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ٔ
پیام ریاست انجمن فلسفه تعلیموتربیت
همچون همه پدیدههای دیگر ،تعلیموتربیت ،و به تبع آن ،اصالالح نظامهای تعلیموتربیت نیز دارای ابعاد چندگانه اسالت.
ابعاد سالالیاسالالی ،اقتصالالادی ،فرهنگی ،ج رافیایی ،تاریخی و نظایر آنها را میتوان در نظامهای تعلیموتربیت به بررسالالی
ٔ
پدیده بسالیار پیچیده افکند .در این میان ،بعد فلسالفی نظام تعلیموتربیت نیز جایگاه
گرفت و از هر بررسالی ،پرتوی بر این
ٔ
پیکره این نظام باقی میگذارد.
ویژهای برای خود دارد و به سهم خود ،تأثیرآفرینی معینی را در الیههای خاصی بر
انجمن فلسال ٔ
الفه تعلیموتربیت ایران ،بنا به مأموریت ذاتی خود ،نگاهی از این زاویه بر نظام آموزشوپرورش ایران افکنده و
آن را موضالوع همایش دهم خود قرار داده اسالت .دادوسالتد میان ابعاد مذکور امری اجتنابناپذیر اسالت و خواهناخواه در
بررسیهای فلسفی ردپایی از آنها یافت خواهد شد ،اما زاویه دید ،همواره فلسفی خواهد بود .حفظ این گونه زاویههای
دید ،ضالرورتی تخصالصالی اسالت و میتواند جایگاهی برای هویتهای متفاوت انجمنهای علمی مختلف نیز باقی بگذارد
و از اختالط مرزهای تخصصی بکاهد .سوگیریهای تخصصی البته مشکلی ناشناخته نیست ،چنان که حل این مشکل
نیز از طریق فعالیتهای بینرشالالتهای ،تدبیری شالالناخته شالالده اسالالت و در این خصالالوی ،از طریق همکاری انجمنهای
مختلف قابل مهار است.
زاویه دید فلسالفی در بررسالی اصالالحات آموزشالی ،خواه به زبان سالنتی فلسالفه در قالب هسالتیشالناسالی ،معرفتشالناسالی و
ارزششالناسالی و یا به زبانهای جدید فلسالفه برحسالب مقوالتی چون تحلیل مفاهیم و قضالایا ،تجربههای زیسالته آموزشالی
در نگاه توصالیفی و تفسالیری ،تبارشالناسالی ،واسالازی و نظایر آنها ،عرص ٔاله وسالیعی برای پژوهش و بررسالی در سالطن دنیا
آفریده اسالالت .همایش دهم انجمن فلسال ٔ
الفه تعلیموتربیت نیز توانش فلسالالفی فار التحصالالیالن این رشالالته در ایران را به
عرصالاله آورده تا کالبدشالالکافی اندیشالهوران میهنی در خصالالوی نظام آموزشوپرورش کشالالور را در معرد دید مسالالالوالن و
دغدغهمندان قرار دهد ،بدان امید که از این طریق ،گرههای مهم و بسالالا نادیدنی را دیدنی سالالازد و بر گشالالودن آنها نیز
رهنما باشالالالد .مقاالت ارائهشالالالده نیز نشالالالانگر تالش صالالالاحبنظران کشالالالور در عرصالال ٔاله وسالالالیع نگاه فلسالالالفی بر مسالالالائل
آموزشوپرورش اسالت و امید میرود که مورد توجه عموم عالقهمندان و بهویژه مسالالوالن نظام آموزشوپرورش قرار گیرد و
چون منبع مهمی برای استفاده در دستور کار اصالح این نظام مورد توجه واقع شود.
ٔ
فلسفه تعلیموتربیت ایران ،دانشگاه تهران ،وزارت آموزشوپرورش ،محققان ارجمند
تحقق این تالش با همکاری انجمن
ٔ
ٔ
کشور ،فار التحصیالن و دانشجویان فلسفه تعلیموتربیت میسر شده است .الزم است از بذل همت همه دستاندرکاران
ٔ
مدیره انجمن ،دبیر علمی همایش سرکار خانم دکتر شهین ایروانی ،دبیر اجرایی همایش
همایش ،بهویژه اعضای هیالت
دکتر محمد دادرس و همکاران آنان صمیمانه سپاسگزاری نمایم .امید است نتایج همایش در ٔ
بوته اجمال افکنده نشوند
و مورد توجه خای وزارت آموزشوپرورش قرار گیرند.
خسرو باقری نوع پرست
ٔ
رمیس انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران
استاد دانشگاه تهران
9
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گزارش دبیر علمی همایش
انجمن فلسال ٔ
الفه تعلیموتربیت ایران در طول سالالالهای تأسالالیس خود ،برگزاری همایشهایی با موضالالوع تعلیموتربیت و از
منظر فلسالالفی را یکی از محورهای اصالاللی فعالیت خود قرار داده و با همکاری دانشالالگاههای مختلف کشالالور اجرا کرده
اسالت .دهمین همایش انجمن با همکاری دانشالگاه تهران و با مسالالولیت گروه مبانی فلسالفی و اجتماعی آموزشوپرورش
برگزار شد.
همایش دهم ،از تعیین عنوان تا اجرای آن در نیمه بهمن ماه  ،۱۳۹۹فراز و نشالیب زیادی را طی کرده اسالت .اما فار از
آنها ،در اینجا گزارشی از رویکرد همایش ،روند برنامهریزی و اجرای آن به استحضار می رسد.
انتخاب موضوع همایش همان طور که از عنوان آن بر میآید ،در پی ایجاد تعامل میان چند مؤلفه بود:
-

عبور از موضالوعهای عام فلس ٔ
الفه تعلیموتربیت بهسالوی مسالایل خای برای شالناخت و تبیین اصالالحات آموزشالی و
اصالحات آموزشی در ایران.

-

عبور از نگاه مطالبهگرانه و ایدهآلگرایانه به اصالالحات آموزشالی بهسالوی شالناخت انواع چالشهای اصالالحات
آموزشی.

-

عبور از احسالاس ناکامی از اقدامات اصالالحی بهسالوی آشالنایی و شالناخت تالشهای اصالالحگرانه به ٔ
منزله راهی
همواره گشوده بهسوی تحول.

-

عبور از تمرکز بر نقد اسالناد تحولی بهسالوی نگاه توممان و مشالارکتجویانه ،بهسالوی شالناخت واقعگرایانه ،نقد و
ٔ
مقوله تحول آموزشی.
بازسازی اسناد و

براساس این رویکرد ،سه محور اصلی موضوعی برای همایش تعیین شد:
• تبیین فلسفی چالشهای اصالحات آموزشی و پرورشی در ایران.
ٔ
عرصه آموزشوپرورش رسمی و غیررسمی ایران.
• تبیین و نقد تالشهای اصالحگرانه در
• تبیین فلسفی  -بنیادی اصالحات آموزشی.
ٔ
ٔ
دبیرخانه همایش ارسالالال و ارزیابی
چکیده تفصالالیلی به
در این محورهای سالالهگانه و زیرمحورهای هر یک ،مجموعا ۱۰۰
شالد و براسالاس نظر داوران  ۵۴مقاله از میان آنها پذیرفته شالدند1؛ از این تعداد ۱۷ ،مقاله بهصالورت شالفاهی و  ۳۷مقاله
بهصالالورت پوسالالتر ارائه شالالد .داوری مقاالت بهکمک  ۴۳نفر از اسالتادان و متخصالالصالالان فلسال ٔ
الفه تعلیموتربیت و رشالالتههای
مرتبط با محورهای همایش انجام شد.

مقاله پذیرفتهشالده ۴۸ ،مقاله در این مجموعه منتشالر میشالود زیرا برخی از نویسالندگان از ٔ
ٔ
ارائه مقاالت در همایش انصالرا دادند .تعدادی از
 1از مجموع ۵۴
مقاالت نیز به دلیل عدم برگزاری همایش در زمان تعیین شالده ،توسالط نویسالندگان از مجالت علمی – پژوهشالی پذیرش گرفتند ،بنابرین از این مجموعه حذ
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
ٔ
کمیته علمی دعوت به عمل آمد
از مدیران سالطوح مختلف وزارت آموزشوپرورش و دانشالگاه فرهنگیان برای عضالویت در
و بر مشارکت فرهنگیان و کارشناسان آموزشوپرورش در ارسال مقاالت تأکید و از حضور ایشان استقبال شد.
در برنامهریزی محتوایی و اجرایی نیز تالش شالالالد تا عالوه بر ٔ
ارائه مقاالت ،فرصالالالتهای هرچه بیشالالالتری برای جلسالالالات
گفتوگو و نشست پیرامون محورهای موضوعی همایش ،در طول برگزاری فراهم شود.
متأسالفانه با آغاز همهگیری بیماری کرونا ،همایش در آس ٔ
التانه برگزاری در اسالفند سالال  ،۱۳۹۸امکان برگزاری نیافت و بعد
ٔ
تجربه استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی
از این که ماهها انتظار برای عادی شدن شرایط به نتیجه نرسید ،با توجه به
برای آموزش در دانشال الگالاههالا و برگزاری انواع گردهمالاییهالای علمی در فضالالالای مجالازی ،در نهالایالت تیم برگزاری و هیالالت
م ٔ
الدیره انجمن فلسال الف ٔاله تعلیموتربیالت ،برگزاری همالایش را بالهصالالالورت مجالازی در روزهالای  ۱۵و  ۱۶بهمن  ۱۳۹۹تصالالالویالب
ٔ
حوزه فلسالفه آموزشوپرورش،
کردند و روز سالهشالنبه  ۱۴بهمن برای برگزاری کارگاههای آموزشالی متناسالب با محورهای
تعیین شد.
ٔ
بخشهای مختلف برنامه همایش و نوآوریهای آن
ٔ
کمیته علمی و برگزارکنندگان
با هد تالش برای غنای هرچه بیشالتر محتوای همایش فعالیتهای گسالتردهای از سالوی
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
درباره محورهای موضوعی جهت کمک به عالقهمندان مشارکت علمی در همایش با نگارش و ارسال مقاله.
• برگزاری ساله نشالسالت به ٔ
منزله پیشهمایش در موضوعات مرتبط با مسایل و چالشهای اصالحات آموزشی و نیز
تالشهای اصالالحگرانه با همکاری پژوهشالگاه مطالعات آموزشوپرورش ،دانشالگاه فرهنگیان (پردیس نسالیبه) و
دانشگاه تهران با همکاری ادارهکل آموزشوپرورش شهر تهران.
• استفاده از توضیحات دو سخنران کلیدی پیش از آغاز برنامه پنلها ،هر روز یک سخنرانی کلیدی.
ٔ
ارائه مقاالت بهصورت فایلهای از پیش ضبط شده .دو عامل باعث شد تا نحوه ارائه مقاالت توسط نویسندگان،
•
بهصالورت فایلهای از پیش ضالبط شالده ده الی پانزده دقیقهای تنظیم شالود :عامل اول مشالکالت معمول ناشالی
از اختالالت ش ٔ
البکه اینترنت که احتماال موجب قطع و وصالل صالدا و تصالویر در جریان جلسالات میشالود .و عامل
دوم ،مدیریت زمان در ٔ
ارائه مقاالت هر پنل بود.
مجموعه پوسالالترهای هر پنل نیز پس از ٔ
ٔ
ارائه شالالفاهی مقاالت ،با اختصالالای زمان مناسالالب بهصالالورت مجموعه
•
ٔ
مطالعه اساتید مدعو هر پنل و شرکتکنندگان همایش قرار گرفت.
اسالید ،در معرد دید و
در هر پنل از میان مقاالت و پوسالالترها ،یک مقاله با ٔ
ارائه شالالفاهی و یک پوسالالتر از سالالوی اسالالاتید مدعو هر پنل انتخاب و
اسامی آنها در روز اختتامیه اعالم شد.
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ٔ
تهیه پنج گزارش کوتاه تبیینی ،تحلیلی در ارتباط با موضالوعها و مسالایل نظام آموزشالی و البته مرتبط با موضالوع
•
همایش که به ترتیب ،در ابتدای هر پنل و نیز در آغاز نشالسالتها ارائه شالد :مشالکالت بنیادین آموزشوپرورش،
انواع تالشالالالگران در عرصالال ٔاله آموزشوپرورش ایران ،نیالاز آموزشوپرورش باله کمالکهالای برونبخشالالالی ،اسال النالاد
آموزشوپرورش از ورود به متن قانونی تا سند تحول؛ و تحلیلی بر روند و رویکرد اصالحات آموزشی در ایران.
• افزودن دو نشست مستقل عالوهبر جلسات پنلهای سهگانه با توجه به موضوع همایش.
رویکرد انتخاب موضالوع نشالسالتها ،طرح چالشهای اجرایی و چالشهای نظری ،محتوایی اسالناد تحولی و برنامههای
برآمده از آنها در نظام آموزشوپرورش ایران که طی دو نشست مورد بررسی قرار گرفت.
قابلذکر اسالت که برای انسالجامبخشالی به مباحث مطرح شالده از سالوی اعضالای نشالسالت ،محورهای موضالوعی نشالسالت در
قالب سؤالهایی برای مدعوین ارسال شد تا چارچوبی مشخص برای گفتوگوها فراهم آید.
برنامه بزرگداشالالت مرحوم مهندس جعفر عالقهمندان ،به ٔ
ٔ
منزله شالالخصالالیتی برجسالالته و کنشالالگر از درون نظام
•
ارائه نمونههایی از تجربیات اصالح ٔ
آموزش عمومی ایران .هد از این انتخابٔ ،
گرانه مدیریتی موفق و مؤثر بود
که نشالان میداد با وجود چالشها و فراز و نشالیبهای بسالیار ،میتوان گامهای مهمی برای ایجاد ت ییر و بهبود
در شرایط برداشت.
این بزرگداشالت با حضالور خانواده و برخی از همکاران برجس ٔ
الته ایشالان در وزارت آموزشوپرورش ،بهصالورت حضالوری در
جلس ٔاله اختتامیه برگزار و تندیس یادبود توسالط ریاسالت انجمن فلس ٔ
الفه تعلیموتربیت به فرزند ایشالان به نمایندگی از سالوی
خانوادهشان ،تقدیم شد.
• تنظیم و ارائ ٔاله بیالانیالهای مبتنیبر یالافتالههالای مقالاالت ،بحالثهالای تخصالالالصالالالی پناللهالا ،سالالالخنرانیهالای کلیالدی و
نشال السالالالتهالای همالایش ،بالدان امیالد کاله ارائالهدهن ٔ
الده پیالامهالایی روشالالالن و پیشالالالنهالادهالایی مؤثر برای مواجهاله بالا
چالشهای اصالحات آموزشی باشد.
مدیره انجمن فلس ٔ
بیانیه همایش در دو نس ٔ
ٔ
ٔ
الفه تعلیموتربیت منتشالر شالد.
الخه تفصالیلی و مجمل تهیه و پس از تأیید هیالت
این بیانیه به دفتر وزیر آموزشوپرورش تحویل داده شالد .سالپس با هماهنگی قبلی در یک نشست با وزیر آموزشوپرورش
و رئیس شالورای عالی آموزشوپرورش ارائه شالد و انجمن فلس ٔ
الفه تعلیموتربیت جهت کمک به بازنگری سالند تحول اعالم
آمادگی کرد.
بالایالد اذعالان کرد کاله همالایش دهم انجمن فلسال الف ٔاله تعلیموتربیالت حالاصالالالل تالش و همکالاری عالده بسال الیالاری از اسالالالاتیالد،
فار التحصالیالن و دانشالجویان رشالته بود .لذا بر اینجانب بهعنوان دبیر علمی همایش فرد اسالت که از ٔ
کلیه همکارانی
که در طول بیش از دو سالال در فرآیند تالش برای طراحی ،غنابخشالی و اجرای همایش همکاری کردند ،تشالکر کنم .در
این فرایند ،عالوه بر همراهیهای انجمن فلس ٔ
الفه تعلیموتربیت ،اعضالای گروه مبانی فلسالفی و اجتماعی آموزشوپرورش
دانشالالگاه تهران و دانشال ٔ
الکده روانشالالناسالالی و علوم تربیتی دانشالالگاه تهران ،وظیفه دارم از همکاری پژوهشالالگاه مطالعات
آمالوزشوپالرورش ،اداره کالالل آمالوزشوپالرورش شال الهالر تالهالران و دانشال الگالالاه فالرهالنالگالیالالان (پالردیالس نسال الیالبالاله) کالاله بالالا بالرگالزاری
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پیشهمایشهایی متناسب ،به معرفی و تعمیق همایش یاری رساندند ،و نیز بخشهای مختلف وزارتخانه و شورای عالی
آموزشوپرورش که ما را در کمیتههای مشترک برنامهریزی یاری دادند ،سپاسگزاری کنم.
همچنین از همکاران بسالیار گرامیام به ویژه سالرکار خانم دکتر مرضالیه عالی همکار اصاللی دبیر علمی و آقای دکتر محمد
دادرس دبیر اجرایی ،خانم دکتر معصالومه رمضالانی مسالالول کارگاهها و خانم دکتر سالعیده باقری امور اجرایی و ویراسالتار
مجموعه مقاالت همایش که ارکان اصاللی برگزاری این همایش بودند ،از آن دسالته از دانشالجویان گرامی گروه که بیدریغ
در برگزاری همایش تالش کردند ،همکاران اجرایی دانشالکده و پشالتیبانی فنی س ٔ
الامانه آموزشهای الکترونیکی دانشالگاه
تهران صمیمانه تشکر میکنم.
در پایا ن مراتب قدردانی خود را از نهادهای حامی همایش ،شالالالرکت صالالالنایع آموزشالالالی ،شالالالورای عالی آموزشوپرورش،
سازمان پژوهش و برنامهریزی و مؤ ٔ
سسه مطالعاتی تعالی نسل (متن) اعالم میدارم.
والسالم  -شکرا لله ربالعالمین
شهین ایروانی  -دبیر علمی همایش دهم
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به نام خدا
ٔ
ٔ
بیانیه همایش دهم انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران

انجمن فلسال ٔ
الفه تعلیموتربیت ایران دهمین همایش سالالاالنه خود را در بهمن ماه سالالال
 ۱۳۹۹بالا عنوان ااصالالالالحالات آموزشالالالی و چالالشهالای آن در ایران :تبیین فلسالالالفی
تالشهالا و دیالدگالاههالا برگزار نمود .مبالاحالث همالایش اغلالب باله موضالالالوع سال النالد تحول
بنیادین در نظام آموزش وپرورش (= سالندتحول) و بررسی و ارزیابی انتقادی این طرح
کالن اصالالحات نظام آموزشالی ایران اختصالای یافت .این بیانیه درصالدد اسالت تا اهم

شماره-۰۵ :س۹۱-
پالالالالالال الیالالالالالالالالوسالالالالالالالالالالت:
............................
.

تلفن ۰۹۳۸۸۸۶۸۰۸۶:
www.pesi.ir

یافتهها و پیشالنهادهای همایش در خصالوی اشالکاالت اصاللی سالند تحول و نحوه ترمیم
آن را در سالالاله بخش و بالا تالأ کیالد بر نقش و ظرفیالت انجمن فلسال الف ٔاله تعلیموتربیالت در این
زمینه به اطالع سیاستگذاران و مدیران ارشد نظام آموزشوپرورش برساند.
بخش اول :اشکاالت اصلی سند تحول
• کلیگویی و بیالان بیش از حالد مبهم بخشهالای مختلف سال النالدتحول کاله موجالب
ٔ
درباره مضامین و مقاصد آن میشود.
تفاسیر مختلف و گاه متعارد
• مطالالبالهگرایی حالداکرری کاله بالهویژه در بخش هالد هالا و راهبردهالای کالن نمالایالان
اسالالالت و نشالالالان از غلباله نوعی کمالالگرایی غیرواقعبینالاناله در رونالد تالدوین و تصالالالویالب

Pesi.anjoman@gmai

سندتحول دارد و به یکی از مهمترین چالشهای اجرای آن تبدیل شده است.
• بیتوجهی باله اهم مسالالالائالل نظالام آموزشوپرورش و نوعی مواجه ٔاله موازی بالا هم ٔاله

l.com

مشالالالکالت و چالشهای متعدد پیشروی آن ،آسالالالیبی اسالالالت که باعث شالالالده در متن
سالالالندتحول ،برخال عموم برنامههای راهبردی ،شالالالاهد هیو نوع تقدم و اولویتی در
پرداختن به مسائل آموزشوپرورش نباشیم.

نشالالالالانالی :تالهالران ،اتالوبالالان

• تمرکزگرایی مطلق بالهعنوان بیمالاری مزمن نظالام آموزشالالالی مالدرن در ایران واقعیتی

شالالهید چمران -پل نصالالر-

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

خالیالالابالالان دکالتالر کالالاردان-

مالدیران مالدارس و حتی کالارشال النالاسالالالان آ گالاه بالدناله نظالام آموزشالالالی -در مرحلاله تالدوین

دانشالالکده روانشالالناسالالی و

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

عاللالوم تالربالیالتالی دانشالالالگالالاه

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

تالهالران -طالبالقالاله اول-دفالتالر
ٔ
فلسفه تعلیموتربیت
گروه

باالترین سطن ستادی به سمت ادارات کل و مناطق و مدارس انجامیده است.
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بخش دوم :مهمترین پیشنهادهای همایش برای اصالح سندتحول
• بهرهمندی از ظرفیت علمی حوزه علوم تربیتی کشالور (به ویژه دانشالکدههای علوم
تربیتی و انجمنهای علمی فعال این عرصالاله) در بازنگری ،اجرا و ارزیابی برنامههای
تحولی نظالام آموزشوپرورش کاله میتوانالد باله تجرباله همکالاری نظالاممنالد میالان نخبگالان
علوم تربیتی عالقمنالد باله نقشآفرینی در این برنالامالههالای تحولی بالا کالارگزاران نظالام
آموزشوپرورش بیانجامد.
• اهتمالام نسال البالت باله ترویج نگرش تالدریجی و زمالانمنالد باله فرآینالد زمینالهسالالالازی تحقق
تحوالت مدنظر در نظام آموزشوپرورش (بهویژه هنگامی که از نوع تحوالت بنیادینی
باشالند که پیش از همه باید در اندیشاله و باور کارگزاران این نظام و فرهنس سالازمانی
مقاوم در برابر ت ییر آن صورت پذیرند).
شماره-۰۵ :س۹۱-
پالالالالالالالالیالالالالالالالالالوسالالالالالالالالالالالت:
.............................

• تصالالالرین باله چالالشهالای مهم موجود و پیشروی نظالام آموزشوپرورش در متن
سالندتحول و اولویت بخشالی به حل و فصالل اهم آنها در افق زمانی مشالخص که باید
این تدبیر را مصداق سیاست مساللهنگری در اجرای سندتحول تلقی کرد.
• مالحظ ٔاله واقعیالتهالای مت یر موجود و شالالالرایط نوپالدیالد در جالامعاله ایران ،تالامالل در
تجارب پیشالالین اصالالالحات آموزشالالی در کشالالور و تبیین پیامدهای نامطلوب برخی از

تلفن ۰۹۳۸۸۸۶۸۰۸۶:

این گونه اقدامهای ناموفق از جمله مواردی هسالالتند که به تحقق نگاه واقعبینانه در
مفاد سند تحول خواهد انجامید.

www.pesi.ir

• تکیه بر نتایج مطالعات توصالیفی -تجربی و سالیاسالتپژوهانه و بهروزرسالانی آنها،

Pesi.anjoman@gmail.

بهرهمندی هوشالالمندانه از تجارب اصالالالحات آموزشالالی دیگر کشالالورها و نیز حضالالور

com

نمایندگانی از مدیران و معلمان مدارس بهعنوان کارگزاران اصالاللی اجرای برنامههای
تحولی در روند ترمیم سند تحول.

نشالالالالانالی :تالهالران ،اتالوبالالان
شالالالهید چمران -پل نصالالالر-
خ الیالالابالالان دک التالالر کالالاردان-

• به رسالالالمیالت شال النالاختن برنامههای متنوع درسالالالی و ایجالاد فرصالالالت قانونمنالد برای
تأسالیس مدارسالی با رویکردهای متنوع در سالاختار و برنامهها (ضالمن حفظ اصالول و
معیارهای کلی نظام آموزشوپرورش) و نظارت کارشناسانه بر آنها.

دانشالالالکده روانشالالالناسالالالی و
عاللالوم تالربالیالتالی دانشالالالگالالاه
تالهالران -طالبالقالاله اول-دفالتالر
ٔ
فلسفه تعلیموتربیت
گروه
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بخش سوم :امکانات و ظرفیتهای انجمن برای کمک به سند تحول
• شالناسالایی و رفع ابهامهای زبانی که نهتنها در سالند تحول ،بلکه کمابیش در مبانی
نظری ،اهدا  ،سالالیاسالالتها ،راهبردها و برنامه زیرنظامها و منابع درسالالی و پژوهشالالی
مربوط به تحول نظام آموزشوپرورش وجود دارند.
• کمالک باله تعالدیالل انتظالارات و مطالالبالات حالداکررگرایالاناله سال النالدتحول بالا توجاله باله
اولویالتهالای ارزشالالالی ،تحلیالل و تبیین چالالشهالای واقعی و شال النالاخالت و بالازخوانی
پیشفردهای آسیبزا و معرفی مفروضات جدید.
• کمک به شالالناخت سالالایر مبانی علمی ،سالالیاسالالی و حقوقی نظام آموزشوپرورش،
بالهویژه مبالانی اجتمالاعی این نهالاد ،و بررسالالالی راه تعالامالل این بنیالانهالای نظری بالا مبالانی
فلسالفی و دینی مقبول در جامعه اسالالمی ایران در جهت تأثیرگذاری بر سالیاسالتها و
برنامههای حاکم بر نظام تربیت مدرسهای.

شماره-۰۵ :س۹۱-

• کمالک باله شال النالاسالالالایی و تحلیالل و نقالد پیشفردهالای شال الکاللدهنالده باله فرهنالس

پالالالالالالالالیالالالالالالالالوسالالالالالالالالالالت:

تصالمیمسالازی و اجرا در نظام آموزشوپرورش؛ مفروضالاتی که به عنوان فلسالفه ضالمنی

.............................

تربیتی مقبول سالالیاسالالتگذاران و کارگزاران تربیتی در این نهاد اجتماعی ریشالالههای
عمیق دارد.

تلفن ۰۹۳۸۸۸۶۸۰۸۶:
www.pesi.ir
Pesi.anjoman@gmai
l.com

• کمالک باله کسالالالب شال النالاخالت عمیقتر سال الیالاسالالالتگالذاران و مالدیران ارشالالالد نظالام
آموزشوپرورش نسال البالت باله اهم چالالشهالا و مسالالالائالل پیشروی این نظالام ،باله ویژه بالا
مالحظه ت ییرات گسالالترده نوپدید در دنیای معاصالالر ،و تحلیل و بررسالالی تجارب دیگر
نظامهای آموزشی در مواجهه با این تحوالت فرهنگی ،اجتماعی ،علمی و فناورانه.
• تحلیالل و بررسالالالی انتقالادی نظریالههالا ،تجالارب و اسال النالاد بین المللی در زمیناله
سالالیاسالالتگذاری و برنامهریزی و مدیریت نظام تربیت مدرسالالهای بهمنظور بازسالالازی
برنامهها و ایدههای پیشین نظام آموزشوپرورش ایران و یا طرح ایدههای نو و ابداعی

نشالالالالانالی :تالهالران ،اتالوبالالان
شالالهید چمران -پل نصالالر-

برای حل مسائل آن.
• کمک به تعمیق دیدگاه تحولی و تبیین جایگاه اسالناد تحولی و مبانی نظری آنها

خالیالالابالالان دکالتالر کالالاردان-

در این فرایند ،در میان عموم کارگزاران نظام آموزشوپرورش (بهویژه دانشجومعلمان،

دانشالالکده روانشالالناسالالی و

معلمان و مدیران مدارس ،کارشناسان ،مدیران میانی و مدیران ارشد حوزه ستادی).

عاللالوم تالربالیالتالی دانشالالالگالالاه
تالهالران -طالبالقالاله اول-دفالتالر
ٔ
فلسفه تعلیموتربیت
گروه
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ٔ
ٔ
ٔ
بیانیه دبیر علمی دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت (متن تفصیلی بیانیه نهایی همایش)

به نام خدا
مقدمه
بیالانیاله همالایش «اصالالالت الموزشی و الالالشز ز الم زهالم زش زر زایرا :زتبیینزفلسالالالتشزتت هالمز زریالاهالم هالم  ،دسال التالاورد این
تالشها اسالالت :اول ،یافتههای مجموعه مقاالت ارسالالالی و ارائهشالالده در همایش؛ دوم ،بحثهای کارشالالناسالالی اعضالالای
پنلهای سالهگانه بررسالی مقاالت؛ سالوم ،دو سالخنرانی کلیدی و یک گزارش کارشالناسالی و چهارم ،برگزاری دو نشالسالت
تخص الصالالی .در مجموع ،همایش از مشالالارکت و همفکری علمی بیسالالتوسالاله متخصالالص از دانشالالگاه و آموزشوپرورش و
همکاری  ۴۳عضو هیالت علمی و متخصص رشته های مختلف علوم تربتی در داوری صد مقاله برخوردار شده است.
بیانیه شامل دو بخش اصلی است:
ٔ
درباره چالشهای اصالالحات در نظام آموزشالی که مخاطبان آن وزارت آموزشوپرورش و
بخش اول :یافتهها و پیشالنهادها
نهادهای مرتبط با موضوع اصالحات آموزشوپرورش هستند.
بخش دوم :یالافتالههالا و پیشالالالنهالادهالا درب ٔ
الاره مسالالالالولیالتهالای انجمن فلسال الف ٔاله تعلیموتربیالت و گروههالای علوم تربیتی
ٔ
زمینه مشالارکت علمی با نظام آموزشالی در موضالوع اصالالحات آموزشالی و چالشهایی که بر سالر راه
دانشالگاههای کشالور در
پرداختن به این مسالولیتها وجود دارد.
ٔ
درباره چالشهای اصالحات در نظام آموزشی
بخش اول :یافتهها و پیشنهادها
الف) یافتهها:
ٔ
ٔ
مهمترین یگافتگه همگایش ،این بود کگه در جریگان ارامگه مقگاالت ،بیگانگات و نشگگگسگگگتهگا موارد مشگگگخصگگگی بگهعنوان
اشکاالت اصلی سند تحول بنیادین تکرار میشد .این موارد در سه عنوان زیر خالصه میشوند:
 .۱کلیگویی در سند و پیامد آن ابهامات زبانی در یافتن مصادیق:
ٔ
وظیفه آن راهنمایی عمل و اقدامات اصالالحی اسالت؛ اما بیانهایی کلی و مبهم
سالند تحول یک سالند راهبردی اسالت که
ٔ
مطالبه سالند در فصالول مختلف سالند اسالت .این
در مفاهیم و مضالامین مطرحشالده در سالند زمینهسالاز ابهام در منظور و نوع
ٔ
بیانیه ارزشها تا فصالول تعیین هد ها و راهبردها مشالهود اسالت ،بهگونهای که
ابهام در تمام متن سالند از فصالل کلیات و
برای مخاطب روشالن نمیشالود که مصالادیق این مطالبات و اشالارات چیسالت .گس ٔ
التره کلیگویی بهگونهای اسالت که موجب
ٔ
درباره مضالامین و مقاصالد سالند میشالود .این ابهام باب عاعمال
درکهای مختلف و گاهی متعارد و تفسالیرهای مختلف

17

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

ٔ
درباره مفاد سالند در تصالمیمگیریها وبرنامهریزیها میگشالاید و موجب اختال دیدگاه و ناهمسالویی مدیران
ساللیقه را
بخشهای مختلف در برنامهریزی و اجرای سند است.
 .۲حداکررگرایی و مطالبهگری ناسازگار با ماهیت راهبردی سند:
این حالداکررگرایی در جالایجالای سال النالد بالهویژه در بخش هالد هالا و راهبردهالای کالن خود را مینمالایالانالد .بالایالد توجاله کرد کاله
صالالحبت از نیل به مراتب حیات طیبه ،بههیووجه روشالالنگر حدومرز موردنظر و تحققیافتنی نیسالالت .نشالالانهها و عوامل
ایجابی این حداکررگرایی را میتوان در موارد زیر دید:
•

سالند تحول همراسالتا با سالند چشالمانداز تدوین شالده اسالت و بهتبع آن فرایندبندی مشخصی دارد ،با این حال در
متن سالالند قید نشالالده اسالالت که توقع میرود این حجم از مطالبات تا چه مدت زمانی تحقق یابند .در واقع باید
ٔ
برنامه زمانی رسالیدن به مطالبات سالند با توجه به محدودههای زمانی بیسالتسالاله از زمان تدوین و چهاردهسالاله

•

از زمان تصویب ،تعیین میشد.
ٔ
درباره نظام آموزشالی ایران با ویژگیها و مشالکالت آشالکار بنیادین و موقتی تدوین شالده اسالت ،اما
سالند تحول،
ٔ
حوزه توجه مطالبات سالالند قرار ندارند .در نتیجه وضالالع موجود موجب
مشالالکالت و مسالالائل بنیادین و جاری در
ٔ
بینانه مطالبات سالند نشالده اسالت .این در حالی اسالت که در اسالناد مصالوب پیشالین از جمله طرح
تعدیل واقع
کلیالات ت ییر نظالام آموزشوپرورش ( ،)۱۳۶۷بخش مهمی از محتوا باله مسالالالائالل مبتالباله و چالالشهالای رفع آنهالا
اختصای داشت.

•

با وجود نیازهای روزافزون نظام آموزشالی ،روند تخصالیص بودجه و امکانات به این بخش در طول تقریبا نیم قرن
گذشالته نزولی بوده اسالت .عالوه بر آن ،تحوالت فرهنگی– اجتماعی س ٔ
الایه سالنگین خود را بر تالشهای سالنتی
آموزشالالالی و بهویژه پرورشالالالی تحمیل کرده اسالالالت .با این حال سالالالند تحول بنیادین فار از تمام محدودیتها و
واقعیتهای چالشالی اخالقی -اعتقادی -زیسالتی که نسالل دانشآموزان را تهدید میکنند ،مطالباتی سالنگین و
در عین حال سالادهانگارانه را مطرح کرده اسالت .سالادهانگارانه بودن این مطالبات در آن اسالت که تصالور میشالود
بهصر بیان آنها و بدون اختصای بودجه تحقق خواهند یافت.
شالاهد این مدعا آن اسالت که سالند تحول فقط در یک بند از اهدا کالن خود ،بدون پیشبینی مرحلهای گذار
در نهادینهکردن ارزشهای مورد انتظار و بدون روشالن کردن مصالادیق عینی و بسالیار آسالانانگارانه ،بر اتربیت
انسالانی موحد ،مؤمن ،معتقد به معاد ،آشالنا و متعهد و ...پنجاه ویژگی دیگر برای انسالان (نه دانشآموز) تأکید
دارد .غافل از اینکه چالشهای جدی ارزشالالی– فرهنگی نسالالل دانشآموزان را در تمامی دورهها ،حتی در ٔ
دوره
ابتالدایی ،درگیر کرده اسالالالت .البتاله این تنهالا یالک مورد از اهالدا کالن اسالالالت و باله همراه آن نیالل باله هفالت هالد
ٔ
یابند.غلبه چنین رویکردی در سالالند ،مهمترین چالش اجرای آن
کالن ملی ،منطقهای و جهانی نیز باید تحقق
شده است.

ٔ
مواجهه موازی با مجموعه مسائل آموزشوپرورش و غفلت از تقدم توجه به مسائل اساسی نظام آموزشی:
.۳
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شالاهد این مدعا عدم توجه به تقدم و تأخر و تعیین اولویتها در ٔ
ارائه راهکارها اسالت .نظام آموزشالی ایران دهههاسالت که
مشکالت ثابتی را بر دوش میکشد .این مشکالت مانع جدی هر نوع اصالحگری در نظام آموزشی بودهاند :چالشهای
ٔ
کهنه نظام آموزشالالالی که در سالالالنت تمرکزگرایی مطلق حاکم بر نظام آموزشالالالی نمودار می شالالالود و ضالالالعف نظام
مدیریتی
آموزشی در تأمین حداقلهای کمی و کیفی جهت پوشش تحصیلی فرزندان واجبالتعلیم کشور.
اول ،تمرکز گرایی مطلق در هر دو مرحلاله ،مرحل ٔاله نگالارش سال النالد تحول و نیز مرحل ٔاله اجرای سال النالد تحول خود را کالامال نمالایالان
ساخته است:
•

مرحله نگارش و تدوین سالند ،کارگزاران اصاللی یعنی معلمان و مدیران مدارس و حتی کارشالناسالان آگاه ٔ
ٔ
بدنه
در

•

نظام آموزشی مشارکت نداشتهاند.
ٔ
مرحله اجرای سالند ،اقدامات انجام شالده ،رویکرد اصالالحات از باال را رقم زده اسالت .شالاهد آن که مهمترین
در
اقدامات تولید متنهای متعدد و ابال برای اجرا از باالترین سالالالطن سالالالتادی به سالالالمت ادارات کل و مناطق و
ٔ
برنامه گسالالالترش
مدارس بوده اسالالالت و سالالالهم مدارس فقط آموزش و امتحان دادن متن سالالالند تحول در قالب
گفتمان سند بوده است.

•

همچنین تالداوم تمرکزگرایی را در تربیالت برنالامالهدرسالالالی متمرکز و بالدونانعطالا میتوان مالحظاله کرد کاله مالاننالد
صالد سالال گذشالته ،کماکان در سالند تحول و زیرنظام برنامهدرسالی (و ایضالا سالند برنامهدرسالی ملی) حفظ شالده و
تمامی محتوای برنامه و مدت زمان آموزش در مدارس را به خود اختصالای داده اسالت ،در حالی که لزوم ت ییر
در آن در مبانی نظری سند ،بخش رهنامه ،تأکید شده است.

•

الزم باله توضالالالین اسالالالت کاله تمرکزگرایی نظالام آموزشالالالی موجالب باله حالاشال الیاله رفتن تالشهالای مالدارس و مربیالان
تحولخواه خارج از نظام آموزشالالالی شالالالده اسالالالت .چنین نهادهایی در طراحی و اجرای برنامههای اصالالالالحی
فرصالتی م تنم هسالتند در حالی که تمرکزگرایی نظام آموزشالی باعث شالده اسالت این فرصالت به تهدید بدل شالود.
زیرا نوعی انزوا و حالاشال الی ٔاله امن را انتخالاب میکننالد کاله بالاعالث میشالالالود فعالالیالتهالا و برنالامالههالایشالالالان را باله جالامع ٔاله
تعلیموتربیالت ارائاله نکننالد و ارزیالابی مبالانی آنهالا امکالانپالذیر نبالاشالالالد (انجمنهالای علوم تربیتی از جملاله فلسال الف ٔاله
تعلیموتربیت میتوانند در تعامل با این تحولخواهان مؤثر باشند).

دوم ،اولویت تأمین حداقلهای کمی و کیفی آموزش برای جمعیت واجبالتعلیم کشالالالور که نماد عدالت تأمینی مندرج
در قانون اسالاسالی اسالت ،و ریش ٔاله اصاللی آن در طول عمر نظام رسالمی آموزشالی ،محدودیت امکانات و ضالعف برنامهریزی و
اجرا بوده اسالالت ،در سالالند تحول کامال م فول اسالالت؛ در حالی که مشالالخص نیسالالت بهویژه بدون چنین اولویتی و بدون
تأمین نیازهای ٔ
اولیه تحصالالالیل برای فرزندان آحاد کشالالالور ،اهدا خرد و کالن سالالالند تحول بنیادین بر کدام پایه قابلیت
تحقق خواهد یافت.
عدم توجه به تقدم و تأخر نیازها و مسالائل بهویژه در مجموعه برنامههای زیرنظامهای مصالوب قابلمشالاهده اسالت و فقدان
آن را اصوال باید در رویکرد متن سند جستجو کرد.
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ب) پیشنهادها:
با توجه به اشگکاالت جدی سگند تحول که اجرای آن را با چالشهای جدی مواجه کرده اسگت ،موارد زیر بهعنوان
توصیههایی در فرایند بازنگری سند در بخشهای گوناگون همایش ارامه شدهاند:
ٔ
برنامه بازنگری سالند تحول ،بهویژه بهرهمندی از ظرفیتهای انجمنهای علمی بهطور
 -۱وارد کردن بازیگران بیشالتر در
نظاممند و در محملی قانونی:
•

انجمن فلسال الف ٔاله تعلیموتربیالت (کمالکرسالالالانی باله نظالام آموزشالالالی در پرداختن باله چالالش کلیگویی در مفالاهیم و
ٔ
مسالله حداکررگرایی و ٔ
نحوه تعدیل آن در سند)؛
مضامین و پرداختن به

•

انجمن مطالعات برنامهدرسی (تعدیل در گفتمان سند در برنامهدرسی)؛

•

گروههای پژوهشالی پژوهشالگاه مطالعات آموزشوپرورش (بهروزرسالانی نتایج مطالعات تجربی پیشالین پیرامون
اصالحات آموزشوپرورش)؛

•

نمالاینالدگالان مالدرسالالاله و بالهویژه معلمالان (تعیین زبالان اجرا و مواجه ٔاله واقعبینالاناله بالا مطالالبالات و انتظالارات و در نتیجاله
ٔ
فاصله ٔ
حوزه ستادی و اجرایی).
نزدیکسازی تفسیرها و دریافتها و کاهش

 -۲برای اینکه سالالالند از بیانات حداکرری بلندپروازانه فاصالالالله بگیرد و تقدم و تأخر مسالالالائل و نیازها بهویژه در قالب برنامههای
عملیاتی در آن لحاظ شالود ،الزم اسالت مسالائل اصاللی در چارچوب مشالخص و تعریفشالدهای در سالند تعبیه شالوند .در این
راستا پیشنهاد میشود که شاخصهای زیر در فرایند بازنگری سند لحاظ شوند:
•

نگاه تدریجی به فرایند تحول جایگزین نگاه کاملگرا و گرایش به تحقق یکباره شود.
ٔ
دوره زمانی پیشبینیشده در عنوان سند ذکر شود.

•

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

•

آموزشالی مشالخص و تصالرین شالوند .از آنجا که در سالوابق اقدامات اصالالحی از اولین تالشها برای اسالتقرار نظام
ٔ
برنامه مهم اصالالالحی ،یک ٔ
دوره معین مورد توجه قرار
آموزش مدرن تا پس از پیروزی انقالب اسالالالمی ،در هر
گرفتاله اسالالالت و ٔ
دوره ابتالدایی بالا وجود اهمیالت مالاهوی و نیز نقش آن در ارتقالای کیفی دورههالای بالاالتر ،هرگز
ٔ
برنامه اصالالحی قرار نگرفته اسالت ،پیشالنهاد میشالود اصالالح بنیادین ٔ
دوره ابتدایی ،در مرکز توجه
موضالوع یک
برنالام ٔاله اصالالالالحالات سال النالد قرار گیرد؛ بالهویژه کاله توجاله باله این دوره ،مسالالالالل ٔاله بنیالادین و کهن ٔاله تالأمین حالداقاللهالای
تحصیلی را نیز تا میزان قابلتوجهی در بر میگیرد[.]۱
•

ٔ
برنامه اجرایی کردن سالالالند انجام شالالالده اسالالالت .در بین این
تا کنون مجموعه اقداماتی از سالالالوی وزارتخانه ذیل
تالشها ،تعریف بستههای تحولی سال  ۱۳۹۹را میتوان به ٔ
منزله گامی به سوی مساللهمحوری در اجرای سند
تلقی کرد .با این وجود ،هنوز الزم اسالت جایگاه این بسالتهها ،بهصالورتی نظاممندتر در درون سالند و نسالبتشالان با
حوزههای تمرکز در سند و زیرنظامها روشن شود.

