹۷وپرورش مصوب،  سند تحول بنیادین آموزش -

وتربیت تعلیم نظام تحول در عدالت آموزشالالی (. جایگاه۱۳۹۴سالالرمدی،محمد رضالالا،معصالالومی فرد،معصالالومه. ) - -

شالماره   -پژوهشالی )پژوهش در یادگیری آموزشالگاهی و مجازی(،سالال سالوم –سالازنده گرایی.فصاللنامه علمی  بر مبتنی

 (.۷۰-۶۳دهم )ی  

، جایگاه عدالت آموزشالی  ۱۳۹۶ساللیمان پور عمران, محبوبه؛ سالیده نسالیبه فیروزه؛ اعظم قلیزاده و زهرا نوایی راهبر،  -

اولین همالایش ملدر سالالالنالد تحول بنیالادین آموزش ی علوم اجتمالاعی، علوم تربیتی، روانشالالالنالاسالالالی و امنیالت  وپرورش، 

 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز.-اجتماعی، تهران، دانشگاه آل طه 

(.مفهوم عدالت و عدالت آموزشالالی از دیدگاه قرآن و اندیشالالمندان  ۱۳۹۳شالالیب سالالعد آبادی،عصالالمت،مسالالعودی،شالالکوفه.) - 

 م پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد.اسالمی، دانشگاه علو

 .۱۲(.نقش مجالت رشد در توسعه عدالت آموزشی، سالنامه رشد، شماره ۱۳۹۷شها بلو،سید کمال.) -

نگاهی به جایگاه عدالت آموزشالی در سالند   (. رویکردهای عدالت آموزشالی(۱۳۹۴صالفارحیدری، حجت. حسالین نژاد،رزا. ) -

 وتربیت.تعلیم مبانی پژوهشنامه وپرورش ایران. مجلهشتحول بنیادین نظام آموز

سالال   وپرورشنظام آموزش،مصالوب شالورای ت یر بنیادی  وپرورش جمهوری اسالالمی ایران نظام آموزشطرح کلیات  -

۱۳۶۵ 

 .۱۳۸۹ماجد عرسان کیالنی فلسفه تربیت اسالمی ترجمه بهروز رفیعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم   - 

 بنیادین تحول اسالالناد روش شالالناختی و نظری نقد و . تحلیل۱۳۹۵اله. عقیلی، رضالالا. مهرورز، محبوبه، مرزوقی، رحمت -

 ،۱۳۹۵ زمسالتان  و پاییز ،۲ شالماره ،۶ ربیت، سالالوتتعلیم مبانی پژوهشالنامه ایران. مجله اسالالمی وپرورش  جمهوریآموزش

۴۰ – ۲۱. 

(. ارایه مدلی برای عدالت آموزشالی در آموزش متوسالطه. فصاللنامه رهبری  ۱۳۹۲ناظم پور،اسالماعیل،افتخاری،ارکیده.) -

 .۶۵-۷۶،ی  ۳و مدیریت آموزشی،سال هفتم،شماره  
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 .۱۸وپرورش کشور،راهبرد توسعه اقتصاد،شماره (.سیاست تحول در نظام آموزش۱۳۸۸ناظمی،مهدی.) -

-Magnus O. Bassey, (2016), Culturally Responsive Teaching: Implications for Educational Justice, 

The City University of New York, 65-30 Kissena Blvd, Queens, NY 11367, USA; 

-Bernhard Grümme, (2017). Educational Justice Due to More Education?Requests for a Solution 

Strategy, Katholisch-Theologische Fakultät, Lehrstuhl für Religionspädagogik und Katechetik, Ruhr-

Universität Bochum, Universitätsstraße 150, Bochum 44801, Germany; 

-Kathryn E Joyce, (2017), Meeting our standards for educational justice: Doing our best with the 

evidence, University of California, USA; Durham University, UK 

-Caroline Sarojini Hart, (2018), social justice: A critical analysis applyingthe Sen-Bourdieu 

Analytical Framework, Policy Futures in Education 2019, Vol. 17(5) 582–598.  

  



 1399بهمن    16و    15  –  وتربیت ایرانمجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
 

779 
 

وپرورش بر اسگاس رویکرد تفکر سگیسگتمی )مطالعٔه موردی مدارس  اقتصگادی در اصگالحات آموزشهای تبیین چالش

 غیرانتفاعی(

   3، دکتر سعید ربوشه2، دکتر پریسا علیزاده1سیده پروین صائمین

 چکیده

اد، رنالس جهالان، مخالاطراتی در جالامعاله پیش آمالد کاله این ت ییرات در حوزٔه اقتصالالال  ۲۰۰۸هالای اخیر بعالد از بحران مالالی  سالالالال

هالای مختلفی چون بنیالادهالا و نهالادهالای اجتمالاعی  تری باله خود گرفالت. ت ییرات نالاشالالالی از بحران اقتصالالالادی، بر حوزهپرلعالاب