•

برای تحقق نگاه واقعبینانه در سالالند ،به جز توجه به شالالرایط موجود ،مراجعه به تجارب پیشالالین و نتایج آنها،
بهویژه پیامدهای نامطلوب آنها ،بسالالیار ضالالروری اسالالت .تجارب پیشالالین در تصالالمیمسالالازیها ،حضالالور پررنس
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مؤلفههایی نظیر کمیتگرایی ،سالادهسالازی مسالائل در چارهجوییها و صالورتگرایی در اجرای برنامهها را به ما
نشالان میدهند .مراجعه به تجربیات پیشالین در برنامهریزی و اجرا میتواند عوامل مؤثر در غلبۀ این مؤلفهها را
روشن کند و امکان پیشگیری از آنها را در بازنگری سند فراهم سازد.
•

هشیاری به این واقعیت که شرایط اجتماعی و زمانی مت یر هستند و الجرم باید بهعنوان یک واقعیت در تنظیم
اسناد تحولی مدنظر قرار گیرند ،میتواند:
o

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

o

ضالالرورت ایجاد سالالازوکاری عملیاتی برای پویایی سالالند و برنامهها و بازنگری مداوم مبتنی بر شالالرایط و
وضعیتهای اجتماعی را آشکار کند.

o

لزوم توجه به واقعیالتهای اجتمالاعی جامعاله نظیر تنوع زیسالالالتها و ایجالاد امکالان برای بهرهمنالدی هم ٔاله
اقوام و فرهنسها و نیز تعامل اجتنابناپذیر میانفرهنگی با سالالایر جوامع را روشالالنتر کند و جایی در
سند برای توجه مؤثر به این امور فراهم سازد.

o

لزوم توجه به مطالعات و شالواهد بینرشالتهای و اسالتفاده از نخبگان جامعهشالناسالی و رشالتههای وابسالته
در بازنگری سند و نیز برنامهریزیهای عملیاتی را آشکار سازد.

§ انجمن فلسالال ٔ
الفه تعلیموتربیت با توجه به ٔ
حوزه تخصال الصالالالی خود در بررسالالالی و شالالالناخت این مؤلفهها و عوامل ایجابی آنها
مهمترین مرجع یالاری باله نظالام آموزشالالالی در فراینالد اصالالالالحگری اعم از بالازنگری سال النالد یالا پیشالالالنهالاد راههالای دیگر برای
اصالحات آموزشی است.
 -۳یکی از نمالادهالای واقعنگری در ٔ
اراده تحول تالأمین هزینالههالا و نیالازهالای اقالدامالات الزم در فراینالد تحول اسالالالت .بنالابراین لحالاظ
کردن هزینههای اصالالحات و دیدن این هزینهها در بودجه و برنامههای مالی آموزشوپرورش یک ضالرورت اسالت .انتظار
ٔ
مقوله اصالحات آموزشی است.
تحقق تحول بدون صر هزینه خود مصداق بارزی از نگاه غیرواقعبینانه و غیراصولی به
 -۴یکی از نمالادهالای تالش و گالامهالای روشالالالن برای خروج از تمرکزگرایی مطلق در برنالامالهدرسالالالی و نظالام اجرا ،باله رسال المیالت
ٔ
برنامه آموزشی
شناختن برنامههای متنوع درسی و ایجاد فرصت برای تأسیس مدارسی با رویکردهای متنوع در ساختار،
و برنامهدرسالالی و نظارت کارشالالناسالالانه بر آنها اسالالت .چنین گشالالودگیای فرصالالتی طالیی برای ارائه و اجرای طرحهای
تحولی در سالطن خرد از سالوی اصالالحگران عرص ٔاله مدرساله یا کسالانی که به دلیل عدمپذیرش طرحهایشالان توسالط نظام
رسالمی ،پشالت دیوارهای مدرساله ،فعالیت میکنند ،فراهم خواهد سالاخت .عالوه بر آن این فرصالت را نیز فراهم میسالازد
کاله ایالدههالا و اقالدامالات این گروه از اصالالالالحگران در معرد ارزیالابی و نقالد قرار گیرد و از پیالامالدهالای غلب ٔاله دروننگری در
برنامههای اصالحی مصون بمانند.
§ در گام آغازین انجمنهای علمی میتوانند حلقههای واسالالط مناسالالبی برای تعامل این جریانهای تحولخواه آموزشالالی و
نظام آموزشی باشند.
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ٔ
تجربه همکاری میان کارشالناسالان دانشالگاهی ،دانشالکدهها یا انجمنهای علمی دانشالگاهی و کارشالناسالان نظام
 -۵تاکنون
آموزشالی ،تجربهای نظاممند و منسالجم نبوده اسالت و بهتبع آن در معرد آسالیبهای زیادی قرار داشالته اسالت .آسالیب مهم
آن برای نظام آموزشالی عدم بهرهمندی از ظرفیتهای علمی-پژوهشالی دانشالگاه و آسالیب مهم آن برای دانشالگاه ،دوری از
واقعیتها و محدودیتهای اجرایی اسالالالت که کارگزاران دنیای عمل با آن مواجهاند .این امر موجب میشالالالود تبیینها و
توصالالیههای اهل دانشالالگاه فار از واقعنگری و بهتبع آن حتی کمالگرایانه گردد .شالالاید مهمترین مشالالکل فقدان درک
متقابل و همزبانی در تعامالت باشالد که موجب افزایش فاصالله در فضالاهای رسالمی و غیررسالمی میان این دو گروه شالده
است.
برای رفع این اشالکال ،الزم اسالت سالازوکار نظاممند و بهویژه دارای مشالروعیت و جایگاه قانونی برای این تعامل و همکاری
پیشبینی شالالالود .پیشالالالنهاد انجمن ،تشالالالکیل یک دفتر همکاری و هماندیشالالالی میان انجمنهای علوم تربیتی و وزارت
آموزشوپرورش در گام اول است که جوانب و وظایف آن در گفتوگوی دوطرفه روشن شود.
§ تأسیس یک دفتر همکاری و هماندیشی میان دانشگاه ،انجمنهای علمی ،وزارت علوم و وزارت آموزشوپرورش.
ٔ
ٔ
دربگاره رویکرد انجمن فلسگگگفگه تعلیموتربیگت و گروههگای علوم تربیتی
بخش دوم – یگافتگههگا و پیشگگگنهگادهگا
دانشگاههای کشور،
ٔ
زمینه مسالالالولیتهای آنها در قبال نظام آموزشالالی و معضالالالت مشالالارکت علمی با
موضالالوع این یافتهها و پیشالالنهادها در
ساختار آموزشوپرورش در موضوع اصالحات آموزشی است.
الف) یافتهها:
-۱کارشالناسالان و کارگزاران عرص ٔاله نظام آموزشالی از دانشالگاه انتظاراتی دارند که در بخشهای مختلف به شالرح زیر مطرح
شدند:
•

با دست پر به سرا آموزشوپرورش بیایید.

•

در کنار نقدها بدیلهایی را نیز به آموزشوپرورش ارائه دهید.

•

بهجای نقل دیدگاهها ،آنها را به فرآورده تبدیل کنید و سپس در اختیار آموزشوپرورش و معلمان بگذارید.

عالوه بر آن ،با توجه به انتظارات و نقدها به نظر میرسالد دانشالگاه نیز در شالکلگیری شالخصالیت انفعالی معلمان بهعنوان
نیروهای تحت تربیت دانشالگاه نقش دارد .شالاید ٔ
چاره کار در همکاری بهینه میان دانشالگاه و آموزشوپرورش باشالد .الزم
اسالت بسالتری فراهم شالود که دانشالگاهیان بتوانند در کنار نقدها بدیلهایی مشالخص و کاربردی نیز ارائه دهند زیرا ٔ
ارائه
ٔ
مواجهه نزدیک با فضای عمل امکانپذیر نیست.
بدیلهای روشن بدون
الفه تعلیموتربیت و متخصالصالان آن میتوانند برای شالناخت دقیق و ٔ
الته فلس ٔ
 -۲اشالکاالت بنیادینی که رش ٔ
ارائه رهنمود برای رفع
آنها مشارکت کنند:
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•

ابهامات زبانی که نه صالالرفا سالالند تحول ،بلکه فراتر از آن در ادبیات تعلیموتربیت از اسالالناد تا کالس درس و در
متون آموزشالالالی وجود دارد .مشالالالکلی نالاآشال الکالار و نالامحسالالالوس امالا بسال الیالار مؤثر در فراینالد یالادگیری ،تعالامالل و
تصالمیمسالازی و سالیاسالتگذاری اسالت .برای مشالارکت در این بخش هم الزم اسالت بسالتر تعامل بین دو نهاد ایجاد
شود تا امکان رسیدن به همزبانی فراهم شود.

•

شالناخت مبانی نظام آموزشالی ایران بهویژه مبانی اجتماعی و راه تعامل آنها با مبانی فلسالفی و دینی که تقریبا
ٔ
تمام توجه اهل فلسال ٔ
حیطه بررسالالی
الفه تعلیموتربیت را در درون یا خارج سالالند به خود اختصالالای داده اسالالت،
ٔ
ٔ
مداخله جدی آن برای جلب مشارکت اهالی علوم اجتماعی ،سیاسی ،قضایی
فلسفه تعلیموتربیت و یا نیازمند
و اقتصادی در تبیین این مبانی است.

 -۳وجود پیشفردهای شالالکلدهنده به فرهنس تصالالمیمسالالازی و اجرا در نظام آموزشالالی که آن راه همواره دچار ضالالعف و
ناکامی کرده است:
•

پیشفرد سالادهترین و دمدسالتیترین راهحل ،بهترین راهحل مشالکالت اسالت .این پیشفرد در سالادهسالازی
مسالائل از جمله تحول خود را نمایان میسالازد :دسالتور میدهیم و بخشنامه و ابال میکنم و آنگاه تحول! این
سالالالادهانگاری در پیشالال ٔ
الینه عملی و عملکردی معاونت پرورشالالالی ،در انتخاب راهحل خرید خدمات آموزشالالالی و

•

گسترش آن و نیز در رویکرد حضور روحانیون در مدارس و طرحهای تعریفشده آشکار است.
ٔ
برنامه نوشالالالتن مسالالالاوی با تعریف و تحقق یا پیشفرد خواسالالالتن مسالالالاوی و عین شالالالدن .شالالالاهد وجود این
پیشفرد ،انقطاعی میان ابال برنامه و اجرای برنامه قابلمشاهده است.

•
•
•

ٔ
زیرمجموعه آن).
پیشفرد یا عادت به مقدسسازی متون (سند تحول بنیادین و متون
ّ
پیشفرد وجود عواملی به جز قوانین علی در نظام آموزشی.
فلسال ٔ
ٔ
الفه ضالالمنی تعلیموتربیت در ٔ
عهده هر کسالالی بر
نحوه تأمین معلم :تعلیموتربیت امری سالالاده اسالالت که از
میآید و مهم نیست که چه کسی ،چگونه آن را در مدرسه اجرا کند!

•

و… .

این پیشفردها و بسیاری دیگر ،عمیقا در نظام آموزشی ریشه دارد و در واقع آنچه در سند تحول هم مشاهده میشود،
مبتنی بر ٔ
غلبه پیشفردهایی از همین نوع است.
عهده گروه نخبگانی انجمن فلس ٔ
ٔ
الفه تعلیموتربیت
آشالکارسالازی ،مصالداقیابی و تبیین این خطاهای شالناختی ریشالهدار ،بر
است.
ب) پیشنهادها
•

باید به این واقعیت اذعان کرد که ورود فلس ٔ
الفه تعلیموتربیت به نظام آموزشالی و تدوین فلسالفههای مختلف با این
هالد  ،و در نهالایالت بالهویژه تالدوین سال النالد تحول و مبالانی آن ،باله نوب ٔاله خود موجالب نزدیالکشالالالدن گروه نخبگالانی باله
ٔ
حلقه ارتباط و گفتوگو
نظام آموزشالالی شالالده اسالالت .زیرا متنی آماده درباره و مربوط به نظام آموزشالالی اسالالت که
بهویژه در میان متخصالصالان فلس ٔ
الفه تعلیموتربیت و نظام آموزشالی شالده اسالت .اما هنوز این میزان تعامل کافی و
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مواجهه فیلسالالوفان تعلیموتربیت و در رمس آنها انجمن فلسال ٔ
ٔ
چاره سالالاز نیسالالت .بلکه الزم اسالالت تا در ٔ
الفه
نحوه
تعلیموتربیت با نظام آموزشی ت ییراتی اتفاق بیفتد:
o

o

o

کسالالالب شال النالاخالت عمیقتر از چالالشهالا و واقعیالتهالای نظالام آموزشالالالی ایران و کالاهش گرایشالالالات
ٔ
گرایانه صر .
مطالبه
تهی ٔاله گزارشهالای تبیینی-تحلیلی ،از مبالانی تعیینکنن ٔ
الده مالاهیالت نظالام آموزشالالالی و ریشالالالالههالای
دشالواریهای مبتالبه مدرساله و نظام آموزشالی کمتر در ٔ
حوزه توجه کارشالناسالان علوم تربیتی و فلسالفه
قرار میگیرد .میزان مقاالت ارسالی از این نوع به همایش شاهد این مدعاست.
ٔ
انگیزه کسالب شالناخت؛ بهویژه برای فهم فرهنس حاکم
آغشالتگی بیشالتر به عرص ٔاله عمل – حتی فقط با
بر نظام آموزشالالی و شالالناخت و بازخوانی پیشفردهای آسالالیبزا و معرفی مفروضالالات جدید بهعنوان
نمادهای فرهنس تحولی.

o

با توجه به مطالب و نظرات منتشالالرشالالده از سالالوی بسالالیاری از اصالالحاب فلسال ٔ
الفه تعلیموتربیت ،میتوان
ٔ
درباره سند مطرح شد :ابهامات زبانی ،حداکررگرایی و
ادعا کرد که آنچه بهعنوان ساله اشالکال اسالاسی
عدمتوجه به مسالائل بنیادین در جمعبندی یافتههای همایش به دسالت آمد ،فقط اشالکاالت مربوط به
ٔ
درباره مدرساله مشالکل نخبگان
سالند تحول نیسالت ،بلکه اشالکاالتی نظیر حداکررگرایی و تمامخواهی
ٔ
حوزه علوم تربیتی نیز هسالالالت .شالالالایالد الزم بالاشالالالد کاله تمرین برای تعالدیالل تمالامیالتخواهی و
علمی
توممسازی واقعیت و آرمانها را باید از درون خود آغاز کرد.

فلس ٔ
ٔ
عهده اصالالحات آموزشالی بر نخواهد آمد .اما فیلسالوفان تعلیموتربیت ایران میتوانند دو
الفه تعلیموتربیت بهتنهایی از
وظیفه را ایفا کنند:
طرح ایدههای نو؛
بازسازی ایدههای قدیمی پیشینی.
•

نظام آموزشالی به هر دوی این عرصالهها نیاز دارد .مشالروط بر این که ،در فرایند ٔ
ارائه ایدهها یا بازسالازی ایدهها،

•

مسائل بومی مبنای توجه و تجویز قرار گیرند.
در عین حالال ،ارائ ٔاله ایالدههالایی کالامال متفالاوت و متعالارد ،بخش جالدایینالاپالذیر و الزم دانش فلسال الف ٔاله تعلیموتربیالت
است .تنها نکته آن است که این چنین رویکردی ،رویکرد انحصاری رشته تلقی نشود.

•

موضالالالوعهالای مهمی نظیر بحالث زبالان و تربیالت بالا تمرکز بر مشال الکالل ابهالامالات زبالانی ،مشال الکالل ٔ
نحوه تعالامالل مبالانی
مختلف نظام آموزشالالی بهویژه مبانی نظری از نوع فلسالالفی-دینی ،و تعدیل تمامیتخواهی در نظام آموزشالالی و
فرهنس نخبگانی-آکادمیک در دانشالالکدههای علوم تربیتی ،موضالالوعات بسالالیار مهمی هسالالتند که پرداخت به
آنها نیازمند تشالالالکیل هسالالالتههای پژوهشالالالی-آموزشالالالی توسالالالط افراد عالقهمند و دغدغهمند انجمن فلسالال ٔ
الفه
تعلیموتربیت و دانشالالالکدههای علوم تربیتی اسالالالت .بر این اسالالالاس ،تشالالالکیل یک بخش یا جمع اولیه ،البته با
روندی تدریجی و گامبهگام ،با هد تعیین چارچوبهای تعامل با نظام آموزشالی و مکانیزم اجرایی و علمی آن
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و اقالدامالات پیشالالالینی کاله بالایالد در درون انجمن و بالا همکالاری اسالالالاتیالد عالقالهمنالد و بالهویژه جوان این رشال التاله در
دانشگاهها انجام شود ،پیشنهاد میشود.
والسالم  -دبیر علمی همایش دهم -شهین ایروانی

ٔ
[ ]۱به سه دلیل مهم ،پیشنهاد میشود ٔ
نقطه تمرکز تحول و مدرسه واحد تحول در سند تعیین شود:
دوره ابتدایی،
-

ٔ
ٔ
ٔ
چنبره کنکور گرفتار نیسالالالت ،قدرت نظام آموزشالالالی در حفظ آن از
دوره متوسالالالطه ،در
دوره ابتدایی ،بر خال
آسیبهایی نظیر کنکور و مطالبات ناشی از نگرانی خانوادهها بیشتر است .حل معضل کنکور ،به عوامل کالن
در سالیاسالتگذاری اقتصالادی-اجتماعی دولتها نیازمند اسالت و نظام آموزشالی که تا کنون آسالیبهای زیادی را
در این باره متحمل شده ،بهتنهایی امکان مقابله با آن را ندارد.

-

ٔ
دوره ابتالدایی و پیشدبسال التالانی فرصالالالت کلیالدی تعیینکننالده در یالادگیری هسالالالتنالد کاله از پیچیالدگی کمتری
برخوردارند و امکان فراهم کردن فرصالتهای یادگیری متنوع برای دانشآموزان در این دوره بیشالتر و تجهیزات
دوره ابتدایی بهعنوان ٔ
مورد نیاز در آنها در مقایسالالاله با دورههای باالتر کمتر اسالالالت .برکات تحول در ٔ
دوره پایه،
کامال میتواند زمینهساز تحول در دورههای باالتر باشد.

-

سالالهم ٔ
دوره ابتدایی در کمبود روزافزون معلم بسالالیار برجسالالته اسالالت .در سالالال  ۱۳۹۸کمبود معلم در این دوره
 ۱۰۳هزار نفر اعالم شالده اسالت که احتماال بسالیار بیش از پنجاه درصالد کمبود را شالامل میشالود .چنین معضاللی
توجاله ویژه باله ٔ
دوره ابتالدایی و اهتمالام جالدی و فوری را برای تربیالت و تالأمین معلمالان البتاله از راههالای اصالالالولی
ضروری میکند .لزوم توجه و تمرکز سند بر ٔ
دوره ابتدایی را افزایش میدهد.

فراموش نکنیم که در پیش ٔ
الینه اصالالحات آموزشالی دولتی از تأسالیس دارالفنون تا امروز ،طرحهای اصالالحی همواره
به دورههای باالتر تعلق داشالته و نفس آغاز به تحول از دورههای ابتدایی خود میتواند نمادی از یک تحول بنیادین
در ٔ
حوزه اصالحات باشد.
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سخنرانی کلیدی روز اول :اصالح گفتمان برنامهدرسی
محمود مهرمحمدی ،دانشگاه تربیت مدرس
امیدوار هسالتم که به برکت این ایام انشالااالله همایش شالما با توفیق در دسالتیابی به اهدافش قرین باشالد .همان طور که
خانم دکتر ایروانی اشالالاره کردند عنوان بحث من که امیدوار هسالالتم بتوانم در زمان مقرر آن را به نتیجه برسالالانم اصالالالح
گفتمان برنامهدرسالی اسالت و این که شالکلگیری این گفتمان یکی از مهمترین اتفاقات اصالالحیای اسالت که ما باید در
جهت آن تالش کنیم .اصالالح گفتمان برنامهدرسالی کار دشالواری اسالت اما بسالیار ضالروری اسالت .من از باب مقدمه این
نکته را عرد میکنم که اصالالالح برنامهدرسالالی بهعنوان یکی از مهمترین زیرنظامها و مؤلفههای نظام آموزشالالی ضالالروری
اسالالت و ضالالرورت آن هم از این جهت اسالالت که گفتمانها آگاهانه یا بهصالالورت ناخودآگاه ،به عمل و سالالیاسالالتگذاری راه
پیالدا میکننالد و ذهن و رفتالار را تحالتتأثیر قرار میدهنالد .چنالانکه گویی هویت حرفهای عامالن و کارگزاران رنس گفتمالانی
به خود میگیرد و گفتمانها با سالازوکارهای ضالمنی و پنهان ،به انتخابها و گزینههای کنشالگران به شالکلی پایدار جهت
میدهد و به آنها تعین میبخشالد .بنابراین تالش برای شالکل دادن به گفتمان تالشالی اسالت بایسالته و سالازنده و امید به
عواقب خوشالالایند این چنینی ضالالرورت سالالروسالالامان دادن به آن را محرز میکند .حوزهی برنامهدرسالالی هم از این قاعده
مسالترنی نیسالت .بنابراین برای اسالتقرار اگفتمان معطو به تحول در آموزشوپرورش در بخش برنامههای درسالی الزم
است تالش شود و این ضرورت ،ضرورتی انکارناپذیر میباشد.
اما دشالالوار اسالالت رسالالیدن به چنین گفتمانی با تأثیراتی که در تعین بخشالالیدن به کنشها و رفتارهای کنشالالگران بهطور
آگاهانه یا ناخودآگاه از خود بروز میدهد؛ زیرا گفتمانهای رقیب و روالها و سالالنتهای قوی هم در هر جامعهای وجود
دارنالد و اینهالا از خود مقالاومالت و سالالالرسالالالختی نشالالالان میدهنالد .بنالابراین جالایگزین کردن این گفتمالان جالدیالد پالایالداری،
امیدواری ،تابآوری و البته اسالالتراتژی الزم دارد .در کشالالور ما نشالالان داده شالالده اسالالت که حتی جانمایی یک گفتمان در
ٔ
درباره آن صالحبت میکنیم ،به
سالندهای باالدسالتی و اسالناد راهبردی آموزشوپرورش هم مانند همین گفتمان که امروز
تأیید باالترین مراجع سیاستگذار فرهنگی یعنی شورایعالی انقالب فرهنگی رسیده است هم که چه بسا وافی مقصود
نباشالالد .به هرحال اینکه ما مضالالامین گفتمانی ناظر به تحول را در اسالالناد باالدسالالتی درج بکنیم و بگنجانیم ،یک گام به
پیش محسوب میشود و شاید شرط الزم باشد اما شرط کافی برای بروز آثار موردنظر نیست.
از مقدمه عبور میکنم و میخواهم در مجالی که در اختیار من قرار داده شالدهاسالت نمونههایی از فهم و تبیینهای مهم
ٔ
حوزه برنامهدرسالالالی را با شالالالما درمیان بگذارم که اگر به آنها توجه شالالالود میتواند زمینهسالالالاز شالالالکلگیری
و مهجور در
حوزه برنامهدرسالی باشالد .این مضالامینی که من با شما به اشتراک میگذارم عمدتا و نه ٔ
اگفتمان تحولی در ٔ
همه آنها از
سالند تحول و الگوی نظری زیرنظام برنامهدرسالی اسالت که اکنون در س ٔ
الایه یک سالندی به نام سالند برنامهدرسالی ملی بهزعم
من به حاشالیه رانده شالدهاسالت و مضالامین تحولی و عناصالر گفتمانی آن نتوانسالته آن چنانکه باید و شالاید غلبه پیدا کند و
آن نقشالی که در شالکل دادن به تصالمیمات باید داشالته باشالد را ایفا کند .من هفت نکته را که به نظر من گفتمان تحولی
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برنامهدرسالالی در کشالالور ما به آن نیاز دارد ،بهاختصالالار با شالالما درمیان میگذارم .قبلاز ورود به این نکات هفتگانهای که
ٔ
بدنه عرایض بنده را تشالکیل میدهد و به آن میپردازم اشالاره کنم چون بحث سالند برنامهدرسالی ملی مطرح شالده اسالت،
دوسالتان اکررا اسالتحضالار دارند که در کشالور ما اتفاق غریبی افتاد :درحالیکه در حال پروس ٔاله تدوین سالند تحول بودیم بنا
به مالحظاتی عمدتا سالالیاسالالی ،وزیر وقت آموزشوپرورش تصالالمیم گرفت که برای یکی از زیرنظامها که آن برنامهدرسالالی
میباشالد ،یک سالند مسالتقل و ویژهای تدارک دیده شالود .سالیر طبیعی کار این بود که سالند تحول بهعنوان اسالند مادر
تدوین شالالود و تصالالویب شالالود و برای مجموعه زیرنظامها که یکی از آنها برنامهدرسالالی اسالالت سالالند راهبردی تدارک دیده
شالالود .اما مرل اینکه ما عادت به انجام امور در مسالالیر طبیعی خود نداریم و بعضالالی از وقتها با روش اسالالزارینی الفت
بیشالالتری داریم .هم نگونه که اشالالاره کردم نکاتی که میخواهم به آن بپردازم و بحث اصالاللی من اسالالت عناصالالر گفتمان
تحولی برنامهدرسالی یعنی مضالامینی اسالت که در سالند تحول برنامههای درسالی و در الگوی زیرنظام الگوی نظری زیرنظام
آمده اسالت ،اما ّردپای آن در سالند برنامهدرسالی ملی ،سالند موازی ،دیده نمیشالود و یا آنچنانکه باید و شالاید بازتاب پیدا
نکردهاست.
باز هم قباللاز اینکه این هفالت نکتاله را عرد بکنم باید روشالالالن کنم که واقعالا هد ما از تعلیموتربیالت چیسالالالت و گفتمالان
تحولی برنالامالهدرسالالالی بالایالد در خالدمالت چاله رخالدادی بالاشالالالد .چون هفالت نکتالهای کاله میخواهم عرد کنم در پیونالد بالا این
رخالداد مفهوم و معنالا پیالدا کنالد .من فکر میکنم کاله هالد اتالدارک زمین ٔاله یالادگیری عمیق و لالذتبخش و بالالطبع
هویالتبخش و مالانالدگالار در دانشآموزان بالایالد بالاشالالالد .این بالدان معنی اسالالالت کاله رخالداد یالادگیری را مالا بالایالد دارای اجنس
تربیتی و دارای ابالار هویتی بالدانیم .فهم من از کالارکرد و آثالار مترتالب بر یالادگیری یالا صالالالر فعالل تربیالت آنچنالان کاله بالایالد
این اسالت که تربیت بایسالتی آثار هویتی داشالته باشالد؛ یعنی همان چیزی که بعدا از آن تحتعنوان امسالاوقت تربیت با
تجربه یادگیری به ٔ
ٔ
مرابه یک رخداد پدیدارشناختی
هویت در تمام حوزههای یادگیری نام برده میشود .به بیان روشنتر
و خودآگاهانه یا تجربهای که در عمق جان مینشالیند .ما بهدنبال این هسالتیم و به اصالطالح فعل تربیت و رخداد تربیت و
رخداد یادگیری باید از این جنس باشالد .بنابراین میخواهیم توضالین دهیم که با کدام نقش ٔاله راه و با کدام برنامهدرسالی و
با چه خصوصیاتی است که میشود به این هد یا قله رسید و این ٔ
قله تربیتی یا این معنای تربیت را محقق کرد.
اما نکات هفتگانه :نخسالتین نکته در راسالتای رسالیدن به یک گفتمان تحولی در ٔ
حوزه برنامهدرسالی ناظر به بعد طراحی
اسالت و پاسالب به این سالؤال اسالت که امحیط و کانتکسالت زمانی حاکم بر نقش ٔاله راه تعلیموتربیت و برنامهدرسالی را چگونه
بالایالد فهم و تبیین کنیم .این محیط و کالانتکسالالالت زمالانی کاله از آن صالالالحبالت میکنم یالک قالاموس و یالک معنالا و مفهوم
ناشالناختهای ،بیشوکم در قلمرو برنامهدرسالی اسالت .ولی البته ناظر به یک پرسالش کلیدی و مرکزی اسالت که ما در الگوی
زیرنظالام برنالامالهدرسالالالی باله آن پرداختیم .محیط زمالانی یالا کالانتکسالالالت زمالانی ،نالاظر باله این اسالالالت کاله آیالا برنالامالهدرسالالالی بالاید
احالگرا باشالد (حالگرا به معنای تمرکز بر آنچه که در حال حاضالر ،اینجا و اکنون به درد کودک میخورد) یا بایسالتی
اآیندهگرا باشالد و باید در واقع شالامل مقولهها و عناصالری باشالد که به درد آ ٔ
ینده کودک میخورد آنچه که در سالند تحول
و در الگوی نظری زیرنظالام ،در پیونالد بالا مقول ٔاله محیط یالا کالانتکسالالالت زمالانی ،باله آن توجاله کردیم این اسالالالت کاله حالالگرایی و
آیندهگرایی بهصالورت همزمان در تعیین محیط زمانی حاکم بر برنامهدرسالی باید حضالور داشالته باشالد .یعنی اصالل اسالاسالی
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در طراحی برنامهدرسالی این اسالت که ما بهطور همزمان مقتضالیات زیسالت اینجا و اکنونی یا در زمان حال و زیسالت آینده
تربیتی تدارکدیدهشالده ،قابلیت آن نوع اثرگذاری که اشالاره کردم را داشالته باشالد .یکی
را در آن لحاظ بکنیم تا موقعیت
ع
از بزرگان میگویدکه ما بایسالتی شالرایط و اقتضالائات همزمان امروز و فردا را ،حال و آینده را در برنامهدرسالی لحاظ بکنیم.
معنالای این سالالالخن این اسالالالت کاله هنرمنالداناله و هوشالالالمنالداناله ،بالایالد برنالامالههالای درسالالالی مالا ،برنالامالههالای تربیتی مالا ،میالان
چشالماندازی روشالن از آینده و شالایسالتگیهای مورد نیاز نساللی با خلق فرصالتهای یادگیری معطو به نیازها و عالیق
محسالوس و ملموس کودک ،پل بزند تا عبور آمیخته با رغبت و لذت از آن پل به سالمت کسالب شالایسالتگیها اتفاق بیفتد.
زمانی حاکم بر برنامههای درسالی
این اجماال نخسالتین نکته از هفت نکته ایسالت که ناظر به عنصالر محیط یا کانتکسالت
ع
است.
ٔ
نکته دوم از هفت نکته که باز ناظر به ُبعد طراحی برنامهدرسالالی اسالالت ،مسالالاللهایسالالت به نام اتخصالالصگرایی نرم که در
الگوی نظری زیرنظالام برنالامالهدرسالالالی ،در سال النالد تحول مورد توجاله قرار گرفتاله امالا در سال النالد برنالامالهدرسالالالی ملی ،خیر.
تخصالالالصگرایی نرم که میتواند یک عنصالالالر گفتمان تحولی برنامهدرسالالالی قلمداد بشالالالود ،داللتش این اسالالالت که ما در
برنامههای درسالالی در نظام تربیت رسالالمی و عمومی یعنی در ٔ
دوره دوازده سالالاله باید بهعنوان بخشالالی از تربیت مشالالترک و
عمومی به تربیت در سالاحت حرفهای و اقتصالادی بسالنده بکنیم .از طر دیگر ،بهطور جدی از اهتمام و اقدام در جهت
تربیت شال لی یا آموزش مهارتهای منتهی به شال ل و کسالب درآمد پرهیز بکنیم .رسالالت آموزشوپرورش براسالاس مفهوم
تخصالصگرایی نرم و برنامههای درسالی آن ،تربیت شالهروند مسالالول اسالت که معر یک اهویت عمومی و مشالترک اسالت
و نه اینکه به تکوین اهویت تخصالالالصالالالی بپردازد .تکوین هویت تخصالالالصالالالی کار آموزشوپرورش نیسالالالت .تکوین هویت
عمومی کار آموزشوپرورش اسالالت .البته در برنامههای درسالالی ما حتما بایسالالتی بهطور آشالالکار به عالیق و اسالالتعدادهای
دانشآموزان توجه داشالالته باشالالیم .نمیتوانیم نسالالبت به آنها بیتفاوت باشالالیم و بنابراین ضالالرورتا باید برنامهدرسالالی از
انعطالا برخوردار بالاشالالالد کاله من درب ٔ
الاره این انعطالا در فرازهالای بعالدی توضالالالین خواهم داد .این انعطالا الزم اسالالالت تالا
زمینهای برای خودشالناسالی دانشآموزان و پیشنیاز ورود آگاهانه در عرص ٔاله آموزشهای تخصالصالی فراهم بشالود .بنابراین
معنای پرهیز از اقدام در جهت تربیت شالال لی این نیسالالت که برنامههای درسالالی ما ،نیازها ،عالیق و اسالالتعدادهای ٔ
ویژه
دانشآموزان را در نظر نگیرد .اتخصالصگرایی نرم به این جنبه کامال وقو دارد و میخواهد گفتمان برنامهدرسالی را به
سالالمت برنامهدرسالالی جنرال ،یعنی در جهت تکوین آن هویت مشالالترک و هویت عمومی سالالوق بدهد .و این برنامهدرسالالی
جنرال ،معنایش برنامهدرسالی ایونیفرم یا بهاصالطالح یکنواخت و یکسالان برای همه به شالکل کامال اتجویزی نیسالت.
همانطورکه عرد کردم توجه به اسالتعدادها مسالاللهای اسالاسالی اسالت ،توجه به عالیق مسالاللهای اسالاسالی اسالت .اینها
ذیل تخصصگرایی نرم و پرهیز از تربیت ش لی البته میتواند تحقق پیدا کند.
ٔ
تحولی برنامهدرسالی به نظر من آنچنان که
نکته سالوم از نکات هفتگانه که باز ناظر به بعد طراحی هسالت و در گفتمان
ع
مسالله آزادسازی ،تمرکززدایی ،ایجاد انعطا است که در پیوند با ٔ
ٔ
نکته قبلی هم هست.
باید ،مورد توجه قرار نگرفته،
مالا در الگوی نظری زیرنظالام برنالامالهدرسالالالی ،ارکالان سالالالهگالانالهای را لحالاظ کردیم و برای نخسالالالتین بالار روی این ارکالان تالأکیالد
کردیم و تصالرین کردیم .این ارکان عبارتند از :رکن تجویزی ،رکن نیمهتجویزی و رکن غیرتجویزی .این ساله رکن ،بایسالتی
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که در سالطن کالن برنامهریزی درسالی یا تصالمیمات اماکرو  ،که منظورمان برنامهدرسالی در ٔ
دوره تحصالیلی اسالت یا در یک
ٔ
پایه تحصالیلی ،بروز و ظهور پیدا بکند .یعنی هم در آن سالطن بایسالتی این ارکان سالهگانه ،خودش را نشالان بدهد و هم در
سالالالطن خرد و امیکرو ی برنالامالهریزی درسالالالی کاله منظورمالان برنالامالهریزی درسالالالی در حوزههالای یالادگیری خالای ،در
سالالالاحالتهالای خالای تربیتی اسالالالت .این ارکالان سالالالهگالاناله تجویزی ،نیمالهتجویزی ،غیرتجویزی ،در ابعالاد کالن و خرد
برنامهریزی درسالالی ،به شالالکلی که عرد کردم بایسالالتی جریان و سالالریان داشالالته باشالالد .این مفاهیم متأسالالفانه در سالالند
برنامهدرسالالالی ملی بازتاب ندارد .حال اینکه میتواند یکی از مهمترین مؤلفههای گفتمان تحول دربرنامهدرسالالالی کشالالالور
قلمداد بشالود .ما در الگوی نظری برنامهدرسالی در سالند تحول ،همچنین سالخن از االگوی آشالوبناک در کاهش تمرکز یا
آزادسازی برنامهدرسی هم به میان آوردیم که این هم یک شکل دیگری است از تزریق عنصر انعطا در برنامهدرسی .که
ٔ
چهره کامال متفاوتی به برنامهدرسالالی میدهد .توجه به آن ارکان سالالهگانه و به
در کنار ارکان سالالهگانهای که وصالالف کردم،
الگوی آشالوبناک در آزادسالازی تصالمیمگیری راجع به برنامهدرسالی ،یک تصالویر کامال متفاوتی را از برنامهدرسالی ترسالیم
میکند .متأسالالفانه از این ٔ
ایده محوری در تحول ،در برنامهدرسالالی ملی نشالالانی نیسالالت .با ترکیب این دو ،یعنی آن ارکان
ٔ
سالهگانه به ٔ
دامنه تعینبخشالی به
عالوه موضالو ع آزادسالازی ،اسالاسالا برنامهریزی درسالی در مسالیر دیگری هدایت میشالود و
برنامههای درسالالی ،بسالالیار متفاوت از آنچه که تاکنون بوده ،خواهد شالالد .چنین ارادهای در سالالطن و گسالالترهای که در
زیرنظام برنامهدرسالی در سالند تحول وجود داشالته ،در سالند برنامهدرسالی ملی ،مشالاهده نمیشالود و ّردپای این مفاهیم،
آنجا دیده نمیشالود .البته در سالند برنامهدرسالی ملی ،مفهومی تحتعنوان انعطا وجود دارد و طی سالالهای اخیر یک
ٔ
(برنامه ٔ
ویژه مدرساله) که به هر حال یک گام به پیش محسالوب
مقدار عملیاتی شالده در قالب برنامهدرسالی موسالوم به بوم
میشود .قدم کوچکی است در جهت این نوع انعطا و سیالیت و تمرکززدایی که ما درسند تحول از آن صحبت کردیم.
نکتهای که خوب اسالالالت قبل از اینکه بحث تمرکززدایی یا ایجاد انعطا را رها کنم و به بحث بعدی بپردازم ،بر آن تأکید
بکنم ،این اسالالت که اسالالاسالالا وقتی ما سالالرا تدوین برنامهدرسالالی ملی در کشالالور رفتیم ،بایسالالتی توجه میداشالالتیم که آن
ٔ
پدیده برنامهدرسالی معنا ببخشالد ،همین بحث آزادسالازی
عنصالری که میتواند به سالند برنامهدرسالی ملی معنا ببخشالد ،به
اسالت .چرا بهخاطر اینکه ما که همیشاله برنامهدرسالی ملی بهمعنای عامش را داشالتهایم ولی اگر به سالمت پدیدهای به نام
الفه وجودیاش را پاس نداشالتیم .فلس ٔ
برنامهدرسالی ملی رفتیم و سالند برنامهدرسالی ملی را تدارک دیدیم ،فلس ٔ
الفه وجودی
این سالند در کشالور ما ،این اسالت که بتوانیم آن اسالتیالی مرکزی سالنتی را چاره کنیم که بهنظر من این اتفاق آنگونه که
باید و شالالاید نیفتاد .اگر به مضالالامینی که ما در الگوی نظری زیرنظام در سالالند تحول مطرح کرده بودیم ،توجه شالالده بود،
میتوانستیم بگوییم سند برنامهدرسی ملی هم توجیه مناسبی یا و شأن نزول قابلقبولی دارد.
ٔ
نکته چهارمی که میخواهم عرد بکنم ،از عناصالالر هفتگانه باز ناظر بر بعد طراحی اسالالت و آن هم موضالالوع اهتمام به
تبعیت از رویکرد تلفیقی و مسالاللهمحور اسالتٔ .
نکته بیش و کم شالناختهشالدهای اسالت .خیلی وقت روی این نمیگذارم.
گرچه همیشاله گفتهام که نباید از تلفیق یک موضوع ایدئولوژیک بسازیم و اصل را باید بر این قرار بدهیم که بین مؤلفهها
و اجزای یالادگیری یالا حوزههالای یالادگیری پیونالد ارگالانیالک حالداکرری بتوانیم برقرار کنیم تالا تجربالههالای یالادگیری یکپالارچالهتر
معنادارتر و ماندگارتر بشالوند .این اصالل باید مورد عنایت باشالد و ما در الگوی نظری زیرنظام بهعنوان یک ویژگی اسالاسالی
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در طراحی برنامههای درسی به آن توجه کردیم .توضین هم دادیم که اعمال این رویکرد ضرورتا مستلزم ساختارزدایی از
برنامههای درسالی موضالوعمحور نیسالت .تلفیق میتواند دارای درجات و مراتب مختلفی باشالد .یک امر بهاصالطالح کامال
تشالالالکیکی اسالالالت .اما تحول مبنالایی زمانی اتفالاق میافتالد که رویکرد تلفیقی در طراحی برنامهدرسالالالی بتواند حوزههای
ٔ
منظومه یادگیری جایگاه اقمار را پیدا کنند.
دانشالی را دیگر محور سالازماندهی برنامهدرسالی قرار ندهد و این حوزهها در
ٔ
مسالله مرتبط با شرایط بومی ،شرایط محلی و زیست جهانی دانش آموزان.
خورشید پرسش یا
اقمار پیرامون
ع
ع
ٔ
نکته پنجم ،که باز ناظر اسالت به بعد طراحی و بهنوعی ُبعد اجرای برنامهدرسالی را هم در دل خودش دارد یا رابط ٔه متقابل
طراحی و اجراسالالت و در گفتمان تحولی برنامهدرسالالی به نظرم جایگاه ویژهای باید پیدا کند ،ناظر اسالالت به این مفهوم یا
التعاره ابرنامهدرسالی به ٔ
ٔ
مرابه قلب نظام آموزشالی  .ما خیلی این را شالنیدهایم یا بیان کردهایم .اما بر روی آن تأمل
این اس
ٔ
ارزنده تحولی برای شالالالکل دادن به
نکردهایم .این اتفاقا مفهومی اسالالالت که اگر مورد تأمل قرار بگیرد ،مضالالالامین بسالالالیار
ٔ
التعاره قلب اسالالتفاده
گفتمان برنامهدرسالالی متولد میشالالود که هم ناظر به طراحی و هم ناظر به اجراسالالت .وقتی از اسال
میکنیم ،بالفاصالله دو مفهوم زیسالتشالناختی که همان مفهوم اسالیسالتول و ادایاسالتول اسالت در ذهن تداعی میشالود.
و میتوانیم از این دو مفهوم زیسالتشالناسالی (سالیسالتول و دایاسالتول) این اسالتفاده را اجماال بکنیم که دو برنامهدرسالی،
ٔ
تجربه یادگیری غنی مورد توجه قرار
برنامهدرسالی قصالدشالده و برنامهدرسالی عملیاتیشالده ،هر دو باید برای دسالتیابی به
بگیرند .برنامهدرسالالی قصالالدشالالده کار پمپاژ بزر خون یا بهاصالالطالح سالالیسالالتول را در بدن انجام میدهد و برنامهدرسالالی
عملیاتیشالده در کالس درس توسالط معلم نقش دایاسالتول یا پمپاژ کوچک خون را ایفا میکند .به سالخن دیگر فهم ما از
برنامهدرسی باید چنان تحولی را بپذیرد که فعل برنامهریزی درسی در یک گام ،همان گامی که ما اسمش را برنامهدرسی
قصالالدشالالده یا تدوین برنامهدرسالالی قصالالدشالالده ،میگذاریم صالالر نمیش الود .در گام نخسالالت که گام تولید سالالند رسالالمی
برنامهدرسالی قصالدشالده اسالت ،فعل برنامهدرسالی ناتمام اسالت .معلم هم در موقعیت عینی و واقعی کالس درس باید ردای
برنامهریز درسالی را به تن بکند و تصالمیمات تکمیلی مهمی را در تعامل و تراکنش با مخاطبان خودش اتخاذ بکند .یعنی
معلم در کالس درس فقط مجری نیسالالالت ،بلکه همانطور که عرد کردم تصالالالمیمات مهمی را هم باید اتخاذ کند .معلم
اگر در اجرای برنامهدرسالالی چنین نقشالالی را ایفا نکند ،تجربه و خودآگاهی بهمعنای پدیدارشالالناختی آن در دانشآموزان
شالانس تحقق چندانی پیدا نمیکند .این همان نقشالی اسالت که ما از آن معلم بهعنوان کارگزار فکور یا معلم بهعنوان یک
اادپتیو اکسالالپرت یا امتخصالالص انطباق برنامه با شالالرایط هم بعضالالا نام بردهایم .خالصالاله این که فهم غالب از طراحی
برنامهدرسالی باید متحول شالود تا برنامهدرسالی قصالدشالده بهعنوان پمپاژ بزر خون با دسالت کشالیدن از یک قالب صاللب
تجویزی ،مجال تصالالفیه و اکسالالیژنگیری از بافت و کانتکسالالت را پیدا کند و با کیفیت مطلوب به چرخش در محیطهای
ٔ
وظیفه حیاتبخش خود را ادا بکند.
آموزشی بپردازد و
ٔ
نکته شالشالم که ناظر بر بعد تولید اسالت ،نه طراحی و نه اجرا ،موضالوع تجربیات برنامهدرسالی سالایر جوامع و ضالرورت تعامل
و مواجه ٔاله انتقالادی بالا آنهالا در مقالام تولیالد برنالامالهدرسالالالی اسالالالت کاله من میخواهم بر آن تالأکیالد کنم .نکتاله این اسالالالت کاله
تجربیات سالالایر کشالالورها و نتایج حاصالالل از بهکارگیری سالالیاسالالتهای خای برنامهدرسالالی در آنها خصالالوصالالا با عنایت به
موضالوع سالازمانها و نهادهای بینالمللی متنوع که در ٔ
حوزه آموزشوپرورش در سالطن جهان فعالند و هد خودشالان را
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ٔ
ارائه دادههای تطبیقی و کمک به سیاستگذاری مبتنی بنومارکینس میدانند ،ما چگونه باید در فرآیند سیاستگذاری
و تولید برنامههای درسالی به دادههای بینالمللی و تجربیات بینالمللی توجه بکنیم و آن را به خدمت بگیریم بحری که
در منابع تخصصی با عنوان وام گرفتن سیاستها (پالیسی باروئینس) یا وارد و صادر کردن سیاستها (پالیسی ایمپورت
و پالیسی اکسپرت) هم بهوفور یافت میشود و در نوع خودش بحث چالشبرانگیزی است.
ٔ
نکته من چی اسالالت این اسالالت که نباید با تجربیات تربیتی در سالالایر کشالالورها بهویژه در بحث من که بحث برنامهدرسالالی
اسالت برخورد افراط و تفریطی یا صالفر و یکی داشالته باشالیم .تجربههای بهدسالتآمده یا تجربههای انسالانی را باید بهعنوان
منابع الهامبخش م تنم بدانیم و سالالیاسالالتگذاران باید آنها را محل اعتنا ،نقد و واکاوی بدانند .به دیگر سالالخن موضالالع
ٔ
درباره آنها قطعیتانگار نیسالت .این موضالع اسالت که
میانه یا موضالعی که هم نسالبیت مطلق تجربیات را رد میکند و هم
باله کالار مالا میآیالد .موضالالالع نسالالالبیالتانگالار میگویالد کاله تجربالههالا ،تجربالههالای سالالالایر جوامع ،وابسالالالتگی تالام و تمالام باله بالافالت
ٔ
جامعه دیگر نمیآیند .موضع قطعیتانگار
فرهنگی ،اقتصادی و تاریخی دارند و به کار سیاستگذاری و تصمیمگیری در
در نقط ٔاله مقالابالل قرار میگیرد و خوشبالاوراناله و سالالالادهانگالاراناله این ایالده را ترویج میکنالد کاله میشالالالود یالک تجرباله یالا یالک
ٔ
انگاره معتدل
سالیاسالت را از کانتکسالتی برداشالت و در کانتکسالت دیگری کاشالت .هر دوی اینها تصالورات ناصالحین اسالت و
و موضع معقول که در نگاه تجربیات و دستاوردهای سایر کشورها در تعلیموتربیت و بهویژه برنامهدرسی میتواند راهگشا
باشالد ،چیزی اسالت که من نام آن را انسالبیتگرایی مقید گذاشالتهام .نسالبیتگرایی مقید میگوید نه میشالود نسالبیتگرا
باشالالیم و به انکار این تجربیات و چشالالم فرو بسالالتن روی آنها بسالالنده بکنیم و نه مطابق موضالالع قطعیتگرا ،به اقتباس و
گرتهبرداری روی بیاوریم .بلکه اسالتراتژی ما باید اهتمام اعتنا و نقد و انطباق باشالد که حدفاصالل انکار تا اقتباس اسالت و
به بهرهبرداری هوشالمندانه و نقادانه در س ٔ
الایه اقتضالائات فرهنگی اجتماعی اقتصالادی و تاریخی نظر دارد .به هر حال در
گفتمالان تحولی برنالاماله درسالالالی این نوع نگالاه تجربیالات انسالالالانی تجربیالات جهالانی را جالایش را خالالی میبینیم .یالک نوع
ٔ
مواجهه اگلوکال یا در واقع ضالرورت اتخاذ رسالیدن به اتالوریهای محلی جهانآگاه که به نظرم باید در گفتمان تحول
ما راه پیدا بکند.
نکته هفتم در ارتباط با گفتمان تحولی برنامهدرسالی ناظر به اجراسالت .و آن هم ٔ
ٔ
نکته مهمی اسالت که با فاصالله گرفتن در
ٔ
انگاره اجرای تکریختی و تکوضالعیتی ارتباط پیدا میکند .سالیاسالت اجرای برنامههای درسالی تحولی یا بهطور
اجرا از
کلی تحول ،اگر تجویزی یا باال به پایین باشالد و ما انرژیهای آزادشالده و آزادنشالده در محیطهای واقعی و در کف کالس
درس و مدرساله را به رسالمیت نشالناسالیم ،این سالیاسالت اجرایی در ارتباط با تحول به نظر من یک سالیاسالت شالکسالتخورده
است .سیاست صواب و صحین و آنچه که در گفتمان تحولی باید روی آن تأکید بکنیم این است که به سمت تنوع و تکرر
ٔ
انگاره تحولی خودمان و رعایت مضالالامین کلی
در کف مدرسالاله و کالس درس برویم ،با حفظ چارچوب و اصالالول حاکم بر
تحولی .بنالابراین یالک جور کررت در وحالدت و وحالدت در عین کررت را در موضالالالوع اجرا بالایسالالالتی شال الکالل بالدهیم .همالان
ایدهای که بعضالا با عنوان ا decentralized centralizationدر متون تخصالصالی تعلیموتربیت برنامهدرسالی دیده
شالالالالده .یالعالنالی تالمالرکالززدایالی در عالیالن تالوجالاله بالاله تالمالرکالز و تالوجالاله بالاله تالمالرکالز در عالیالن تالوجالاله بالاله تالمالرکالززدایالی ،هالمالالان ایال ٔ
الده
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امدرسالهمحوری  .به زعم بنده ،امدرسالهمحوری واقع گرایانه هم واقعا همین اسالت .مدرسالهمحوری بهعنوان یک راهبرد
اجرایی تحول با چنین فهمی میتواند واقعگرایانه باشد که در جای دیگر در این زمینه سخن گفتهام.
ع
باز به بیان دیگر این نگاه به اجرا و رفتن به سالمت انگارههای اجرای چندریختی و چندوضالعیتی و به رسالمیت شالناختن
ٔ
ترجمه یک ت ییر در مقیاس بزر یا
انرژیهای تحولی آزادشالالده و آزادنشالالده در مدرسالاله و کالس درس به نوعی تبدیل و
 large scale changeهسالالالت باله  .small scale changeاین ترجم ٔاله ت ییر در مقیالاس بزر باله ت ییر در مقیالاس کوچالک
یعنی در سالالطن یک مدرسالاله و کالس درس ،بایسالالتی به رسالالمیت شالالناخته شالالود و ما اجازه دهیم این ترجمه به اشالالکال
مختلف و این تفسالالیر به اشالالکال مختلف در امتداد اصالالول و مضالالامین یا امنشالالور تحول اتفاق بیفتد .به عبارت دیگر
ابرندهای متعدد آموزشالی باید حق حیات پیدا بکنند و رنگینکمانی از ابتکارات و نوآوریهای تربیتی همسالو با منشالور
تحول ،امکان جوشالالالش و دوام پیدا بکنند .این مهم مقدور نمیشالالالود مگر با ت ییر ذهنیت قالبی و وداع با الگوی اجرای
تالکریختی در میالان متولیالان امر .متولیالان آموزشوپرورش بالهزعم بنالده طی بیش از یالک دهاله باله نالام اجرای سال النالد باله دلیالل
عالدم توانالایی درترجم ٔاله ات ییر در مقیالاس گسالالالترده باله رنگینکمالانی از ت ییرات در مقیالاس کوچالک  ،تحول را بالهنوعی
حبس کردهاند و به گروگان گرفتهاند یا آن را در مقام اجرا با انسالداد مواجه کردهاند .به این ترتیب و با داشالتن حسالن نیت
تمام ،عمال خود سیاستگذاران و مدیران آموزشوپرورش که در مقام اجرای سند تحول بودهاند به بزرگترین مانع اجرای
مضالالامین تحولی تبدیل شالالدند .وقت آن رسالالیده که این گروگان آزاد شالالود و در سالالطن مدارس انرژیهای پاک ،خالق و
سالالالازنالده در مواجهالهای تکررگرایالاناله و رنگینکمالانی باله خلق برنالدهالای آموزشالالالی و تربیتی باله برنالامالههالای درسالالالی گونالاگون
بپردازنالد .بنالابراین اسالالالتراتژی نالاصالالالحین یالا نالاصالالالواب در اجرای تحول کاله آن را تالکریختی یالا تالکوضالالالعیتی میدیالده در
عدمتحقق گزارههای ناظر به اصالح در موقعیتهای واقعی نقش داشته و حساب آن را پای دیگران نبایستی گذاشت.
ٔ
مجموعه هفت نکتهای بود که به نظر من از جمله نکاتی اسالالت که در تدارک گفتمان تحولی برنامهدرسالالی که یک
اینها
اقدام ضرروی اما دشوار است ،میتواند مورد توجه قرار گیرد.
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ٔ
سخنرانی کلیدی روز دوم :نقش فلسفه تعلیموتربیت در اصالحات آموزشی
خسرو باقری ،دانشگاه تهران
ٔ
ُ
ٔ
فلسفه
چندبعدی است و نقش
پدیده اصالحات آموزشی ،نکته مهم و اساسی آن است که بدانیم این پدیدهای
در ارتباط با
تعلیموتربیت در کنار سایر ابعاد تاریخی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی قرار دارد و در نتیجه تنها یک ُبعد آن سهم فلسفهٔ
تعلیموتربیت است .بنابراین ،انتظار انجام اصالحات آموزشی در گرو آن است که تمامی این ابعاد فراهم باشد ،نه این که
ٔ
فلسفه تعلیموتربیت بگذاریم.
تمام بار اصالحات را بر دوش
ابعاد اصالحات آموزشی
ابعاد تاریخی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی که ذکر شد ،همگی در شکلگیری اصالحات نقش دارند .در ُبعد تاریخی،
ٔ
گذشته یک جامعه وجود داشته و جهتگیریهایی را برای اصالحات ایجاد میکنند ،نادیده
نمیتوان زمینههایی را که در
گرفت .برخی از این زمینهها ممکن است میان کشورهای مختلف جهان مشترک باشد .بهعنوان نمونه ،امعلممحوری
رویکردی بوده که در گذشتۀ جوامع مختلف وجود داشته و همین زمینۀ تاریخی ،پتانسیلی را برای یک جهتگیری جدید
ایجاد کرده و منجر به ظهور واکنشی شده که اشاگردمحوری نام گرفته است .بنابراین ،در انجام اصالحات آموزشی
تاریخی نزدیک و حتی دور بیاعتنا ماند .این زمینهها مانند جریان پیشین یک رودخانه ،مسیر
نمیتوان به زمینههای
ع
بعدی را تا حدی مشخص میکنند ،بهطوری که یا باید در جهت مذکور حرکت کرد و یا با خنریکردن جهتگیری آن ،اگر
ٔ
سابقه تاریخی،
چنین امری ممکن باشد ،به ت ییری اندیشید .در غیر این صورت ،اصالحات آموزشی ،بدون توجه به این

ٔ
نتیجه مطلوبی نخواهد شد.
بر تحلیل نامناسبی از شرایط مبتنی خواهد بود و منجر به
در ُبعد فرهنگی ،نقش خصایص فرهنگی در بروز یا عدمبروز اصالحات آموزشی قابلتوجه است .برای مرال،
میتوان به کشورهایی نظیر ژاپن ،مالزی و سنگاپور اشاره کرد که روح اجمعگرایی بر آن حاکم است و این خصلت
فرهنگی در بروز تحوالت آموزشی مؤثر بوده است .روزی من از سیدفرید العطاس ،جامعهشناس مالزیایی ،پرسیدم که
چرا در سی سال اخیر در مالزی شاهد ت ییرات اجتماعی قابلتوجهی بودهایم ،اما در ایران چنین امری را شاهد نیستیم.
او گفت در مالزی وقتی ماهاتیر محمد طرحی برای دگرگونی مطرح میکند ،همه در جهت تحقق آن حرکت میکنند،
اما در ایران هر کسی برای خودش صاحب نظری است .این همان روح جمعگرایی فرهنگی است که در ظهور تحوالت
اجتماعی و آموزشی نقش ایفا کرده است.
ٔ
رابطه حاکمیت با
اصالحات آموزشی از ُبعد سیاسی و اقتصادی نیز برخوردار است .در این جنبه ،بهویژه،
آموزش وپرورش مورد توجه است .در واقع ،انجام اصالحات آموزشی ،بدون توجه به میزان و سطن مداخلهها و انتظارهای
ٔ
بودجه کالن آموزشوپرورش ،نگاه هزینه و
حاکمیت و دولت از آموزشوپرورش ،میسر نخواهد شد .دولتها با توجه به
فایده به آن دارند و ممکن است با آن همچون یک شرکت مواجه شوند که در آن سرمایهگذاری شده است .در این صورت،
ٔ
سرمایه
ممکن است انتظار دولت در اصالحات آموزشی این باشد که فار التحصیالن کار یاد بگیرند تا بتوانند زودتر
صر شده را بازگردانند ،اما دروسی چون ادبیات یا اخالق میتوانند مورد بیمهری قرار گیرند .همچنین ،به لحاظ
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سیاسی ،آموزشوپرورش چون سازمانی در نظر گرفته میشود که افراد را در اوان کودکی همچون مواد خام و شکلپذیر
در اختیار دولت قرار میدهد تا آنان را به نحوی که میپسندد شکل دهد.
نقش ٔ
ویژه فلسفه در اصالحات آموزشی
ٔ
فلسفه تعلیموتربیت در اصالحات آموزشی را پی بگیریم ،ابتدا الزم است
حال اگر به موضوع همایش برگردیم و نقش
قدری مفهوم فلسفه را بکاویم و ببینیم که فلسفه چه اکار ویژهای انجام میدهد .برای این مقصود ،به آرای یکی از
فیلسوفان معاصر ،یعنی لودویس ویتگنشتاین ،رجوع میکنیم.
ویتگنشتاین ( )۱۳۸۰در بند  ۱۲۴کتاب مشهورش ،پژ ه زهم ز فلستش ،میگوید :افلسفه به هیو رو
نمیتواند در کاربرد بالفعل زبان دخالت کند؛ در آخر فقط میتواند آن را توصیف کند .چون بنیانی هم به آن نمیتواند
بدهد .همه چیز را همچنان که هست باقی میگذارد( .تأکید از ماست) در واقع ،از منظر ویتگنشتاین کار فلسفه
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
ما خود را در آن میافکنیم :ااین گیر افتادن در قاعدههای خودمان آن چیزی است که میخواهیم بفهمیم (یعنی دید
ٔ
مسالله فلسفی اینجاست (بند .)۱۲۵
روشنی از آن به دست آوریم) ...منزلت مدنی تضاد ،یا منزلت آن در زندگی مدنی:
بر این اساس ،وقتی ما نظامی میان مفاهیم برقرار میکنیم و انتظار داریم شرایط مطابق با آن پیش برود و این انتظار
برآورده نمیشود ،با مسائل فلسفی برخورد میکنیم .اگر مفاهیم را بدون توجه به حدود معانی آنها مورد استفاده قرار
دهیم و ازبانبازی کنیم ،به جای آن که در حدود بازیهای زبانی و طبق قواعد آنها فعالیت کنیم ،خود را گرفتار
خواهیم کرد .از این رو ،در بند  ۱۱۹آمده است :انتایج فلسفه ناپوشیده کردن این یا آن پرتوپال و ورمهایی است که فهم
در اثر برخورد سر به هوا با حدود و مرزهای زبان دچار آنها شده است .این ورمها باعث میشوند ارزش کشف را ببینیم. .
بنابراین ،اگر هم بتوان کشف را به کار فیلسو نسبت داد ،کشف نقضهایی است که در استفاده از زبان مرتکب آنها
شدهایم.
در مجموع میتوان از سخنان ویتگنشتاین این گونه جمعبندی بهعمل آورد که حل مسائل فسلفی با حل
مسائل علمی متفاوت است؛ زیرا علوم دنبال کشف واقعیتهایند ،اما کار فیلسو کشف واقعیتها نیست بلکه رساندن
ما به فهم و مصون نگاه داشتن ما از کجفهمی است .در این زمینه ،وی در بند  ۱۰۹میگوید :امسائل نه با دادن اطالعات
تازه ،بلکه با مرتب کردن آنچه همیشه میدانستهایم ،حل می شوند .فلسفه نبردی است علیه جادو شدن شعور ما به
ٔ
وسیله زبان .
ٔ
فلسفه تحلیلی (که ویتگنشتاین هم در این نحله قرار دارد) آن است که کار فلسفه آن است که
بنابراین ،تلقی
ٔ
عرصه تربیت مفاهیمی مانند دانش،
فهم و درک ما را از مفاهیمی که به کار میبریم دگرگون سازد .برای مرال ،اگر ما در
یادگیری ،تحول اخالقی را به کار میبریم ،باید بکوشیم مرزهای این مفاهیم را روشن سازیم تا بدانیم دقیقا دنبال چه
هستیم ،نه این که به اسم چیزی به دنبال رسیدن به چیز دیگری باشیم .برای مرال ،تفاوت دانش با اطالعات ،یا تفاوت
ٔ
عرصه تربیت ،اطالعات به جای دانش رد و بدل شود اما
دانش با باور در چیست و چه مرزهایی با هم دارند یعنی اگر در
انتظار دانش دا شتن از دانش آموزان وجود داشته باشد ،ما گرفتار همان گیجی خواهیم شد که ویتگنشتاین به آن اشاره
کرد.
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البته این رویکرد تحلیلی ویتگنشتاین ،توسط کارل اتو آپل (از فیلسوفان مکتب انتقادی) مورد نقد و بررسی
واقع شده است .از نظر وی ،در تحلیل مفاهیم ،عالوه بر آنچه ویتگنشتاین گفته است ،ما به نقد ایدئولوژی نیز نیاز داریم
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
گفت ،فلسفه هیو چیز را ت ییر ندهد .آپل با عنوان اروشنگری هرمنوتیکی از دیدگاه خود یاد میکند و در این مورد
میگوید :ااین هد روشنگری هرمنوتیکی که هر چیزی را همان طور که هست ،بر جای نمیگذارد ،البته ،بدون در
کل گونههای زندگی
برگرفتن نقد ایدئولوژی ،قابل نیل نیست که این خود باید همچنین شامل وظیفۀ درگیر شدن در نقد ع

و بازیهای زبانی رسمی آنها باشد( .آپل ،۱۹۷۳ ،ی )۱۷۲

مقصود آپل از نقد ایدئولوژی همان مقصود مارکس از این اصطالح است .ایدئولوژی در اینجا به معنای آگاهی
کاذب است و نقد ایدئولوژی یعنی برمال کردن آگاهیهای کاذبی که در ذهن و زبان مردم جای گرفته است .این سخن
آپل ،یادآور سخن مارکس است که گفته بود فیلسوفان به تفسیر جهان میپردازند ،در حالی که مسالله ،ت ییر جهان است.
ٔ
جمله جالبی گفته ،به این مضمون که بله چنان که مارکس میگوید ،مسالله
ریچارد رورتی در این منازعه ورود کرده و
ت ییر جهان است اما این ت ییر در گرو ت ییر ما از توصیفهایمان از جهان است .در واقع حر رورتی آن است که در
نهایت برای ت ییر جهان ،نیازمند به ت ییر توصیفهای (زبانی) خود هستیم.
نقش فلسفه و فیلسو تعلیموتربیت در جهان
از آنچه گذشت ،به این نتیجه میرسیم که فیلسو با نقد مفاهیم رایج در تعلیموتربیت و جایگزین کردن مفاهیم مناسب
ٔ
زمینه تحول را فراهم میآورد .هر چند ویتگنشتاین میگوید که فیلسو قرار نیست زبان را ت ییر دهد،
به جای آنها
بلکه قرار است کجرویها در استفاده از زبان را نقادی کند ،اما چنان که رورتی بیان کرده ،نقد و ت ییر توصیفهای ما از
جهان به ت ییر جهان میانجامد .بنابراین ،فیلسو بهطور غیرمستقیم ،یعنی به واسطۀ دگرگون کردن مفاهیم ما ،در
ت ییر امور نقش بازی میکند.
مروری بر اندیشههای فیلسوفان در طول تاریب تعلیموتربیت نشان میدهد که آنان چگونه با نقد مفاهیم رایج
از تعلیموتربیت و جایگزین کردن آنها با توصیفهای نوین ،دگرگونیهایی را در تعلیموتربیت زمینهسازی کردند .در
ادامه ،به چند مرال اشاره میکنیم.
افالطون به نقد این دیدگاه معمول پرداخت که مربی عرضهکنندۀ دانش و فضیلت به شاگرد است .از نظر وی،
تعلیم وتربیت درآوردن (داخل کردن) چیزهایی در ذهن نیست بلکه برآوردن چیزهایی از ذهن است .قرار نیست معلم
داشتههای خود را به ذهن شاگرد سرازیر کند ،بلکه برعکس ،تربیت کشف یک گنج پنهان در درون انسان است .این ٔ
ایده
افالطونی بسیار الهامبخش بوده و آثار مهمی در اخالق و تربیت به جا گذاشته است .یکی از دستاوردهای مهم آن ،معرفی
روش سقراطی در آموزش است که در آن معلم مسالول کاوش ،و نه تراوش ،در ذهن شاگرد است.
ٔ
نمونه دیگر ارسطو است .او روح دیالکتیکی روش سقراطی را حفظ میکند و از آن استقبال مینماید .در
دیالکتیک مورد نظر ارسطو نیز کار از باورهای رایج شروع میشود اما رفتهرفته آنها مورد نقد قرار میگیرند و دیدگاهی
بدیل جایگزین آنها میگردد .این شیوه در آثار ارسطو قابل مالحظه است .اما ،از جهت دیگر ،او به نقد دیدگاه افالطون
همت می گمارد .از نظر وی ،دانش و فضیلت اکتسابی است ،نه اکتشافی .چنین نیست که با کاویدن درون افراد بتوان
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دانش و فضیلت را در آنان شکوفا کرد .در عود ،به عقیدۀ ارسطو عمل و اقدام فرد میتواند به ظهور منش در وی منجر
شود .تربیت منش ( ) Character Educationایدۀ موردنظر ارسطو است که امروزه در آمریکا نیز مورد توجه قرار گرفته و
به طراحی برنامههای درسی راه یافته است .کتاب توماس لیکونا ( )۱۹۹۱تحتعنوان اتربیت برای منش :چگونه مدارس
ما میتوانند احترام و مسالولیت را آموزش دهند نمونهای از این تالش است .به هر روی ،سخن ارسطو این بود که انسان
بسیار در گرو کارهایی است که میکند زیرا کارهای وی منجر به تکوین منش میشوند.
ٔ
نمونه سوم جان دیویی است .دیدگاه او ،از یک جهت ،به دیدگاه ارسطو شباهت دارد و آن تأکید بر عمل است.
اما ،از جهت دیگر ،او منتقد ارسطو و دیدگاه تربیتی وی است .عملگرایی ّ
تام دیویی موجب نقد ارسطو در تفکیک میان
عقل نظری و عقل عملی بوده است .به عالوه ،او برخال ارسطو به جای این که بر محتوای عمل تأکید کند (چه کار
باید کرد ) ،بر چگونگی انجام عمل (چگونه باید کار کرد ) پای میفشرد .بنابراین ،دیویی تعلیموتربیت محتوامحور را به
ٔ
دیده منفی مینگرد و آموختن روش را در رمس قرار میدهد .به نظر وی ،تعلیموتربیت باید این نکته را بیاموزاند که چگونه
ٔ
ادامه
میتوان با مسائل و معضالت زندگی عملی روبرو شد و آنها را حل کرد .او معقتد بود که ما جانورانی هستیم که در
تحول داروینی پدید آمدهایم و مشکالت ،زندگی ما را همانند سایر جانوران به هم میریزد .اما از آنجا که ما دارای فکر
هستیم ،میتوانیم با آن حل مسالله کنیم .روش پنج مرحلهای مورد نظر وی برای حل مسالله ،در واقع ،صورتبندی روش
علم تجربی است.
به این ترتیب ،میبینیم که فیلسوفان در طول تاریب با نقد تلقیهایی که از ماهیت تعلیموتربیت وجود داشته
ٔ
زمینه تحوالتی را در تعلیموتربیت فراهم آوردهاند.
آغاز کرده و با مطرح ساختن ایدههایی بدیل،
نقش فلسفه و فیلسو تعلیموتربیت در ایران
با توجه به آنچه که تاکنون گفته شد ،میتوان نقش فلسفه و فیلسوفان تعلیموتربیت در ایران را نیز بازشناخت .در ایران
نیز بر سیاق کار فیلسوفان تعلیموتربیت در جهان ،با نقد تلقیهای رایج از تعلیموتربیت و پیشنهاد بدیلهایی برای آنها
میتوان نقشی را در اصالحات آموزشی رسمی یا غیررسمی ایفا کرد.
در این راستا ،از فیلسوفان تعلیموتربیت ایران انتظار میرود که ایدههای اساسی نهفته در پس فعالیتهای
جاری تعلیموتربیت کشور را بازشناسی کنند و نقاط ضعف آنها را مشخص نموده و مورد نقد و بررسی قرار دهند .در گام
دوم ،این انتظار وجود دارد که ایدهای بدیل پیشنهاد شود .برای ٔ
ارائه ٔ
ایده بدیل ،دو راه وجود دارد .یا چنان است که ایدۀ
نهفته در پس فعالیتهای تعلیم وتربیت دارای پتانسیل مناسبی است اما مورد بدفهمی قرار گرفته که در این صورت،
بازسازی و احیای آن راه چاره خواهد بود .در حالت دوم ،هنگامی که ایدۀ مذکور عیب اساسی داشته باشد ،الزم خواهد
بود که پیشنهادی ابداعی و مستقل مطرح شود.
ٔ
نکته مهم دیگر این است که مسائل و مشکالتی که ما در تعلیموتربیت خود با آن مواجه هستیم ،دو گونهاند:
الف) مسائل مشترک ما با جهان .ب) مسائل اختصاصی ایران.
نمونههایی از مسائل مشترک ما با جهان:
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 )۱شاگردمحوری :در ایران نیز همانند نقاط دیگری از جهان ،ایادگیری به نحو روزافزونی جایگاه محوری مییابد و
شعارهایی مانند امدرسه یادگیرنده و اجامعه یادگیرنده مورد توجه قرار میگیرند .شاگردمحوری که خود واکنشی در
برابر نقش سنتی معلممحوری است ،به اندازۀ معلممحوری معیوب خواهد بود .نقادی این ایده از اموری است که الزم
است مورد توجه قرار گیرد.
 )۲تکنولوژی و آموزش :به موازات تحول عظیم در شبکههای ارتباطی ،دیجیتالیشدن آموزشوپرورش ،چون مساللهای
عام ظهور کرده و در دوران کرونا نیز شدیدتر شده است .بازشناسی نقشهای سازنده و مخرب این فرایند دیجیتالیشدن،
از اموری است که نیاز به بررسی و مداقه از منظر فلسفی دارد.
ٔ
جامعه ما ،به سبب شدت گرفتن مسائل و معضالت اجتماعی ،رویکرد حل مسالله به صورت
 )۳تمرکز بر حل مسالله :در
مکرر مطرح میشود و گفته میشود که پژوهشهای تعلیموتربیت باید مساللهای را حل کنند و در آموزشوپرورش نیز این
قابلیت در دانشآموزان پرورش داده شود .تردیدی نیست که باید این قابلیت را پرورش داد .اما تأمل فیلسوفانه ایجاب
میکند که ببینیم آیا حل مسالله می تواند ایستگاه نهایی ما باشد .آیا ،چنان که کارل پوپر در اثری از خویش میگوید،
زندگی سراسر مسالله است و آیا تنها باید به حل مسالله پرداخت سخن وی چنین است :ازندگی سراسر حل مسالله
استٔ .
همه موجودات زنده ،مخترع و متخصص (خوب یا نه چندان خوب ،موفق یا نه چندان موفق) حل مسائل فنی
ٔ
درباره حیوانات (مانند عنکبوت) نیز صادق است .تکنولوژی انسانی ،مسائل انسانی ،مرل سیستم
هستند .این اصل
فاضالب ،ذخیره سازی و تأمین غذا و آب ،را حل میکند ،همچنان که مرال زنبورها تا کنون ناچار به انجام چنین کاری
بودهاند( .پوپر ،۱۳۸۳ ،ی  .)۱۶۹اندیشههای برخی از فیلسوفان ،مانند کارل یاسپرس ،در این مورد ،قابلتوجه است
که بیان میکند ما در زندگی ،نهتنها با مسائل بلکه با رازهایی نیز مواجه هستیم .رازها را نمیتوان حل کرد ،بلکه میتوان
متحیرانه به آنها اندیشید و این تحیر خود الهامبخشیهایی برای زندگی ما دارد .برای مرال ،مر که به نحوی رقیب
زندگی است ،مسالله نیست بلکه راز است؛ رازی که اندیشه به آن ،زندگی را نیز دگرگون میکند.
نمونههایی از مسائل خای ایران:
 )۱هویت و کیستی ما :امروزه نوجوان ما در مشخص کردن هویت خویش گیج و سرگردان است .وجود حداقل سه عنصر
ایرانی ،اسالمی ،و غربی در هویت کنونی ما به این سرگردانی دامن زده است و میزند .چنان که شاهد بودهایم ،هر زمان
یکی از این سه عنصر در محور و بقیه در حاشیه قرار گرفتهاند .جستجوی آلیاژی مناسب از این سه عنصر ،یکی از
معضالت کنونی ماست.
 )۲نقش حاکمیت در آموزشوپرورش :شعارهایی مانند اسالمیکردن آموزش یا دانشگاه میتوانند ماهیتی ایدئولوژیک
(بهمعنای جزمیتگرایی) به جریان آموزش بدهند .از سویی ،اسالم بهمنزلۀ عنصری از هویت اجتماعی ،نمیتواند مورد
بیاعتنایی قرار گیرد اما ،از سوی دیگر ،تهدید جزمیتگرایی ،تحتعنوان اسالمی کردن ،در کمین آموزش قرار دارد.
بازاندیشی در این خصوی ،از اموری است که تأمل فیلسوفانه میطلبد.
بهطور کلی ،میتوان گفت که کار فیلسو تعلیموتربیت ،با نظر به مواردی چون موارد فوق ،این است که با نقد
و نظر آغاز کند و در ادامه ،یا ایدهای بدیل مطرح سازد یا ایدهای را بازسازی کند.
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من ،به سهم خود ،به این نکته توجه یافتهام که در پس فعالیتهای آموزشوپرورشی ما آنچه م فول واقع شده،
عاملیت انسان است .این غفلت را میتوان هم در معلممحوری و هم در شاگردمحوری مالحظه نمود زیرا اقتضای عاملیت
انسان ،روی آوردن به تعامل معلم و شاگرد است .از این رؤ ،
ایده اعاملیت انسان را چون بدیلی مطرح کردهام و
اقتضاهای آن را در تعلیموتربیت ،بهطور خای ،و در علوم انسانی ،بهطور عام ،جستجو کردهام .شرح مفصلی از این
دیدگاه در کتابی اخیر (باقری )۱۳۹۹ ،تحتعنوان اعاملیت انسان :رویکرد دینی و فلسفی آمده است.
منابع:1
باقری ،خسرو ( .)۱۳۹۹عمیلیتزانسم :ز یکررزرینشز زفلستش .تهران :انتشارات واکاوش.
پوپر ،کارل ( .)۱۳۸۳وناهشزسراسرز لزیسئلهزاست .ترجمه شهریار خواجیان .تهران :نشر مرکز.
ویتگنشتاین ،ل .)۱۳۸۰( .پژ هشهم زفلستشز .ترجمه فریدون فاطمی با درآمدی از بابک احمدی .تهران :نشر مرکز.
Apel, K.-O. (1973). Toward a transformation of philosophy. London: Routledge & Kegan Paul.
Lickona, T. (1991). Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility.
New York: Bantam Books.

 1منابع بعدا توسط سخنران افزوده شدهاند.
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معرفی مشارکتکنندگان در برگزاری همایش
اعضای کمیته علمی همایش دهم

ردیف

عضو کمیته

مح کار

۱

دکتر شهین ایروانی

دانشگاه تهران

۲

دکتر هما ایمانی

دانشگاه فرهنگیان

۲

دکتر سعیده باقری

ٔ
فلسفه تعلیموتربیت
عضو هیالتمدیره انجمن

۴

خانم زهرا پروازیمقدم

ٔ
اداره کل آموزشوپرورش شهر تهران

۵

آقای ابوالقاسم حدادی

ٔ
اداره کل آموزشوپرورش شهر تهران

۶

دکتر محمد دادرس

دانشگاه تهران

۷

دکتر منیره رضایی

پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش

۸

دکتر رعنایی

شورای عالی آموزشوپرورش

۹

دکتر صادقزاده

ٔ
ٔ
فلسفه تعلیموتربیت
مدیره انجمن
عضو هیالت

۱۰

دکتر عالی

دانشگاه تهران

۱۱

فرهادی قاسمزاده

ٔ
اداره کل آموزشوپرورش شهر تهران
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اعضای کمیته اجرایی همایش

ردیف

نام

تخصص و محل اشت ال

۱

خانم زهرا باطنی

دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تهران

۲

خانم دکترسعیده باقری

فار التحصیل دکتری دانشگاه تهران

۳

خانم مهتا حافظ الفرقان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

۴

آقای داوود مقامی

کالارشال النالاس دانشال الکال ٔ
ده روانشال النالاسال الی و علوم تربیتی

۵

خانم دکتر معصومه رمضانی

فار التحصیل دکتری دانشگاه تهران

۶

آقای محمد عارفیمبین

دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تهران

۷

آقای امیر فضایلی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

۸

آقای صادق کشاورزیان

دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تهران

۹

آقای دکتر آزاد محمدی

فار التحصیل دکتری دانشگاه تهران

۱۰

آقای محمد محمدی شیرازی

دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تهران

۱۱

خانم سحر موسیوند

ٔ
فلسفه تعلیموتربیت ایران
کارشناس همکار انجمن

۱۱

خانم رضوان میرزایی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

۱۲

خانم فهمیه نظاماسالمی

ٔ
فلسفه تعلیموتربیت ایران
کارشناس انجمن

دانشگاه تهران
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گروه داوران مقاالت همایش دهم
ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی و مح اشتغال

۱

دکتر ادریس اسالمی

دانشگاه آزاد

۲

دکتر شهین ایروانی

دانشگاه تهران

۳

دکتر علی ایمانزاده

دانشگاه تبریز

۴

دکتر هما ایمانی

دانشگاه فرهنگیان

۵

سعیده باقری

ٔ
ٔ
فلسفه تعلیموتربیت از دانشگاه تهران
آموخته دکتری
دانش

۶

دکتر رمضان برخورداری

دانشگاه خوارزمی

۷

دکتر مهین برخورداری

ٔ
ٔ
فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه اصفهان
آموخته دکتری
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

دکتر نیره حاجعلیان

ٔ
فلسفه تعلیموتربیت دانشگاه آزاد ،واحد علوم تحقیقات تهران
استادیار گروه

۱۳

سمیرا حیدری

ٔ
فلسفه تعلیموتربیت از دانشگاه تهران
دانشآموخته دکتری

۱۴

دکتر امالبنین حسینزاده

ٔ
فلسفه تعلیموتربیت از دانشگاه تهران
دانشآموخته دکتری

۱۵

دکتر علی خالقخواه

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

۱۶

دکتر علی خالقینژاد

دانشآموخته دکتری مطالعات برنامه درسی ،پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش

۱۷

دکتر محمد دادرس

ٔ
فلسفه تعلیموتربیت دانشگاه تهران
استادیار گروه

۱۸

دکتر منیره رضایی

دانشیار پژوهشکده تعلیموتربیت ،پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش

۱۹

دکتر معصومه رمضانی

ٔ
فلسفه تعلیموتربیت دانشگاه تهران
دانشآموخته دکترای

۲۰

دکتر اکبر رهنما

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

دکتر حکیمه سادات شریفزاده

دانشگاه مازندران

۲۵

دکتر بختیار شعبانی ورکی

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۶

دکتر بابک شمشیری

دانشگاه شیراز

۲۷

دکتر علیرضا صادقزاده

دانشگاه تربیت مدرس

۲۸

دکتر علی صحبتلو

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

دانشگاه بوعلیسینا

۳۴

دکتر جواد مداحی

دانشگاه فرهنگیان

۳۵

دکتر محمدرضا مدنیفر

ٔ
ٔ
فلسفه تعلیموتربیت دانشگاه تهران
آموخته دکتری
دانش

۳۶

دکتر بهناز مرجانی

سازمان پژوهش و برنامهریزی وزارت آموزشوپرورش

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

دکتر مجتبی همتیفر

ٔ
ٔ
فلسفه تعلیموتربیت دانشگاه فردوسی مشهد
آموخته دکتری
دانش

۴۲

دکتر بهبود یاریقلی

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

۴۳

دکتر مراد یاریدهنوی

دانشگاه باهنر کرمان
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نهادهای حامی همایش

وزارت آموزشوپرورش
سازمان پژوهش و برنامهریزی وزارت آموزشوپرورش
شورای عالی آموزشوپرورش
شرکت صنایع آموزشی
ٔ
مؤسسه مطالعاتی تعالی نسل(متن)
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معرفی برنامههای همایش
ٔ
کارگاههای برگزارشده در دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت

ردیف عنوان

مدت زمان

صبن/عصر

مجری

تاریب

۱

ٔ
فلسفه تعلیموتربیت
پژوهش واسازانه در

دکتر خسرو باقری

 ۱۴بهمن ماه  ۳ساعت

۸-۱۱

۲

تحلیل گفتمان اسناد در تعلیموتربیت رویکرد فرکال

دکتر مرضیه عالی

 ۱۴بهمن ماه  ۴ساعت

۸-۱۲

۳

موقعیالتهالای زمینالهسالالالاز تعالامالل معلم و شالالالاگرد :روایالتهالایی از دکتر نرگس سجادیه  ۱۴بهمن ماه  ۳ساعت

 ۱۰تا ۱۳

معلمی
۴

تربیالت حرفالهای معلم بالا رویکرد فلسال الفاله برای کودکالان :مهالارت دکتر یحیی قائدی

 ۱۴بهمن ماه  ۴ساعت

 ۱۴تا ۱۸

گوش دادن
۵

روش تحلیل فلسفی/مفهومی

دکتر علی صحبتلو  ۱۴بهمن ماه  ۳ساعت

 ۱۵تا ۱۸

۶

پرورش معلمان اثربخش :راهبردی از پایین به باال در جهت ایجاد دکالالالتالالالر بالالالابالالالک  ۱۴بهمن ماه  ۲ساعت

 ۱۶تا ۱۸

تحول در نظام آموزشوپرورش ایران

شمشیری

۷

عصبشناسی و تربیت

دکتر آزاد محمدی

۸

ظالرفالیالالتهالالا و فالنالون وب در آمالوزش آنالالیالن و تالولالیالالد مالحالتالوای دکتر ضرغامی
الکترونیکی

دکالالتالالالر احالالالمالالالدی
هدایت
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 ۱۴بهمن ماه  ۴ساعت

 ۱۴تا ۱۸

 ۱۴بهمن ماه ۴

۲۰- ۱۶
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جدول برنامههای همایش

روز اول –  ۱۵بهمن ماه ۱۳۹۹
عگگگگنگگگگوان شرح برنامه

توضیحات

برنامه

جمعا  ۴۵دقیقه

افتتاحیه

قرآن و سرود

۳۰:۸

سرود دانشگاه تهران

۳۵:۸

بیانات رئیس دانشکده

۴۰:۰۸

بیانات رئیس انجمن فلسفه

۵۰:۸

گزارش دبیر علمی

۰۰:۹

سخنرانی دبیر شورای عالی آموزشوپرورش

۱۵:۹

سخنرانی کلیدی – آقای دکتر مهرمحمدی
عنوان :اصالح گفتمان برنامه درسی؛ مأموریتی ضروری اما دشوار در مسیر تحول آموزشوپرورش
( ۳۰دقیقه )۰۰:۱۰ - ۳۰:۹ -