های ها مشالالالکالتی را بر روابط اجتماعی افزود و سالالالیکل یا دور معیوب از آسالالالیبهایی را وارد کرد. وجود این آسالالالیبآسالالالیب

ترین نهاد اجتماعی از این آسالیب به دور نیسالت و مطالعه در این زمینه عنوان مهموپرورش بهاقتصالادی را تولید کرد. آموزش

های مالی سنگینی شود. رسیدن به اهدا  دور و نزدیک آموزشی نیاز به صر  هزینهاز اهم مطالعات روز اجتماع شمرده می

ریزی اقتصالالالادی در ی کنترل و برنالامالهتوان آن را از نظر دور داشالالالت. این مقالالاله در نظر دارد روشالالالی نوین برااسالالالت کاله نمی

 پردازد.  وپرورش میوپرورش ارائه دهد. روش نوین با رویکردی سیستمی به رفع موانع اقتصادی آموزشآموزش

وپرورش از روش تحلیالل محتوا برای تحلیالل روش پژوهش این مقالالاله روش ترکیبی خواهالد بود. در مبالاحالث بنیالادهالای آموزش

وپرورش و ارتباط آن با مسالالائل اقتصالالادی اسالالتفاده نموده اسالالت و از بعد اقتصالالاد از رویکرد زشهای آمومسالالائل و زیرسالالاخت

سالیسالتمی و روش زنجیرٔه ارزش پورتر اسالتفاده شالده اسالت. روش زنجیرٔه ارزش به بنیادهای اقتصالادی این نهاد مهم در جامعه 

 دهد.  ر اقتصادی مورد مطالعه قرار میوپرورش را از منظیافتگی در آموزشهای ناشی از توسعهنگرد و آسیبمی

 یافتگی اقتصادی.وپرورش، تفکر سیستمی، زنجیرٔه ارزش پورتر، توسعهاقتصاد آموزش  های کلیدی:وانه

 مقدمه

شالرایط به اجرا گذاشالتن امور و به عمل رسالاندن ایده و نظر یا از جنبٔه دیگر، عملکرد هر نهاد و سالیسالتمی بر نظام اقتصالادی  

طلبد تا بر پایٔه محکم و ای را می. جهان پیچیده و گسالالتردٔه عصالالر کنونی، نظام اقتصالالادی پیچیده و گسالالتردهوابسالالته اسالالت

اسالالالتوار گام بگذارد و نظر را به عمل نزدیک نماید. ارزشالالالمندی دانش، امروزه تنها به قرار گرفتن فلسالالالفه باالتر از علم یا علم 

گردد. لذا  تر بودن هر دانشالالالی بر میدی دانش به مرمر بودن و کاربردیشالالالود. امروزه ارزشالالالمنها خوانده نمیفرامتن دانش

 
  - p93.saemin@gmail.com-  88479324 -021 -گروه فلسالفه تعلیم و تربیت  -دانشالکده علوم تربیتی و روانشالناسالی-دانشالجوی دکتری دانشالگاه خوارزمی- 1

 خدمت عالمه امینی. واحد ضمن -کوچه حمیدی –خیابان دبستان )یوسف کابلی(  –تهران 

دانشالالکده   –دانشالالگاه فردوسالالی   –مشالالهد    .alizadeh67@gmail.comparisa    -گروه اقتصالالاد کشالالاورزی  -دانشالالکده کشالالاورزی  –دکتری دانشالالگاه فردوسالالی  - 2

 گروه اقتصاد کشاورزی.  -کشاورزی

اداره کل آموزش و   –خیابان طالقانی  خیابان سالرپرسالت شالمالی021-88979654 –تهران     Rebosheh@gmail.com-تهران معاونت آموزش ابتدائی شالهر  - 3

 اداره آموزش مقطع ایتدائی.  -پرورش شهر تهران

mailto:p93.saemin@gmail.com-
mailto:p93.saemin@gmail.com-
mailto:p93.saemin@gmail.com-
mailto:alizadeh67@gmail.com
mailto:تهران%20-Rebosheh@gmail.com
mailto:تهران%20-Rebosheh@gmail.com
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ی درسالالت و بهینٔه اقتصالالادی گذارسالالیاسالالتای اسالالت. با عنوان دانشالالی ارزشالالمند مورد نیاز هر جامعهدانش اقتصالالادی نیز به

ر  و بورژوازی به انتهمی ای راه خود رسالالیده  توان به اهدا  هر سالالازمان، نهاد یا سالالیسالالتمی دسالالت یافت. نظام سالالرمایۀ صالالع

 برد.  است. نظام اقتصادی همچنان بر بستر زیرین همٔه نهادها و سیستم ها، جویبار عمل را به راه می

محور  داند و منطق سالرمایه را واکنشالی سالوژهمارکسالیسالتی سالوبژکتیویسالت، سالرمایه را مبتنی بر بیگانگی عامل از روند عمل می