() ۳۰:۱۱ -۱۵:۹

پن اول :چالشهای تالش برای اصالحات آموزشی

کلیپ اول – بحری در مشکالت بنیادین آموزشوپرورش به ٔ
منزله چالشهای تالش برای اصالحات آموزشی
مقاله  -۱گزارش یک تالش؛ طرح مدارس الگو؛ گسترش گفتمان اجرای سند تحول و چالشهای آن  -زهرا  ۱۰دقیقه
پروازی مقدم
 ۱۰دقیقه

مقاله  - ۲اصالحگری در مدارس -یوسف افضلیان

مقالالاله  – ۳کالامیالابیهالا و چالالشهالای همکالاری دانشال الگالاه و نظالام آموزشالالالی؛ گزارشالالالی از یالک تجرب ٔاله همکالاری  ۱۰دقیقه
( )۱۳۹۳-۱۳۹۶شهین ایروانی
ٔ
تجربه اصالحات در کشورهای درحالتوسعه چالشها و راههای برونرفت -مرضیه عالی
مقاله  -۴بازخوانی

 ۱۰دقیقه

مقاله - ۵تعیین فلسف ٔه ضمنی معلم در نظام آموزشی ایران -زهرا باطنی

 ۱۰دقیقه

پوسترهای پنل اول – نمایش با قالب نمایش اسالید

 ۱۰دقیقه

بررسالالی و جمعبندی مقاالت پنل اول  -اعضالالای پنل :دکتر حسالالنی ،دکتر منیره رضالالایی ،دکتر تورانی ،دکتر  ۵۰دقیقه
صفایی مقدم (رئیس)
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 ۳۰:۱۳ -۰۰:۱۲نماز – ناهار – استراحت

۴۵:۱۵-۳۰:۱۳

پن دوم :تالشهای اصالحگرانه در آموزشوپرورش ایران

کلیپ دوم -جریان تالشگری در درون و در کنار نظام آموزشی
بخش اول – تالشهای نظری
مقاله  – ۱نقد درونزای نظام آموزش رسمی؛ بازخوانی آرای هگل ،مارکس و آدورنو

 ۱۰دقیقه

مقاله  - ۲نقدی بر نقش متخصالالصالالان فلسال ٔ
الفه تعلیموتربیت در اصالالالحات آموزشوپرورش ایران :فیلسالالو

 ۱۰دقیقه

تعلیموتربیت یا روشنفکر
مقاله  - ۳نقش روشنفکران تربیتی در اصالحات آموزشی؛ نقد ایدئولوژی و شکستن حدود فرهنگی جامعه

 ۱۰دقیقه

بخش دوم – تالشهای عملی
مقاله  - ۴عاملیت معلم ،ادراک از ت ییر و اصالالالحات آموزشالالی در عرصالالۀ خرد :معلم به ٔ
مرابه قلب اصالالالحات  ۱۰دقیقه
آموزشی (تجربهنگاری بر مبنای مدل فولن)
مقالالاله  - ۵یالادگیری برای حالل مسالالالائالل واقعی جالامعاله بالا مشالالالارکالت دانشآموزان در طراحی و تولیالد محتوای  ۱۰دقیقه
آموزشی
مقاله  -۶تحلیل و ارزیابی رویکردهای تربیت کودک تحولخواه در ایران :پژوهشی موردکاوانه

 ۱۰دقیقه

ٔ
مقاله  - ۷تجربهنگاری و روایت فرازی از اندیشالهها و کنشهای اص
الالحگرایانه یک معلم معاصالر کرمانی (عطا  ۱۰دقیقه
احمدی)
پوسترهای محور تالشهای اصالحگرانه در آموزشوپرورش

 ۱۰دقیقه

جمعبندی پنل دوم :اعضالای پنل :خانم دکتر مرجانی ،خانم دکتر سالجادیه ،دکتر صالحبتلو ،دکتر مدنیفر  ۵۰دقیقه
دکتر مرعشی (رئیس)
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نشست اول  -ساعت ۴۵:۱۷ - ۱۵:۱۶
«چالشهای اقدامات اصالحی در درون نظام آموزشی و ظرفیتهای برونبخشی برای کمک به اصالحات آموزشی»
-

بخش اول چالشهای اقدامات اصالحی در درون نظام آموزشی

-

بخش دوم ظرفیتهای برونبخشی برای کمک به اصالحات آموزشی

ٔ
درباره نیاز آموزشوپرورش به کمکهای برونبخشی
کلیپ سوم :گزارشی
ٔ
نماینده دانشگگاه (دکتر
اعضگای نشگسگت :دکتر نوید ،دکتر حکیمزاده ،رمیس سگتاد همکاری حوزه و آموزشوپرروش (آقای حاجیانزاده)،
شعبانی ورکی)
مدیر نشست :دکتر ایروانی

روز دوم –  ۱۶بهمن ماه ۱۳۹۹
توضیحات

عنوان برنامه

شرح برنامه

سخنران کلیدی – دکتر خسرو باقری:
عنوان :نقش فیلسوفان تعلیموتربیت در اصالحات آموزشی در ایران ( ۳۰دقیقه )۰۰:۹ -۳۰:۸ -

۳۰:۱۱ -۰۰:۹

پن سوم :چالشهای نظری اصالحات آموزشی

کلیالپ چهالارم  -اسال النالاد آموزشوپرورش از ورود متن قالانون تالا سال النالد تحول
بنیادین
مقاله  -۱بازتولید قلمرو :گفتمان پارادکسالیکال اصالالحات در نظام تربیتی  ۱۰دقیقه
ایران
مقاله  -۲نقدی بر سند تحول بنیادین بر مبنای تحلیل مفهومی آن

 ۱۰دقیقه

مقالالاله  – ۳پردازش مفالاهیم کلیالدی در الگوهالای نظری بومی بالا رویکرد  ۱۰دقیقه
اسالمی و ایرانی؛ ترکیب یا التقاط؟
مقالالاله  – ۴جهالانیشالالالالدن و اصالالالالحالات آموزشالالالی :آن چاله فیلسالالالوفالان  ۱۰دقیقه
تعلیموتربیت باید بگویند
مقاله  -۵تربیت اخالقی محیط یا محاط :نقدی بر اهدا سالالالاحت تربیت  ۱۰دقیقه
دینی و اخالقی مصوب شورای عالی آموزشوپرورش
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مقاله  -۶مقایسالال ٔاله تحلیلی رویکرد اصالالالالحگری آموزشالالالی در سالالالند تحول  ۱۰دقیقه
بنیادین آموزشوپرورش ایران با اسناد OECD
نمایش پوسترهای محور چالشهای نظری اصالحات آموزشی

 ۱۰دقیقه

جمعبندی پنل سوم – دکتر سجادی ،دکتر دادرس ،دکتر شمشیری ،دکتر  ۶۰دقیقه
شرفی (رئیس)
نماز – ناهار – استراحت۳۰:۱۴ – ۰۰:۱۲
نشست دوم – نقد و بازنویسی سندتحول آموزشوپرورش – لزوم و امکان – ۱۶:۰۰ -۱۴:۳۰
کلیپ پنجم -روند و رویکرد اصالحات آموزشی در ایران
اعضگگای نشگگسگگت :دکتر باقری ،دکتر شگگمشگگیری ،دکتر صگگاد زاده ،دکتر عاملی ،دکتر علمالهدی ،دکتر امانی .مدیر
نشست :دکتر امانی

اختتامیه

 ۱۵دقیقه

سخنرانی وزیر آموزشوپرورش

بزرگالداشالالالت :مهنالدس عالقالهمنالدان (پیشگالام در توجاله باله جالایگالاه فلسال الفاله  ۳۰دقیقه
آموزشوپرورش در نظام آموزشالی و رهبر و مجری اصالالحات آموزشالی ٔ
دهه
 ۱۳۷۰و تحول در نظام آموزش متوسطه)
پخش موسیقی

 ۱۵دقیقه

ٔ
بیانیه همایش

 ۱۵دقیقه

معرفی مقاالت و پوسترهای برگزیده

 ۱۵دقیقه

گزارش دبیر اجرایی  -تقدیر و تشکر از همکاران برگزارکننده و سازمانهای  ۱۵دقیقه
یاریرسان
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متن مقاالت ارائهشده در همایش
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پنل اول :چالشهای تالش برای اصالحات آموزشی
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گزارش یک تالش« :طرح مدارس الگو» ،گفتمان اجرای سند تحول و چالشهای آن

زهرا پروازی مقدم1
چکیده
اطرح مالدارس الگو بالا عنوان ترویج گفتمالان اجرایی نمودن سال النالد تحول و چالالشهالای پیش رو بالا اولویالت ت ییر نگرش
مدیران و مشالالارکت داوطلبانه ،همچنین رویکرد خودانگیختگی صالالد مدرسالاله طی دو سالالال تحصالالیلی انجام شالالد .طرح
گفتمانسالازی اجرای سالند تحول و چالشهای آن با عنوان طرح اصالد مدرس ٔاله الگو در آموزشوپرورش تهران با تشالکیل
ٔ
مدرسه ابتدایی و
یک شورای راهبردی و بیست شورای یاریدهنده آغاز گردید که این طرح با شناسایی و محوریت چهل
چهل مدرس ٔاله متوس ٔ
الطه یک و دو و بیسالت مرکز فنیوحرفهای در مدارس دولتی و غیردولتی طی دو سالال تحصالیلی -۹۷
ٔ
منطقه آموزشوپرورش دنبال گردید.
۹۶و  ۹۷-۹۸در دو مرحله و یازده نشالالسالالت هماندیشالالی در پنج قطب ،در بیسالالت
پیش رو به شالش اصالل و هفده
نتایج این یازده جلساله هماندیشالی با مشالارکت و نقش تعاملی مدیران در تبیین چالشهای ع
ٔ
حوزه نگرش (تمرکززدایی،
راهکار اشالاره دارد که اهم راههای اصالالحات و برونرفت از چالشها میتوان اشالاره نمود :در
اصالالالح نگرش مدیران ارشالالد ،بازنگری در اهمیت جایگاه آموزشوپرورش ،اصالالالح و برونرفت از نگرشهای سالالیاسالالی،
ضرورت مدرسهمحوری و چهار راهکار در ٔ
حوزه فرایند و زیرساختها (اصالح و ت ییر نظام ارزیابی ،تقویت جایگاه و نقش
مراکز فنیوحرفهای در مهارتآموزی ،متناسالبسالازی مأموریت مدارس با ظرفیت و امکانات درونی ،ضالرورت یکپارچگی
حوزه چالش منابع انسالالالانی (رشالالالد و توسالال ٔ
در اصالالالالح و نیازهای واقعی نظام آموزشوپرورش) و دو راهکار در ٔ
العه جایگاه
ٔ
توسعه جایگاه و نقش معلمان در پیشبرد طرحهای تحولی و دو راهکار در ٔ
حوزه خانواده
نیروی انسانی در نظام آموزشی،
و جالامعاله (اصالالالالح و بالازنگری موضالالالوع کنکور در سالالالطن جالامعاله و خالانواده و اهمیالت فرزنالدپروری ارائاله گردیالد و بالا تبیین
چالالش هالایی در فهم و درک متون و ادبیالات سالالالنگین ،کلی و انتزاعی سال النالد تحول پیشالالالنهالادهالایی در برگزاری جلسالالالات
گفتمانسالازی در روشالنگری واقعگرایانه به جایگاه سالند تحول و تعیین شالیوهنامههای اجرایی درونمدرسالهای ارائه شالد
ٔ
توسعه حلقههای گفتمانسازی مدیران از صد مدرسه به چهارصد مدرسه تعیین گردیده است.
که در این راستا
کلیدوانهها :مدارس الگو ،سند تحول ،چالشهای اجرایی.
مقدمه
یکی از راه های اجرایی کردن سالند تحول ،ایجاد بسالتر تحول در درون مدرساله اسالت که باید شالرایط و امکانات و فرصالت و
ظرفیتها با انسالجام مناسالب برای رسالیدن به این هد مهم حرکت نماید ،نظام تربیتی یک مدرساله اساسا با ظرفیتهای
درونی خودش شالکل میگیرد .راهبری مدرساله با رویکرد مشالارکتجویی ،و تأکید بر فرایندها و پیامدها حرکت میکند و
با یک نگاه راهبردی مدرساله با ظرفیتهای موجود دائما به نظارت و ارزیابی درونی خودش میپردازد تا در فرایند تربیت
با کمترین مانع حرکت نماید .از منظری دیگر مدرسالاله ناظر بر روند رشالالد و تربیت متربیان در مسالالیر چالشها و مسالالائل
ٔ
ٔ
منطقه یک تهران.
فلسفه تعلیموتربیت ،آموزشوپرورش
 1دکترای
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واقعی زندگی میباشد و باتربیت صا لن در بستر آزادگی و آگاهی او را در جریانهای پیش آمده مصون و آماده مینماید.
ٔ
در راسالتای راهبرد و سیاستهای اجرایی ٔ
توسعه گفتمان تحول درنظام آموزشوپرورش
اداره کل آموزشوپرورش تهران و
طرح صالد مدرس ٔاله الگو برمبنای ساله سالطن انظام معنایی ، 1انظام ارزشالی 2و انظام کنشالی 3ارائه گردید .اهدا و
اصالالالول حالاکم در برنالامالهریزی این طرح برمبنالای تحقق اهالدا سال النالد تحول بنیالادین در توسال الع ٔاله تفکر ،تربیالت متوازن،
هماهنگی و همسالویی در برنامهریزی با ٔ
کلیه عناصالر فعال در عرص ٔاله تعلیموتربیت در سالطن مدارس میباشالد که با فراهم
زمینه ارتقای کیفی و نظارت بر فرآیندهای آموزشوپرورش درامسالالالیر سالالالاحتهای شال الشالال ٔ
ٔ
الگانه تعلیموتربیت و
نمودن
همچنین بالا تقویالت روش گفتمالانسالالالازی در سالالالطن مالدیران شالالالهر تهران و بالا موضالالالوعالات ملموس در سالالالطن مالدرسالالاله
ٔ
ششگانه تعلیموتربیت) به بررسی وضعیت موجود و دریافت نقاط ضعف و قوتها و فرصت و تهدیدها همراه
(ساحتهای
بوده اسالت .در این طرح با شالناسالایی صالد مدرساله بهش ٔ
الیوه داوطلبانه و رویکرد خودانگیختگی ،موانع و چالشها با پنج
محور نگرشهالا ،منالابع انسالالالانی ،فراینالدهالا و زیرسالالالاخالتهالا ،خالانواده و جالامعاله و ویژگی سال النالد تعیین گردیالد .برمبنالای
زیرسالاختهای سالند تحول مدیریت و راهبری از اولویتهای برتر در پردازش بیشالتر و موضالوع گفتمانسالازی در این محور
زمینه پیشالبرد این گفتمانسالازی توس ٔ
ٔ
العه حلقههای مدیران از صالد مدرساله به چهارصالد مدرساله تعیین گردیده
قرار گرفت و
است.
اهمیت و ضرورت
در دهه های اخیر جهان بسالیار سالریع در حال ت ییر اسالت ،رشالد فناوری و دسالترسالی به اطالعات یادگیرندگان با ت ییرات
اسالالاسالالی روبرو بوده ،که این امر بر سالالبک زندگی و تمایالت یادگیری دانشآموزان عصالالر دیجیتال امروزی تأثیر بسالالیاری
گذاشالته اسالت .چنانچه جدیدترین ت ییر از عصالر اطالعات به عصالر تجربه یک چالش بزر را برای مربیان و برنامهریزان
در طراحی ایجاد کرده است (زاهد اسالم  )۲۰۱۹ ۲/۶و این جریان ت ییر محیطهای آموزشی و تربیتی را تحتتأثیر قرار
ٔ
نتیجه رشالد فناوری ،رشالد دانش ،اطالعات جهانیشالدن ،فراگیری اینترنت ،هوش مصالنوعی
داده اسالت ت ییراتی که در
توسال ٔ
العه رسالالانههای دیجیتال ،دیدگاههای جدید معرفتشالالناختی ،رد داده باعث شالالده اسالالت که افقها و در عین حال
ٔ
برنامه جامع برای
چالشهای مهمی پیش روی تعلیموتربیت گشالالوده شالالود (اسالالکندری  )۳۹:۱۳۹۱شالالناخت و تدوین
حوزه برنامهدرسالالی ،فلسال ٔ
اصالالالحات آموزشالالی ،شالالیوههای ارزیابی و تدوین سالالیاسالالتهای ممکن در ٔ
الفه تعلیموتربیت و
روانشالالناسالالی و فناوری اطالعات و ارتباطات بهعنوان ابزاری قدرتمند و ضالالروری اسالالت .این موضالالوع در ٔ
همه نظامهای
آموزشالی دنیا بهعنوان اولویتهای ضالروری مطرح اسالت و این مسالالله بهعنوان یک نیاز قلمداد میشالود .به نظر میرسالد،
در این عرصاله ،نظام آموزشالی در ایران با ظرفیت ابال سالند تحول بنیادین از سالال  ۱۳۹۰و مأموریت اجرایی کردن آن در
نظام آموزشالی قرار گرفت باید با ٔ
تکیه عمیقتر به ارزشهای آن بهویژه نقش کلیدی مدرساله بهعنوان کانون تربیتی محله،
و نقش کلیدی مدیران مدارس که در سالکان اصاللی تعلیموتربیت در مدارس هسالتند ،گامهای مؤثرتری را در رشالد جایگاه
تعلیموتربیت بردارد .یکی از مسالالیرهایی که میتواند در این امر اثربخش باشالالد ،ایجاد مشالالارکت در زمینههای اسالالاسالالی

 1نظام معنایی ،شناخت و فهم مشترک از تعاریف و کلیدواژهها سند تحول
 2نظام ارزشی ،ایجاد باور و اعتقاد درونی به اهدا اجرای سند تحول در مدارس
 3اجرای برنامههای تربیتی متوازن
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تحول با رویکرد خودانگیختگی و خودتنظیمی در طراحی الگوهای درونمدرسالهای اسالت که با تقویت راهبردی مدیریت
مدارس میتوان قدمهای ت ییر را محکمتر برداشت و ت ییر نگرش و رویکرد مدیران ارشد و میانی با تکیه بر چرخشهای
تحولآفرین نظالام تعلیموتربیالت در درون مالدرسالالاله نسال البالت باله اجرایی کردن سال النالد نیالاز باله ت ییر حقیقی فراتر از مالأموریالت
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اتوسعه
مدرسه الگو در شهر تهران با عنوان
تجربه طرح صد
بینانه مربتی را تجربه کنند.
سازمانی دارد و باید جهش واقع
گفتمالان تحول و ارتقالاا نگرش عوامالل سالالالهیم و ارکالان مالدرسالالاله در سالالالال تحصالالالیلی  ۹۷-۹۸باله اجرا در آمالد .این طرح
درراستای ارتقای راهبری و مدیریت در آموزشوپرورش ،با اطرح جامع مدارس الگو دنبال گردید.
مبانی علمی طرح:
ٔ
آماده نقشپذیری از الگوسالالالت .قرآن کریم بر دقت در انتخاب الگو و
با تأسالالالی به مفاهیم غنی قرآن کریم ،فطرت آدمی،
عقالنیالت آن بسال الیالارتالأکیالد میورزد .اگرچاله باله دالیالل عقلی و نقلی قطعی هم ٔاله پیالامبران الگوی آدمیالانانالد ،قرآن دو نفر از
پیامبران را بهصالالراحت الگو معرفی میکند و دراینباره میفرماید :ابهیقین ابراهیم(ع) برای شالالما اسالالوه و الگوی خوبی
مبارکه احزاب ٔ
ٔ
اسالت( .ممتحنه )۴ :و در س ٔ
آیه  ۲۱اشالاره دارد که ابهیقین برای شالما در زندگی ،رسالول خدا(ی) الگو
الوره
و سرمشق خوبی است .این مفاهیم تأکید بر نقش الگو در نظام تربیتی دارد و از طرفی در نظریههای یادگیری ادیدگاه
شالالناختی اجتماعی 1یادگیریهای انسالالانی از طریق مشال ٔ
الاهده دیگران اسالالت که انسالالان از این طریق ،دانش ،قواعد و
مهارتها ،راهبردها ،باورها و نگرشها را کسالب میکند .افراد از الگوها ،مفید بودن و مناسالب بودن رفتارها و پیامدهای
رفتالار الگو را یالاد میگیرنالد و مطالابق بالا بالاورهالای مربوط باله توانالاییهالای خود و پیالامالدهالای موردانتظالار اعمالال آنهالا عمالل
میکنند (بندورا  .)۱۹۷۳نقش الگویی در نظامهای تربیتی و توس ٔ
العه ارزشها در جوامع یکی از مسالیرهای یادگیری در
رشد فضائل انسانی ،اخالقی و اجتماعی است که میتواند در آموزش و یادگیری مورد توجه قرار گیرد.
روش:
طرح گفتمانسالالازی اجرای سالالند تحول و چالشهای آن با عنوان مدارس الگو در آموزشوپرورش تهران با شالالناسالالایی و
محوریالت چهالل مالدرسالال ٔاله ابتالدایی ،چهالل مالدرسالال ٔاله متوسال الط ٔاله یالک و دو و بیسالالالت مرکز فنیوحرفالهای در مالدارس دولتی و
غیردولتی طی دو سالال تحصالیلی ۹۶-۹۷و  ۹۷-۹۸با ش ٔ
الیوه گفتمانسالازی در دو مرحله و یازده نشالسالت هماندیشالی در
ٔ
ٔ
زمینه پیشالالبرد این
منطقه آموزشوپرورش اجرا گردید و برمبنای مشالالارکت و نقش تعاملی ،مدیران
پنج قطب ،در بیسالالت
ٔ
توسعه حلقههای مدیران از صد مدرسه به چهارصد مدرسه تعیین گردیده است.
گفتمانسازی با
ٔ
گامهای اجرایی طرح صد مدرسه الگو:
اداره کلٔ .
سالازماندهی :تشالکیل  ۲۲شالورا در سالطن شالهر تهران ۲ ،شالورای مرکزی و  ۲۰شالورا در سالطن ٔ
ارائه طرح صالد
الده تربیت متوازن ،سالالاحتهای شالالشال ٔ
مدرسال ٔاله الگو :خو دارزیابی مدارس (برمبنای مالک و شالالاخصهای ارائهشال ٔ
الگانه
تعلیموتربیت ،طرح بازدید توصیفی و تحلیلی صد مدرسه :پنج گروه صدنفره از اعضای شورای مرکزی ،راهبری معاونین
ٔ
ٔ
مدرسه الگو در اجرای فعالیتهای ساحتهای
اداره کل ،اعضای شورای اجرای متوازن سند تحول در تجربهگردانی صد
دوره ابتدایی ۲۶ ،مدرس ٔاله متوس ٔ
شالش ٔ
گانه مدارس موردبازدید در این طرح توسالط کارشالناسالان  ۳۴مدرساله در ٔ
الطه یک۲۰ ،
1 Social cognitive theory
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مدرسال ٔاله متوسال ٔ
الطه دو و  ۲۰هنرسالالتان فنیوحرفهای و کارودانش از گامهای اجرایی طرح بوده اسالالت که میتوان به نقاط
مربت طرح بازدید ترویج گفتمان سالالالند تحول :ایجاد یک جریان عمومی در مناطق و ٔ
اداره کل در ضالالالرورت و ایجاد یک
فهم مشالترک از مفاهیم سالند تحول ،در راسالتای طرح مدارس الگو بازدید تحلیلی ،توصالیفی دقیقتر مدارس پیشالرو در
اجرای متوازن سالند تحول با محوریت سالاحتهای شالشالگانه و اهمیت ارکان مدارس توسالط کارشالناسالان اشالاره نمود و در
ٔ
داوطلبانه
نقاط ضالالعف و نکات قابلبهبود طرح بازدید درگیر نشالالدن بعضالالی از اعضالالای شالالورای مناطق و عدم انتخاب
مدارس ،کافی نبودن توجیه مدارس در اجرای طرح توسط مناطق ،جایگزینی اعضای تیم با افراد غیرمرتبط توجه نمود
ٔ
بازدیدکننده مدارس اهمیت برنامهها در راسالتای
و خصالوی پیشالنهادها طرح بازدید به شالورای مرکزی با آموزش ناظرین
سالالند ،موردتوجه و ارزیابی مناطق قرار گیرد شالالناسالالایی و تعیین اولویتها توسالالط مدیران در پیشالالبرد طرح (آموزش و
توانمندسازی مدیران) مطرح گردید.
ٔ
جلسه هماندیشی در پنج قطب آموزشوپرورش شهر تهران
برگزاری پنج
پنج جلس ٔاله گفتمانسالازی با محوریت توس ٔ
العه گفتمان تحول و ارتقای نگرش عوامل سالهیم و ارکان مدرساله تجربهگردانی
صالد مدرس ٔاله الگو در اجرای فعالیتها با رویکرد تربیت متوازن با طرح این سالؤالها جلسالات تشالکیل گردیده اسالت :اآیا
ٔ
اتجربه شالما در اجرای تربیت متوازن (سالاحتهای شالشالگانه) چیسالت و اچه
سالند تحول در مدرساله قابلاجراسالت ؛
پیش روی شماست .
موانعی و چه فرصتهایی ع
نتالایج نظرات مالدیران بالا محوریالت و توجاله باله زیرنظالامهالا مطالابق جالدول ذیالل مورد سالالالنجاله قرار گرفالت و بر اسالالالاس اهمیالت
موضالوع راهبری مدیریت منجر به تشالکیل شالش جلس ٔاله هماندیشالی دیگر در روششالناسالی اسالتفاده از سالند تحول در
برنامهریزی مدارس مدرسه در مناطق گردید.

طبقهبندی راهبری و برنامهدرسی تالالربالالیالالت تالالأمالیالالن و تالالالأمالالالیالالالن پالژوهالش و سالالالالالنالالالد مالالالالالالوانالالالالالالع
بالرمالبالنالالای مدیریت

م الع اللالالم و تخصالالیص فضالالالالالا و ارزشیابی

زیرنظامها

تالالأمالالیالالن مالی

تحول

برونسازمانی

تجهیزات

نال الیالالالروی
انسانی
مالالالالوانالالالالع  ۲۲مورد

 ۳مورد

 ۹مورد

۱مورد

اجالالالالالالالرای
سند تحول
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مالالالالوانالالالالع ۲۸/۳۹

۳۵/۵

۰۷/۱۶

۷/۱

۳۵/۳

۳۵/۵

۸۵/۱۷

۷۱/۱۰

مالنالطالبالق بالالا
زیرنظامها
پیشالنهادها ۲۶

۲

۱۰

۰

۰

۱۱

.

۰

اجرایی
۰۶/۵۳

۰۸/۴

۴۰/۲۰

۰

۰

۴۴/۲۲

۰

۰

برگزاری شش کارگاه آموزشی روششناسی استفاده از سند تحول در برنامهریزی مدارس در مناطق
کارگاه آموزشالی صالد مدرس ٔاله الگو با محوریت ساله سالؤال پیشالرفته اسالت :امهمترین پیام سالند برای شالما چه بوده اسالت ؛
امهمترین ابهام شما در سند چیست و اآیا آمادگی راهبری یک گروه از مدارس همجوار خودتان را دارید .
در پاسالب به اینکه امهمترین پیام سالند برای شالما چه بوده اسالت مدیران به موارد ذیل اشالاره نمودند :سالند سالاختار
ٔ
طیبه
ذهنی مدیر را سالالازماندهی میکند؛ خودارزیابی و هد گذاری متناسالالب با مالک و شالالاخصهای سالالند ،حیات
مدرساله ،نیازها و ارزشهای هر مدرساله در راسالتای تربیت متوازن و سالاحتهای شالشالگانه اسالت؛ با شالناخت بیشالتر از سالند
به ماهیالت شال ال لیام نزدیک شالالالدم؛ طرح تعالالی نگالاه علمی را در برنامهریزی به من داده اما با سال النالد تعریف عملی برای
مأموریتم دارم؛ سالالهای قبل فکر میکردم مدیر همهکاره اسالت اما امروز با نگاه به سالند خود را جزیی از عناصالر مدرساله
ٔ
روحیه مشالالالارکتجویانهتری پیدا کردم؛ یک منبع
میدانم؛ از روی سالالالند یک بار دیگر مدرسالالاله و بچهها را تعریف کردم؛
خوب برای اطمینان از حرکت داریم ،امکان تعامل با مهمترین عنصالر تربیتی یعنی دانشآموز؛ سالند به ٔ
همه سالاحتهای
تعلیموتربیت توجه کرده؛ مدرساله فقط کنکور و نمره نیست؛ باید دانشآموزان در طراز جمهوری اسالمی تربیت کنیم؛ با
ماهیت شال لم آشالنا شالدم؛ انسالانهای تحولآفرین تربیت کنیم؛ به فهم جدیدی رسالیدم و باید متوازن عمل کنم؛ دید من
آموزشی بود ،دید من به وجوه تربیتی چرخش پیدا کرده؛ آموزش و نگرش معلمان و والدین باید به طر خاستگاه سند
ٔ
حوزه برنامهریزی
ت ییر کند؛ فعالیتها در مدرس ٔاله من نظاممند شالده اسالت؛ تربیت نسالل آزاد و انتخابگر در نگرش من در
اثرگذار بوده است.
در پاسالب به سالؤال امهمترین ابهام شالما در سالند چیسالت به این موارد اشالاره نمودند :ضالرورت درک بیشالتر واژگان سالند
تحول؛ نیاز به فهم مشترک از سند؛ انتزاعی بودن سند؛ برداشت سلیقهای از مفاهیم کلی سند امکان دارد.
در پالاسالالالب باله سالالالؤال اآیالا آمالادگی راهبری یالک گروه از مالدارس همجوار خودتالان را داریالد بالا اعالم آمالادگی و تالأییالد کلی ٔاله
مدیران ،ضرورت حلقههای گفتمانسازی یا طرح چهارصد مدرسه موردتأکید قرار گرفت.
نقاط مربت و نقاط قابلبهبود طرح آموزش در کارگاههای آموزشی
ٔ
انگیزه مناسالالب مدیران در جلسالالات آموزشالالی بسالالتر مناسالالب گفتمانسالالازی و روش تعاملی مدیران درآموزش
آمادگی و
میتوان به نظاممند شالدن افکار و نگرش مدیران بهعنوان یک عنصالر مهم در نظام تربیتی مدرساله ،برگزاری یازده جلساله
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با محوریت ترویج گفتمان سالالند تحول نقاط قابلبهبود طرح آموزش (اسالالتمرار منظم جلسالالات ،ارتقای آگاهی و بینش
عمیقتر مالدیران و کالارکنالان ادارات مرتبط بالا مالدارس ،ایجالاد طرح بالازدیالد از صالالالد مالدرسالال ٔاله الگو (تجربالهگردانی) و در
پیشالالنهادها طرح آموزش آگاهیبخشالالی و همسالالویی و درگیر نمودن اولیا با اهدا سالالند فعالتر شالالدن اداره کل انجمن
اولیا و مربیان توانمندسالازی و آگاهیبخشالی و همسالویی بیشالتر ٔ
همه مدیران و کارکنان آموزشوپرورش گسالترش آموزش
ٔ
مدیران مدارس به ش ٔ
الدنفره شالورای
الیوه طرح همتا از صالد مدرساله به چهارصالد مدرس ٔاله الگو شالکلگیری حلقههای چهارص
دانشآموزی؛ شالورای معلمان؛ انجمن اولیا و مربیان در گفتمانسالازی حلقههای مدیران؛ موانع ،فرصالتها و پیشالنهادها
اجرایی در اجرای سال النالد تحول از دیالدگالاه مالدیران بررسالالالی و جمعبنالدی گردیالد .موانع و چالالشهالا بالا پنج محور نگرشهالا،
منابع انسانی ،فرایندها و زیرساختها،خانواده و جامعه ،و سند تعیین گردید.
 ۶.۴طبقهبندی نظرات مدیران برمبنای زیرنظامها
در بررسالالی نتایج گفتمان مدیران مسال ٔ
الالله راهبری و مدیریت در اولویت قرار میگیرد :اتوسالالعه ،آموزش و توانمندسالالازی
مدیران و ت ییر در نگرش مدیران پیشنهاد این طرح است.
گفتمان اجرای سند تحول و چالشهای آن

نگرشها

چالشها

راههای برونرفت و اصالح

مدیریت تمرکزگرایی

اصالح نگرش درمدیریت تمرکزگرایی به تمرکززدایی

نداشالالتن فهم مشالالترک از سالالند اصالالالالح نگرش مدیران ارشالالالد و میالانی با درک واقعی از سال النالد تحول از
ستاد تا مدرسه

ستاد تا مدرسه

ضالالالعف نگرش و کمرنالس بودن بالازنگری نگرشالالالی دراهمیالت جالایگالاه آموزشوپرورش بالهعنوان مهمترین
جایگاه و نقش آموزشوپرورش نهاد تعلیموتربیت
تالالأثالیالرنالگالرش سالالالیالالاسالالالالی در اصالح و برونرفت از نگرشهای سیاسی حاکم بر آموزشوپرورش
آموزشوپرورش
مالدیران ارشالالالالد و میالانی فالاقالد چالرخالش نالگالرشالالالی مالالدیالران در بسالالالتالرسالالالالازی زمالیالنالالههالالای تالحالولالی
نگرش چرخشهالای ذهنی در امدرسهمحوری
ایالجالالاد زمالیالنالالههالالای تالحالولالی در
مدرسه هستند.
فالرایالنالالدهالالا و ضالالالعالف در نالظالالام ارزیالالابالی در اصالح و ت ییر نظام ارزیابی
زیرساختها حوزههای مدیریتی و آموزشالالی
و پرورشی
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ضالالالعف در مهالارتآموزی مراکز تقویت جایگاه و نقش مراکز فنیوحرفهای در مهارتآموزی
فنیوحرفهای
گسالالالتردگی و تنوع برنالالامالالههالالا متناسبسازی مأموریت مدارس با ظرفیت و امکانات درونی
منجر باله کسالالالالالت درونی و پر
کاری مدارس گردیده
اجرای شالالتابزده سالالند تحول با ضرورت یکپارچگی در اصالح نیازهای واقعی نظام آموزشوپرورش
اصالح ساختاری بود
چالالالالالالالالالالالش نیروی انسالانی چالش جدی در رشد و توسعه جایگاه نیروی انسانی در نظام آموزشی
مالال النالالالالابالالالالع اجرایی شالالالالدن سال النالالد تحول
انسانی

نیروی انسالالالالانی بیانگیزگی و
غ الیالالرمالالرت البالالط بالالودن چالالالالالش
جالدیتر درهمراهی و پیشالالالبرد
طرحهای تحولی
همراه نشالالدن و همسالالو نشالالدن توسعه جایگاه و نقش معلمان در پیشبرد طرحهای تحولی
ن الگالالرش م الع الل المالالان ی الکالالی از
مالهالمتالریالن مالوانالع درونالی اجالرای
سند تحول

خالالانالالواده و کالنالکالور و الالمالپالیالالادهالالا بالالهعالنالوان اصالح و بازنگری به موضوع کنکور در سطن جامعه و خانواده
جامعه

ابزاری تکمحصولی
چالالش جالدی مالدارس فالاصال الل ٔاله آگاهیبخشالالالی والدین در اولویت و نیازهای آموزشالالالی و پرورشالالالی نوین
دیالدگالاههالای تربیتی بین خالاناله و (تقویت نگرش و رویکرد در فرزندپروری)
مدرسه (ضعف در فرزندپروری)

سند تحول

سال النالالد دارای متالون و ادبیالالات برگزاری جلسالات گفتمانسالازی در ت ییر نگرش و دیدگاه عوامل سالهیم
سالالالنگین ،کلیگویی و مطالالالب مدارس
انتزاعی است.

جمعبندی طرح:
طرح صالالد مدرسال ٔاله الگو با ویژگیهای ،اهمیت و نقش الگو در یادگیری ،تقویت رویکرد خودانگیختگی و خودتنظیمی و
شالال ٔ
الیوه کامال داوطلبانه شالالالکل گرفت و با ترویج گفتمان از پایینترین سالالالطن آموزشوپرورش یعنی مدارس آغاز گردید.
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اگرچه ابال سالالند تحول از سالالال  ۱۳۹۰آغاز گردیده اسالالت و در این راسالالتا سالالطوح مختلف ،شالالورای عالی و شالالوراهای
راهبردی اجرای سالالند تحول کارگروههای تخص الصالالی و کمیسالالیونهای مرتبط در سالالطن وزارت آموزشوپرورش اقدامات
مهمی را به انجام رسالاندهاند اما امرمهمی که م فول مانده پیشالبرد اهدا سالند تحول از سالطن مدرساله و مشالارکت ارکان
مدرسالاله (دانشآموز ،معلم ،و والدین و مدیران) میباشالالد که این عوامل سالالهیم با مشالالارکت و تعامل متناسالالب با بوم هر
مدرساله میتوانند نظام تربیتی غنی و منعطفی را در پیشالبرد اهدا نظام تربیتی هر مدرساله پیش ببرند .لذا با آموزش و
حمالایالت فکری ارکالان مهم مالدرسالالاله و انعطالا پالذیری ،اجرایی نمودن تربیالت متوازن امکالانپالذیر اسالالالت .چنالانچاله در این
جلسالات گفتمان راههای ارتقا ی برنامهریزی در مدارس تا حدودی شالناسالایی گردید .در مسالیر گفتمانسالازی که بهتدریج
و مسالتمر شالکل میگیرد میتوان از مدیران و ظرفیتهای درونمدرسالهای و معلمان فرهیخته در آموزش و توانمندسالازی
کمالک گرفالت؛ تجربالهگردانی مالدارس بالا طرح بالازدیالد ازمالدارس یکالدیگر میتوانالد یکی از حلقالههالای مهم در این گفتمالان
باشالالالد اما مهمترین اولویت در این حرکت ت ییر نگرش مدیران و عوامل سالالالهیم اسالالالت که محور موقعیت تحولآفرین در
الرمایه عظیم در توس ٔ
ٔ
العه شالبکهای مدارس و ترویج گفتمان و اسالتقرار
آموزشوپرورش ،مدرساله و ارکان آن میباشالد .این س
پیش رو میتواند یک ت ییر زیرسالاختی در نظام برنامهریزی باشالد .در این راسالتا طرح
رویکردهای نوین متناسالب با نسالل ع
ٔ
جامعه علمی کشالالور و و همکار
چهارصالالد مدرسال ٔاله الگو میتواند حرکت نوین در ت ییر نگرش مدیران باشالالد .که همراهی
اساتید تعلیموتربیت در سطن آموزش عالی میتواند در این امرنقش بیبدیلی باشد.
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اصالحگری در مدارس
یوسف افضلیان1
چکیده:
نوشالته حاضالر شالامل مسالائل و مشالکالتی اسالت که نیاز به اصالالحگری دارد .ابتدا به بخشالی از مسالائل و مشالکالت موجود
در مالدارس و ادارات آموزشوپرورش اسال ال تالان گیالن خواهم پرداخالت و در بخش پالایالانی علالت و ریشالالاله اصالالاللی مسالالالائالل و
مشالکالت و همچنین راهکارهای مناسالب ذکر خواهم شالد .قسالمتی از نوشالته حاضالر تجربه زیسالته نویسالنده و بخش دیگر،
تجربیالات همکالاران نویسال النالده اسالالالت .یالافتالههالای ارائاله شالالالده ،حالاصالالالل یالک تجرباله بیسالالالتوناله سالالالالاله اشالالالت الال در وزارت
آموزشوپرورش و دانشالگاه فرهنگیان در استان گیالن است .بخشی از یافتههای این گزارش حاکی از آن است که شیوه
نادرسالت انتخاب و انتصالاب مدیران و اعضالای سالتادی به واسالطه اعمال نفوذ افراد دارای پسالتهای کلیدی و بهتبع آن،
ناکارآمدی نیروهای سالالتادی در برنامهریزی ،غلبه روزمرگی در برنامهریزی ها ،ناکارآمدی مدیران برخی مدارس حتی در
تهیه برنامه هفتگی و حسالابرسالی مالی مدرساله ،بیتوجهی به رضالایت یا عدم رضالایت معلمین و برخوردار نبودن از حمایت
مدرساله در مواجهه نادرسالت والدین با ایشالان ،به حاشالیه رفتن نیروهای کارآمد و توانمند آموزشوپرورش اسالتان به دلیل
جو ناسالم از جمله موانع تحقق تحول در آموزشوپرورش هستند .توضیحات تکمیلی در متن مقاله ارائه شده است.
کلیدوانهها :ساختار آموزشوپرورش ،موانع اصالحات آموزشی ،مدرسه ،ناکارآمدی
مقدمه:
در مدارس کنونی مسالالالائل و مشالالالکالت زیادی دیده میشالالالود .با بررسالالالی و تحلیالل مشالالالکالت مذبور میتوان به علالل و
ریشالههای اصاللی پی برد .در واقع مشالکالت موجود،معلول یک سری نواقص در ساختار اداری بهویژه در فرآیند انتصاب و
انتخاب مدیران در این حوزه میباشالد .شالواهد نشالان میدهد چنانچه در فرآیتد مذکور،بررسالیهای دقیق و کارشالناسالانه
صالورت گیرد،می توان با تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوری شالده،به علل اصاللی و ریشاله ای مشالکالت پی برد،روایت آنچه
در مدارس میگذرد میتواند ما را به پیدا کردن نواقص مهم و ریشالاله ای نطام تعلیموتربیت رهنمون سالالازد چون روایتها
آینناله تمالام نمالای آثالار و نتالایج تصالالالمیمالاتی اسالالالت کاله در بالدناله آموزشوپرورش کشالالالور اتخالاذ میگردد .آز آنجالا کاله مجموعاله
تشالالالکیالت آموزش وپرورش از دیالدگالاه سالالالیسالالالتمی دارای اجزا و ابعالاد مرتبط باله هم بوده کاله هر جزا در اجزاا دیگر تالأثیر
گذاشالته و متقابال تأثیر میپذیرد لذا با شالیوه بخشالی نگری نمیتوان علل اسالاسالی را مشالخص و راهکارهای اثربخش ارائه
نمود .لذا در این نوشالته سالعی بر این اسالت که با به تصالویر کشالیدن مسالائل و مشالکالت مختلف از مهمترین بخش نظام
تعلیم تربیت یعنی مدرساله و اصاللی ترین و اثرگذارترین عامل این مجموعه یعنی معلمان که به اصالطالح در خط مقدم به
مبارزه مشال ول هسالالتند بتوان نگاهی جامع و محققانه به موضالالوع داشالالته باشالالیم.در واقع بیتوجهی به عنصالالر کلیدی و
تأثیرگذار در سالالالازمان یعنی مدیریت میتواند آثار و پیامدهای نامطلوب بیشالالالماری به همراه داشالالالته باشالالالد .بازنگری در
فرآیند انتخاب مدیران میتواند ما را به سالمت وسالوی پیدا کردن مشالکل اسالاسالی و محوری در تشالکیالت آموزشوپرورش
هدایت نماید .تحقیقات علمی معتبر توسالالط افراد خبره و متخصالالص جهت علت یابی نارسالالاییهای عمده و اسالالاسالالی
 1مربی،دانشگاه فرهنگیانyusef.afzly@gmail.com ،
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آموزشوپرورش کشالور ،ضالروری به نظر میرسالد .آنچه که در حال حاضالر در وضالعیت موجود سالیسالتم تعلیموتربیت کشالور
باالخص در مدارس شالالاهد هسالالتیم شالالاید نتیجه عدم دقت در انتخاب مدیران واجد شالالرایط باشالالد و این موضالالوع به نظر
میرسالد ناشالی از دخالتها و اعمال نفوذ افراد صالاحب قدرت و موقعیت باشالد با این حال ،هر فرضالی که ارائه میشالود
نیاز به تحقیق علمی دارد تا براسالاس روش علمی معتبر نسالبت به ارائه دالیل منطقی و معتبر اقدام شالود .بهترین منابع
اطالعالاتی در این زمیناله معلمالان مالدارس هسالالالتنالد کاله بالا کولاله بالاری از تجرباله در حالال فعالالیالتهالای آموزشالالالی و تربیتی
میباشالالالند .نظرسالالالنجیهای مسالالالتمر از معلمان در زمینه کیفیت عملکرد مدیران یکی از اقداماتی اسالالالت که میتواند
راهگشالالا باشالالد .عدم رضالالایتمندی معلمان موجب کاهش کیفیت آموزش در مدارس خواهد شالالد ،اسالالتفاده از تدبیر و
افزایش مشالالارکت اعضالالای سالالازمانی در تصالالمیمگیریها موضالالوعی اسالالت که در حال حاضالالر در مدارس فعلی جایگاهی
نالدارد .نحوه گزینش معلمالان و فرآینالد جالذب معلمالان نیالاز باله بالازنگری دارد .در بحالث نگهالداشالالالت،ارتقالا و بالالنالدگی نیروهالا
برنامه مشالخصالی وجود ندارد ،برنامهای جهت ایجاد انگیزه برای افزایش نوآوری در سالازمان مشالاهده نمیشالود .نظارت به
معناوی واقعی در داخل سالالالازمان آموزشوپرورش اتفاق نمیافتد .بسالالالیاری از مدیران مدارس فار التحصالالالیل رشالالالته
مدیریت آموزشالالی نیسالالتند و تعداد قابلتوجهی از مدیران فاقد مهارتهای مدیریتی هسالالتند .بحث پیشبینی نیروهای
مورد نیاز به شالالکل کارشالالناسالالی انجام نمیشالالود .اکرر نیروهای سالالتادی دارای سالالطن توانمندی پایینی در فعالیتهای
شال لی خود هسالتند .مشالکل دیگر این اسالت که بخش نظارتی ادارات دارای تخصالص الزم نبوده و چون از مدیریت همان
اداره حقوق و مزایالا دریالافالت نموده و تحالت مالدیریالت آن اداره هسالالالتنالد در انجالام وظالایف خود تعلالل و کمکالاری میکننالد.
سالازمان فرانظارتی کشالوری مسالتقل وجود ندارد که کار این بخشهای را تحت نظارت داشالته باشالد .بسالیاری از مدیران
سالتادی در حوزه علم مدیریت ضالعیف بوده و از یافتههای جدید در حوزه مدیریت بیاطالع هسالتند .دخالتهای افراد از
بیرون سالازمان در بحث عزل و نصالبها و سالیاسالتزدگی موجود،مشالکالت را دوچندان نموده و سالازمان را از مسالیر اصاللی
تحقق اهدا خود دور نموده اسالت .مدرساله بهعنوان یک سالازمان اجتماعی نیاز به مدیری قوی و توانمند و ماهر دارد تا
بتواند با وجود پیچیدگیهای سالازمانهای امروزی و سالطن انتظارات دانشآموزان و اولیا دسالت به خالقت و نوآوری بزند
و میزان رضالایتمندی اعضالا را افزایش دهد .نظام پاسالخگویی در ادارات آموزشوپرورش دچار چالشهای اسالاسالی اسالت.
فعالالیالتها براسالالالاس شالالالرح وظایف سالالالازمانی رصالالالد نمیشالالالود .طرحهای به اجرا درآمده در مدارس مورد ارزیابی قرار
نمیگیرد بودجه هنگفتی به انجالام این طرحها اختصالالالای مییابد اما سالالالازوکار منالاسالالالبی جهالت ارزیابی این فعالالیالتها
صالالالورت نمیپالذیرد و در نتیجاله منالابع زیالادی تلف میشالالالود .افالت کیفی در مالدارس مورد ارزشال الیالابی قرار نمیگیرد امالا در
ظاهر از افت کمی جلوگیری شالالالده،در حالی که برنامهای جهت بررسالالالی میزان و ابعاد افت تحصالالالیلی کیفی مشالالالاهده
نمیشالالود .در نوشالالته حاضالالر پارهای از مسالالائل ،مشالالکالت و واقعیتهای فعلی مدارس یا به اصالالطالح وضالالعیت موجود
مدارس اسالتان گیالن به رشالته تحریر درآمده ،به امید اینکه بتوان با تجزیه و تحلیل این مسالائل و مشالکالت ،سالرنبهایی
از علل ریشالهای و اسالاسالی ایجاد کننده آنها دسالت پیدا کنیم و در جهت رفع یا کاهش این مشالکالت راهکارهایی مؤثر و
منطقی ارائه نماییم.
بیان مسئله:
نوشالته حاضالر شالامل مسالائل و مشکالتی است که نیاز به اصالحگری دارد.ابتدا به بخشی از مسائل و مشکالت موجود در
مدارس و ادارات آموزشوپرورش اسالتان گیالن خواهم پرداخت و در بخش پایانی علت و ریشاله اصاللی مسالائل و مشالکالت
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و همچنین راهکارهای مناسالب ذکر خواهم شالد .قسالمتی از نوشالته حاضالر شالامل رخدادهایی اسالت که بنده شالخصالا شالاهد
آنها بودهام و بخش دیگر ،مواردی اسالت که از دیگران شالنیدهام .من حدود بیسالت و نه سالال سالابقه کار دارم (هفده سالال
در آموزشوپرورش و دوازده سال در دانشگاه فرهنگیان).
با عنایت به اینکه سالازمانهای آموزشالی ،به ٔ
منزله سالیسالتمهایی محسالوب میشالوند که هر کدام دارای اجزایی هسالتند که
ّ
الأثر میپالذیرنالد ،لالذا نمیتوان بالهشالال ٔ
الیوه بخشالالالینگری باله علالل اصالالاللی مشالالالکالت پی برد .لالذا بالا نگالاهی
از یکالدیگر تالأثیر و ت
محققالاناله و بالا علم باله موضالالالوع ،میتوان راهکالارهالایی ارائاله نمود کاله در کالاهش یالا رفع مشالالالکالت کنونی تشال الکیالت
آموزشوپرورش مؤثر واقع گردد.
از جمله مسالائل و مشالکالتی که در تشالکیالت آموزشوپرورش اسالتان گیالن بهوضالوح مشالاهده میشالود ،شالیوه نادرسالت
انتخاب و انتصالاب مدیران و مسالالوالن و اعضالای سالتادی میباشالد .با یک بررسالی اجمالی بر این روند ،متوجه میشالویم که
این انتخابها و انتصالابها براسالاس شالایسالتگی و مالکهای واضالن،منطقی و علمی صالورت نمیپذیرد .بهعنوان مرال
افراد بانفوذ و صالالالاحب قدرت از جمله نمایندگان مجلس،عمال نقش اول در این حوزه را برعهده دارند و عموما از افرادی
ّ
جزا طرفداران شالالان بوده و در جریان انتخابات نقش بسالالزایی در
برای تصالالدی پسالالتهای سالالتادی حمایت میکنند که ع
موفقیت این نمایندگان ایفا نمودهاند .از دیدگاه آنان مهم نیست از فردی که حمایت میکنند آیا شرایط و صالحیتهای
الزم جهت تص ّالدی پسالت مربوطه را دارد و آیا در آن شال ل اصاللن میباشالد یا خیر؛ با عنایت به اینکه مدیران در رمس هرم
سالالالازمالانی قرار داشال التاله و در سالالالازمان نقش اول را ایفالا مینمالاینالد دقت در انتخالاب مدیران باید در درجه اول اهمیالت قرار
گیرد ،اما وضالعیت موجود نشالان میدهد که چنین روندی مشالاهده نمیشالود .نظر و رضالایت اصاللیترین و تأثیرگذارترین
عامل سالازمان عریض و طویل تعلیموتربیت کشالور ،یعنی معلمان زحمتکش ،که در حرفه خود دارای تخ ّصالص و مهارت
الزم بوده و بالهعنوان نیروهالای صالالالف ،باله اصالالالطالح در خط مقالدم جبهاله تعلیموتربیالت در حالال مبالارزه هسالالالتنالد در این
انتخابها و انتصالالابها نادیده گرفته میشالالوند ،حتی سالالالیانه از معلمان ،در مورد عملکرد مدیران و مسالالالوالن سالالتادی
نظرسالالالنجی بعمالل نمیآیالد ،باله عبالارتی باله میزان رضالالالایالت معلمالان از عملکرد ادارات و مالدیران مالدارس اهمیتی داده
نمیشالالود .بنابراین رضالالایت یا عدم رضالالایت معلمان،برای مدیران اهمیتی ندارد و نتیجه اش این میشالالود که احسالالاس
ّ
ارتقاا دانش و
تعلق سالازمانی به حداقل رسالیده ،افراد برای تص ّالدی پسالتهای مدیریتی و اداری به جای اینکه سالعی در
ع
مهارت و شالایستگیهای خود داشته باشند ،تالش میکنند با برقراری ارتباط با افراد صاحب نفوذ و قدرت به هد خود
برسالند و این روند نظام آموزشوپرورش را با چالش ّ
جدی مواجه نموده و در این بین ،به جای گسالترش فضالائل اخالقی،
ّ
متأسالفانه شالاهد گسالترش روزافزون صالفات رذیله و ضالداخالقی نظیر تملق و چاپلوسالی،تظاهر ،درو و...می باشالیم .این
روند موجب میشالود بهتدریج میزان اعتماد اعضالاا نسالبت به مدیران و مسالالوالن و اعضالای سالتادی کم شالده،به کاهش
ّ
کارایی و اثربخشالالی سالالازمانی منجر خواهد شالالد و از میزان تعلق و دلبسالالتگی و میزان مسالالالولیت پذیری اعضالالاا کاسالالته
میشالود .میتوان گفت وجود یک رویه اشالتباه ،به ایجاد دهها مشالکل منتهی میگردد و براسالاس قاعده علت و معلولی،
ممکن اسالت یک علت ریشالهای ،به شالکلگیری تعداد زیادی معلول و اثر و نتیجه منجر گردد .روال درسالت این اسالت که از
اعضالالای سالالازمان از جمله مدیران ،معلمان ،دانشآموزان و حتی والدین آنها بهصالالورت مسالالتمر و منظم و به روشهای
مناسالب نظرسالنجی به عمل آید تا میزان رضالایتمندی بهطور مرتب مورد سالنجش قرار گیرد ،که متأسالفانه این کار انجام
نمیشود.
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ّ
روزمرگی انجام میشالود ،کار
مدیران حوزه سالتادی به دالیل مختلف به وظایف اصاللی خود عمل نمیکنند ،برنامهریزیها
سالالازماندهی نیروها براسالالاس شالالایسالالتگی صالالورت نمیگیرد ،قدرت هدایت و رهبری مدیران به دلیل اینکه براسالالاس
معیارهای شالایسالتگی انتخاب نمیشالوند بسالیار ضالعیف بوده ،قدرت هماهنگی بین افراد و واحدهای سالازمانی ضالعیف
بوده و نظارتها س ّالنتی میباشالد و به نظر میرسالد ریشاله این همه مشالکالت ،نقصالی باشالد که در روش انتخاب و انتصالاب
مدیران و مسالالوالن و اعضالای سالتادی باشالد ،این امر موجب شالده در بسالیاری از پسالتهای اداری ،افرادی ناالیق و ناتوان
نزد پرسالالالنل صالالالفی مدارس از محبوبیت قابلقبولی برخوردار نیسالالالتند و همین امر به
به کار گمارده شالالالوند و این افراد ع
کاهش رضالایت مندی معلمان و مدیران مدارس انجامیده اسالت ،روحیهها در اغلب مدارس پایین بوده و تعداد زیادی از
معلمان صالرفا در حد رفع تکلیف و حضالور فیزیکی در مدارس حضالور مییابند و تعدادی هم ،قبل از رسالیدن به سالی سالال
خدمت به دنبال بازنشالسالته شالدن هسالتند و چون احسالاس میکنند نیروهای اداری،مدیران و معاونان مدارس براسالاس
مالکها و معیارهای درسالت و برمبنای شالایسالتگی به این پسالتها گمارده نمیشالوند عمال آنها را قبول ندارند و آنها را نه
به صالورت واقعی ،بلکه به صالورتی اجباری و ظاهری بهعنوان مسالالول میپذیرند .ضالعف در مدیریتها منجر به عدم بروز
خالقیت و نوآوری میشالود ،موضالوع نگهداشالت،ارتقا و بالندگی و رضالایتمندی باال در نیرهای صالفی ،به فراموشالی سالپرده
شده.
بعضالالالی از نیروهایی که از انجام فعالیتهای آموزشالالالی در مدارس ناتوان هسالالالتند در برخی از پسالالالتهای اداری به کار
گمارده میشالالوند ،موضالالوع مشالالاوره در مدارس ّ
جدی گرفته نمیشالالود ،مشالالاوران مدارس فعالیتهای برنامهریزی شالالده
ندارند و در سالاعتهایی که در مدرساله حضالور دارند ممکن اسالت تعداد انگشالتشالماری از دانشآموزان جهت مشالاوره و
راهنمایی مراجعه نمایند در حالیکه متأسالفانه به شالکل عملی و ّ
جدی در مدارس برنامهای نسالبت به آموزش مهارتهای
زندگی و مهارتهای اجتماعی به دانشآموزان ،مشالاهده نمیشالود .ضالروری اسالت همه مقاطع و پایهها سالاعت مشالاوره
هفتگی داشته و مشاوران ماهر و توانمند در کالسها به صورت هفتگی حضور یافته و آموزشهای مذکور را ارائه نمایند.
هر سالاله تعدادی مدیر و معاون برای مدارس انتخاب میشالوند اکرر این افراد نه از روی شالایسالتگی بلکه از طریق سالفارش
افراد بالا نفوذ بالهویژه سال الفالارشهالایی کاله از طر مقالامالات مسالالالالول (مرالل نمالاینالدگالان مجلس،اسال التالانالداری ،اداره کالل
آموزشوپرورش اسالالالتان ،و سالالالایر سالالالازمانها)انتخاب میشالالالوند .در سالالالطن آموزشوپرورش اسالالالتان نیروهای توانمند،
متخصالالص ،ماهر و متعهد فراوانی وجود دارند اما صالالرفا به خاطر اینکه از جایی سالالفارش نمیشالالوند در این پسالالتها و
سالالمتها به کار گمارده نمیشالالوند .نتیجهاش این میشالالود که این اسالالتعدادها و پتانسالالیلها تحلیل میروند ،از رشالالد و
پیشالرفتشالان جلوگیری شالده و در عین حال،جامعه و سالازمانها از این ظرفیتها بیبهره میمانند و نظام تعلیموتربیت و
بهتبع آن جامعه ،از پیشالرفت و توسالعه بازمیماند .بهعنوان مرال چنانچه بتوان ارتباطهای تلفنی یا پیامکی که با اعضالای
سالتاد انتخاب مدیران و معاونان در روز جلسالهای که به این مناسالبت برگزار میشالود ،رد و بدل میگردد را رصالد نمایید این
موضالوح به وضالوح مشالاهده خواهد شالد .ماحصالل این جریانات،تص ّالدی پسالتهای مدیریتی و معاونتهای مدارس اکررا
توسالالالط افرادی بالا توانالایی پالایین کاله نمیتواننالد مالدارس را باله نحو احسالالالن اداره نمالاینالد و نمیتواننالد فالار التحصالالالیالنی
توانمنالد باله جالامعاله تحویالل دهنالد و آثالار نالامطلوبی را در دانشال الگالاههالا و بالازار کالار شالالالاهالد هسالالالتیم،در عین حالال سالالالطن
رضایتمندی والدین دانشآموزان کاهش مییابد ،و بازنشستگیهای پیش از موعد اتفاق میافتد.
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در حال حاضالالالر اکرر مدیران مدارس،نه فار التحصالالالیل رشالالالته مدیریت آموزشالالالی یا آموزشالالالگاهی هسالالالتند و همچنین
دورههالای آموزش ضالالالمن خالدمالت مؤثر در این زمیناله را نگالذرانالدهانالد و در نتیجاله ،فالاقالد دانش و مهالارتهالای الزم در زمیناله
مدیریت میباشالند .بعضالی مدیران حتی قادر به طراحی برنامه هفتگی مدرساله نیسالتند ،همچنین قادر به حسالابرسالی
مالی مربوط به درآمدها و هزینههای سالاالنه مدرسه نیستند و اغلب فردی که از خارج از مدرسه این کارها را انجام داده و
حقالزحماله دریافت میکنالد .در بعضالالالی مدارس معالاونان اجرایی ،توانایی انجالام وظایف خود را ندارند و آموزشهای الزم
را ندیدهاند.
در چند سالالال اخیر اغلب نیروهای خدماتی که وارد آموزشوپرورش شالالدهاند دارای مدارک کارشالالناسالالی و یا کارشالالناسالی
ارشالد هسالتند و از کارهای نظافتی عابا دارند بنابراین از افرادی از بیرون از مجموعه آموزشوپرورش برای این کار اسالتفاده
میکنند و به آنها حقالزحمه پرداخت میکنند .در خیلی از کشالورها جهت جایگزینی نیروهای بازنشالسالته سالازمانها
برنالاماله منظم و هالدفمنالد از مالدتهالا قبالل باله اجرا درمی آیالد و نیروهالای آمالاده و منالاسالالالب و آموزش دیالده ،جالایگزین افراد
بازنشسته میشوند.
چنالانچاله طرحهالایی کاله باله اجرا درمیآیالد (از قبیالل صالالالدور ّ
مجوز مالدارس غیرانتفالاعی ،مالدارس آموزش از راه دور ،معرفی
افراد جهت طی دوره مدرسی ضمن خدمت ،انتخاب طراحان سؤال امتحانی،تبدیل وضعیت استخدامی اعضا ،برگزاری
جشالالالنواره برتر تالدریس ،تبالدیالل مقطع معلمالان و طرحهالای ّ
متنو ع دیگر) مورد بررسالالالی قرار گیرد ،این واقعیالت مشالالالخص
میشالود اکرر این افراد از روی ضالوابط و شالایسالتگی انتخاب نمیشوند و حق افراد واجد شرایط ضایع میشود و این قبیل
اقدامات ،تبعات منفی فراوانی دارد.
ناتوانی مدارس در تأمین هزینهها ،مسالالله دیگری اسالت که چند سالالی اسالت به وجود آمده ،از یک طر ،سالرانه کافی به
ّ
مالدارس تعلق نمیگیرد ،از طر دیگر مسالالالالوالن عالالی رتباله وزارت دائمالا در رسالالالانالههالا اعالم میکننالد کاله مالدارس حق
دریافت اجباری کمک مالی از والدین دانشآموزان را ندارند در این بین مدیران مدارس با مشالکالت زیادی دسالت و پنجه
نرم میکنند (ضرب المرل یک بام و دو هوا).
بیکفایتی بعضی اعضای اداری در حل برخی از مشکالت که در مدارس اتفاق میافتد ،مسالله دیگر نظام تعلیموتربیت
میباشالالالد و در واقع این افراد درایت الزم در این زمینه را ندارند و به جای حل و فصالالالل منطقی مشالالالکل ایجاد شالالالده ،بر
مشکالت میافزایند چون از جهت دانشی ،مهارتی،و شخصیتی ،شایستگی ّ
تصدی سمت مربوطه را دارا نمیباشند.
با توجه به شالرایط ایجاد شالده،متأسالفانه برخی از اولیا دانشآموزان در کار مدارس اخالل ایجاد نموده و هیو تدبیری در
این زمینه اندیشالالیده نشالالده ،بهعنوان نمونه برخی والدین در مدرسالاله حضالالور پیدا کرده و از نحوه تدریس یا فعالیتهای
آموزشی معلمان ایراد گرفته،حتی به توهین و اهانت هم متوسل میشوند؛ در حالیکه در این زمینهها هیچگونه اطالعی
نالدارنالد ،برخی معلمالان باله خالاطر همین وضالالالعیالت و باله دلیالل عالدم حمالایالت اداره،کمیالت و کیفیالت فعالالیالتهالای خود را باله
حداقل میرسالانند؛ چون میبینند سالازمان مربوطه از آنها حمایت قانونی بعمل نمیآورد و متأسالفانه بعضالی از مدیران و
اعضالالالای اداره باله جالای حمالایالت از معلم،طر ا لیالا را میگیرنالد.این بی تالدبیریهالا در درازمالدت بر عملکرد مالدارس تالأثیر
منفی برجای میگذارد .در حال حاضر اکرر مدیران و معلمان در واقع نقش مبصر را ایفا میکنند.
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در مالدارس برنالامالههالای ّ
متنوعی باله اجرا درمیآیالد (مرالل برنالاماله سالالالرویس مالدارس،کالسهالای تقویتی،بوفاله مالدارس و.)...
برای این برنامهها دسالالتورالعملهای مشالالخص و کارشالالناسالالی شالالده،یا وجود ندارد و یا اینکه در اختیار افراد ذینفع قرار
نمیگیرد؛ ادارات هم در این زمینهها پاسالبهای مشالخصالی نمیدهند نتیجهاش این میشالود این مبالغ به افراد ذیحق
پرداخت نمیشالود؛ برای نمونه در مورد برنامه برگزاری کالسهای تقویتی در مدرسالهای مشالاهده گردید پس از پرداخت
حق الزحمه دبیران ،چهل درصد از مبلغ باقیمانده به حساب اداره واریز گردید و شصت درصد بقیه را مدیر برای خودش
در نظر گرفت در حالیکه ،کار توسالالط افراد دیگری انجام شالالد و حق الزحمه ای به آنها پرداخت نشالالد و کسالالی هم حق
اعتراد و شکایت ندارد.
ادارات قادر به پیشبینی نیروهای مورد نیاز مدارس نیسالتند ،نقل و انتقاالت غیرقانونی موجب شالده برخی مناطق مازاد
نیرو داشالته باشالند و مناطق دیگر ،کمبود نیرو داشالته باشالد.بهعنوان نمونه اداره کل اسالتان تابسالتان  ۹۸متوجه شالد جهت
تالأمین معلم برای مهرمالاه بالا کمبود زیالادی مواجاله میبالاشالالالد جهالت حالل مشال الکالل معالاونالان مالدارس را مجبور کردنالد عالوه بر
انجام وظایف قانونی شالالان،در هفته شالالش سالالاعت تدریس موظف داشالالته باشالالند و تهدید کردند هر کسالالی اعتراد کند
ابال معاونتش ل و خواهد شد.
چند سالال پیش طرح()۳-۶-۶به اجرا درآمد و مقطع ابتدایی ۶سالال،مقطع متوسالطه اول ۶سالال ،و متوسالطه دوم  ۳سالال
تعیین گردید و قبل از اینکه مقدمات الزم فراهم شالالالده ،نیروهای مورد نیاز ،از جمله معلمان پایه شالالالشالالالم تأمین و تربیت
شالالوند ،این طرح اجرایی شالالد ،سالالپس متوجه شالالدند با کمبود معلم مواجه هسالالتند ناچار شالالدند تعدادی از نیروهای
خدماتی که در دانشالگاههایی مرل دانشالگاه علمی کاربردی موفق به دریافت مدرک کاردانی یا کارشالناسالی شالده بودند را
جهت تدریس به کالسها فرسالالتادند و چون محصالالول نظام آموزشوپرورش دیر بازده بوده و به راحتی نقایص و ضالالعف،
قابلارزیابی نبوده ،در دراز مدت مشالالخص خواهد شالالد؛ به این ترتیب آسالالیبهای جبرانناپذیری بر نظام تعلیموتربیت
کشور وارد خواهد شد.
پیشبینی به موقع و کمبود نیرو در سالالازمان وجود ندارد؛ چنانچه پیشبینیها به موقع و توسالالط افراد متخصالالص و ماهر
انجام شالالود ،می توان نیروها را از قبل در دانشالالگاه فرهنگیان تربیت نمود تا جایگزین مناسالالبی برای اعضالالایی باشالالد که
سازمان را ترک میکنند.
نیروهای موجود آموزشوپرورش به روشهای مختلف وارد این مجموعه شالالالدهاند .تعدادی بهعنوان آموزشالالالیار نهضالالالت
سالالالوادآموزی مشالالال ول به خدمت شالالالده و پس از پنج سالالالال وارد آموزشوپرورش شالالالدهاند ،گروهی دیگر از طریق آزمون
اسالالالتخالدامی باله این حوزه ورود کرداه انالد؛ بخشالالالی از نیروهالا از طریق آزمون سالالالراسالالالری و پس از طی دوره کالاردانی یالا
کارشالالناسالالی(دانشالالگاه فرهنگیان)به اسالالتخدام وزارت آموزشوپرورش درآمدهاند،تعدادی هم ابتدا کار خود را بهعنوان
حقالتالدریس یالا پیشدبسال التالانی آغالاز نموده و در مراحالل بعالد باله اسالالالتخالدام آموزشوپرورش درآمالدهانالد،تعالدادی هم باله
سالالفارش افراد صالالاحب نفوذ و تحت عنوان نیروهای خدماتی و راننده خودروهای اداری ورود کرده و بهتدریج اسالالتخدام
شدهاند .این ترکیب نامتجانس دارای سطوح توانمندیهای متفاوت میباشند و یکی از مشکالت وزارت آموزشوپرورش
ّ
این اسالالالت که تفاوتی بین افراد توانمند و ناتوان قایل نمیشالالالوند و همین امر به کاهش انگیزه نیروهای توانمند و خالق
میانجامد.
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در سالالازمان تعلیموتربیت کشالالور فرآیند گزینش،آموزش،نگهداشالالت،ارتقاا ،و بالندگی نیروی انسالالانی به درسالالتی انجام
نمیشود .همچنین وزارت آموزشوپرورش برنامه مؤثری برای دوران بازنشستگی نیروها ندارد.
اکرر نیروهالای اداری دوسالالالال آخر خالدمالت بالهعنوان مالدیر باله مالدارس میرونالد تالا حق مالدیریتشالالالان هنگالام بالازنشال السالالالتگی
محاسالبه شالود ،در حالیکه این افراد مدیران موفقی نیسالتند و در بین معلمان ،متقاضالیان واجد شالرایط ،شالایسالته و توانمند
جهت تصال ّالدی شالال ل مدیریت مدارس وجود دارد،ولی نیروهای اداری از طریق ارتباطاتی که با تصالالمیمگیرندگان دارد،
این ش ل را تصاحب میکنند.
هر سالاله تعدادی از معلمان به صالورت مأمور در مدارس غیرانتفاعی به کار گرفته میشالوند ،تعداد زیادی از این افرادی از
طریق روابط و نه ضوابط ابال کار در این مدارس را دریافت میکنند ،نظارت بر مدارس غیرانتفاعی بسیار ضعیف است،
بهعنوان نمونه یکی از معلمان که در یک مدرساله غیرانتفاعی چند سالالی اسالت به صالورت مأمور و به سالمت معاون مشال ول
به کار میباشالد .شالنیدهها حاکی اسالت این فرد فقط دو روز در هفته به مدرساله میرود و نظارتی هم صالورت نمیگیرد و یا
مورد دیگری ،چند سالی است که با مدارک جعلی بیماری ،ابال دبیر ذخیره میگیرد و تدریس نمیکند چون شوهرش
با چند نفر از اداریها رابطه نزدیکی دارد،در حالیکه تعدادی معلم میشالالناسالالم که دچار بیمارهای صالالعب العالج و حاد
بوده ،ولی به دلیل بیتوجهی مسالولین ناچارند علیرغم وضعیت سختی که دارند ،همچنان به کارشان ادامه دهند.
برخی معلمالان باله دلیالل اینکاله حقوق دریالافتیشالالالان کفالا هزینالههالای زنالدگی را نمیدهالد باله شال ال اللهالای دیگر روی آورده
(مرل راننده تاکسالی تلفنی،مسالافرکشالی شالهری و بین شالهری ،بنگاههای معامالتی ،دسالتفروشالی کنار خیابان و ،)...شالما
تجسالم کنید دانشآموزی معلمش را در این موقعیتها مشالاهده کند ...متأسالفانه در چنین حالتی تعارد نقشها ایجاد
شده و شرایط سختی برای معلم مربوطه بوجود میآید.
فضالالالای دبیرسال التالانهالا حالال و هوای کنکور و تسالالالت زدن دارد لالذا دبیران مجبورنالد باله جالای آموزشهالای صالالالحین و
اسالالالاسالالالی،دانشآموزان را برای کنکور و تسالالالت زدن آماده نمالاینالد و این امر ناشالالالی از عاشال الکالال در شال الکالل آزمون ورودی
دانشگاهها میباشد.
طرح تعالی ،از جمله طرحهایی اسالت که در مدارس در حال اجراسالت.این طرح با هد بهبود عملکرد مدارس و تحقق
بهتر اهدا سالازمانی طراحی و اجرا میشالود .شالواهد و گفتهها حاکی از این واقعیت اسالت اکرر گزارشهایی که تحت
عنوان گزارش طرح تعالی در این مدارس نوشالته میشالود صالوری بوده و در عمل ،درصالد ناچیزی از فعالیتهای نگاشالته
شالالده،به اجرا درمی آید .براسالالاس این طرح،ناظران باید به صالالورت مسالالتمر در طول سالالال تحصالالیلی از مدارس مجری
طرح،بازدید علمی و دقیق بعمل آورند که در عمل چنین چیزی اتفاق نمیافتد.
متأسالفانه در بخش فعالیتهای پرورشالی و تربیتی هم مشالکل فراوان اسالت،بعضالی از افرادی که بهعنوان معاون پرورشالی
مدارس به کار گمارده میشالوند در این رشالته تحصالیل نکردهاند و کارهای پرورشالی که در مدارس انجام میشالود محدود و
ناچیز است ،و معاونان و مربیان پرورشی با تهیه گزارشهای صوری جامع و زیبا و شکیل و ارسال آن به اداره ،مورد تقدیر
و تشالکر و تشالویق قرار میگیرند .مشالکل دیگر در این حوزه ،جداسالازی وظایف آموزشالی از فعالیتهای پرورشالی اسالت،
چنانچه هر معلم موظف میشالد در کنار کارهای آموزشالی ،نقش پرورشالی و تربیتی را ایفا نماید میزان اثرپذیری بیشالتری
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در پی خواهد داشالالت ،اما وقتی وظایف تربیتی و پرورشالالی به عهده مربیان پرورشالالی گذاشالالته میشالالود،معلمان خود را
موظف به ایفای نقش در این حوزه نمیدانند.
اکرر مدیران مدارس در رشالالالته مدیریت آموزشالالالی تحصالالالیل نکرده اند،در عین حال دورههای آموزشالالالی در این زمینه را
نگذراندهاند و این مسالالله ،منشالأ مشالکالت زیادی در مدارس میباشالد ،پیشالنهاد میشالود وزارت آموزشوپرورش در جهت
تربیت افرادی مناسالالب در رشالالته مدیریت آموزشالالی در دانشالالگاه فرهنگیان و به کار گیری آنها بهعنوان مدیران مدارس
اهتمام ورزد و بهتر اسالت رشالتهای دانشالگاهی بهعنوان مدیریت آموزشالگاهی تأسالیس گردد تا امکان تربیت مدیران در این
رشالالته فراهم گردد؛ چون با توجه به پیچیدگیهای کنونی کار مدیریت در مدارس ،نیاز مبرم به فار التحصالالیالن رشالالته
ّ
مدیریت آموزشالالگاهی در مدارس ،احسالالاس میشالالود و از مدیران غیرمتخصالالص نمیتوانیم انتظار تحقق موفقیت آمیز
اهدا سازمانی داشته باشیم.
از وظایف اصاللی تشالکیالت آموزشوپرورش،کشالف اسالتعدادهای افراد انسالانی و پرورش و جهتدهی و رشالد مناسالب و
موفقیالتآمیز این اسالالالتعالدادهالا و ظرفیالتهالاسالالالت و این امر نیالاز باله سالالالازمالانهالایی دارد کاله دارای سالالالاختالار و بالدناله توانمنالد
باشالد،در حال حاضالر چنین سالاختاری وجود ندارد و به تبع آن ،عملکرد سالازمانها رضالایتبخش نبوده و به ّ
تحول و توسالعه
منجر نخواهد شالد .یکی از عوارد مهلک و نابود کننده که در نظام تعلیموتربیت شالاهد آن هسالتیم سالیاسالتزدگی محض
این سالالازمان آموزشالالی اسالالت که به قول معرو دودش به چشالالم همه آحاد جامعه خواهد رفت .به نظر میرسالالد در این
قضالیه ،به جای اینکه افراد ،بیشالتر مقصالر باشالند عاشالکال در سالاختار سالازمانی نظام تعلیموتربیت بیشالترین سالهم را در
شالالکل گیری این مشالالکالت داراسالالت .روش انتخاب و انتصالالاب مدیران و مسالالالوالن سالالازمانها و حتی مدیران و معاونان
مدارس دارای نقص عمده و اسالاسالی اسالت،افراد صالاحب نفوذ مانع میشالوند در این سالمتها شالایسالته ترین افراد براسالاس
ضوابط منطقی انتخاب شوند.
بخشهالای نظالارتی سالالالازمالانهالا درسالالالت عمالل نمیکننالد و در این سال المالتهالا افراد متخصالالالص و توانمنالد باله کالار گمالارده
نمیشالالوند ،مشالالکل دیگر این اسالالت که بخش نظارتی حقوق و مزایایش را اداره مربوطه دریافت میکند و این وضالالعیت
احتمالال خطالا در کالار نظالارتی را افزایش میدهالد و متالأسال الفالاناله نوعی محالافظاله کالاری در این حوزه مشالالالاهالده میشالالالود .بی
نظمیها و بی برنامگیها در ادارات به وفور مشاهده میشود و معلمان برای انجام کارهای اداری،ساعتها در واحدهای
اداری سالرگردان میشالوند ،مسالالوالن و مدیران و کارشالناسالان اداری،برنامه مشالخصالی برای فعالیتهای شال لی ندارند ،در
اکرر موارد شالالنیده میشالالود که یا در جلسالاله حضالالور دارند یا در مأموریت بسالالر میبرند و یا در مرخصالالی هسالالتند و برای
مراجعان ،هیو سالازوکاری جهت اعتراد و احقاق حقوق شالان پیشبینی نشالده اسالت .شالکل درسالت این اسالت که ابتدای
سال ،هر اداره برای برنامه جلسات و مأموریتهای اعضای اداری ،تقویم مشخص و واضن تهیه کرده و در اختیار معلمان
قرار دهد.
برخی مدیران و معاونان ادارات آموزشوپرورش آشالکارا و با لحن توهینآمیز با مراجعان صالحبت میکنند .بعضالی افراد با
حمالایالت برخی از نیروهالای اداری باله مالدیریالت مالدارس انتخالاب میشالالالونالد و این مالدیران در زمالان فعالالیالت مالدیریتی نالاچالارنالد
خواستههای این افراد را برآورده سازند.
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اکرر نیروهای اداری دو سالالال آخر خدمت خود ابال مدیریت مدارس دریافت کرده و به مدرسالاله میروند تا از مزایای آن،
در دوران بازنشالالسالالتگی اسالالتفاده میکنند .علیرغم اینکه افراد زیادی از بین معلمان مدارس که حائز شالالرایط و دارای
توانمندی و شالایسالتگیهای باالیی هسالتند و متقاضالی تصالدی پسالت مدیریت مدارس میباشالند در این بخش به کار گرفته
نمیشالوند ،در عود نیروهای اداری به دلیل ارتباطاتی که با مدیریت اداره دارند این پسالتها تصالاحب میکنند و اغلب،
شالالایسالالتگی و توانمندی کار در این بخش را ندارند که این موضالالوع میتواند به نتایج نامطلوب درازمدت در نظام تعلیم
تربیت و برای فار التحصیالن مدارس داشته باشد.
در نظالام تعلیم وتربیالت ،تعالدادی زیالادی از معلمالان از تحصالالالیالت تکمیلی برخوردار بوده و دارای شالالالایسالالالتگی و تجالارب
فراوانی هسالتند و صالاحب ایده و نظر کارشالناسالی هسالتند اما هیچگونه سالازوکاری جهت دریافت و به کار گیری ایدهها و
راهکارهای مشالکلگشالای این افراد وجود ندارد .متأسالفانه فقط کافی اسالت فردی وارد تشالکیالت آموزشوپرورش شالده و
به اسالالتخدام درآید ،برنامه مؤثری جهت نگهداشالالت ،ارتقا ،و بالندگی نیروها وجود ندارد ،برای تالش و اسالالتعداد نیروها
ارزشالی قائل نمیشالوند ،رقابت سالالم و سالازنده جهت کسالب توانمندیها ،شالایسالتگیها و مهارتها وجود ندارد ،بنابراین
انگیزهای برای پیشرفت و کسب شایستگیهای بیشتر مشاهده نمیشود.
مشکالت و موارد فراوانی از این دست وجود دارد که من تنها به بخشی از آنها اشاره نمودم.
با بررسالی و تحلیل وضالعیت موجود تشالکیالت آموزشوپرورش ،میتوان به علت اصاللی و ریشالهای این مشالکالت پی برد.
البتاله این موضالالالوع نیالاز باله انجالام تحقیقالات علمی گسالالالترده توسالالالط تیمهالای تحقیق توانمنالد و منصالالالف دارد .از مجموع
مشالاهدات و شالواهد که بخشالی از آن در این نوشالته آمده ،میتوان این فرد را بیان کرد:چون فرآیند انتصالاب و انتخاب
مدیران در آموزشوپرورش دچار نقص عمدهای میباشالد و روش درسالتی در این بخش عاعمال نمیشالود و افراد متخصالص
و شالایسالته و واجد شالرایط بهعنوان مدیر انتخاب نمیشالوند ،این موضالوع منشالأ مشالکالت فعلی شالده اسالت ،این شالیوه
نادرست ،به جهتدهی نامناسب فعالیتها و تالشها منجر شده ،آثاری که شاهد آن هستیم از این مسالله ناشی شده و
متأسالالفانه شالالاهد عدم تحقق مقاصالالد و اهدا عالیه نظام آموزشوپرورش هسالالتیم .این وضالالعیت تأثیرات منفی بر سالالایر
بخشهای جامعه برجای گذاشالته است .مورد دیگر وضعیتی است که بخش نظارتی تشکیالت آموزشوپرورش داراست،
در حال حاضالر سالازوکارهای نظارتی دچار مشالکالت عدیدهای میباشالد چون زیر نظر مدیریت ٔ
اداره مزبور قرار داشالته و
اعضالالالای آن ،حقوق و مزایای خود را از مدیریت همان اداره دریافت میکنند و در عین حال اکرر این افراد از تخصالالالص و
توانمندی باال برخوردار نیسالتند .پیشالنهاد میشالود در هر اداره و سالازمان ،یک بخش نظارتی گسالترده تر و در عین حال
متخصالص و توانمند دایر شالود و این بخشها تحت نظارت یک سالازمان مرکزی کشالوری باشالند نه زیر نظر اداره مربوطه.
این امر منجر باله کالاهش عاعمالال نفوذ مالدیریالت اداره مربوطاله در فعالالیالتهالا و تصالالالمیمالات مربوطاله خواهالد شالالالد .همچنین
پیشنهاد میگردد یک سازمان فراگیر ،جامع و ترجیحا نامحسوس ،تحت نظارت یک نهاد بیطر  ،منصف و فراجناحی
(بهتر اسالت زیر نظر مقام معظم رهبری باشالد) در کشالور تأسالیس شالود که بر کار بخش نظارتی ،نظارت مسالتمر و دقیق
داشته باشد.
در پایان آرزو میکنم که مسالالالوالن کشالالوری ،با عزم و ارادهای ّ
جدی ،نسالالبت به شالالناسالالایی نقایص و نقاط ضالالعف نظام
آموزشوپرورش اقدام نموده و جهالت پیالدا نمودن راهکالارهای مؤثر ،از صالالالاحبنظران توانمند حوزه مدیریت کشالالالور بهره
گیرند تا انشااالله در آیندهای نزدیک ،شاهد ّ
تحول چشمگیر در عملکرد مدارس کشور باشیم .به امید آن روز.
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ٔ
کامیابیها و چالشهای همکاری دانشگاه و نظام آموزشی؛ گزارشی از یک تجربه همکاری ( ۱۳۹۳تا )۱۳۹۶
شهین ایروانی1؛ سعیده باقری2
چکیده
تالش برای ایجاد ارتباط میان دانشالالگاه و نظام آموزشالالی ،یکی از ضالالرورتهایی اسالالت که هر دو طر به آن نیاز دارند.
ٔ
گروه فلس ٔ
(منطقه
الفه تعلیموتربیت دانشالگاه تهران ،با امضالای تفاهمنامهای با یکی از مناطق آموزشوپرورش شالهر تهران
ٔ
پروژه
دو آموزشوپرورش تهران) ،یک برنامه همکاری سالهسالاله را به اجرا گذاشالت .در طی این ساله سالال همکاری ،هفده
همکاری تعریف شالد و هشالت پروژه به اجرا درآمد و در پایان برنامه به ساله ٔ
پروژه نهایی برای اجرا رسالید که فرصالت اجرای
آنها فراهم نشالد .مبنای طراحی پروژهها نیازهای کوتاهمدت و بلندمدت مدارس و تقاضالای منطقه بود .اهم این پروژهها
عبارت بودند از :برگزاری دو کارگاه آموزشالی بیسالتوچهارسالاعته برای مدیران و معاونان مدارس ،برگزاری دو همایش در
ٔ
پروژه حضالور دانشالجویان بهعنوان مشالاوران مدیران
سالطن منطقه ،دو طرح عملپژوهی و آموزش تلفیقی در یک مدرساله،
مدارس با نظارت مسالتقیم اسالاتید گروه ،تعریف و انجام ساله پایان ٔ
نامه کارشالناسالی ارشالد بر اسالاس مسالائل دانشآموزان،
بررسالالی مشالالکالت یادگیری دانشآموزان در قالب اجرای یک طرح پژوهشالالی ،هماهنگی برای انجام کارورزی هدفمند
دانشالجویان دانشالکده در مدارس منطقه ،حضالور نیروهای آموزشوپرورش در نشالسالتهای انجمن فلس ٔ
الفه تعلیموتربیت،
دعوت از معلمان موفق مدارس در کالسهای درس دانشالکده؛ حضالور اعضالای تیم اجرای تفاهمنامه در جلسالات منطقه
و مدارس و عضالالویت در کمیته پژوهشالالی منطقه .تعدادی از پروژهها نیز به دلیل موانع موجود یا اتمام زمان تفاهمنامه به
سالرانجام نرسالیدند .پروژهها با کمک اعضالای گروه فلس ٔ
الفه تعلیموتربیت ،اعضالای هیالت علمی دانشالکده و نیز دانشالجویان
تحصیالت تکمیلی گروه اجرا شد.
کلیدوانهها :همکاری دانشگاه و نظام آموزشی ،تجربهنگاری ،تفاهمنامه.
مقدمه:
بیان مسالله
تعامل دانشالگاه ،بهطور خای متخصالصالان علوم تربیتی و آموزشوپرورش بهعنوان شالاخهای از تعامل دانشالگاه و جامعه
اهمیت زیادی دارد .تالش برای برقراری این تعامل میتواند پاسالخی برای معضالل قدیمی شالکا میان دو عرص ٔاله نظریه و
عمل در تعلیموتربیت فراهم کند .از سالوی دیگر دهههاسالت که نارضالایتی از وضالعیت مدرساله فصالل مشالترک دیدگاههای
تمام اقشالار مردم و دسالتاندرکاران امور سالیاسالی اسالت و همواره تقاضالای عمومی برای بهبود وضالعیت مدارس از سالوی
مردم و دولتها مطرح شالده اسالت .هرچه زمان میگذرد ،با روند رو به افزایش انواع مشالکالت مدرساله و محصالوالت نظام
ٔ
وظیفه اعتقادی ،اجتماعی و تخصالالصالالی ٔ
ٔ
حیطه علوم
همه ما (متخصالالصالالان
آموزشالالی و آسالالیبهای آن مواجه هسالالتیم.
تربیتی) در برابر این تقاضالالای عمومی این اسالالت که به سالالرا نظام آموزشالالی برویم و برای رفع مشالالکالت آن تالش کنیم.
متأسالفانه نوع تعاملی که تا کنون میان این دو نهاد برقرار بوده اسالت ،رضالایت هیویک از دو طر را فراهم نکرده اسالت.
ٔ
فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران Siravani@ut.ac.ir
 1دانشیار گروه
ٔ
ٔ
فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران S.bagheri1979@ut.ac.ir
آموخته مقطع دکتری گروه
 2دانش
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بهطوری که دانشالگاهیان در همکاری با آموزشوپرورش دچار ناکامی و نارضالایتی شالدهاند و نیروهای آموزشوپرورش در
توانایی دانشالگاهیان برای حل مشالکالت مدرساله به ٔ
دیده تردید نگریسالتهاند .بنابراین یافتن راهکاری برای برقراری تعامل
کارآمد میان این دو نهاد مساللهای است که هنوز جای پرداختن و بررسی دارد.
ضرورت وجود تعامل با نظام آموزشی
هر دو نهاد آموزشوپرورش و دانشالالگاه به هم نیازمند و وابسالالتهاند .آموزشوپرورش در زمینههای تربیت نیروی انسالالانی،
تدوین مبانی نظری و اسالناد تحولی ،تجویز برنامههای آموزشالی و درسالی ،اسالتانداردها ،رویکردهای ارزشالیابی و بررسالی
مسالالائل مبتالبه به متخص الصالالان دانشالالگاهی نیازمند اسالالت .نیاز دانشالالگاه به آموزشوپرورش شالالامل تأمین ورودیهای
دانشالالگاه ،محوریت مدرسالاله و مسالالائل آن در رشالالتههای دانشالالگاهی معین ،عالیق پژوهشالالی اسالالاتید و پایاننامههای
ٔ
عرصه موقعیتهای واقعی میشود.
دانشجویی ،عقیم ماندن فرآیند تولید دانش با جداماندن از
رویکرد انتخابی
در حال حاضالالالر حضالالالور دانشال الگالاهیالان در عرصالال ٔاله نظالام آموزشالالالی محالدود و منقطع اسالالالت و تنهالا به اجرای پژوهشها و
پایاننامههایی منحصالر اسالت که ضالعیفند یا بهسالبب دور بودن از محیط عمل فاقد اثربخشالی برجسالتهای هسالتند .در این
تجربه پس از بررسالالی روند اقدامات اصالالالحی در آموزشوپرورش کشالالورمان و تحلیل منطقی و مسالالتند موضالالوع به این
نتیجه رسالالالیدیم که رویکرد کلگرایانه را بهکلی کنار بگذاریم زیرا به نظر میرسالالالد که راه دسالالالتیابی به اصالالالالحات کلی و
یکباره مسدود است .ماهیت عمل ،ماهیت جزئی است بنابراین اقدام اصالحی ،ماهیتی عینی و جزئی دارد.
عالوه بر آن ،بررسالالالی تاریب تحوالت و اصالالالالحات آموزشالالالی در دنیای غرب نیز نشالالالان داد که کارکرد سالالالطوح باالی ظام
آموزشالی باید منحصالر به وضالع قوانین و تولید اسالناد کلی باشالد و نمیتوان از این سالطوح که با عرص ٔاله عمل آموزش ارتباط
مسالالتقیم ندارند ،توقع ایفای نقش در ترسالالیم نقشال ٔاله راه داشالالت .زیرا ترسالالیم نقشال ٔاله راه مسالالتلزم نگاهی جزئی و عملیاتی
است.
بنالابراین رویکرد انتخالابی مالا در این تجرباله برقراری تعالامالل بالا سالالالطحی فراتر از مالدرسالالاله ،امالا فروتر از حوزههالای وزارتی و
سالتادی ،یعنی سالطن یکی از مناطق آموزشوپرورش بود .زیرا این سالطن عالوه بر در اختیار داشالتن قدرت تصالمیمگیری
به مدرسهها نزدیک بود و بهطور مستقیم با مسائل آنها روبهرو میشد.
اهدا :
ٔ
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در پیگیری امضای تفاهمنامه به دنبال اهدا زیر بود:
ٔ
عرصه نظریه (دانشکده) و عمل (منطقه و مدرسه)؛
تالش برای نزدیک کردن دو
ٔ
عرصه دانشگاه و آموزشوپرورش؛
ایجاد فرصت برای گفتوگو میان دو
کمک تخصصی به منطقه و مدرسه برای کاهش مشکالت؛
ایجاد فرصت برای ورود جدیتر و مؤثرتر دانشجویان و اعضای هیالت علمی ،انجام پژوهشهای دقیقتر در مدارس؛
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دستیابی به تصویری واقعیتر از مدرسه و آموزشوپرورش برای دانشجویان و همکاران؛
آموزش نیروهای آموزشوپرورش توسط دانشگاه؛
ایجاد فرصت برای حضور نیروهای توانمند آموزشوپرورش در کالسهای دانشکده.
روند اجرای طرح:
دوره سالالهسال ٔ
ٔ
الاله تفاهمنامه با نوشالالتن نامه به ادار ٔه آموزشوپرورش منطقه در آبان  ۱۳۹۳آغاز شالالد (مقارن با آغاز مدیریت
گروه) .پس از پیگیری ،تفاهمنامه در تاریب  ۱۳۹۳/۳/۳بین رئیس دانشالالالکده و رئیس منطقه امضالالالا شالالالد .خرداد و تیر
 ۱۳۹۳جلسالالات مداومی میان تیم دانشالالکده و مسالالالولین منطقه برگزار شالالد .از تیر تا آبان  ۱۳۹۳بهدلیل پاسالالب ندادن
مسالالالالولین منطقه به پیگیریها ارتباط قطع شالالالد .در نهایت با فراز و نشالالالیبهای بسالالالیار از آذر  ۱۳۹۳طراحی و اجرای
پروژهها آغاز شالالد و این ارتباط تا خرداد  ۱۳۹۶ادامه یافت .تیر  ۱۳۹۶نامهای از سالالوی دانشالالکده برای تمدید تفاهمنامه
ارسال شد اما پاسخی دریافت نشد .آذر  ۱۳۹۶نامهای از سوی منطقه مبنی بر تمایل به تمدید تفاهمنامه دریافت کردیم
امالا تالش برای تحقق آن بالهدلیالل ت ییر مسالالالالول منطقاله بینتیجاله مالانالد .در طول مالدت سالالالهسالالالال ٔاله برقراری تفالاهمنالاماله
پروژههای مشترکی اجرا شد که در ادامه معرفی میکنیم.
تعداد و عنوان پروژهها:
در طی سه سال تفاهمنامه در کل هفده عنوان طرح و پروژه مطرح شد که شامل عنوانهای زیر است:
طرح تربیالت اخالقی ،طرح آموزش تالاریب ،کالارگالاه مالدیران و معالاونالان مالدارس ،کالارگالاه کالارمنالدان اداره ،همالایش تربیالت
اسالالالالمی ،طرح آموزش تلفیقی و عماللپژوهی جمعی در مالدرسالال ٔاله ابتالدایی سال الیالدجمالالالالدین اسالالالدآبالادی ،برنالام ٔاله جالامع
ٔ
حافظه فعال ،همایش خودکشالی ،طرح مدرس ٔاله تابآور ،پروژۀ مشالاوران
پرورشالی در مدرس ٔاله شالهید یحیوی ،طرح سالنجش
مدیران ،بسالالتههای آموزشالالی در قالب همایش ،کارگاه اخالق حرفهای کارکنان اداره ،طرح بررسالالی اختالالت یادگیری
دانشآموزان ابتالدایی در قالالالب کالارورزی هالدفمنالد ،طرح دسالالالتیالار معلم در قالالالب کالارورزی هالدفمنالد ،طرح زنالس گفالتوگو با
ٔ
متوسطه اول دبیرستان سوده.
دانشآموزان
معرفی و دستهبندی پروژهها:
ابتدا این پروژهها را از دو منظر پیشالنهاددهنده و گسالترده بودن یا محدود بودن پروژه دسالتهبندی میکنیم و طی جدولی
نشالان میدهیم که چه بخشالی از کل پروژههای هر دسالته اجرا شالدهاند .بعد از آن پروژههای اجرا شالده را معرفی میکنیم
و تحلیلی از عوامل مؤثر بر اجرای پروژهها ارائه میدهیم.
دستهبندی از جهت پیشنهاددهنده:
پروژهها گاهی بنا بر درخواسالالت منطقه اجرا میشالالدند و گاهی از سالالوی دانشالالکده پیشالالنهاد میشالالدند .در این میان
ٔ
مجله رشالد معلم با دانشالکده ،بهطور مشالترک از طر دانشالکده و رشالد معلم
پروژههایی هم بودند که به سالبب همکاری
پیشالنهاد شالدند .یک پروژه هم در اثر همفکری میان دانشالکده و منطقه بهطور مشالترک از سالوی هر دو طر تفاهمنامه