داری، سرمایه را در زندگی خود بیافرینند. توانند بر علیه حکومت سرمایه، مردم جدا از دولت ها، میکندمیدانسته و عنوان  

عنوان حرکتی گرایی مارکسالالیسالالتی اسالالتوار اسالالت منطق سالالرمایه از منظر مارکس را بهنیتپردازان دیگری نیز که بر عینظریه

 (۱۳۹۴دهد)آفاری،  گیرد که نبض روابط انسانی را در خود جای میعینی و ملموس در نظر می

روش خالقالاناله در  دانالد. بالا تبیین و ارائالهٔ داری میهمالان گوناله کاله مالارکس کالار خالق و انتزاعی را شالالالیؤه واقعی از نظالام سالالالرمالایاله

وپرورش کاله مبتنی بر روابط توان آن سالالالیسالالالتم را پویالا نمود. نظالام آموزشنظالام اقتصالالالادی حالاکم بر هر سالالالیسالالالتمی نیز می

 انسانی و ارتباط آن با دنیای انتزاعی و واقعی است از این امر مسترنی نیست.  بین

توان آن  وپرورش میهای ناشالی از نظام حاکم و مشالکالت نظام اقتصالادی آموزشبنا به ضالرورت عصالر کنونی، با بررسالی آسالیب

(. به همین دلیل این مقاله در نظر دارد شالیؤه نوینی ۱۳۸۶را به یک نظام اقتصالادی پویا با روندی تولیدی مبدل نمود)جان.  

یسالتمی ارائه دهد که در آن ارزش پویایی و تولیدی در امر آموزش را افزایش  سالازی اقتصالادی به صالورت بنیادی و سالدر مدل

 دهد.  

 روش پژوهش

روش پژوهش و مطالعٔه این مقاله بنا به ضالرورت در دو حوزٔه اقتصالاد و فلسالفه از روش ترکیبی اسالتفاده شالده اسالت. بخشالی از 

سالیسالتمی و بخش فلسالفی از توصالیف مفاهیم و تحلیل  گردد با روش تفکرکار که بر مبانی اقتصالاد و حول معادالت ریاضالی می

 وپرورش و با شیؤه تحلیل محتوایی صورت گرفته است.  های اقتصادی در آموزشآسیب

بالایسالالالت تحلیالل گردنالد؛ بنالابراین تحلیالل محتوایی  وپرورش اسالالالت کاله میدر این مقالالاله، مفالاهیمی در مورد اقتصالالالاد و آموزش

 وپرورش خواهد بود.  شمدنظر تحلیل مفاهیم اقتصاد در آموز

 بین رشالته های پیچیده اسالت. پویایی سالیسالتمروشالی برای شالناخت بیشالتر سالیسالتم پویایی سالیسالتم
 
ای اسالت. این روش اسالاسالا

های پویایی سالیسالتم برای رود. مدلشالناسالی اجتماعی، اقتصالاد و سالایر علوم اجتماعی به کار میدر طراحی الگوهای روان 

 رود.  به کار میحل مشکالت مهم دنیای واقعی 

 بیان مسئله

وپرورش از جمله های علمی مختلفی نیز شالکل گرفته اسالت. علم اقتصالاد آموزشبه دنبال ت ییرات روزافزون اجتماعی رشالته

پردازد. این علم قدمتی تقریب به نیم قرن دارد و بعد  وپرورش نوین میای اسالت که به علم اقتصالاد در آموزشعلوم بین رشالته
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وپرورش دسالترسالی به منابع بیشالتر اقتصالادی را برای رشالد و توسالعه در امر آموزش ضالروری کرده امعه به آموزشاز تقاضالای ج

 (.  ۱۳۸۶است. )امین فر،  

توان منالابع و ریزان را بر این مسالالالاللاله متمرکز کرد کاله از چاله طریق میبالا توجاله باله رشالالالد روزافزون نیالاز جالامعاله باله آموزش، برنالاماله

 تر استفاده نمود توان از منابع موجود بهتر و بهینهنمود  چگونه میامکانات آموزشی را تهیه  

در چرخٔه نیاز انسالان به آموزش و آموزش به انسالان، توزیع درآمد بین افراد جامعه تأثیر زیادی بر سالرمایه و توسالعٔه اقتصالادی 

وپرورش،  رتباط آن با آموزشهای مختلف اقتصالالادی و اخواهد داشالالت. این مقاله در صالالدد اسالالت با شالالناخت مفاهیم و جنبه

بخشالالالی باله مسالالالاللاله، تعریف و تبیین ضالالالرورت و توجاله باله تولیالد و توزیع منالابع، روشالالالی نوین را تبیین نمالایالد. برای وضالالالوح

وپرورش و رویکرد سالیسالتمی به تفکر اقتصالادی و زنجیرٔه ارزشالی هایی چون علم اقتصالاد، ارتباط اقتصالاد با آموزشکلیدواژه