71

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

پیشالنهاد شالد .جدول زیر تعداد و درصالد هر کدام از این دسالته پروژهها را معرفی میکند و نشالان میدهد که چه میزان از
پروژههای هر دسته اجرا شدهاند.
پیشنهاددهنده

تعداد درصد تعداد اجراشده درصد اجراشده

منطقه

۲

۱۲

۲

۱۰۰

منطقه و دانشکده

۱

۶

۱

۱۰۰

دانشکده

۱۱

۶۵

۳

۲۷

۱۷

۲

۶۷

۱۰۰

۸

۴۷

دانشکده و رشد معلم ۳
کل

۱۷

ٔ
پروژه
در کالل از هفالده پروژه ،هشالالالت پروژه یعنی حالدودا نیمی از پروژههالا اجرا شالالالده اسالالالت .البتاله دو پروژه از یالازده
پیشنهادشده از سوی دانشکده نیز آغاز شدند اما ناتمام ماندند .بنابراین جزو پروژههای اجرا شده بهحساب نیامدند.
دستهبندی پروژهها از جهت گستردگی:
یکی دیگر از عواملی که به نظر میرسالالد در اجرای پروژهها نقش داشالالته اسالالت ،میزان گسالالتردگی پروژهها اسالالت .برخی
پروژهها نسالبتا محدود و کوتاهمدت بودند و بعضالی دیگر گسالترده بودند .در این میان پروژههایی هم بودند که تفاهمنامه
فقط نقش وساطت در اجرای آنها را داشت و روند اجرا از سوی مجریان خود پروژهها دنبال میشد .اجرا شدن یا نشدن
این پروژهها به عوامل دیگری مرتبط با مجریان آنها بسالتگی داشالته اسالت .این دسالتهبندی را نیز میتوانید در جدول زیر
ببینید:
تعداد درصد تالالالالالالالعالالالالالالالداد درصالالالالالالالالالالالالالالد

دستهبندی

اجراشده

اجراشده

پروژههای گسترده

۸

۴۷

۳

۳۷

پروژههای محدود

۴

۲۴

۳

۷۵

پروژههالایی کاله تفالاهمنالاماله در اجرای آنهالا وسالالالاطالت ۵

۲۹

۲

۴۰

داشت
۱۷

کل

معرفی پروژههای اجرا شده:
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ٔ
پروژه اجرا شده ابتدا بهطور مختصر و سپس با تفصیل بیشتر معرفی میشوند.
در ادامه هشت
کارگاه مدیران و معاونان مدارس (پیشنهادشده از سوی دانشکده ،گسترده)
همایش تربیت اسالمی (پیشنهادشده از سوی منطقه ،محدود)
ٔ
مدرسه ابتدایی سیدجمالالدین اسدآبادی (پیشنهادشده از سوی دانشکده و رشد معلم ،گسترده)
عملپژوهی جمعی
ٔ
مدرسه ابتدایی سیدجمالالدین اسدآبادی (پیشنهادشده از سوی دانشکده و رشد معلم،محدود)
طرح آموزش تلفیقی
ٔ
حافظه فعال (پیشنهادشده از سوی دانشکده ،نقش وساطت)
طرح سنجش
ٔ
مدرسه تابآور (پیشنهادشده از سوی دانشکده ،نقش وساطت)
طرح
همایش خودکشی (پیشنهادشده از سوی منطقه ،محدود)
پروژۀ مشاوران مدیران (پیشنهادشده از سوی دانشکده و منطقه ،گسترده)
کارگاه مدیران و معاونان مدارس:
این کارگاه با عنوان اآشالالنایی با مؤلفههای بنیادین نظام آموزشالالی ایران و ماهیت مفاهیم اصالاللی مطرح در آن در آبان و
ٔ
جلسه چهارساعته برای دو گروه از مدیران و معاونان مدارس سطن منطقه برگزار شد .ارائهدهندگان
آذر  ۱۳۹۳طی شش
این کارگاه خانم دکتر ایروانی و خانم دکتر سالالالجادیه بودند .روند تصالالالویب و اجرای این پروژه بسالالالیار زمانبر بود و پس از
پیگیریهای فراوان به نتیجه رسالید .قرار بود همزمان با این کارگاه ،کارگاه مشالابهی نیز بهطور موازی برای کارکنان اداره
برگزار شالالالود که بهدلیل اجتناب آنها از شالالالرکت در کارگاه ،برگزار نشالالالد .از دسالالالتاوردهای این کارگاه ،ایجاد زمینههای
همکاری بعدی توسط شرکتکنندگان فعال کارگاه بود .بهطوری که پروژههای موفق بعدی اغلب در مدارسی اجرا شدند
که مدیر یا یکی از معاونانشان در کارگاه مشارکت فعال داشتند.
همایش تربیت اسالمی:
ٔ
هفته امور تربیتی برگزار شالد .اسالتقبال
این همایش نیمروزه در سالوم اسالفند  ،۱۳۹۳بنا به درخواسالت منطقه و بهمناسالبت
شالرکت کنندگان در همایش که مدیران و معاونان پرورشالی مدارس بودند ،چشالمگیر بود .سالخنرانیهای همایش توسالط
استادان گروه مبانی اجتماعی و فلسفی آموزشوپرورش ارائه شد .عنوان و نام ارائهکنندگان در جدول زیر آمده است:
ارائهکننده

ردیف عنوان
۱

تربیت دینی چگونه باید باشد

آقای دکتر خسرو باقری

۲

برای برانگیختن توجه خانوادهها به مسائل پرورشی چه باید کرد

آقای دکتر محمدرضا شرفی

۳

تحلیل و بازبینی در فعالیتهای پرورشی مدارس

خانم دکتر شهین ایروانی
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ٔ
مدرسه سیدجمالالدین اسدآبادی:
پروژههای
ٔ
منطقه فرحزاد تهران اجرا شالد .ایدۀ اولیۀ
دو پروژه از بهمن  ۹۳تا اردیبهشالت  ۹۴در مدرس ٔاله ابتدایی سالیدجمال واقع در
ٔ
پروژه عملپژوهی جمعی دربارۀ مسالالاللۀ پرخاشالالگری در دانشآموزان ،با حضالالور دو تن از معاونان این مدرسالاله در کارگاه
ٔ
مجله رشالد معلم ،قرار شالد
دانشالکده و طرح مشالکالت فراوان این مدرساله ،مطرح شالد .با توجه به همکاریهای گروه با
ٔ
نامه ٔ
گزارشالی از این پروژه در ویژه ٔ
ٔ
پروژه آموزش تلفیقی نیز پس از طرح موضالوع از
مجله رشالد معلم چا شالود.
پایه نهم
سالوی مجله در شالورای مدرساله مورد موافقت قرار گرفت .در این پروژهها در مجموع شالانزده نفر از مدرساله و دانشالکده و
ٔ
نامه ٔ
مجله رشالد معلم مشالارکت داشالتند .گزارشهایی از اجرای هر دو پروژه در ویژه ٔ
ٔ
المیمه
پایه نهم ،چا شالده بهعنوان ض
ٔ
شماره مهر  ۹۴رشد معلم ارائه شده است.
همایش خودکشی:
مطابق گزارش مطبوعات در سال تحصیلی  ۱۳۹۴-۹۵هجده مورد خودکشی در میان دانشآموزان مدارس کشور اتفاق
ٔ
منطقه دو ،باعث درخواسالت یک سالخنرانی در
افتاده اسالت .رد دادن یک مورد از این خودکشالیها درون یکی از مدارس
این زمینه از سالالوی رئیس منطقه برای کاهش بار روانی ناشالالی از این حادثه شالالد .گروه بهجای یک سالالخنرانی همایشالالی
ٔ
هفته متوالی با حضالالور اسالالتادانی از رشالالتههای گوناگون تدارک دید که مانند همایش قبلی با اسالالتقبال
چهارروزه در دو
خوبی مواجه شد.
ٔ
پروژه مشاوران مدیران:
این پروژه با مشالالارکت بیسالالت نفر از دانشالالجویان و اعضالالای هیالت علمی دانشالالکده به مدت شالالش ماه اجرا شالالد .سالالیزده
الطه اول ،متوس ٔ
مدرساله (در مقاطع ابتدایی ،متوس ٔ
الطه 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 مدارس ،دانشجویان صرفا
در حد مشالالاهده گر در کنار مدیر یا یکی از معاونان حضالالور داشالالتند و در برخی دیگر ،مدیر و معاونان مدرسالاله از ایشالالان
به عنوان کمک برای انجام هر امری استفاده کردند .در برخی مدارس دانشجویان به کالسهای درس هم راه یافتند .دو
پروژه یکی بالا عنوان اکالسهالای گفتگو بالا دانشآموزان و دیگری بالا عنوان اطرح کتالابخوانی براسالالالاس یالافتالههالای این
پروژه طراحی شد که بهدلیل پایان یافتن مدت تفاهمنامه ناتمام ماندند.
ٔ
ٔ
مدرسه تابآور:
حافظه فعال و
طرحهای سنجش
ٔ
این پروژهها در قالب رسال ٔ
حافظه فعال) در گروههای آموزشالالی
الاله دکتری (مدرسال ٔاله تابآور) و طرح پژوهشالالی (سالالنجش
دانشالکده در دسالت اجرا بودند که بهواسالطۀ امضالای تفاهمنامه امکان همکاری مدارس و منطقه با این طرحها فراهم شالد.
ٔ
حافظه فعال شالشالصالد
برای مدرس ٔاله تابآور یک مدرساله از منطقه برای اجرای طرح در اختیار پژوهشالگر قرار گرفت و برای
دانشآموز بهعنوان نمونه از سالالوی منطقه به گروه پژوهشالالی معرفی شالالدند .نقش تفاهمنامه در این بود که سالالازوکارهایی
برای تسالهیل همکاری منطقه با پژوهشالگران و همچنین دانشالجویانی که برای کارورزی به اداره مراجعه میکردند ،فراهم
کرد.
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عوامل مؤثر بر اجرای پروژهها:
به نظر میرسالالالد در اجرای پروژههای موفق ،عوامل گوناگونی نقش داشالالالتهاند .این عوامل عبارتند از :پیگیری از طر
دانشالالکده برای پروژه های پیشالالنهاد شالالده از طر دانشالالکده (مانند پروژه کارگاه مدیران و معاونان مدارس)؛ نیاز فوری
منطقه برای پروژههای پیشالنهاد شالده از طر منطقه (مانند همایش تربیت اسالالمی و همایش خودکشالی) و عدم نیاز به
ٔ
ٔ
مجله رشد).
پروژه سنجش حافظه فعال و پروژههای مشترک با
اختصای زمان و بودجه از طر منطقه (مانند
چالشهای اجرای پروژهها:
تیم اجرایی تفاهمنامه خیلی زود با چالشهای زیر در روند همکاری و اجرای پروژهها مواجه شد:
نیروهای آموزشوپرورش به این همکاری عالقه داشالالتند ،اما در انجام اقدامات الزم تالشالالی از خود بروز نمیدادند .در
واقع نیروهای منطقه مانع فعالیتها نمیشدند اما تالشی نیز مبذول نمیداشتند؛
زمان در برنامهریزی و اقدامات برای آنها عنصر مهمی محسوب نمیشد؛
ٔ
برنامه همکاری با دانشالالگاه در نظام اداری منطقه فاقد جایگاه مشالالخص بود و لذا در روند معمول اداری قرار نمیگرفت.
گالاه پیگیری هالای متعالدد برای انجالام یالک اقالدام الزم بود .برای مواجهاله بالا این چالالش دسالالالتیالار اصالالاللی مسالالالالول تیم ،هر
دوشالنبه در دفتر معاونت پژوهشالی اداره مسالتقر میشالد تا اجرای برنامهها ،مراجعات دانشالجویان برای کارورزی یا انجام
پژوهشها را هماهنس کند؛
کندی سیستم اداری در انجام امور در دانشگاه نیز مشهود بود؛
هر دو طر مشالکل مالی داشالتند و تأمین مالی پروژهها بهویژه توسالط ٔ
اداره آموزشوپرورش با سالختی زیادی همراه بود.
مشکالت مالی مانع اجرای بعضی از پروژههای بسیار مفید نظیر احیای کتابخانه در مدارس ابتدایی شد؛
نگرش نیروهای اداره و مدارس به وزارت متبوع خودشان و توانایی مدرسه منفی و به دانشگاهیها همراه با بیاعتمادی
بود؛
عادت به تعیین همه چیز از سالوی حوزههای سالتادی ،ایشالان را بهشالدت به باور اصالالحات از باال معتقد سالاخته بود و نقش
مؤثری برای سطوح اداره و مدرسه قائل نبودند و پیامد آن ،عادت به گذران امور روزانه در اداره و مدرسه بود.
ٔ
برنامه ثابت و بدون انعطالا مدرسالالاله ،حتی مانع از برگزاری جلسالالالاتی کوتالاه برای
در مجموع میتوان اظهالار داشالالالت که
برنامهریزی و همکاری و اجرای برنامه در مدرسالاله اسالالت .در طول هفته حتی یک سالالاعت فرصالالت دور هم جمع شالالدن و
ٔ
درباره مسائل مدرسه و دانشآموزان برای معلمان و کادر فراهم نیست.
گفتگو
در طول ساله سالال همکاری ،دو بار ریاسالت منطقه ت ییر کرد .در این فاصالله نیز چندین ماه یکی از معاونین سالرپرسالتی
منطقاله را برعهالده داشالالالت .این شالالالرایط باله اجرای برنالامالههالا آسال الیالب میزد و کمترین آسال الیالب آن ،تالأخیرهالای طوالنی در
همالاهنگی و اجرای برنالامالههالا بود ،در حالالی کاله مالدرسالالاله محالدودیالت زمالانی دارد و این محالدودیالت میتوانالد فرآینالد اجرای
برنامه را تحتالشالالالعاع قرار دهد .اما بیشالالالترین آسالالالیب مربوط به زمانی بود که با دومین برکناری ریاسالالالت منطقه ،عمال
تمدید تفاهمنامه نیز منتفی شد.
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اصالالرار و پیگیری تیم دانشالالکده در کنار همراهی نسالالبی نیروهای اداری ،و بهویژه تالش برای اینکه برنامهها و پروژهها،
ٔ
زمینه همکاری و همراهی روزافزونی را از سوی مدارس منطقه فراهم کرد
مبتنی بر نیازهای مدارس تعریف و اجرا شوند،
و بعضالالی از مدیران مدارس بهطور مسالالتقل برای همکاری و حضالالور دانشالالجویان کارآمد در مدرسالالهشالالان با مسالالالول تیم
همالاهنگی میکردنالد .امالا گالاهی نیز مقالاومالتهالای جالدی از سالالالوی مالدیران برخی از مالدارس در برابر برنالامالههالا مشالالالاهالده
میشالالد .هرچند این موارد زیاد نبودند اما به نظر میرسالالید این مقاومت ناشالالی از بیاعتمادی آنها به نیروهای سالالتادی
منطقه بود.
یافتهها:
ٔ
مجموعه این تالشها از بدو اقدام نزدیک به چهار سال به طول انجامید و نکاتی را برای ما روشن ساخت .مهمترین نکته
این بود که اجرای پروژههای عملی ،حتی پروژههای محدود ،به زمان و نیروی انسالالانی به مراتب بیشالالتری از اجرای یک
ٔ
برنامه نظری و پژوهشالالی نیاز دارد .در یکی از پروژهها که در سالالطن تنها یک مدرسالاله اجرا شالالد ۹ ،نفر به مدت چهار ماه
مشارکت میکردند.
با این حال این تالش ارزش داشالت زیرا از سالویی حضالور در مدارس برای دانشالجویان گروه بسالیار مفید و روشالنگر بود.
آنهالا دنیالای تعلیم وتربیالت واقعی را تمالاشالالالا و درک کردنالد ،از سالالالوی دیگر بالا توجاله باله بالازخورد همکالاران مالدارس ،دانش
دانشالگاه و فرصالتهای ارائه و گفتگو در گردهماییها و جلسالات مدرسالهای ،بهویژه در شالناخت و اصالالح پیشفردهای
معلمالان درب ٔ
الاره جوانالب مسالالالائالل و فعالالیالتهالای روزمره در کالس مهالارتافزایی ایشالالالان بسال الیالار مؤثر بود .پژوهشهالای
دانشالالگاهی چنانچه در تعامل با مدرسالاله و نظام آموزشالالی قرار گیرند ،تأثیری عمیق در شالالناخت مسالالایل و کمک به حل
مشالکالت آموزشالی و پرورشالی مدارس خواهند داشالت .نگاه و زبان اهل دانشالگاه و اهل مدرساله تفاوت دارد؛ برای رسالیدن
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.
دانشالالگاه هر چند خود نیز یک نهاد آموزشالالی اسالالت و با چالشهای زیادی در انجام رسالالالتش مواجه اسالالت ،اما آنگاه که
ٔ
درباره مدرسه میگوید ،نگاهی بسیار مطالبهگرانه و غایتگرایانه دارد .مهمترین و اولین گام توفیق در همکاری ،پذیرش
واقعیتها و تکیه بر آنها اسالت .در نهایت یافتهها و دستاوردهای همکاری سه ٔ
ساله دانشگاه و منطقه را میتوان در شش
محور دستهبندی کرد:
مشکالت اجرای تفاهمنامه؛
عوامل مؤثر بر اجرای تفاهمنامه؛
یافتههای مرتبط با نحوۀ برقراری تعامل مؤثر؛
یافتههای مرتبط با وضعیت مدرسهها؛
یافتههای مرتبط با دانشگاه؛
یافتههای مرتبط با شناخت نظام آموزشوپرورش.
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 -۱مشکالت اجرای تفاهمنامه:
بخشالالی از این مشالالکالت در دو عرصال ٔاله اداری دانشالالکده و منطقه مشالالترک بودند .بالتکلیفی سالالیسالالتم اداری در مقابل
تعامالتی که از قبل تعریف نشالالدهاند؛ روند کند اداری و مشالالمول مرور زمان شالالدن امور و کاسالالتیهای مالی هر دو طر
برای ایجاد فرصتهایی برای فعالیتها ،گسترش و تعمیق آنها از این دسته بودند.
بخشی از مشکالت ،خای منطقه بودند .در این دسته میتوان به این موارد اشاره کرد:
مشالالکالت نگرشالالی :بیاعتمادی به دانشالالگاهیان و توانایی آنها ،نگرش منفی به آموزشها؛ نگرش منفی به بحثهای
نظری و تالأکیالد بر کالاربرد؛ نگالاه منفی باله صالالالالحیالت وزارتخالان ٔاله متبوع؛ بالاور باله نالاتوانی و اثربخشالالالی کم مالدرسالالاله؛ بالاور باله
ٔ
اصالحات از باال به ٔ
عرصه مدرسه.
منزله تنها راه ت ییر و در نهایت مقاومت و احساس خطر از ورود دیگران به
مشالکالت اجرایی :غفلت از عنصالر زمان و اهمیت آن برای مدرساله و اجرای پروژهها؛ بیتفاوتی و عدم پیگیری برنامههای
پیشالالنهادی یا توافقشالالده؛ ابراز تمایل به همکاری بدون اقدام عملی؛ عادت به گذران امور روزانه بدون اولویت راهجویی
برای مشکالت اصلی.
 -۲عوامل مؤثر بر اجرای تفاهمنامه:
میتوان گفت که اجرای تفاهمنامه با وجود مشالالکالت در مجموع قرین به توفیق بوده اسالالت .دلیل این توفیق نسالالبی را
میتوان در عوامل زیر جستجو کرد:
اشالالالتیاق و تالش وجودی ما و نه نگاهی وظیفهای و اداری به موضالالالوع .تالش جدی ما برای ناامید نشالالالدن از بیتفاوتی
عملی و عبور از پیامدهای هیجانی شخصی ناشی از آن؛
آمادگی نیروهای دانشکده برای شرکت در جلسات مختلف مدیران ،مشاوران و...؛
اعالم آمادگی و حضور استادان و دانشجویان گروه فلسفه و دیگر گروههای دانشکده؛
پذیرش حضالور تیم تفاهمنامه در مدارس توسالط مسالالولین منطقه و مدیران در روندی تدریجی و دعوت از همکاران برای
حضور در مدرسه و جلسات؛
ٔ
عرصه مدرسه و کالس درس؛
ورود اساتید به مدرسه و دانشجویان به
نزدیالک شالالالدن افقهالای فکری و نگرشالالالی مالا و نیروهالای مالدارس و برخی نیروهالای منطقاله باله واسال الط ٔاله برگزاری برنالامالههالای
آموزشی و گسترش گفتگوها؛
خستگیناپذیری در پیگیریهای چندین باره از طر دانشکده برای اجرایی شدن پروژههای پیشنهاد شده.
 -۳یافتههای مرتبط با نحوۀ برقراری تعامل مؤثر:
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در مجموع به نظر میرسالالالد تعامل مؤثر با منطقه به این ترتیب امکانپذیر شالالالد که سالالالطن توقع خودمان را از این تعامل
پایین آوردیم؛ تالش کردیم موقعیت را درک کنیم؛ در مواجهه با غفلتها و فراموشیها صبور و خویشتندار بودیم و تالش
کردیم با نمایاندن این امر که دانشگاه از مشکالت نظام آموزشی ،بهویژه مدرسه ،باخبر است ،ایجاد اعتماد کنیم.
ورود به عرصال ٔاله ارتباط با نظام آموزشالالی باید واقعگرایانه باشالالد زیرا ایدئالگرایی آن را به مرز تعطیل تالش و توفیق خواهد
رسالالالانالد .ایجالاد ارتبالاط همکالاری بالا نظالام آموزشالالالی ،در بخشهالای گونالاگون ،نیالازمنالد عزم جالدی ،ایمالان باله ضالالالرورت آن و
پیگیری برای تحقق آن اسالت .هر گروه دانشالگاهی دیگری که بخواهد مانند ما این مسالیر را طی کند ،در گامهای اول با
مقاومتی جدی در سالاختار نظام آموزشالی روبهرو خواهد شالد و اگر دانشالگاه پیگیر نشالود یا ناامید شالود ،هرگز این رش ٔ
الته
ارتباط ایجاد نخواهد شالد .باید در رفتار و گفتار این پیام را به نظام آموزشالی منتقل کنیم که دانشالگاه در پی نقد نیروها و
عملکرد آنها نیسالت و تنها قصالد کمک و همکاری دارد .نشالان دادن این آگاهی و درک و صالمیمیت و احترام در تعامالت
و صالالالر وقت و تالش حتی بدون انگیزههای مالی در ایجاد این همکاری یک ضالالالرورت اسالالالت .پیشنیاز چنین رفتار و
ٔ
درباره نظام آموزشی بهطور کلی و مدرسه بهطور خای است.
گفتاری داشتن نگرش مربت و امیدوار
بزرگترین دسالتاورد طرح ما شالکسالتن دیوار مقاومت و باز شالدن راه ارتباط و گفتگو با مدرساله بود .مدرسالهها عموما فعالتر،
عالقهمندتر و جدیتر از منطقه با برنامهها برخورد میکنند و از حضور نیروها در مدرسه استقبال میکنند .مقاومت رایج
و پیشینی که ما نیز با آن مواجه بودیم ،بهتدریج رو به کاهش گذاشت.
 -۴یافتههای مرتبط با وضعیت مدرسهها:
ٔ
مجموعه مدارس ،برخی از مشکالتی را که مدرسه روزانه با آنها دستوپنجه نرم میکند ،به
حضور در مدرسه و ارتباط با
ما نمایاند .مهمترین مشکالتی که مشاهده کردیم را در سه گروه دستهبندی کردیم:
مشکالت تربیتی :مواجهه با انواع آسیبهای اخالقی و روانی دانشآموزان ناشی از معضل طالق و آشفتگی خانوادهها.
مشالالالکالت آموزشالالالی :مشالالالکالت حرفالهای معلمالان ،مشالالالکالت ارتبالاطی معلمالان و دانشآموزان ،کالاهش انگیزه و تمرکز
دانشآموزان و روشهای نامناسب ارزشیابی.
مشکالت اقتصادی :مشکالت ناشی از فقر مالی و فقر نیرو ،فقر فضای مناسب.
نیروهای مدرسه دلسوزترین اعضای نظام آموزشی هستند و با وجود مشکالت برای انجام رسالت مدرسه تالش میکنند.
علت اصالالرار بر درخواسالالت راهحلهای فوری و دانش کاربردی هم ،درگیری هر روزه و نیاز فوری ایشالالان برای حل همین
مشکالت است.
 -۵یافتههای مرتبط با دانشگاه:
مدت ساله سالال تالش برای برقراری ارتباط میان دانشالگاه و نظام آموزشالی ،عالوه بر کسالب شالناخت بهتر از مدرساله ،به ما
ٔ
درباره مدرسه نیز بهتر آشنا شویم .در این راستا یافتههای
کمک کرد با ساختار دانشگاه و طرز فکر و نگرش دانشگاهیان
ما عبارتند از:
استادان و دانشجویان به حضور در مدرسه و همکاری در اجرای برنامههای پیشنهادی عالقه دارند؛
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دانشکده با تیم تفاهمنامه همراه بود و برای کمک به پیشبرد برنامهها همکاری میکرد؛
استادان به استفاده از امکان ارتباط بهدستآمده برای پژوهش در مدرسه یا حضور دانشجویان در مدرسه و ساختار نظام
آموزشی عالقهمند بودند؛
دانش ٔ
الکده روانشالناسالی و علوم تربیتی دارای دانش پایه اسالت و این دانش میتواند به مدرساله و نظام آموزشالی یاری کند
ٔ
عرصه عمل پخته شود؛
هرچند این دانش پایه باید با حضور اساتید در
جریان امور اداری در دانشکده ،همانند منطقه کند است و این گویا ویژگی تمام نظامهای اداری است؛
انگیزه پیگیری در برخی همکاران ضالعیف اسالت ،در واقع آنها آمادگی برای همکاری در یک برنامه و یا بس ٔ
ٔ
الته مشالخص را
دارند اما چندان خود را درگیر امور برنامهریزی و پیگیری اجرا نمیکنند؛
وجود و حاکمیت نسالالبی پیشفردهای نادرسالالت مهمترین مانع اصالاللی تعامل از سالالوی دانشالالگاه اسالالت .برخی از این
پیشفردهای نادرست که ما با آنها مواجه بودیم ،در ادامه عنوان میشوند:
ما دارای توانایی ،تخصالص و برتری نسالبت به نیروهای آموزشوپرورش هسالتیم؛ آموزشوپرورش پر از اشالکال اسالت و این
ناشالالی از ناتوانی یا ناخواسالالتن نیروهای آموزشوپرورش اسالالت؛ مسالالائل آموزشوپرورش آسالالان و فاقد پیچیدگی اسالالت
(خواسالتن توانسالتن اسالت)؛ اکسالیر حیات و نجات نظام آموزشالی در دسالتان ماسالت؛ ما باید تعیین کنیم چه تصالمیمهایی
اجرا شوند و نیروهای آموزشوپرورش باید مجری این تصمیمها باشند.
عالوه بر نکالات مطرح شالالالده ،گروه مبالانی اجتمالاعی و فلسالالالفی آموزشوپرورش بالهعنوان مجری تفالاهمنالاماله برای برقراری
این تعامل با چالشهایی جدی روبهرو بود .الزم اسالت ابتدا اشالاره کنیم که گروه برای انجام این پروژه پیشقدم شالده بود
و در هر زمینهای که الزم بود همکاری میکرد .هر اقدامی برای تحقق برنامه الزم بود پیگیری میشالد و در تمام جلسالات
گفتگو بالا منطقاله نمالاینالدگالانی از گروه شالالالرکالت میکردنالد .همکالاری صالالالمیمالانالهای در تمالامی موقعیالتهالا در جریالان بود امالا
مشکالت زیر اثربخشی فعالیتها و پیگیریها را کاهش میداد:
ٔ
فلسفه تعلیموتربیت با نیازهای عینی منطقه فاصله داشت؛
دانش نظری
جایگاه تعریفشدهای برای این تخصص و دانشجویان این رشته در مدرسه وجود نداشت؛
دانشجویان مهارتهای پایه برای حضور در مدرسه و کالس درس را نداشتند؛
ماهیت نظری رشته با مطالبات فوری و عملیاتی کادر مدرسه همخوانی نداشت؛
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.
 -۶یافتههای مرتبط با شناخت نظام آموزشوپرورش:
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درباره نظام آموزشالی ،از دسالتاوردهای مهم این تجربه بود .اولین ٔ
ٔ
یافته ما در این راسالتا این بود
کسالب شالناختی دقیقتر
که مدرساله تحتفشالار اسالت و این فشالارها ناشالی از بدکنشالیهای نهادهای حکومتی و اجتماعی هسالتند .مرال مدرساله با
دانشآموزانی پرمشالکل و آسالیبدیده درگیر اسالت که از خانوادههایی از هم پاشالیده به مدرساله آمدهاند .با مشالکالتی چون
بیکالاری و اعتیالاد والالدین و ضالالالعف فرهنگی ،اخالقی جالامعاله درگیر اسالالالت کاله هماله باله دلیالل کمکالاری سالالالایر نهالادهالای
اجتماعی ،حکومتی ایجاد شدهاند.
دومین ٔ
یافته ما این بود که مدرساله فرودسالتانهترین جایگاه را در نظام آموزشی و وزارت آموزشوپرورش دارد .شاید بتوانیم
این جایگاه را با عبارت امدرساله زیر پای همه توصالیف کنیم .فشالارهای ناشالی از این جایگاه فرودسالتانه در سالاختار نظام
آموزشی عبارتند از:
ٔ
ٔ
عرصه تعلیموتربیت؛
بدنه بسیار طوالنی وزارتخانه و در نتیجه انقطاع از واقعیتها و مشکالت واقعی
تعدد مراجع باالدستی مدرسه و در نتیجه کررت بخشنامهها و دستورات و کررت گزارشدهیها؛
قطع امکان تعامل مدرسه با حوزههای ستادی و بهویژه با بخشهای وزارتی؛
ٔ
حوزه ستادی پشت مدرسه؛
پنهان شدن وزارتخانه و
درباره مدرسه بهجای وزارتخانه و ٔ
ٔ
بدنه اجرایی.
محاکمه و قضاوتهای ناعادالنه
جا دارد در اینجا به تمایزهایی که میان نظام آموزشی و مدرسه قائل هستیم ،اشاره کنیم:
ٔ
وظیفه نظام آموزشالالی خدماترسالالانی به
تمایز در نوع رسالالالت :رسالالالت مدرسالاله همان رسالالالت نظام آموزشالالی نیسالالت زیرا
وظیفه مدرسه ٔ
ٔ
ارائه خدمات آموزشی و تربیتی به دانشآموز است؛
مدرسه و
تمالایز در معیالارهالای ارزیالابی :نظالام آموزشالالالی را میتوان بالا محصالالالول آن ارزیالابی کرد امالا ارزیالابی مالدرسالالاله بالایالد فرآینالدمحور
باشد؛
تمالایز در امکالان ارزیالابی و نظالارت بر عملکرد :هنگالام ارزیالابی از هر عملکردی بالایالد ببنیم کالدام مرجع پالاسالالالخگو اسالالالت:
مدرسه یا وزارتخانه؛
ٔ
ٔ
مجموعه اولویتهای مسالالالوالن لزوما بر هم منطبق نیس التند
مجموعه مشالالکالت مدرسالاله و
تمایز در برنامهها و اولویتها:
بنابراین باید میان این دو مجموعه تمایز قائل شویم و نسبت میان آنها را بشناسیم.
نتیجهگیری و پیشنهاد:
ما راه را درسالالالت رفتهایم .هر چند که این تنها راهحل نیسالالالت .اما فکر میکنیم که بهترین راهحل باشالالالد .با این حال راه
برای انتخاب هر رویکرد دیگری بسته نخواهد بود.
برای ایجاد ارتباط باید واقعبین ،صالالمیمی و منصالالف باشالالیم .باز شالالدن راه و کاهش مقاومت دسالالتاورد بزرگی محسالالوب
میشود.
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باله دلیالل عمر کوتالاه مالدیریالتهالا در آموزشوپرورش ،دانشال الگالاه بالایالد سال الکالانالدار این ارتبالاط بالاشالالالد .حتی داشالالالتن اتالاق نیز
متضمن تداوم حضور و نهادینهشدن ارتباط نیست.
مدرسه باید در اولویت قرار گیرد .اما نه یک مدرسه .اولویت با برنامههایی است که محدود باشند و تعداد بیشتری مدرسه
را در بر گیرند.
ٔ
دوره ابتدایی فرصتهای طالیی و آماده برای فعالیت است.
در طراحی برنامههای همکاری باید این ویژگیها لحاظ شالود :موردی ،یکباره ،بدون نیاز به صالر مدت طوالنی و بدون
تداوم و بدون نیاز به اقدامی جدی از سوی عوامل منطقه.
آموزشهای کوتاهمدت در قالب همایش و کارگاه آموزشی روشهای مؤثری هستند.
تشالالالکیالل شالالالورای مداوم همکالاری متشال الکالل از نمالاینالدگان دانشال الکالده و مدیر و معالاونین اداره ،بهعنوان محملی قانونی و
ساختاری برای این نوع همکاریها گامی بسیار مهم و مؤثر خواهد بود.
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بازخوانی تجربه اصالحات متمرکز در کشورهای در حال توسعه :چالشها و راههای برونرفت
مرضیه عالی1
چکیده:
برنامههای اصالالحگرایانه متمرکز در نظامهای آموزشالی جهان دارای سالابقهای از چند دهه تا یک سالده دارد این در حالی
الالحگران توسالط اشالخای و بهصالورت پراکنده در حال انجام بوده اسالت .مهمترین
اسالت که تا قبل از آن حرکتهای اص
ع