 آید.  پورتر الزم می

 وپرورش  علم اقتصاد در آموزش

گیرد. اقتصالالالاد از دو بحالث عالقاله و وپرورش بهره میوپرورش از دو واژٔه ترکیبی علم اقتصالالالاد و نهالاد آموزشاقتصالالالاد آموزش

گردد و نیاز مادی و عالیق اقتصالادی از . عالیق انسالانی به نیازهای او برمیکندمیمنابع، که ویژٔه خای انسالان اسالت اسالتفاده 

شالده اسالت. از سالوی دیگر، علم اقتصالاد با این نیازها در جامعۀ بعد از جنس جهانی دوم یا از نیازهای انسالان صالنعتیجمله 

باشالد. محدودیت منابع مالی و مادی و نامحدود بودن نیازهای انسالانی  منابع مادی در ارتباط اسالت که در طبیعت محدود می

تر برای رشالد انسالان نیاز به دانشالی از علم اقتصالاد اسالت. ابع بهینهشالود که برای دسالتیابی به منگاهی سالبب مشالکالتی می

های سالیاسالی و فرهنگی هر کشالور متفاوت اسالت. کشالوری از نظر اقتصالادی رشالدیافته اسالت که کمبود منابع بسالته به ویژگی

ها و ه کار بردن شالیوهبتواند با توجه به محدودیت منابع بیشالترین اسالتفاده را از حداقل منابع داشالته باشالد. علم اقتصالاد با ب

نیالازهالا و عالیق انسالالالانی راهکالارهالایی را بیالان نمالایالد. سالالالاموئلسالالالون  تالأمین    توانالد بر این امر فالائق آمالده و برایهالایی میروش

هایی که انسالان بدون اسالتفاده از پول و با به گوید: علم اقتصالاد یعنی اسالتفاده از روشآمریکایی در تعریف از علم اقتصالاد می

 (  ۱۳۸۶ها خدمت کند. )امین فر، ابع کمیاب بتواند در توزیع و تولید کاال به انسان کار بردن من

گوید چون منابع محدود اسالالت، باید با حداقل امکانات حداکرر توزیع و تولید کاال را از بنابراین تعریف علم اقتصالالاد به ما می

ش برخال  ارتباط آن با علوم دیگر با انسان و اجتماع وپرورنظر کّمی و کیفی به دست آورد. از سوی دیگر، اقتصاد در آموزش

شالود باید متفاوت با علوم طبیعی انسالانی به نام جامعٔه آموزشالی در ارتباط اسالت؛ بنابراین روشالی که برای آن به کار برده می

ن سالروکار دارد چون فیزیک و ریاضالی و محاسالبات عددی باشالد. این حوزه از علم اقتصالاد همچون سالایر علوم اجتماعی با انسالا

وپرورش نیز در صالدد اسالت تا به اسالتفادٔه  و رویکرد سالیسالتمی نیاز دارد تا به انسالان از بعد اقتصالادی بنگرد. اقتصالاد آموزش

 وپرورش بپردازد. بهینه از منابع در آموزش

 وپرورشاهمیت و ضرورت رویکرد اقتصادی در آموزش
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پردازند چرا  باشالد و در کشالورهای صالنعتی نیز به تازگی به آن میوپرورش رویکردی نوین در این عرصاله میاقتصالاد در آموزش

، بلکه کندمیوپرورش  که اسالتفاده ازعلم اقتصالاد در علم تربیت انسالان را نه تنها آمادٔه اسالتفادٔه بهترین روش در نهاد آموزش

وپرورش در جوامع  . آموزشکندمیوتربیت راه پیدا وپرورش نیز در حوزٔه تعلیمآموزشفرهنس استفاده و مصر  اقتصادی در  

شالود. انفجار تقاضالا بعد ازجنس جهانی دوم آن میزان چشالمگیر اسالت که عنوان نیاز اسالاسالی و اجتماعی شالمرده میبشالری به

باله   ۴۳۶/۱ش تعالداد شالالالاگردان از  اشالالالاره کرد. نرد افزای  ۱۹۸۳تالا    ۱۹۶۰توان باله رشالالالد مالدارس و تعالداد شالالالاگردان از  می

(. در ایران نیز در چند دهه گذشته نسبت به نخستین مدارسی که به صورت ۱۳۸۶گزارش شده است )امین فر،   ۶۲۸/۵۲۸

آموزان بسالیار زیاد بیان شالده اسالت. این نرد در سالال رسالمی تأسالیس شالده اسالت دارای نرد افزایش جمعیت مدارس و دانش

دهد نیاز به (. آمار نشان می۱۳۸۶رسیده است)امین فر، ۱۳۷۲میلیون نفر در سال    ۶۱۱۹۱۴۳نفر به    ۴۷۲۰۶۳۲از    ۱۳۴۰

آموزش هرروزه درکشالور رو به افزایش اسالت. نسالبت به افزایش نیاز به آموزش دسالترسالی به منابع مالی کاهش یافته اسالت؛ زیرا 

 منابع مالی محدود، پاسخگوی رشد نیازهای اجتماعی نبوده است. 

 وپرورشرح در اقتصاد آموزشمباحث مط 

شالالود. در این بخش به ای از علم اقتصالالاد اسالالت؛ لذا همٔه مباحث علم اقتصالالاد را شالالامل نمیوپرورش شالالاخهاقتصالالاد آموزش

 وپرورش است. این مسائل شامل:پردازیم که مختص به آموزشمباحری می

 وپرورش  توزیع درآمد بین اعضای مختلف جامعٔه آموزش -

های بخش خصالالالوصالالالی  ان در اسالالالتخالدام نیروها در بخش خصالالالوصالالالی و دولتی که این مقالاله به رویهرویٔه کارفرمایال -

 پردازد.  می

 ساخت ش لی نیروی کار با توجه به نیازهای مهارتی و محتوای آموزشی   -

 الگوهای تجارتی موجود   -

 (.۱۳۹۶وپرورش بر رشد اقتصادی در دورنمای کلی )امین فر، تاثیرات آموزش -

توانند  گذاری بر خود فرد انسالالانی اسالالت و افراد با هزینه بر کسالالب دانش و مهارت میآموزش نوعی سالالرمایهاز آنجا که 

وپرورش  تخصالص پیدا کنند و به اشالت ال دسالت پیدا کنند و در چرخه تولید و درآمدزایی بیفتند؛ بنابراین اقتصالاد آموزش

گذاری انسالالانی و آموزش ارزش پردازد که سالالرمایهیبه ارزش و زنجیرٔه ارزش در سالالیسالالتم آموزشالالی و سالالرمایٔه انسالالانی م

دهد؛ میزان تقاضالالای افراد در هر سالالطن و دورٔه خودتولیدی خواهد داشالالت و در همین راسالالتا به این سالالؤاالت پاسالالب می

 شود تحصیلی چه میزان برآورد می

و در اصالالالل هر برنالاماله در هر   کنالدمیتالأمین    هالای بخش آموزش راتوزیع امکالانالات آموزشالالالی بالا توجاله باله چاله میزان از هزیناله

وپرورش اختصالالای دهد  ریزی و سالالیاسالالت کشالالور چه میزان از بودجه سالالاالنه خود را باید به امر اقتصالالاد آموزشبرنامه
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شالالالوند یا های مصالالالرفی محسالالالوب میوپرورش جزا هزینههای آموزشپردازد که آیا هزینههمین طور به این مسالالالالله می

ترین هرم در سالالطوح گذاری تبدیل کرد  مطلوبتوان آن را به سالالرمایهونه میگذاری  اگر مصالالرفی اسالالت چگسالالرمایه

شالالود و آیا هرم مدنظر در بخش مطالعات اقتصالالادی قادر های تحصالالیلی را شالالامل میوپرورش چه بخش از دورهآموزش

غیررسالالالمی و وپرورش آیا مدارس  وپرورش را در برگیرد  در بحث درآمد و هزینه در آموزشهسالالالتند همٔه سالالالطوح آموزش

 توانند در این امر دخیل باشند و چه میزان اثرگذاری خواهند داشت رسمی و دولتی یا غیردولتی می

های ایجادکنندٔه ارزش را در توان حلقهشالالود که با اسالالتفاده از رویکرد زنجیرٔه ارزش میاهمیت این مطالعه از آنجا ناشالالی می

های دولت بر مت یرهای اهرمی این زنجیره، سالیاسالتی که بیشترین ارزش سالیاسالتسالازی اثر  مدارس شالناسالایی نمود و با شالبیه

وپرورش گالام  نمالایالد تعیین نمود و بالدین وسالالالیلاله در راسالالالتالای دسالالالتیالابی باله اهالدا  آموزشافزوده را در این زنجیره ایجالاد می

 برداشت.

هالا را آموزان تعریف کرد و یالا آن دانش  توان ارزش هر حلقاله را برایمی  کنالدمیهالایی کاله این پژوهش عنوان  بالا شالالالنالاخالت حلقاله

سالالالازی اثر  گردد، بالا شالالالبیالههالا و ارزش افزوده محالاسالالالباله میهالا و درآمالدشالالالنالاسالالالایی نمود؛ سالالالپس در هر حلقاله، هزیناله

نماید موجب  شالالده بر مت یرهای کلیدی الگو، سالالیاسالالتی که ارزش نوینی از سالالرمایه را تولید میهای اعمالیگذارسالالیاسالالت

 شود.آموزان  میدن ارزش افزوده برای مدارس و دانششناخت و به دست آور 

تالاثیرات اقتصالالالالاد در آموزش پورتر،  از منظر  نظر باله مبالاحری چون زنجیرٔه ارزش، ارزش  برای وضالالالوح  اداماله  وپرورش،  در 