چالشالالی که در مسالالیر اصالالالحات آموزشالالی در کشالالورهای درحالتوسالالعه گزارششالالده اسالالت موانعی اسالالت که سالالر راه

اصالالالحطلبان فردی و کنشالالگران و گروههای مختلف فکری و اعتقادی موسالالوم به گروههای تحولخواه ایجادشالالده که
بهعنوان موج سالالوم اصالالالحات آموزشالالی ایران پس از کنشهای فردی و دولتی اسالالت در نظر گرفتهشالالده اسالالت .در این
پژوهش اسالالالتنالاد مربوط باله گزارش برنالامالههالای اصالالالالحی کشالالالورهالای درحالالتوسال العاله همچون مکزیالک ،فیلیپین ،چین
پالاکسال التالان و کلمبیالا مورد تحلیالل قرار گرفالت و نتالایج تحلیالل نشالالالان داد مهمترین چالالشهالای مشالالالترک انجالام برنالامالههالای
اصالالالحی متمرکز در کشالالورهای درحالتوسالالعه عبارتاند از :تعلیق مفاهیم مربوط به کشالالورهای درحالتوسالالعه در علوم
انسالانی ،گژدیسالههای حاصالل از کسالب شالاخصهای جهانی ،اطالعات نظری زیاد اطالعات تجربی کم ،ضالعف سالیسالتم
کنترل و شالبکهسازی قدرتها و بازتولید طبقه متوسط و غیر کارآفرین در کشورهای درحالتوسعه .در همین راستا اغلب
گزارش گران راههای برونرفتی را برای وضالالعیت نظام آموزشالالی کشالالورشالالان ارائه نمودهاند که اسالالتقالل مدرسالاله نقش
محوری در آن دارد این راههالای برونرفالت از چالالشهالا عبالارتانالد از :توجاله باله آموزشوپرورش کوپنی و تالأمین هزینالههالای
مالدارس از طریق یالارانالههالایی کاله دولالت در اختیالار والالدین بالهصالالالورت کوپن قرار میدهالد .توجاله باله گروههالای فعالال معلمالان.
تشالکیل گروههایی متشالکل از والدین جهت پیگیری وضالعیت آموزشالی و برنامهدرسالی و همراهی در فرایندهای کالس و
وظایف مدرسه است.
وانگان کلیدی :کشورهای درحالتوسعه ،اصالحات متمرکز ،راههای برونرفت
بیان مسئله
برنامههای اصالالالحگرایانه متمرکز در نظامهای آموزشالالی جهان دارای سالالابقهای حدود چند دهه تا یک سالالده دارد این در
الالحگران توسالالط اشالالخای و بهصالالورت پراکنده در حال انجام بوده اسالالت.
حالی اسالالت که تا قبل از آن حرکتهای اصال
ع

بالهعنوانمرالال در ایران نیز در ابتالدای شال الکاللگیری نهالاد مالدرن آموزشالالالی ایران تالا قوام یالافتن آن در دهالههالای  ۴۰هجری
شالمسالی با تالش های کنشالگران فردی همچون رشالدیه ،امیر کبیر و غیره صالورت گرفته اسالت و پسازآن نهاد رسالمی و به
عبارتی دولت عهدهدار سالالالاماندهی به فرایندهای تربیتی شالالالد و اصالالالالحات مختلف تربیتی در دورههای زمانی در کل
سالیسالتم آموزشوپرورش و توسالط دولت مرکزی بهصالورت متمرکز برنامهریزی و اجرایی شالد .تداوم برنامههای اصالالحی در
ت ییرات مختلف سیستم آموزشی در دهه  ۸۰نمونهای از آن است.
اگرچه در ایران این برنامههای اصالالالحی توانسالالته تحوالت مربتی را در گسالالترش و توسالالعه کمی آموزشوپرورش ایجاد
نمالایالد .امالا در خصالالالوی گسالالالترش کیفی همچنالان نگرانیهالایی وجود دارد .این نگرانیهالا نالهتنهالا در اجرای برنالامالههالای
 1عضو هیالت علمی دانشگاه تهرانm.aali@ut.ac.ir ،
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توسالعه و سالند تحول در ایران وجود دارد ،بلکه در گزارشهای سالایر کشالورهایی که تجارب مشالترکی دارند نیز به چشالم
میخورد.
سالایر کشالورهای موسالوم به درحالتوسالعه نیز سالالهای زیادی اسالت سالعی در اصالالحات نهادی در آموزشوپرورش دارند.
کشالالورهایی همچون مکزیک و فیلیپین و چین پاکسالالتان کلمبیا در گزارشهای خود به شالالرح و بازنگری این اصالالالحات
پرداختهاند .اما در خالل این گزارشها سالخن از نوعی ناکامی در اصالالحات نهادی و متمرکز به چشالم میخورد .ناکامی
و ناامیدی در اصالالحات متمرکز نهادی در تحول آموزشوپرورش ،بهطوریکه برنامههای اصالالحی و نهادی متمرکز حتی
مانع از موفقیت کنشهای اصالحی فردی شده است.
آنچه در گزارشهای ارائهشالالالده از این نوع از تجربیات بهصالالالورت مشالالالترک به چشالالالم میخورد این اسالالالت که تمامی این
کشالالورها تجربه اصالالالحات و برنامههای تحولی از باال به پایین در درون نهاد آموزشوپرورش دارند .و چالشهای آن را در
گزارشهایشان روایت و گاه راههای برونرفتی از آنها ارائه کردهاند.
مهمترین چالشالالالی که در مسالالالیر اصالالالالحات آموزشالالالی در این کشالالالورها گزارششالالالده اسالالالت موانعی اسالالالت که سالالالر راه
اصالالالحطلبان فردی و کنشالالگران و گروههای مختلف فکری و اعتقادی موسالالوم به گروههای تحولخواه اسالالت که در این
مقاله بهعنوان موج سالالوم اصالالالحات آموزشالالی ایران در نظر گرفتهشالالده اسالالت .این موج شالالامل تالشهایی اسالالت که در
سالالالالالهالای اخیر برای اسالالالتقالل بیشالالالتر مالدارس جهالت فعالالیالت گروههالای تحولخواه ،رویکردهالای مختلف دینی و
رویکردهای مختلف تربیتی صالالورت گرفته اسالالت و تقاضالالای اسالالتقالل بیشالالتر فکری و عملی را از نظام رسالالمی و متمرکز
آموزشالی دارد .این موضالوع حدود اسالتقالل مدارس در موضالوعات مختلف اعم از تدوین سالیاسالتها و روشهای تربیتی،
اتخاذ رویکردهای نوین و حتی تأمین هزینههای مدرساله را بهطور ضالمنی تبدیل به مسالالله نموده .مسالاللهای که نظر ورزی
در آن میتواند نقش مدارس را در عرصههای مختلف تربیتی به چالشی جدی بکشاند.
بهعنوانمرال در همین زمینه اسالالالکات )۲۰۱۸( 1در گزارشالالالی از تحوالت نهاد آموزشوپرورش بیان میکند مشالالالخصالالاله
اصلی این برنامهها این است که از باال به پایین و توسط دولتها برای نظام آموزشوپرورش طراحیشده است و عموما با
درک اجتماعی و فشالارهای اجتماعی تومم نبوده و نوعی درک بیرونی بر این برنامهها و اسالناد غلبه داشالته اسالت .یکی از
مهم ترین انواع تحوالت واگالذاری مسالالالالولیالت و توانمنالدسالالالازی مالدارس در جهالت مالدیریالت بهیناله منالابع و تطالابق بهیناله بالا
اجتمالاع و محیط پیرامون اسالالالت .اینگوناله نالهتنهالا ارتبالاط معلمالان بالا مالدرسالالاله و درک انتظالارات جالامعاله و والالدین از آنهالا
مشالالالخصتر میشالالالود بلکاله مشالالالوقهای محلی و پتالانسال الیاللهای موجود نیز به کمالک مدارس میآینالد و وظیفاله نظالارتی و
کنترلی مدارس را تسهیل میکنند و حتی میتوانند به کمک کالس درس بیایند.
درنهایت مسالالله آن اسالت که انجام اصالالحات آموزشالی توسالط کنشالگران فردی و گروههای غیررسالمی یکی از مهمترین
راههای برونرفت از تنگناهای اصالالحات متمرکز و نهادی اسالت و با توجه به اینکه همواره تربیت در کنار توجه به مسالائل
روز و تطبیق با آن نیازمند حفظ ارزشهای اجتماعی و گاه سالالنتی اسالالت بایسالالتههای برونرفت از تنگناها و چالشهای

1 - Scott
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اصالالالحات متمرکز در کشالالورهای درحالتوسالالعه و پویایی مدارس و کنشالالگران کدماند .کشالالورهای درحالتوسالالعه ازآنرو
پیش رو دارند.
انتخابشدهاند که تجارب مشترکی در تعامل با توسعه جهانی و چالشهای ع
روششناسی
این مقاله با رویکردی تطبیقی تحلیلی سالالالعی بر آن دارد تا تجربه کشالالالورهای درحالتوسالالالعه را در اجرای اصالالالالحات در
آموزشوپرورش مورد بازخوانی قرار دارد .بر این اسالاس کشالورهایی که نهتنها ز منظر توسالعهیافتگی از منظر بانک جهانی
کشالور درحالتوسالعه تعریفشالدهاند بلکه کشالورهایی موردمطالعه قرار گرفتند که تجربه اصالالحات از نوع متمرکز و دولتی
یا حکومتی را داشالته و پس از طی مهرومومها گزارشهایی را از اجرای برنامهها انتشالار دادهاند از بین کشالورهای مختلف
کشالالور مکزیک ،فیلیپین و...بر اسالالاس گزارشهای انتشالالاریافته موردمطالعه قرار گرفت و پس از اسالالتخراج چالشها و
فرصتهای اصالحات متمرکز در این کشورها تجارب آنها مورد اندیشه ورزی قرار گرفت.
پیشینه پژوهش
از منظر جهانی در دهههای  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰رویکرد جدیدی به اقتصالاد ،سالیاسالت و فرهنس شالکل گرفت که در طی آن
نقش دولالت هالا در ایجالاد خالدمالات آموزشالالالی در کشالالالورهالا موردتردیالد قرار گرفالت .در این ت ییر نگرش نقش دولالتهالا در
اصالالحات آموزشالی نهتنها موردتردید قرار گرفت بلکه از راهحل به مسالالله تبدیل شالد .1این تحوالت در اغلب کشالورهای
جهالان دگرگونیهالایی را در نظالام آموزشالالالی ایجالاد کرد .کاله تمرکز آن بر کالاهش نقش دولالتهالا بود .این حرکالت نقطاله مقالابالل
حرکتی بود که در  ۱۹۵۷باعث ایجاد موجی برای درخواسالت اصالالحات از سالوی دولتها برای تمرکز بیشالتر بر نظامهای
آموزشالالالی بود .و تقاضالالالای اصالالاللی آن بر کاهش بوروکراسالالالی و تالش برای برچیدن آموزش متمرکز ،ایجاد اسالالالتقالل در
نهادهای آموزشالالی و شالالعارهایی چون مدرسالالهمحوری بود .اگرچه این حرکت در همه کشالالورها به یکشالالکل رد نداد در
برخی کشالورها مانند انگلسالتان شالاهد جنبشهایی در مخالفت با تمرکززدایی هسالتیم .)۱۹۹۵(McLean, .در این میان
شالالاید بتوان دو دسالالته از کشالالورها را از هم متمایز نمود .کشالالورهای تابع مدل راین( )Rhineو مدل انگلو آمریکایی .مدل
رین در کشالورهایی همچون آلمان و فرانساله و هلند رایج اسالت که در آن امور آموزشالی و تربیتی به عهده دولتها اسالت و
مالدل انگلو امریکالایی مالدلی اسالالالالت کاله بر بالازار آزاد متکی اسالالالالت و نقش دولالت در امور آموزشالالالی و تربیتی کمرنالس
اسالالت(سالالنت .)۱۹۹۸برخی کشالالورها مانند هلند در دهه  ۱۹۸۰و هنگامه بحرانهای اقتصالالادی دولتی از مدل راین به
مدل آنگلو امریکایی ت ییر جهت دادند و بهسالوی خصالوصالیسالازی بیشالتر نظامهای آموزشالی و تربیتی پیش رفتند .آنچه
در مدل انگلو امریکایی مورد تمرکز اسالالت .مفهوم اسالالتقالل اسالالت .اگرچه این مفهوم تاکنون از وجوه مختلف موردبحث
اندیشالمندان بوده اسالت .و در سالیر اندیشالههای تربیتی این مفهوم تاکنون توسالط افرادی چون ...مطرحشالده اسالت و در
زمینههای مختلفی چون اسالتقالل دانشآموز اسالتقالل مدرساله و گاه بهصالورت هد تربیتی ،تربیت اسالتقالل اخالقی از
سالالالوی صالالالاحالبنظران مطرحشالالالده اسالالالت .در اغلالب کشالالالورهالای درحالالتوسال العاله کاله از مالدل راین تبعیالت میکننالد و بر
آموزشوپرورش دولتی تأکیددارند عموما اسالالالنادی ملی و متمرکز به رهبری نظام آموزشالالالی در ابعاد مختلف میپردازند.
این امر که عموما منجر به ایجاد تجربههای متنوعی در بهکارگیری این اسالالالناد شالالالده اسالالالت در گزارشهای مختلفی از
1 - government is the problem and not the solution
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سالوی صالاحبنظران این حوزه توصالیف و عموما موردنقد و ارزیابی قرارگرفته اسالت.تبیین چالشهای نظامهای آموزشالی و
نقد رویههای متمرکز در کشالورها دارای سالابقه طوالنی اسالت بهطوریکه باعث شالکلگیری برنامههای مختلف اصالالحی
در سطن عمل و بازنگری در مبانی تربیت در سطن نظر شده است بهعنوانمرال نهضت بازگشت به پایهها در دهه ۱۹۹۰
ازجمله توجه به این اصالالالالحگری در مبانی اسالالالت .ازجمله این کشالالالورها میتوان به فیلیپین ،اندونزی ،چین و مکزیک
اشالالاره نمود .این نوشالالتار برمبنای تحلیل اصالالالحات و راههای برونرفت از ان در نظامهای آموزشالالی مذکور به خوانش
روایتها پرداخته و برمبنای فرا تحلیل انجامشده به جمعبندی و نقل آن میپردازد.
الف)چالشهای اصالحات در کشورهای درحالتوسعه
عدم امکان تطبیق با نیازهای تربیتی در تحول از حیطه شناختی به حیطه اجتماعی
یکی از مهمترین نقدها از سالوی صالاحبنظران تربیتی این اسالت که فضالای سالیاسالی اقتصالادی جدید نیازهای تربیتی را از
حیطه شالالناختی به حیطه اجتماعی ت ییر داده اگرچه واقعیتی گریزناپذیر اسالالت اما موردنقد طرفداران این جنبش بوده
و کمرنس شالالدن نقش نظامهای دولتی در تدوین اهدا و سالالیاسالالتهای تربیتی را یکی از مهمترین عوامل ایجادکننده
آن در نظر گرفتهاند .جنبه دیگری از این مسالله آن است که استقالل مدرسه اهرمهای نظارت بیرونی را کاهش میدهد.
این نظارت میتواند توسط دولتها صورت گیرد .اما این شیوه نظارتی خود میتواند باعث نتیجه گرایی در نظام تربیتی
و بحران هالای بوروکراسالالالی شالالالود و مسالالالائالل معتنالاباله آن دامن فراینالدهالای تربیتی را بگیرد .در اداماله این فراینالد ارزیالابی
مسالاللهای که مطرح میشالود این اسالت که شالاخصهای ارزیابی را چه کسالی تعیین میکند .در بهترین حالت مشالتریان
عامل اصلی تعیینکننده شاخصهای ارزیابی خواهند بود و این خود در تناقض با استقالل مدرسه قرار میگیرد.
تعلیق مفاهیم مربوط به کشورهای درحالتوسعه در علوم انسانی
از زمانی که مفهومپردازی مسالائل اجتماعی توسالط صالاحبنظران جامعهشالناسالی همچون دورکیم ،وبر ،باسالیل برنشالتاین
و بوردیو و حتی قبل از آن توسالط اچر و هالوا انجام شالد زمینه برای اینکه مشالاهدات عملی و نظری که سالعی بر تفسالیر
واقعیت بدون ارجاع به آن را فراهم کرد .این جریان قوت گرفت .این باعث شد فرهنس  context- freeمطرحشده امکان
کنترلهای بیرونی و فهمهای بیرونی در سالالطن وسالالیع و دانشالالگاهی فراهم شالالود .شالالکسالالتهای مداوم اصالالالحات در
کشالورهای درحالتوسالعه منجر به کاهش اعتماد به نظریهها و تکیهبر آنها شالده اسالت .اگرچه این کشالورها در میانه راه
هسالالالتند و نمیتوانند این نظریهها را کنار بگذارند اما میتوان به راههایی برای بازنمایی بهتر و نزدیک شالالالدن بیشالالالتر به
درک واقعیتهای اجتماعی خود بپردازند.
کژدیسههای حاصل از کسب شاخصهای جهانی
بهعنوانمرال کسالب شالاخصهای  OECD1که عموما در راسالتای تحول در نهادها آموزشالی کشالورهای درحالتوسالعه در
نظر گرفتاله میشالالالود خود منجر بالهنوعی کژدیسالالاله در نهالادهالا شالالالده اسالالالت .بنالا باله گزارشهالایی محققالان در کشالالالورهالای
درحالتوسالالعه شالالاخصها نمیتواند درک اجتماعی صالالحیحی را ایجاد کند و یا درکی متراد با کشالالورهای صالالادرکننده
ندارد و باعث میشالود فرمتی صالوری یافته و نهتنها موجبات اصالالح را ایجاد نکند بلکه کج کارکردهایی را نیز ایجاد کند.
1 - rganisation for Economic Co- operation and Development
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برای پر کردن این خأل الزم اسالت به فرایند پژوهش نگاهی دوباره شالود و در دو حالت ترجمه ایدهها به عمل و پژوهش در
عمل پرداخته شود.
تضمین دستگاهها در جمعآوری اطالعات نظری زیاد اطالعات تجربی کم
این در حالی اسالت که عموما نهادهای آموزشالی فعلی در کشالورهای درحالتوسالعه از پژوهشها اسالتقبال نمیکنند زیرا
آنها بر این باورند که یافتههای پژوهشها میتواند اقتدار و برنامههای آنها را تضالالعیف کند و این منجر به آن میشالالود
که شکا میان تحقیقات و نظریات بیشتر شود( .اطالعات تجربی کم و اطالعات نظری زیاد)
ٔ
زمینه تجارب تربیتی تحقق پیدا نمیکند کسالانی که به نقد و نظر میپردازند
در این شالرایط و در موقعیتی که پژوهش در
یا کسالالانی هسالالتند که از فضالالای خارج از فضالالای عمل و بیگانه با شالالرایط آن به ارائه نظر میپردازند و یا کسالالانی نقدها را
مطرح میکنند که در دل نظام آموزشوپرورش هسالتند و بیشالتر محافظهکارانه و در راسالتای حفظ آن صالحبت میکنند و
نقدهای جدی هم اگر بشود علنی نمیشود .درواقع ممانعت از نقد نوعی تضمین از سیستم به همراه میآورد.
در مقالابالل در چنین شالالالرایطی دولالتهالا از پژوهشهالای نظری کاله عمومالا باله جمعآوری و ارائاله نظریالات خالارج از کشالالالور
میپردازند نهتنها بها داده میشالود بلکه تشالویق هم میشالود .این در حالی اسالت که این نظریهها نمیتوانند بسالتر را برای
تحوالت نیز اما ده کنند.
ضعف سیستم کنترل و شبکهسازی قدرتها
ضالعف سالیسالتم کنترل یکی دیگر از عواملی است که باید بدان پرداخت .هنگامی فضای رقابت ایجاد میشود نیز بهجای
اینکه نوعی نظم جدید ایجاد کند منجر به مسالائل اخالقی اجتماعی میشالود .مؤسالسالاتی که میخواهند مسالتقل عمل
کنند بهسالرعت شالکسالت میخوردند .بهعنوانمرال مکزیک بعد از انقالب  ۱۹۱۰سالیسالتم آموزشالیاش بر کنترل متمرکز
اسالت .و هرگز نتوانسالته گروههای رقیب را درگیر کند .درواقع یک گروه فکری خای بهصالورت هژمونیک نظام آموزشالی را
در دسالت گرفته اسالت و با ایده همبسالتگی اجتماعی بهجای همبسالتگی ارگانیک سالعی در شالکلدهی به فعالیتها دارند.
درحالی که در کشالالالورهایی همچون انگلسالالالتان ،آلمان و فرانسالالاله که سالالالرمایهداری در تاریب و فرهنس آنها ریشالالاله دارد
گروههای رقیب خود به تعدیل میرسند و همدیگر را تعدیل میکنند.
در کشالورهای درحالتوسالعه عموما جریانهای تحولخواه قربانی میشالوند و صالرفا گروههایی بقا مییابند که به سالازش
با نظام حاکم بپردازند .عموما نیروها از طریق شالبکهسالازی قدرتها و نه شالایسالتگی تأمین میشالوند .این در حالی اسالت
که در کشورهای توسعهیافته مقررات دقیقی برای ارتقا وجود دارد.
بازتولید طبقه متوسط و غیر کارآفرین در کشورهای درحالتوسعه
در این اسالناد عموما طبقه متوسالط جامعه مالک قرارگرفته و صالرفا سالعی در پاسالخگویی به نیاز این طبقه اجتماعی محور
تحوالت بوده اسالالالت .زیرا این طبقه در طی تحوالت تاریخی بهعنوان مهمترین بخش جامعه در دفاع از منافع حکومتها
بوده و این نکتهای اسالت که نظامهای آموزشالی کشالورهای درحالتوسالعه را از کشالورهای اروپایی و به تعبیری کشالورهای
آنگلوساکسون که این طبقه را نداشته یا این طبقه نقش اصلی در بازتولید حکومت ندارند را متفاوت میسازد.
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یافتهها و نتایج (راههای برونرفت)
در کشالورهای درحالتوسالعه آموزشوپرورش عامل انسالجام اجتماعی اسالت و اولویت در این نظامها نظم اجتماعی اسالت
و ازاینرو ت ییر امری خوشالایند نیسالت و بسالترهای الزم برای تحول و ت ییر فراهم نیسالت و بهنوعی بازتولید اجتماعی رد
میدهد .بهعنوانمرال برنامه جدید مکزیک در جهت برونرفت از این معضالل آموزشوپرورش ایالتی بهجای ملی اسالت.
آموزش روستایی بهجای سوادآموزی(حرکت از جامعه ایالتی به جامعه شهری از طریق آموزشوپرورش)
همچنین بازنگری در اهدا و برنامههای آموزشی که منجر به بازتولید طبقه متوسط غیر کارآفرین شده است را میتوان
بهعنوان یکی از مهمترین راههای برونرفت از این معضالالل دانسالالت و زیرا بازتولید این طبقه فضالالا را برای خلق ایدههای
جدید تنس نموده و منجر به مهاجرت کارآفرینان و شکست آموزشوپرورش در توسعه اقتصادی این کشورها شده است.
توجاله باله آموزشوپرورش کوپنی و تالأمین هزینالههالای مالدارس از طریق یالارانالههالایی کاله دولالت در اختیالار والالدین بالهصالالالورت
کوپن قرار میدهد و بر اسالالالاس آن مدارس با ثبالتنام فرزندان میتوانند هزینههای کالن مدرسالالاله را تأمین کنند .و حتی
تأمین اضالافهکار معلمان از مؤسالسالات حمایتیای صالورت میگیرد که مسالالولیت کیفیتبخشالی به کار معلمان را دارند و
تأمین این بخش از هزینهبر اساس ساعات کاری و به عهده اداره مرکزی نیست.
توجه به گروه های فعال معلمان و ایجاد بسترهایی برای مشارکت حداکرری و ایجاد رقابت سالم مستلزم رعایت سه اصل
ضروری است  -۱صالحیت -۲استقالل -۳مشروعیت
اما در اغلب کشالورهای درحالتوسالعه این عاملها با چالش مواجه اسالت .به دلیل منابع محدود .مداخالت مکرر سالیاسالی
در سالالیسالالتم نظارتی و دشالالواری در جذب کارکنان شالالایسالالته بهطوریکه عموما حتی توسالالعه و تنوع مدارس خصالالوصالالی
همواره به معنای کاهش بار اقتصادی دولتهاست و به معنای مشارکت مردم در فرایندهای تربیتی نیست.
درنهایت به نظر میرسالالد برای رهایی از بسالالیاری مشالالکالت الزم اسالالت در کشالالورهای درحالتوسالالعه که جمعیت زیادی
عموما زیرخط فقر قرار میگیرند ،دولتها مسالالولیت تأمین هزینه اقشالار کمدرآمد را به عهده گیرند و یا برنامه مشالخصالی
برای تأمین آن داشته باشند .اگرچه حل این معضل با پذیرش مقداری تمرکز در سیستم آموزشی مواجه است اما اعمال
قوانین اداری و تمرکز سالالازمانی نیز صالالرفا با شالالرایطی قابلاغماد اسالالت ازجمله این شالالرایط میتوان به سالالاختارهای
زیرینی اشالالالاره کرد کاله حالدود فعالالیالتهالای مالدارس در طی آن روشالالالن و توسالالالط مراکزی خالارج از نظالامهالای دولتی مورد
هدایت و نظارت قرار گیرند .بهعنوانمرال در کشالالورهای موردمطالعه دیده شالالد که در السالالالوادور گروههایی متشالالکل از
والدین به ثبتنام دانشآموزان پیگیری برنامهدرسالی و فرایندهای کالس مشالارکت میکنند و اینگونه مدرساله را در انجام
وظایفش همراهی میکنند.
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تعیین فلسفه ضمنی معلم در نظام آموزشی ایران
زهرا باطنی1
چکیده
هد اصالالاللی این پژوهش تعیین فلسال الفاله ضالالالمنی تعلیموتربیالت معلم در آموزشوپرورش ایران اسالالالت .برای نیالل به این
مقصالود از روش فراتحلیل کیفی بهره گرفته شالده اسالت .به این منظور متون و اسالناد آموزشوپرورش ،کتابها ،مقاالت
پژوهشالی و سالایتهای آموزشالی مورد جسالتجو قرارگرفته اسالت .یافتههای این پژوهش حاکی از آن اسالت که نظام آموزشالی
ما در زمینه جایگاه فلس ٔ
الفه معلم دارای کاسالتیهای فراوانی اسالت .این خالا از نظام تربیت معلم و اسالناد تحولی گرفته تا
الفه ردیابی شالده در نظرات معلمین یا همان فلس ٔ
تدریس کالسالی را شالامل میشالود .همچنین فلس ٔ
الفه ضالمنی معلم گرایش
به رویکرد سالالالازهگرایی و پراگماتیسالالالم را نشالالالان میدهد .در حالی که فلسالال ٔ
الفه مورد نظر در سالالالند تحول بنیادین رویکرد
واقعگرایی سالازهگرایانه اسالت 2و اگر به تبع از آن فلس ٔ
الفه تجویزی معلم را نیز همین رویکرد در نظر بگیریم ،بنابراین میان
ٔ
فلسفه تجویزی و ضمنی معلم در نظام آموزشی ما همخوانی وجود ندارد .البته این تناقض قابلچشم پوشی نیست .زیرا
وجود فاصالله میان فلسالفه ضالمنی معلم با فلس ٔ
الفه تعیین شالده در اسالناد باالدسالتی نظام تربیتی اشالکاالت و آسالیبهای
ٔ
پیکره هر جامعه ای را به وجود میآورد که باید از آن پرهیز کرد و تا جایی که امکان دارد این شالالکا را به
جدی به
درسالتی پر کرد .با این حال هنوز این نکته تأمل برانگیز وجود دارد که اغلب معلمان ما فلس ٔ
الفه مدونی برای تدریس خود
ندارند و نظرات آنها تنها در سطن درونی و اعتقادی است.
ٔ
فلسفه تعلیموتربیت ،فلسفه ضمنی معلم ،فلسفه تجویزی معلم ،نظام آموزشی.
وانگان کلیدی:
مقدمه
در تمام کشالالورهای جهان هر زمان که متصالالدیان تعلیموتربیت عملکرد آموزشالالی کشالالورشالالان را مطلوب ندانند ،در پی
اصالالح آن برمی آیند .برای اصالالح نظام آموزشالی در هر کشالوری و رفع معایب و کاسالتیهای آن نیاز اسالت که ماهیت
نظام به درسالتی مورد بررسالی قرار گرفته و مشالخص گردد که تا چه اندازه با نظام مطلوب م ایر اسالت .هم چنین برای
بررسالالی ماهیت نظام تربیتی باید ارکان آن از برنامهدرسالالی و محتوا تا معلم و دانشآموز مورد مداقه قرار گیرد .فلسال ٔ
الفه
تعلیموتربیت نیز یکی از این عوامل است که جایگاه رهبری تربیتی و هدایت آن را به عهده دارد.
برای تعیین فلسالالفه تربیتی میتوان آن را از دو جهت بررسالالی کرد .نخسالالت فلسال ٔ
الفه تجویزی اسالالت که توسالالط دسالالت
اندرکاران و سالیاسالتگذاران آموزشالی در سالطن کالن برای نظام آموزشالی در هر کشالوری تعیین میگردد و دیگری فلسالفه
ضالمنی اسالت که توسالط کارگزاران در سالطن خرد به کار گرفته شالده و به طور عملی بر نهاد آموزش تأثیر میگذارد .این
فلسالالفه برای هر نهاد تربیتی وجود دارد و فلسالالفه ضالالمنی معلم یکی از مؤثرترین آنهاسالالت .زیرا معلم به علت تماس
مسالتقیم و رو در رو با دانشآموز نقشالی بسالیار اسالاسالی را ایفا میکند .اوسالت که هد تربیتی مورد قبول خود را با هر
روشالی که به آن اعتقاد دارد ،آموزش میدهد .او اسالت که میتواند هربخش از محتوای برنامهدرسالی تعیین شالده را که
 1دانشجوی دکتری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهرانzahra_bateni42@ut.ac.ir ،
 - 2بنیان گذاران سند تحول اذعان دارند از دیدگاه واقع گرای سازه گریانه تأثیر پذیرفتهاند (صادق زاده و همکاران)1390،
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مناسالالب میداند به هر نحوی که مطلوب نظرش اسالالت به دانشآموزانش تدریس کرده و در نهایت اوسالالت که میتواند
ٔ
فلسفه مورد نظر خویش را در تربیت و آموزش دانشآموزانش به کرسی بنشاند.
بنابراین یکی از گامهای اسالاسالی برای تعیین فلس ٔ
الفه ضالمنی آموزشوپرورش ایران ،تعیین فلسالفه ضالمنی معلم اسالت .به
همین منظور در این نوشالالتار به بررسالالی پژوهشهای انجام شالالده در این راسالالتا پرداخته شالالده اسالالت .مؤلفههایی برای
تعیین فلسال ٔ
الفه تعلیموتربیت در نظر گرفته و مورد واکاوی قرار گرفتند که عبارتند از :نگرش معلم به نسالالبت به ماهیت
انسالالالان (دانشآموز) و ٔ
نحوه تعامل مربی و متربی ،نگرش معلم نسالالالبت به واقعیت و ماهیت دانش ،ارزشها ،اهدا
تعلیموتربیت ،روش تدریس)فلسالالفه تدریس( ،و در نهایت نگرش معلم به فرایند یاددهی – یادگیری .از آنجا که شالالکا
میان فلسالفه ضالمنی معلم با فلس ٔ
الفه تجویزی که توسالط سالیاسالتگذاران آموزشالی در سالطن کالن برای نظام آموزشالی در هر
کشالالوری تعیین میگردد ،میتواند تهدیدی خطیر برای نظام تعلیموتربیتی هر جامعهای به شالالمار آید ،بر این اسالالاس
الفه معلم در نظام آموزشالالی کشالالور ،به تعیین فلسال ٔ
پژوهش حاضالالر در پی آن اسالالت که با توجه به اهمیت جایگاه فلسال ٔ
الفه
ضالالالمنی معلم در نظالام آموزشوپرورش ایران بالا تکیاله بر اسال النالاد آموزشوپرورش 1و پژوهشهالای انجالام شالالالده حول این
ٔ
نقطه مطلوب
موضالوع بپردازد تا بتوان با تعیین و شالفا سالازی وضالع موجود گامی در جهت اصالالح برای رسالیدن به
برداشت.
ٔ
فلسفه معلم در آموزشوپرورش ایران
جایگاه
با توجه به نقش اسالاسالی فلسالفه معلم در نظام آموزش ،تبیین این نقش توسالط سالیاسالتگذاران و برنامهریزان تربیتی در
اسالناد باالدسالتی از محوریت خاصالی برخوردار اسالت .برای تعیین این جایگاه ابتدا به نقش معلم در جایگاه تعلیموتربیت
پرداخته و در عین حال به جستجوی فلسفه معلمی در میان وظایف معین شده برای وی خواهیم بود.
ٔ
اهمیت نقش معلم و فلسفه او در تعلیموتربیت
از آنجا که معلمان اساسی ترین عنصر نظام تعلیموتربیت هستند .نقش و جایگاه آنان در فرایند تعلیموتربیت بسیار حائز
اهمیت اسالت تا جایی که مهرمحمدی معتقد اسالت :امعلم ،کارایی و کفایت اؤ ،
آینه تمام نمای کفایت و کارایی هر نظام
آموزشوپرورش اسالت (رئو  ،۱۳۷۹ ،به نقل از یاری دهنوی .)۱۳۹۲،از میان عناصالر تعلیموتربیت ،این معلم اسالت که
در ارتباط نزدیک با دانشآموز قرار دارد و میتواند یادگیری او را تسالالهیل کند و یا نقش یاری دهنده او را بر عهده بگیرد.
آدلر نقش معلم را همچون کشالالاورزی در زراعت و پزشالالکی در طبابت میداند .وی معتقد اسالالت همان طور که کشالالاورز
بذرهای کشالاورزی خود را تولید نمیکند ،بلکه تنها به رشالد آنها کمک میکند یا پزشالک سالالمتی را تولید نمیکند بلکه
کمک میکند تا فرد دوباره سالمتی بدن خود را به دست بیاورد ،معلم نیز دانش را در ذهن تولید نمیکند بلکه به شاگرد
کمالک میکنالد تا دانش را توسالالالط ذهن خود کسالالالب کند(آدلر .)۱۷۳:۱۹۸۷،هم چنین فیلسالالالوفان تعلیموتربیت نیز به
ترسالیم سالیمای معلم میپردازند .به طور نمونه سالقراط هنر تدریس معلم را با نقش یک ماما مقایساله میکند .به زعم وی
معلم کسالی اسالت که به زایش دانش و فهم ایدهها از ذهن یادگیرنده کمک میکند و با یاری رسالانی معلم اسالت که فرایند
کشالالالف به امری آسالالالان شالالالده برای دانشآموز تبالدیل میگردد (زیبالاکالم ،حیالدری .)۸۴ :۱۳۹۷همالان طور که مالحظاله