رش  وپرو وپرورش و در نهایت ارائٔه راهکار و نظر بر ت ییرات و اصالالحات اقتصالاد آموزششالناسالی اقتصالادی در آموزشآسالیب

 شود.پرداخته می

 های پژوهشسلاالت و فرضیه

ای  ها نیازمند ارائٔه ایده و فرضالیهوپرورش اسالت که برای پاسالب به آن ای مهم در اقتصالاد آموزشسالؤال پژوهش حاکی از مسالالله

 . توان به دست آوردوپرورش را میهای اقتصاد در آموزشها آسیباست و با بررسی و آزمودن هر یک از این فرضیه

 شده و مهم در این راستا شامل مواردی چون:  سؤاالت مطرح

 . وضعیت موجود زنجیرٔه ایجاد ارزش مدارس در حال حاضر چگونه است ۱

 شود . نقاط اهرمی زنجیرٔه ایجاد ارزش مدارس چگونه تعیین می۲

 های دولت چه اثری بر مت یرهای کلیدی زنجیرٔه ایجاد ارزش مدارس دارند . سیاست۳

 باشد.شده برای پاسب به سؤاالت به شرح ذیل میهای مطرحپی این سؤاالت فرضیه در

 های پویافرضیه
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هایی هسالالتند که با یک پیشالالنهاد غیرمتعار  در صالالدد جایگزینی مدل پردازشالالی برای اطالعات در های پویا فرضالالیهفرضالالیه

های پویا . در فرضالیهکندمیسالازی  ت ریاضالی مدلها مبتنی بر ابزار مفهومی ریاضالی اسالت و با محاسالباعلوم باشالد این مدل

باشالالد که یک فرضالالیٔه  شالالش عنصالالر وجود دارد که شالالامل مواردی چون ماهیت، نقش، بافت، سالالازوکار و خلق و توسالالعه می

های اسالاسالی تالوریکی رویکرد قالب و پویا دسالت پیدا کند. تواند به جنبهناهمگون با اسالتفاده یکی از شالش عنصالر موجود می

 در قالابلیالتبالایالد تو
 
هالای پویالا، محتوامحور بوده و باله عملکرد هر حوزه برمی گردد. باله جاله کرد کاله رویکرد برگرفتاله از منالابع اصالالالوال

شالود.  گردد یا سالبب به وجود آمدن عملکرد بهتر میهای پویا یا مسالتقیما به عملکرد هر سالیسالتمی برمیاین صالورت که قابلیت

دهی مجدد  های آموزشالالی و شالالکلهای درک و اسالالتفاده از فرصالالتش به قابلیتوپروردهنده در آموزشهای تشالالکیلقابلیت

تر نماید. )مریم نکوئی زاده، حسالینی،  تواند عملکرد آموزش را بهینهطور مسالتقیم میشالود که بههای آموزشالی منجر میبرنامه

  (.۱۳۸۳قره چه، حاجی کریمی، 

 سازی طرح سیستمی این مقاله جهت بهتر شدن عملکرد سیستم آموزشی از مدل زنجیره ارزش استفاده است. در مدل

 زنجیره ارزش

داد نقطٔه شالالروعی را عنوان  های تعاونی صالالورت میهای اقتصالالادی که در شالالرکتبرای فعالیت  ۱۹۸۵مایکل پورتر در سالالال  

هایی یه دانسالت و فرایند رسالیدن به محصالول نهایی و کاالی تولیدی را با حلقهنمود. وی نقطه آغازین یک محصالول را مواد اول

های  های مربوط به اسالالتراتژیکتواند فعالیتمعرفی کرد و با نام زنجیرٔه ارزش توصالالیف نمود. به عقیدٔه وی زنجیرٔه ارزش می

د بود. زنجیرٔه ارزش پورتر دو بخش را شالامل ها خواهعنوان نقشالٔه راه این فعالیتیک سالازمان را شالکل دهد و زنجیرٔه ارزش به

های درون  تواند فعالیتگردد و بخش حمایتی یا پشالتیبانی که میشالو؛ بخش اصاللی که سالبب ارتقاا ارزش محصالول میمی

های مدنظر تحلیل و بررسالی گیریهای سالازمان به نقاط ضالعف و قدرت و تصالمیمسالازمان را تحلیل نماید. در تحلیل فعالیت

توان  توان یک فعالیت را درسازمان عملیاتی نمود. طبق برنامٔه زنجیرٔه ارزش میهمچنین با استفاده ازاین روش می  شود.می

های دیگر مورد بررسالی قرار داد. با در بندی نمود و تأثیر هر حلقه را بر حلقه یا فعالیتهای یک سالازمان را دسالتهکلیه فعالیت

جیرٔه ارزشالی پورتر به نقاط ضالعف و یا قوت یک سالازمان یا سالیسالتم اقتصالادی دسالت پیدا نظر گرفتن تأثیرگذاری هر بخش از زن

 (۱۳۹۶.)پوریوسف، ثقفی، همت فر، کندمی

بالا درنظر گرفتن زنجیرٔه ارزشالالالی پورتر و تالأثیرگالذاری هر بخش و فعالالیالت آموزشالالالی در ذیالل مالدل و یالا طرحی آمالده اسالالالت کاله 

  دهد.وپرورش را نشان میهای پویا در آموزشدر مدارس و فرضیهمعلولی، زنجیرٔه ایجاد ارزش های علتحلقه
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 معلولی زنجیرٔه ایجاد ارزش در مدارسهای علت: حلقه۱شکل 

یابد که موجب افزایش کیفیت آموزش و ها افزایش میشالده روی زیرسالاختبا افزایش بودجٔه مؤسالساله )مدرساله( هزینٔه صالر 

یابد که خود موجب افزایش  د؛ با افزایش ارزش، شالهرت و اعتبار مدرساله افزایش میگردآموزان میافزایش ارزش برای دانش

 .کندمیرا ایجاد   R۱شود و حلقٔه مربت گردد که منجر به افزایش درآمد و بودجه مؤسسه مینام در مدرسٔه مورد نظر میثبت

جب افزایش انگیزٔه بهبود تدریس معلمالان  یابد که موبا افزایش بودجٔه مؤسالالالسالالالٔه )مدرسالالاله( پرداختی به معلمالان افزایش می

آموز ان، شالالالهرت و انجالامالد. بالا افزایش کیفیالت آموزش و افزایش ارزش برای دانشگردد و باله افزایش کیفیالت آموزش میمی

گردد که منجر به افزایش درآمد و بودجٔه نام در مدرسه موردنظر مییابد که خود موجب افزایش ثبتاعتبار مدرسه افزایش می

 .کندمیرا ایجاد   R۲شود و حلقٔه مربت ؤسسه میم

آموزان  یابد که موجب افزایش ارزش برای دانشبرنامه افزایش میهای فوقبا افزایش بودجٔه مؤسسه )مدرسه( برگزاری کالس

گردد که نام در مدرسالاله مورد نظر مییابد که خود موجب افزایش ثبتشالالود، بنابراین شالالهرت و اعتبار مدرسالاله افزایش میمی

 .کندمیرا ایجاد   R۳شود و حلقٔه مربت  منجر به افزایش درآمد و بودجه مؤسسه می

ها شالده روی زیرسالاختیابد و هزینٔه صالر گذاری در تجهیز مدارس، بودجٔه مؤسالساله )مدرساله( افزایش میبا افزایش سالرمایه

گردد بالا افزایش ارزش، شالالالهرت و آموزان مییالابالد کاله موجالب افزایش کیفیالت آموزش و افزایش ارزش برای دانشافزایش می

بودجه کل مدرسه

هزینه صرف شده برای

زیرساختها

کیفیت آموزش

ارزش ایجاد شده برای

دانش آموز

اعتبار مدرسه
تعداد دانش آموزان

مدرسه

+ +

+

+

+

+
R1

پرداختی به معلم

انگیزه بهبود تدریس

+

+

+

R2

تمایل به پس انداز

بودجه

تعداد دانش آموزان

کالس
ازدحام

یادگیری
+

+

+

-

+

B1

بودجه دولتی +

+

برگزاری کالس های

فوق برنامه
+

+

R3

سرمایه گذاری در

تجهیز مدارس

+

--
+

+
R4
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گردد که منجر به افزایش درآمد و بودجه نام در مدرسه موردنظر میش ثبتیابد که خود موجب افزایاعتبار مدرسه افزایش می

 .کندمیرا ایجاد   R۴شود و حلقٔه مربت مؤسسه می

آموزان  بیشالالالتری در هر کالس قرار یالابالد؛ بنالابراین تعالداد دانشانالداز افزایش می، تمالایالل باله پسمؤسالالالسالالالهبالا افزایش بودجالٔه  

یابد که این خود موجب افزایش ازدحام شده و به کاهش یادگیری  ت کالس افزایش میآموز  به ظرفیگیرند و نسبت دانشمی

 شود.می  B۱انجامد و موجب ایجاد حلقٔه منفی و نهایتا کاهش کیفیت آموزش می

بر های دولت توان نمودار انباشالت جریان این زنجیره را ترسالیم نموده و اثر سالیاسالتمعلولی اولیه میپس از تبیین نمودار علت

 سازی نمود.مت یرهای کلیدی این زنجیره را شبیه

 سازی پویایی سیستممدل

 بین رشالته های پیچیده اسالت. پویایی سالیسالتمروشالی برای شالناخت بیشالتر سالیسالتم پویایی سالیسالتم
 
ای اسالت. این روش اسالاسالا

های پویایی سالیسالتم برای رود. مدلشالناسالی اجتماعی، اقتصالاد و سالایر علوم اجتماعی به کار میدر طراحی الگوهای روان 

طور مؤثر بالا گروهی از توان بالهدهالد کاله چگوناله میش نشالالالان میرود. این روحالل مشالالالکالت مهم دنیالای واقعی باله کالار می

 (.۱۳۸۶ها را تسریع بخشید )استرمن، ان همکاری کرد و ت ییرات پایدار در سازمان گذار سیاست

 

 (.۱۳۸۶عنوان یک فرآیند تکراری )استرمن،  سازی بهمدل-۲شکل 

سالالازی بر اسالالاس پویایی سالالازی، محاط در پویایی سالالیسالالتم اسالالت. مدلدهد فرایند مدل( نشالالان می۳همان طور که شالالکل )

هالا و یالادگیری در جهالان واقعی اسالالالت. هالا و یالادگیری در دنیالای مجالازی و تجربالهسالالالیسالالالتم شالالالامالل تکرار دائمی بین آزمالایش

وان در دنیالای مجالازی مالدل آزمون کرد. تکالاررفتاله در جهالان واقعی را میگیری بالههالا، سالالالاختالارهالا و قواعالد تصالالالمیماسالالالتراتژی

هالای جالدیالد،  دهنالد و باله طراحی اسالالالتراتژیهالای ذهنی بالازخورد میشالالالده، برای ت ییر مالدلهالای حالاصالالاللهالا و آزمالایشتجرباله

های جدید در جهان واقعی اجرا شالده و بازخوردهای شالوند. سالپس این سالیاسالتگیری نو منجر میسالاختارها و قواعد تصالمیم
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شالوند )اسالترمن،  یافته و ذهنی میهای جدید و اصالالحات بیشالتر در هر دو مدل سالاختگیری دیدگاهشالکل ها باعثاثرات آن 

۱۳۸۶.) 

 

 (.۱۳۸۶)استرمن،    شده در پویایی سیستمسازی به صورت محاطمدل  -۳شکل 

مت یرهای شالالود که مت یرهای انباشالالت، حالت سالالیسالالتم و  یک سالالیسالالتم پویا در قالب مت یرهای انباشالالت و جریان ارائه می

دهند. به صالالورت ریاضالالی، مت یرهای انباشالالت از انباشالالته شالالدن خالص جریان، نرد ت ییر مت یرهای انباشالالت را نشالالان می

 شوند:های خالص ورودی نشان داده میشوند و به صورت انتگرال جریان های ورودی حاصل میجریان 

 +−=
t

t
tSdssoutflowslowtS

0

)()()((inf)( 0     (۱) 

بین زمالان    sباله ترتیالب مقالدار جریالان ورودی و خروجی در هر زمالان    outflow(t)و    t  ،inflow(s)مت یر انبالاره در زمالان    S(t)کاله   

های جریان در هر زمان به صالالورت نرد ت ییر مت یرهای انباشالالت تعریف  طور مشالالابه نردباشالالد. بهمی  tو زمان جاری   t۰اولیه  

 (۱۳۸۶شوند: )استرمن،  می

)()(inf)( toutflowtlowS
dt

d
−=       (۲) 
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 رسم شده است.  ۴نمودار انباشت جریان زنجیره ایجاد ارزش در مدارس غیرانتفاعی در شکل 

 

 نمودار انباشت جریان زنجیرٔه ایجاد ارزش در مدارس غیرانتفاعی  -۴شکل 

 گیرینتیجه

های پویا وپرورش به سالالازوکارهای اثرگذار و قابلیتدر مقالٔه حاضالالر به دنبال پاسالالخگویی به سالالؤاالت مرتبط با اقتصالالاد آموزش

وپرورش اثرگذار باشالد و دو رویکرد مسالتقیم و غیرمسالتقیم  تواند بر عملکرد آموزشرسالیدیم که با رویکرد زنجیرٔه ارزش پورتر می

زدایی نمود و به سالالالوی یک اقتصالالالاد کارآمد و توان آسالالالیبپرورش را میوتصالالالاد در آموزشتوان به این بحث رسالالالید که اقمی

 تولیدکننده رهنمود کرد. 

شده از زنجیرٔه ارزشی های ساختههای حال با در نظر گرفتن مدلهای پژوهش نشان داد که اثرگذاری قابلیتهمچنین یافته

ل آموزشالالی طوری در نظر گرفت که با کمترین هزینه، بیشالالترین تولید در امر های مدرسالاله را با بودجٔه کتواند بودجهپورتر می

 آموزش به دست آورد و به شکلی که کمترین مصر  سرمایه را به همراه داشته باشد. 

 منابع

 ( درک مارکس از بدیل سرمایه داری، انتشارات روزبهان.۱۳۹۴آفاری، فریدا. )

 سیستم، ترجمه کیوان شاهقلیان و دیگران. تهران. انتشارات ترمه، چا  اول.( پویایی شناسی ۱۳۸۶استرمن، جان. )
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