ٔ
نقشه راه آموزش و پرورش است.
 - 1منظور سند تحول و
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میشالود فلس ٔ
الفه پشالتیبان هر مکتب با هد تربیتی آن رابطه ای تنگاتنس دارد و در پی آن وظیفه معلم برای دسالتیابی به
این اهالدا معین میشالالالود .بنالابراین در ادام ٔاله راه ،میزان توجاله باله دارا بودن فلسال الف ٔاله تعلیموتربیالت برای معلم در میالان
وظایف محوله پیجویی خواهد شد.
جایگاه فلسفه معلم در میان وظایف و صالحیتهای معلمی
ٔ
مجموعه شالناخت ها ،گرایشها و مهارتهایی که معلم با کسالب آنها میتواند در جریان تعلیموتربیت به
به طور کلی ،به
پرورش جسالمی ،عقلی ،عاطفی ،اجتماعی و معنوی فراگیران کمک کند ،صالالحیت معلمی گفته میشالود .البته تعیین
صالالالحیتهای معلمی براسالالاس نظام تربیتی و نوع نگرش به انسالالان اسالالت و هر مکتبی بر اسالالاس آن آرمانهای تربیتی
خود را مشالخص میکند( .ملکی .)۱۴-۱۱ :۱۳۸۴،از آنجا که نوع نگرش به افراد برخاسالته از فلس ٔ
الفه نظری پشالتیبان آن
اسالت و دسالتیابی به آرمانهای تربیتی را در پی خواهد داشالت ،بنابراین انتظار میرود در میان وظایف و صالالحیتهای
معلمی دارای جایگاهی خای باشالالالد .پس در میان وظایف مشالالالخص شالالالده برای معلمین در جسالالالتجوی فلسالال ٔ
الفه معلم
خواهیم بود.
با توجه به اهمیت نقش معلمان در تعلیموتربیت همواره انتظارات و وظایفی برای آنان در اسناد باالدستی مشخص شده
اسالت .به همین منظور بعد از تدوین سالند تحول بنیادین ،مناطق آموزشوپرورش دسالت به تدوین نقش ٔاله راه زدند تا طریق
ٔ
منطقه  ۹تهران ،تحت عنوانا انتظارات از
راه را به کارکنان خود بنمایانند .برای نمونه به وظایف معلم مطابق با نقش ٔاله راه
معلمان منطقه مبتنی بر سالند تحول (منشالور ماندگار) اشالاره میشالود .این وظایف عبارتند از :تالش در ایجاد شالوق و
دلبسالتگی به دین و دانش در دانشآموزان ،بسالترسالازی و ایجاد انگیزه برای یادگیری دانشآموزان با توجه به تفاوتهای
فردی آنان ،به کار گیری شالالیوههای مناسالالب و مؤثر برای ایجاد و تقویت رفتار مربت دانشآموزان ،اهتمام در حضالالور به
موقع در کالس و رعایت نظم در شالالالروع و خاتماله کالس و تسالالاللط بر اداره کالس با مشالالالارکت دانشآموزان ،ایفالای نقش
تسالالالهیالل گر آموزش و یالادگیری باله عنوان الگو و مربی ،اسالالالتفالاده از طرح درس و رعالایالت بودجاله بنالدی در فراینالد تالدریس،
تعیین تکالیف با ارائه موضالوعات تحقیقی در حد توان دانشآموزان و کنترل و نظارت بر انجام آن ها ،اسالتفاده مناسالب از
دفاتر ثبت فرایند آموزشالالی و گزارش مسالالتمر از وضالالعیت تحصالالیلی و انضالالباطی فراگیران و همکاری و تالش برای رفع
مشالکالت آن ها ،...،به روز رسالانی معلومات و اسالتفاده از روشهای نوین آموزشالی ،تعامل با اولیاا دانشآموزان و تکریم
ایشالالان ،برنامهریزی و تدوین راهبردها و راهکارهای کالسالالی منطبق بر اهدا سالالند تحول منطقه به منظور دسالالتیابی
دانشآموزان به مراتبی از حیاط طیبه ،شالالرکت در جلسالالات گروههای درسالالی و شالالوراهای پایه ای(.عزتی ،جعفری فر،
محمدی ،نعمتی ،قربانی ،بیداخویدی.)۲۶ :۱۳۹۲،همان طور که مالحظه میشالالود در میان لیسالالت طویلی از وظایف
تعیین شالالده برای معلمان برای رسالالیدن به حیات طیبه ،دارا بودن فلسال ٔ
الفه تربیتی برای معلم دیده نمیشالالود .علت آن به
اسالناد باالدسالتی بر میگردد یا عدم توجه کسالانی که دسالت به ترسالیم نقشاله راه منطقه زدهاند خود نیاز به پژوهشالی دیگر
دارد .با این وجود حضالالور کلمات کلیدیا ایفای نقش تسالالهیل گر آموزش یا ا انتقال دانش با شال ٔ
الیوه مؤثر میتوانند،
اشالاره ای به برخی از رویکردهای فلسالفی باشالند که برای معلم تعیین شالده اسالت ،البته بدون اشالاره به افلسالفه تربیتی
دوره تربیت معلم را ندیده و واحدی به نام فلسال ٔ
معلم  .با توجه به اینکه بسالالیاری از معلمین مدارس ما ٔ
الفه تعلیموتربیت را
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نگذراندهاند .1شالالاید اشالالاره ای به این مورد در لیسالالت انتظارات منطقه میتوانسالالت راه گشالالا بوده و ادارات حداقل با
برگزاری جلسات آموزش ضمن خدمت موجبات آگاهی این دسته از معلمین را فراهم میکردند.
همچنین غفلت از فلسال ٔ
الفه معلم در میان برخی پژوهشهای انجام شالالده حول این محور هم قابلمشالالاهده اسالالت .مانند
پژوهشالی که موسالوی ده موردی ،ولوی ،هاشالمی( )۱۳۹۵انجام دادهاند .در این پژوهش نظر معلمان در رابطه با وظایف
ٔ
معلمی بیان شالده اسالت .درون ٔ
الاحبه این معلمان حاکی از آن اسالت که ایشالان وظایف اصاللی
مایه اسالتخراج شالده از مص
معلم را در به طور کلی در هفت مورد میدانند که عبارتند از :تعیین هد برای دسالالتیابی به طراحی آموزشالالی مطلوب،
برقراری رابطه دوسالالالتانه و ایجاد فضالالالای بهتر برای تدریس معلم و یادگیری آسالالالانتر و لذتبخشتر دانشآموز ،توجه به
ٔ
ٔ
روحیه پرسال الشالالالگری ،تقویت مسالالالالولیت پذیری برای کمک به
روحیه گروهی و
تفاوتهای فردی و ایجاد انگیزه ،تقویت
پیشالالالرفت درسالالالی ،ارزیابی دانشآموزان که موجب درک معلم از نقایص کار خود و درک دانشآموزان از سالالالطن یادگیری
خود اسالت .ذکر این موارد نیز نشالانگر آن اسالت که معلمین ما در این پژوهش نیز دارابودن فلسالفه برای معلم را مورد توجه
مستقیم قرار ندادهاند.
البتاله در مقالالاله ای کاله ایروانی ،شالالالرفی ،یالاری دهنوی ( )۱۳۸۷در رابطاله بالا شالالالایسالالالتگیهالای یالک معلم اثربخش تالدوین
کردهاند .اشالاره به فلس ٔ
الفه تعلیموتربیت و تأثیر آن بر معلمان تا حدی مورد توجه بوده اسالت .آنان ویژگیهای معلمی را به
صالورت یک الگوی الیهمند معرفی میکنند .بیرونی ترین سالطن این الگو ،سالطن شالرایط محیطی و رفتار افراد اسالت که
دیگران میتوانند آن را ببینند .و درونی ترین سالالطن این الگو سالالطن رسالالالت اسالالت .ایشالالان تعامل و هماهنگی میان این
سالالالطوح را یاریگر معلم در مواجهه با تنشهای بیرونی و درونی خود میدانند .در ادامه مقاله ،نویسالالالندگان به بررسالالالی
بالقوه مباحث اصالول و فلس ٔ
ٔ
الفه تعلیموتربیت بر سالطوح مذکور پرداخته و برای آن ساله سالطن را تبیین میکنند ،یعنی
تأثیر
سالطن شالرایط محیطی ،سالطن رفتارهای معلم و سطن صالحیتها که از مجموع آنها صالحیت تأثیرگذاری بر دانشآموز
ٔ
حرفه معلمی دارای پیچیدگی ،گسالتردگی ،ظرافت و
حاصالل میآید که هد نهایی فعالیتهای معلم اسالت .از نظر آنان
عدمتعین اسالت و این موضالوع سالبب شالده تا با توجه به نوع نگاه به ماهیت انسالان و سالعادت او تعیین ویژگیهایی ضالروری
برای معلم خوب در قالب یک فهرسالالالتی مشالالالخص از صالالالالحیتها نه تنها کافی نبوده ،بلکه در عمل غیر ممکن باشالالالد
(ایروانی ،شالالالرفی ،یالاری دهنوی .)۴۴-۳۹ :۱۳۸۷ ،باله عبالارت دیگر اینکاله مالا وظالایف معلمالان را بتوانیم باله گونالهای نظری
مشخص کنیم حتی اگر تالش کنیم تا تمام جوانب را در نظر بگیریم سهل اندیشی در کار معلمی است.
ٔ
فلسفه معلمی
قائدی ( ،)۱۳۸۸فلس ٔ
الفه معلمی را با چالشالی اسالاسالی و سالؤاالت جدی مواجه میداند .اینکه اصالوال معلم باید تا چه اندازه
به فلسالفه بپردازد فلسالفه تا چه اندازه میتواند پاسالب گوی مشالکالت معلمان باشالد تا بر مشالکالت نظری و عملی خویش
ٔ
فائق آیند فلسالفه و فلس ٔ
وظیفه معلمی شالان یاری دهد ( ...قائدی:۱۳۸۸،
الفه تربیت چقدر میتواند معلمان را در انجام
 .)۶۴هم چنین این که معلم باید تا چه اندازه از آراا و نظرات فیلسالوفان تعلیم وتربیت آگاهی داشالته باشالد یا اصالال خود
دارای تفکر و ذهنیت فلسالالفی باشالالد یا نه ،مسالالائلی هسالالتند که البته مورد توجه برخی پژوهشالالگران هم بودهاند .به طور
ٔ
 - 1تعالدادی از معلمین خصالالالوصالالالا در ٔ
ادامه تحصال الیالل
دوره ابتالدایی با مدرک دیپلم و به عنوان نیروی حق التالدریس جذب آموزشوپرورش شالالالدهاند و چون
ندادهاند و در ٔ
دوره ضمن خدمت آموزشی تحت این عنوان نداشتهاند .آشنایی مؤثری در این رابطه ندارند.
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نمونه رمرودی ،اکبری ،زنگویی و حسالینی ( )۱۳۹۵در بررسالی رابطه بین ذهنیت فلسالفی و جهتگیریهای برنامهدرسی
دبیران مدارس متوسالالطه شالالهر زاهدان ،دریافتهاند که بین ذهنیت فلسالالفی دبیران و جهتگیریهای برنامهدرسالالی آنان
رابطاله مربالت و معنالادار وجود دارد و ابعالاد جالامعیالت و تعمق 1توانالایی پیشبینی جهالتگیریهالای برنالامالهدرسالالالی را باله آنالان
خواهد بخشید.
نکت ٔاله قالاباللتوجاله دیگر اینکاله باله نالدرت باله معلم کمالک شالالالده تالا خود نظالام فلسالالالفی خود را بنالا نهالد .بلکاله همواره از او انتظالار
میرفتاله کاله در چالارچوب یالک نظالام فلسالالالفی یالا ایالدئولوژی معین عمالل کنالد و کالافی اسالالالت معلم این نظالام را انتخالاب و یالا به
نحوی در آن قرار بگیرد؛ آن را بپالذیرد یالا رد کنالد .امالا آنچاله مسالالاللم اسالالالت معلمالان همواره کالار خود را انجالام دادهانالد .بالدون
اینکاله برای خود چالارچوب فلسالالالفی بنالا کننالد(قالائالدی .)۶۷ :۱۳۸۸،باله بیالان دیگر نگرش فلسالالالفی معلمالان یالا بالا توجاله باله
دیالدگالاههالای متفالاوت کاله در دوران تربیالت معلم آموختالهانالد یالا توسالالالط آموزشهالای ضالالالمنخالدمالت و دیالدگالاههالایی کاله کتالب
نونگاشالت بر اسالاس آنها تدوین شالدهاند ،شالکل گرفته اسالت .البته این شالکلگیری نگرشها بسالتگی به میزان تأثیری
دارد که این دیدگاهها بر وی داشالتهاند .در غیر این صالورت معلم بدون در نظر گرفتن آنها با فلس ٔ
الفه ضالمنی خود کارش
را ادامه میدهد .بنابراین آگاهی معلم از فلس ٔ
الفه تعلیموتربیت تا چه میزان میتواند یاریگر وی باشالد و ضالرورت دانسالتن
فلسفه برای معلم چیست سؤالی است که در ادامه به آن پاسب داده میشود.
براسالاس نظر اسالکندری ( )۱۳۸۳فلسالفه ،موضالوعی منحصالر به فیلسالوفان نیسالت .در زندگی لحظاتی هسالت که انسالانها
عمیقا فیلسالو میشالوند .حتی کسالانی که میگویند به فلسالفه نیازی ندارند ،در همان حال کاری فلسالفی میکنند .به
زعم وی فلسالفه ،نوعی اندیشالیدن اسالت و هرکس در همه یا لحظاتی از زندگی به آن نیاز دارد .حتی معلمی که به کالس
و درس میاندیشالالد و در تالش اسالالت مطالبی را به دانشآموزان خود بیاموزد ،مرل یک فیلسالالو فکر میکند .زمانی که
وی باله مسالالالائلی از قبیالل ،آیالا معلم باله دانشآموز مطالالالب را میآموزد یالا یالادآوری میکنالد چرا دانشآموزان بالایالد درسهالای
گوناگونی را بیاموزند این درسها چه ارزشالالی دارند آیا دانایی اهمیت دارد یا کارآمدی شالالاگردان چه ماهیتی دارند
آیا لوح سالالفیدی هسالالتند که هر نقشالالی ،بر آنان میتوان زد و یا خودشالالان نقش خود را در کالس درس و زندگی آشالالکار
ٔ
وظیفه معلم مامایی و زایاندن ذهن و فکر آنان اسالت و ....در واقع بخشالی از کار معلمی اندیشاله ورزی ،تفکر و
میکنند و
فلسالفیدن ،درباره همین مسالائل تعلیموتربیتی اسالت که به فلسالفه ای معین یا به عبارت دیگر به فلس ٔ
الفه تعلیموتربیت نیاز
دارد و این یک ضرورت است نه انتخاب(اسکندری.)۱۰ :۱۳۸۳،
هم چنین کرتیس )۱۸۹۳(2معتقد اسالت که هر معلمی دارای یک فلسالفه اسالت .همان طور که هر کسالی فلسالفهای برای
زندگی دارد ،هر مربی هم فلسالالالفه ای برای تعلیموتربیت دارد ،حتی اگر برای خودش روشالالالن نباشالالالد(کرتیس:۱۸۹۳ ،
 .)۵۰-۴۹در واقع معلمان اصالالتا فیلسالو هسالتند .سالؤالهای اسالاسالی و تفکراتی که در دوران حیات خود داشالتهاند ،در
ٔ
درباره
واقع همان کاری اسالالت که فلسالالفه انجام میدهد .زیرا روش فلسالالفه همان تحقیق و بررسالالی و طرح سالالؤالهایی
زندگی خود و محتوای آن نیز حیات انسالان و هسالتی به صالورت عام و شالاگردان به طور خای اسالت .کوشالشهای فلسالفی

 - 1فیلیپ اسالمیت برای افرادی که دارای تفکر فلسالفی یا همان ذهنیت فلسالفی ساله ویژگی قائل اسالت .این ساله بعد یعنی جامعیت ،تعمق و قابلیت انعطا ،
که ضمن مشخص و متمایز بودن ،با یکدیگر مرتبط هستند (اسمیت 1370،به نقل از ایروانی ،شرفی ،یاری دهنوی.)51-45 :1387 ،
2 -Curtis
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معلم در کالسالش تأثیر میگذارد .هم چنین معلم در کار تعلیموتربیت به چیزهایی نیاز دارد که فلسالفه قادر اسالت آنها را
فراهم کنالد یعنی درک جریالانهالای فکری ،طبیعالت انالدیشالالاله هالا ،زبالانی کاله برای تعلیموتربیالت باله کالار میبریم و چگونگی
تعامل اینها با امور عملی(قائدی .)۶۵ :۱۳۸۳،بدین ترتیب برای یک معلم دانسالالالتن فلسالال ٔ
فه تعلیموتربیت و شالالالناخت
مکاتب مختلف فلسالالفی ضالالروری اسالالت .زیرا اگر معلمی که درس را خواهد داد ،هد از پیش تعیین شال ٔ
الده آن را نداند،
ممکن اسالت به گونهای درس دهد که کامال در جهت عکس هد اصاللی باشالد .بنابراین فردی که قرار اسالت ،معلم باشالد
باید در کنار مهارتهای دیگری که میآموزد با فلس ٔ
الفه تعلیموتربیت نیز آشالنا شالود(زیباکالم .)۳۴ :۱۳۹۰ ،بنابراین الزم
اسالالت تا نقش نظریه ها و رویکردهای تربیتی و تأثیر آنان بر عملکرد معلمان مشالالخص گردد .سالاللطانی نژاد ،موسالالی پور،
فتحی واجارگاه ،عارفی ( )۱۳۹۶در پژوهش خود ابراز میدارند ،نظریه از رفتالار فرد اسالالالتنبالاط میشالالالود .آنها با تکیاله بر
نظرات لیندگرن( )۱۹۵۹ساله منبع اصاللی برای اقتباس نظریههای بنیادی دیدگاه یا رفتار فرد یعنی سالنت ،تجربه فردی و
تحقیق را معرفی میکنند و اسالالالتدالل میآورند که بسالالالیار دیده شالالالده معلم در صالالالحبتهای خود از اصالالالول نظریههای
سالالازنده گرایانه و دموکراتیک دفاع میکند ،اما در عمل تدریس خود متأثر از سالالنت و فرهنس جامعه بوده و اسالالتبدادی
برخورد میکنالد(سالالاللطالانی نژاد ،موسالالالی پور ،فتحی واجالارگالاه ،عالارفی .)۷ :۱۳۹۶ ،باله طور نموناله مکتالب تجرباله گرایی
منطقی از شالاخههای مکتب تجربه گرایی اسالت و در پی آشالکار سالاختن این نکته اسالت که علوم مادی به طور منطقی،
دانش اطمینان بخشالالی درباره جهان به دسالالت میدهد .در این مکتب نقش معلم در فرایند یاددهی -یادگیری ،تدریس
با روشهای مرسالوم مانند سالخنرانی ،توضالین و ...اسالت .در حالی که مکتب عمل گرایی ،تجربه را مبنای روش کار خود
قرار میدهد .در فرایند یاددهی – یادگیری نقش معلم و فراگیر تحقیق اسالالالت(صالالالمدی ،مزیدی .)۳ :۱۳۸۴،همان طور
که مالحظه میشالود در هر مکتبی از زاویه خاصالی به نقش معلم و فراگیر در فرایند یاددهی -یادگیری پرداخته میشالود و
عدم همه جانبه نگری درآنها میتواند مشکالت آموزشی دربر داشته باشد.
ٔ
تعیین فلسفه تعلیموتربیت معلم
از آن جا که مهمترین نقش فلسال الف ٔاله تعلیموتربیالت ،دادن بینش به معلم در زمینالههای گوناگون اسالالالت ،تلقی معلم از این
امور و اعتقالادات و هم چنین اعمالال و رفتالار معلم میتوانالد منبعالث از فلسال الف ٔاله تعلیموتربیتی وی بالاشالالالد کاله بینش او را
مشالالالخص میکند .این امور عبارتند از :نگرش معلم نسالالالبت به ماهیت انسالالالان ،نگرش معلم نسالالالبت به ماهیت دانش،
نگرش معلم نسال البالت باله ارزشهالا (ایروانی ،شالالالرفی ،یالاری دهنوی .)۵۹-۵۶ :۱۳۸۷ ،امالا از سالالالوی دیگر نگرش معلم در
موارد دیگری چون هالد تعلیموتربیالت ،روش تالدریس و فراینالد یالاددهی -یالادگیری میتوانالد در تعیین فلسال الف ٔاله وی مؤثر
باشد .در ادامه به شرح آنان پرداخته خواهد شد.
نگرش معلم نسبت به ماهیت انسان (دانشآموز)
نگرش به ماهیت انسالالان در تمامی امور مربوط به تعلیموتربیت بسالالیار تأثیرگذار اسالالت .در واقع هر امر تربیتی که بر روی
انسالالان عاعمال میشالالود و با او سالالروکار دارد بنا به تصالالوری اسالالت که مربی از انسالالان دارد .مرال در نظریه اسالالالمی عمل،
ٔ
رابطه معلم – شالاگرد چنین بیان میشالود .انسالان صالاحب عمل یا به اصالطالح عامل اسالت.
ماهیت انسالان و نسالبت او را در
براسالاس این نگاه به انسالان ،اتربیت تعاملی اسالت ،میان معلم و شالاگرد که البته همتراز نیسالت .به سالخن دیگر ،تربیت
تعامل اسالت ،به دلیل اینکه در فرایند آن ،معلم و دانشآموز هر دو در حال عمل هسالتند و از طریق عمل ،بر خود ،شالرایط
و طر مقابل خویش اثر می گذارند .این تعامل ناهمتراز است ،چون معلم از نظر محتوایی و تجربه ،چند گامی جلوتر از
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دانشآموز ایسال تاده اسالت .از منظر اقتدار صالوری و محتوایی ،جریان تربیت مرل جریان تمرین قهرمان ورزشالی تحت نظر
مربی کارکشالته اش اسالت؛ جدی ،فعال ،نفسگیر و جذاب .در این جریان ،هم شالاگرد فعال اسالت و هم معلم .رویارویی
این دو ،مواجههای جدی اسالالت نه یک فانتزی که در آن معلم خود را به تجاهل بزند و ادای ندانسالالتن دربیاورد یا صالالحنه
تالاتری که در آن نمایش پیروزی و همهدانی بدون تالش شالالالاگرد به قیمت این تجاهل به اجرا در بیاید .طبق این نظریه،
معلم همواره بین دو قطب حاشیه نشینی و میانداری در رفت وآمد است .او نه مرل معلم دیویی ،راهنمای در کنار است،
ناله چون معلم سالالالنتی ،خالدای کالس! ناله دانش و تجرباله خویش را نالادیالده میگیرد و خود را باله درو همتراز دانشآموز
معلم
نشالالان میدهد و نه مرل معلم سالالنتی تنها به اقتدار میاندیشالالد و خود را به ندیدن و نشالالنیدن دانشآموز میزند .ع
معتقالد به این دیدگاه میخواهد اقتدار صالالالوری را به کنار نهد ،اما در عین حال ،در محتوا ،چند قدم از دانشآموز جلوتر
باشد تا افقها را نظاره کند و مسیر را به او نشان دهد(سجادیه.)۱۳۹۷ ،
از سالالوی دیگر اگر نگاه به انسالالان از منظر مارکس را در نظر بگیریم موضالالع تربیتی معلم متفاوت خواهد بود .ویژگیهای
انسالان از دیدگاه مارکس عبارتند از :انسالان محصالول شالرایط اجتماعی و تاریخی اسالت ،وی فاقد اراده و اختیار اسالت و
جبر تاریخی شالالخصالالیت او را تشالالکیل میدهد ،برای انسالالان مارکس ،اصالالول اخالقی مطلق وجود ندارد همه ارزشهای
اخالقی نسالالالبی هسالالالتنالد .با توجه به این نگالاه معلم به اسالالالتعالدادهای فطری در دانشآموزان اعتقالادی ندارد ،در جریان
ٔ
روحیه نسالالبی گرایی اخالقی را در دانشآموزان پرورش
تعلیموتربیت برای دانشآموزان اراده و اختیاری در نظر نگرفته و
میدهالد(ایروانی ،شالالالرفی ،یالاری دهنوی .)۵۶ :۱۳۸۷ ،همالان طور کاله مالحظاله میشالالالود ،نگرش باله انسالالالان ،در تربیالت
ٔ
کننده جایگاه و عمل معلم و شاگرد است.
بسیار تأثیرگذار بوده و تعیین
نگرش معلم نسبت به واقعیت و ماهیت دانش
نگرش معلم نسالالبت به ماهیت دانش ما را به سالالوی معرفتشالالناسالالی وی سالالوق میدهد .تلقی وی از واقعیت میتواند
برخاسالالته از فلسال ٔ
الفه وی بوده و ما را در تعیین آن یاری دهد .در واقع فلسالالفه معلم زمانی که واقعیت را مسالالتقل از انسالالان
دانسالته و آن را دسالت یافتنی و قابلکشالف میداند با زمانی که معتقد اسالت واقعیتی مسالتقل از آدمی وجود ندارد و این
انسان است که دانش خود را میسازد ،بسیار متفاوت است.
ٔ
درباره ماهیت واقعیت ،نظریهای مخصالالالوی به خود دارند .اشالالالتراک نظر هر
با توجه به اینکه هر یک از مکاتب فلسالالالفی
معلم با این مکاتب میتواند وی را در ٔ
زمره آنان قرار دهد .به طور نمونه عملگرایان معتقدند که واقعیت عبارت اسالالالت از
تعامل بین انسالان و محیط یا تجارب وی .معلمی که با این نظر موافق اسالت را میتوان پیرو این دیدگاه دانسالت .در مورد
چگونگی ماهیت علم نیز از این قاعده میتوان پیروی کرد .اندیشمندان بر اساس نظرات خود تعاریف و دستهبندیهای
ٔ
درباره علم دو دیدگاه کلی
گوناگونی برای علم قائل هسالالتند .به طور نمونه دمپسالالی و دمپسالالی ،)۲۰۰۰(1مینویسالالند:
وجود دارد .دیدگاه ایسالالتا و دیدگاه پویا .کرلینگر 2دیدگاه ایسالالتای علم را راه توضالالین دادن پدیدههای مشالالاهده شالالده
میداند .از این نظر علم سالالیسالالتمی از جمعآوری ،تأیید و نظام دار کردن اطالعات مربوط به واقعیت اسالالت .بنابراین کار
محقق کشالف واقعیتهای جدید و افزودن آن به انبوه اطالعاتی اسالت که از پیش وجود داشالته اسالت .اما در دیدگاه پویا
1 -Dempsey& Dempsey
2 -Kerlinger

95

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

علم یک فعالیت اکتشالافی اسالت و بر حل مسالائل تأکید میکند .از نظر آنها علم مجموعه روابطی اسالت که واقعیتها را
به هم پیوند میدهد نه انبوهی از واقعیالتها (موال ،سالالالمیاله؛ فتحی آذر ،اسالالالکنالدر؛ ادیب ،یوسالالالف  .)۴۸-۴۷ :۱۳۹۵به
عبارت دیگر نگرش معلم به واقعیت و شالناخت انسالان در عملکرد وی خصالوصالا روش تدریس وی بسالیار تأثیرگذار اسالت.
زیرا بینش وی طریق عملیاش را روشن میسازد.
نگرش معلم نسبت به ارزشها
در تعلیموتربیت بحث ارزششالالناسالالی همواره مطرح اسالالت .برخی دیدگاهها مانند ایدهآلیسالالم ارزشها را ابدی ،مطلق و
ت ییر نالاپالذیر میدانالد و تنهالا ارزشگالذاری انسالالالان را مت یر میداننالد .ارزشهالای اخالقی و مالذهبی از نظر تربیالت باله علالت
تأثیرگذاری بر روح و منش انسالان بسالیار مهم هسالتند .همانطور که کانت گفته اسالت ،معلم باید شالاگرد را طوری تربیت
کنالد کاله بخواهالد عملش دسالالالتورکلی برای هماله بالاشالالالد .زیرا باله نظر وی پیروی از وظیفاله اخالقی مهمترین کالار در نظالام
تربیتی اسالت .بنابراین انتخاب یک دیدگاه و قبول ارزشهای مورد نظر آن از سالوی معلم بر تعلیموتربیت متربیان بسالیار
اثرگذار اسالت (زیباکالم .)۳۸-۳۷ :۱۳۹۰،به عبارت دیگر اعتقاد به ارزشها و اخالقیات و بی اعتقادی و نسالبی دانسالتن
ارزشها خصالالوصالالا در تربیت افراد بسالالیار مؤثر هسالالتند و این معلم اسالالت که در جایگاه مربی ،میتواند بر متربی خود
تأثیرگذار باشد.
نگرش معلم نسبت به هد تعلیموتربیت
همان طور که قبال نیز اشالاره شالد نوع هد تعلیموتربیت بر بسالیاری از ارکان تربیت مؤثر اسالت و سالیاسالتگذاری تربیتی
را معین میکند .این موضالوع از نظر معلمان نیز مورد توجه اسالت ،در پژوهشهای انجام شالده معلمان یکی از مهمترین
وظایف خود را تعیین هد های آموزشالالالی و تربیتی بیان کردهاند .تدوین این هد ها به طور منطقی و اصالالالولی سالالالبب
ٔ
مرحله طراحی آموزشالالی مطلوب باشالالد .در واقع نگرش معلم نسالالبت به چیسالالتی و غایت تربیت یا همان تعیین
میشالالود
همه فعالیتهای او تأثیر میگذارد .زمانی که معلم فلسال ٔ
اهدا تعلیموتربیت بر ٔ
الفه وجود انسالالان و تربیت او را شالالناخت
خالداونالد بالهعنوان رب یگالان ٔاله انسالالالان و جهالان و تن دادن باله ربوبیالت او و تن زدن از ربوبیالت غیر او بالدانالد .در نتیجاله رسالالالالالت
معلمی خود را در راسالتای رسالالت الهی خود دانسالته و به دنبال زمینه سالازی برای هدایت دانشآموزانش به جایگاه واالی
انسالانیت اسالت .در حالی که اگر اهدا یک معلم م شالوش و رفتار وی نابسالامان باشالد ،نتیجه تربیت وی کامال متفاوت
اسالالالت .در هر صالالالورت رفتالارهالای او را میتوان برخالاسال التاله از اهالدا و اعتقالادهالای دانسالالالت(ایروانی ،شالالالرفی ،یالاری
دهنوی .)۶۴-۶۲ ،۱۳۸۷اهمیت این نکته حتی در اسالالناد تربیتی بسالالیار مشالالهود اسالالت و حتی در سالالند تحول هد
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)
مطالالعالات اخیر درب ٔ
الاره نقش معلم در آموزش بر این نکتاله تالأ کیالد دارنالد کاله کیفیالت تالدریس معلم مهمترین عالامالل اثربخش در
یالادگیری دانشآموز اسالالالت(طالاهری ،میالدانی .)۱۳۹۴ ،امالا ببینیم وقتی معلمی باله تالدریس میپردازد ،چاله میکنالد آیالا او
فقط حر میزنالد ،شالالالرح میدهالد ،نقالل میکنالد یالا ...او هم ٔاله این کالارهالا را انجالام میدهالد امالا باله قصالالالد واداشالالالتن
دانشآموزان به یادگرفتن .در حقیقت اولین وظیفه هر معلم وادار سالاختن دانشآموزان به دانسالتن چیزها یا انجام دادن
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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بالهگونالهای طرحریزی میکنالد کاله دانشآموز درب ٔ
الاره آن سال الخالت بیالانالدیشالالالد و آنچاله را یالاد میگیرد ،باله یالاد آورد (نلر:۱۹۰۸،
 .) ۱۱۳برای معلمی که بخواهد در شال ل خود متبحر گردد ،توجه به امور و جزئیات روزمره کافی نیسالالت بلکه هر معلمی
باید بداند که آموزشوپرورش ابزار نیرومندی برای شالالکل بخشالالیدن به زندگانی فردی و نظام اجتماعی اسالالت .زمانی که
ٔ
درباره نظریه ای که دوام عمل تربیت به آن وابسالته اسالت ،میاندیشالد.
وی به تفکر میپردازد ،امور عملی را رها سالاخته و
از آنجا که تدریس فعالیتی اخالقی اسالالت ،مسالالتلزم تلفیق دقیق نظریه و عمل اسالالت ،نظریه بدون عمل کافی نیسالالت و
عملی که از هدایت نظریه بی بهره باشالالالد ،به جایی نمیرسالالالد .این امکان وجود دارد که معلمی از لحاظ نظری طرفدار
پیشالالالرفالت گرایی بالاشالالالد امالا در عمالل کالس را باله روش احفظ کردن طوطیوار وادار کنالد .دلیالل این رفتالار ممکن اسالالالت
نارسایی فلسفه در رابطه با موفقیتهای عملی یا فقدان درک طبیعت فلسفه از جانب معلم باشد .زیرا نظریههای فلسفی
تعلیموتربیت غالبا یا با نیازهای واقعی معلمان فاصالالله دارند یا به زبانی کلی و انتزاعی نوشالالته میشالالوند که معلمان قادر
نیسالالالتنالد آن را بالا موارد خالای و جزئی ارتبالاط دهنالد .در نتیجاله تنهالا راه بالدسالالالت آوردن درک فلسالالالفی از فراینالد تربیتی و
ٔ
مطالعه نظریهها یا مکاتب فلسالالفی نیسالالت ،بلکه باید با فلسالالفه ورزی به تدوین فلسال ٔ
ٔ
بیانیه
الفه خود بپردازد.
تدریس ،تنها
فلسال ٔ
الفه تدریس نشالالانگر ادراک معلمان از تدریس و یادگیری بوده و ٔ
نحوه آموزش و تدریس را توصالالیف کرده و دالیلی در
مورد این که چرا و چگونه معلمان تدریس میکنند را ارائه میدهد(قائدی.)۷۲-۷۰ :۱۳۸۸،
ٔ
بیانیه
بر این اسالاس یکی از مهمترین اقداماتی که معلمان در هر سالطحی و با هر سالابقهای باید انجام دهند ،تدوین یک
فلسالفی در مورد تدریس اسالت که در واقع فلس ٔ
الفه شالخصالی تربیتی آنهاسالت و در حکم یک گزارش مختصالری اسالت که
ارزشها و عقاید معلم در مورد تدریس و یادگیری را شالالرح میدهد و معموال بهصالالورت اول شالالخص نوشالالته میشالالود اما
شالالکل و نوع آن مطابق با اصالالول هر فرد ت ییر پیدا خواهد کرد .نوشالالتن این بیانیه باعث ارائه تدریس آگاهانه تر خواهد
شد .در این میان عناصر و عواملی که در راستای بیانیه فلسفی تدریس معلمی شناسایی گردیده ،شامل :معلم؛ فراگیر؛
فضالالالا و تجهیزات؛ سالالالاختار نظام آموزشالالالی؛ فرایند یاددهی – یادگیری؛ ارتباط و تعامالت میان معلم و فراگیر و محتوای
درسالی اسالت .هر معلمی با ارائه این بیانیه فلسالفه حاکم بر تدریس خود را روشالن میسالازد (مروتی و قائدی .)۱۳۹۲ ،با
توجه به موارد مذکور این سالالؤال مطرح اسالالت که چه تعدادی از معلمان سالالرزمین ما دارای چنین بیانیه ای برای تدریس
الفه تدریس معلم تا چه میزان با فلس ٔ
نکته دیگر اینکه فلس ٔ
خود هسالتندٔ .
الفه تعلیموتربیت کشالور هم خوانی دارد و عدم هم
خوانی آن چه مشکالتی را به دنبال خواهد داشت.
نگرش معلم به فرایند یاددهی -یادگیری
در رابطه با چگونگی نگرش معلم به فرایند یاددهی – یادگیری ،یعنی فرایندی که عبارت اسالالت از مواجهه عمدی معلم و
شالالاگرد در یک فضالالای آموزشالالی به منظور تحقق هدفهای معین(محبی .)۱۳۶۷ ،در حالت کلی باید عملکرد یاددهی -
یالادگیری معلمالان بالا ایالدهآلهالای مطلوب و پالذیرفتاله شالالالده کاله باله نگرش و ت ییر نگرش آنهالا وابسال التاله اسالالالت ،منطبق
باشالالد(تمجیدتاش ،مجلل چوبقلو ،عبداله فام ،بیسزاده .)۲ :۱۳۹۱ ،براین اسالالاس نگرش معلم میتواند نشالالان دهنده
نظریه یا مبنای فلسالفی پذیرفته شالده از سالوی وی باشالد .هم چنین عملکرد وی در کالس درس نیز از همین مبنا منبعث
میگردد .بالا توجاله باله مبنالای فلسال الف ٔاله تعلیموتربیالت جمهوری اسالالالالمی ایران کاله همالان واقعگرایی سالالالازهگرایالاناله اسالالالت.
یادگیری با توجه به عاملیت انسالان در نظر گرفته شالده اسالت که با دیگر رویکردهای فلسالفی از تفاوت فاحشالی برخوردار

97

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

تبیینگر
تمهیدگر
اسالت و معلم را در طی فرایند یاددهی – یادگیری از معلم مهندس و تسالهیلکننده جدا کرده و با عنوان
ع
ع
پاالینده معرفی میکند(باقری.)۱۵۵:۱۳۸۹،
ٔ
تعیین فلسفه ضمنی تعلیموتربیت معلم
برای دسالتیابی به فلس ٔ
الفه ضالمنی معلم در مدارس میان پژوهشهای انجام شالده در این زمینه به جسالتجوی مؤلفههایی
که برخاسالته از فلسالفه تربیتی معلم اسالت ،پرداخته شالده اسالت .بنابراین مؤلفههای نگرش معلم نسالبت به ماهیت انسالان،
نگرش معلم نسالبت به ماهیت دانش ،نگرش معلم نسالبت به ارزشها ،نگرش معلم به هد تعلیموتربیت ،روش تدریس
و فرایند یاددهی -یادگیری در این بخش نیز مورد بررسالی هسالتند .در ادامه به یافتههایی که از جسالتجو در منابع حاصالل
آمده ،پرداخته خواهد شد.
ٔ
رابطه معلم – شاگرد
نگرش معلم نسبت به ماهیت انسان (دانشآموز) و
در رابطه با تبیین نگرش معلمان نسالالبت به ماهیت انسالالان -دانشآموز -پژوهش مسالالتقلی یافت نشالالد .اما در ارتباط با
ارتباط معلم و شالالاگرد مقاله ای جالب توجه بود .در این مقاله نریمانی ( )۱۳۷۳به مواردی اشالالاره دارد که بر روابط میان
معلم و دانشآموز تأثیرگذار هسالالتند .وی اظهار میدارد ،مطالعات نشالالان داده اسالالت که بین نگرش معلمان نسالالبت به
دانشآموز ،با س ٔ
الابقه تدریس در مقاطع مختلف تحصالیلی رابطه معنا داری دیده نشالده اسالت .از سالوی دیگر معلمانی که
رضالالایت ش ال لی دارند ،نسالالبت به دانشآموزان نگرش مربتی دارند .هم چنین نتایج مطالعات نشالالانگر آن اسالالت که بین
نگرش معلم نسالالبت به دانشآموزان و شالالایسالالتگی او از دید دانشآموزان و مدیرمدرسالاله ،که ٔ
نحوه رفتار عملی معلم تلقی
ٔ
رابطه معتبری وجود دارد و همبسالالتگی معنادار اسالالت .به عبارت دیگر زمانی که معلم رضالالایت ش ال لی دارد بر
میشالالود،
ٔ
تالش و امید وی افزوده میگردد و رابطه مطلوبی بین معلم و دانشآموز ایجاد میشالالود(نریمانی .)۱۳۷۳ ،به این ترتیب
بررسالی نگرش معلمین به دانشآموز که بسالیار مهم است مورد غفلت قرار داشته و مواردی که به طور غیر مستقیم در این
رابطه نقش داشته اند ،بررسی شدهاند.
نگرش معلم نسبت به واقعیت و ماهیت دانش
برای دسالالتیابی به نگاه معلمان نسالالبت به ماهیت و تعریف علم به یافتههای پژوهش موال ،سالالمیه؛ فتحی آذر ،اسالالکندر؛
ادیب ،یوسالالف ( )۱۳۹۵اشالالاره میگردد .نتایج پژوهش آنان نشالالان میدهد که دبیران علوم دو تعریف از علم داشالالتهاند.
عده ای آن را بهعنوان مجموعه و انباشالالتی از دانسالالتهها و شالالناخت انسالالان تعریف کردند ،یعنی علم را ایسالالتا میدانند و
بقیاله دبیران معنی علم راا تجرباله و آزمالایش  ،ا فراینالد یالادگیری  ،ا توضالالالین پالدیالدههالا و وقالایع و امجموعالهای از روابط و
فرایندها  ،یعنی علم را پویا میدانند .در واقع اکرریت دبیران در این پژوهش دیدگاه ایسالالتایی از علم داشالالته و تنها ٔ
عده
کمی علم را پویا می داننالد .دیدگاه ایسال التالا در علم به محتواگرایی تأکیالد دارد و دانشالالالمنالد فردی اسالالالت که مطالالب علمی
بسالیاری را به خوبی در ذهن خود دارد که این مقبولیت انباشالت علمی شالاید یکی از نارسالاییهای آموزشالی به شالمار آید.
زیرا آموزش مفاهیم ،اصالول و نظریههای علمی بدون توجه به چگونگی کشالف آنها و بدون درک منطقی از ماهیت آنها
باعث گرایش به حفظ مطالب و روش غیر فعال خواهد شالد .بنابراین علم بهعنوان یک حقیقت مطلق درک شالده و اصالول
آن غیرقابل ت ییر محسالوب میگردد .به نظر میرسالد تا حدودی این نگرش به دیدگاه واقعگرایی نزدیک اسالت .دبیرانی
هم کاله علم را پویالا میدانسالالالتنالد .در روش تالدریس خود ت ییرات زیالادی داده و دانشآموزان خود را باله کنجکالاوی و تفکر
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هالدایالت میکننالد .برخی از دبیران در این پژوهش هم چنین مالاهیالت علم را موقتی دانسال التالهانالد .البتاله آنهالا موقتی بودن
علم را نالاشالالالی از پیشالالالرفالت علم و تکنولوژی و نالاقص بودن علم ،شالالالواهالد و یالافتالههالای جالدیالد ،کنجکالاوی ،تفکر و خالقیالت
بشالالری ،روش علمی ،نیاز بشالالری ،رشالالد عقلی بشالالر و بحث و تبادل افکار قلمداد کردهاند .پژوهشالالگر این مضالالمون را با
دیدگاه سازهگرایی همسو دانسته است و دلیل آورده که در این منظر دانش یا تصوراتی که افراد درباره ویژگیهای جهان
می سازند ،موقتی و فرضی است و ممکن است در برخورد با شواهد جدید نیاز به ت ییرات جزئی یا اساسی پیدا کند.
در رابطه با تج ربه دبیران از ماهیت ذهنی علم حدود یک سالوم از دبیران در این پژوهش معتقد هسالتند که ذهنیت بر علم
مؤثر اسالالت .طبق نظریه گشالالتالت و فلسالالفه مابعد اثبات گرا ادراک متأثر از مفاهیمی اسالالت که فرد در ذهن دارد .یعنی
همان عبارت مشالاهدات ،گران بار از نظریه هسالتند .تقریبا نیمی از دبیران ذهنیت قبلی دانشالمند را درکار علمی او مؤثر
دانسالتهاند .آنان مخالف این امر بوده و باعث خدشاله دار شالدن عینیت کار علمی دانسالتهاند .پژوهشالگر نظر این دبیران را
با اسالتقراگرایان سالطحی هم سالو میداند .زیرا مطابق نظر آنان معرفت علمی معرفتی اثبات شالده اسالت .نظریههای علمی
از یافتههای تجربی برخاسالالتهاند .علم بر آنچه توسالالط حواس دریافت میشالالود بنا میگردد و سالالالیق شالالخصالالی درآن راه
نالدارد (موال ،فتحی آذر ،ادیالب  .)۴۹-۴۷ :۱۳۹۵باله این ترتیالب میالان نگرش معلمهالا باله واقعیالت و راههالای شال النالاخالت
ٔ
رابطه
تفاوتهایی دیده میشالالود .این تنوع نگرش را میتوان میان مکاتب فلسالالفی نیز مشالالاهده کرد و به نظر میرسالالد
ٔ
فلسفه ضمنی وی میتوان در نظر گرفت.
مستقیمی میان نگرش معلم به واقعیت و
نگرش معلم به فرایند یاددهی -یادگیری
با توجه به بررسالالی و جسالالتجو در پژوهشهای انجام شالالده در رابطه با نگرش معلم به فرایند یاددهی -یادگیری یافتههای
مقالاالت در این زمیناله میتواننالد مبین نظرات معلمین در این بخش بالاشال النالد .پژوهش نخسالالالالت کاله باله نظر میرسالالالالد
ٔ
دهنده نگرش معلم به فرایند یاددهی -یادگیری باشالد .توسالط نیرو )۱۳۹۶(1انجام شالده اسالت .وی نگرش خود را
نشالان
ٔ
مقاله خود بیان میکند .از نظر وی مهم آن اسالت
نسالبت به یادگیری تعاملی برمبنای نظریه اجتماعی -فرهنگی 2را در
که معلم بتواند در فرایند یاددهی -یادگیری ،تا سالال ّ
الرحد امکان از تعامل ،با تکیه بر گفتگوی باز ،عمیق و مسالالالتدل،
بهرهمند شالود .این تعامل میتواند به شالکل ناهمتراز ،بر محور خود یا به صالورت همتراز در میان دانشآموزان صالورت
ٔ
آموخته برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی و دبیر ریاضی منطقه  4شهر تهران است.
 - 1دکتر محمد نیرو ،دانش
ٔ
 - 2یکی از ّ
نظریه اجتماعی -فرهنگی اسالت .این
نظریههایی که امروزه بیشالتر مورد توجه و اقبال دسالتاندرکاران حوزه یاددهی -یادگیری قرار گرفته اسالت؛
ٔ
ّ
نظریه اجتماعی -فرهنگی معتقد اسالت که رشالد
نظریه ،بر اسالاس دیدگاههای روانشالناس روسالی به نام ویگوتسالکی ( )1896-1934شالکل گرفته اسالت.
شالالالناختی کودک ،عموما به مردمی که در دنیای او زندگی میکنند وابسالالالته اسالالالت؛ و دانش ،نگرش و ارزشهای فرد در تعامل با دیگران ّ
تحول مییابد .در
واقع ،رشالد شالناختی فرد ،بدون در نظر گرفتن محیط اجتماعی– فرهنگی او ،قابل درک نخواهد بود (لوریا .)1390،بر مبنای این ّ
نظریه ،یادگیری انسالان ،در
تعالامالل اجتمالاعی افراد بالا یکالدیگر شال الکالل میگیرد و کالارکردهالای ذهنی افراد ،منشالالالأ اجتمالاعی دارنالد .از این روی ،یالادگیری همیالاراناله ،مورد تو ّجاله ویژه قرار
میگیرد .بر طبق این ّ
فرهنس جامعه ،در تعامل اجتماعی ،نقشالالی اسالالاسالالی دارد .چرا که زمینهها و ابزارهای فرهنگی ،بر ّفعالیتهای نوعی کودکان
نظریه،
ع
تأثیر میگذارد و عامل واسالالطی برای تعامل محیطی و اجتماعی ایشالالان اسالالت .واسالالطهمندی ،بدین معناسالالت که ارتباط کودک با جهان اطرا  ،ارتباطی
بیواسالالطه ،مسالالتقیم و انعکاسالالی نیسالالت ،و از طریق واسالالطهای صالالورت میپذیرد که ویگوتسالالکی ،فرهنس را عامل وسالالاطت میداند .فرهنس از طریق این
ابزارها ،رفتالار انسالالالانها را شال الکالل داده و ابزارهای جدید ،رفتالارها را ت ییر میدهنالد .ویگوتسالالالکی از میالان ابزارهای فرهنگی ّ
(اعم از ابزارهای فرهنگی ماننالد
اسالالباببازی ،تا ابزارهای روانشالالناختی مانند عدد ،نماد ،زبان و غیره) ،نقش بسالالیار مهمی برای زبان قائل اسالالت؛ چرا که جدا از تأثیر متقابل زبان و تفکر،
مهم واسالطهمندی ،از طریق زبان ،عملی میشالود (حاجحسالینی و مهران .)1390 ،بنابراین ،جای ّ
سالهم عمده و ّ
تعجب نخواهد داشالت اگر بگوییم :یادگیری
در این ّ
نظریه ،بر مدار گفتوگو حرکت میکند (نیرو.)15 :1396 ،
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ٔ
دامنه تقریبی رشالد
پذیرد .طرح سالؤاالت و مسالائل چالشالی ،همراه با حمایت داربسالتی معلم یا دانشآموزان تواناتر در
فراگیران ،باله تعمیق یالادگیری در پهنهالای وسالالالیعتر در کالس میانجالامالد .در نتیجاله بالا عبور از رویالههالای مرسالالالوم
رهبری جریالان آموزش ،فعالالیالتهالای گروهی
معلممحوری و انفعالالی دانشآموز ،ضالالالمن تالأکیالد بر نقش بی بالدیالل معلم در
ع
رسالالالالمیتیافته از سالالالالوی دانشآموزان در کالس درس و مباحرههایی کالالالاله میراح حوزههای علمیه از سدههای گذشته
است ،مورد توجه و تأکید مجدد قرار میگیرد .طبیعی اسالالالالالالت که اجرای این رویکرد در بسالالالالالالتر معمول مدارس واجد
بالازتالابهالا و گالاه موانعی بوده و یالا زمیناله سالالالاز ت ییراتی خواهالد بود (نیرو .)۱۳۹۶،باله عبالارت دیگر نیرو در فراینالد یالاددهی-
یادگیری از رویکردهای روانشالناسالی یادگیری پیروی کرده اسالت که اخیرا در تعلیموتربیت بسالیار متداول بوده اسالت .اما با
دقت در ویژگیهای بیان شالالده و کلیدواژههای به کار رفته میتوان به رویکردهای فلسالالفی نزدیک به آن دسالالت یافت .به
طور نموناله واژههالایی مالاننالد دوری از معلممحوری و رهبر بودن معلم و فعالالیالت گروهی دانشآموزان ،نزدیکی باله رویکرد
پراگماتیسم را نشان میدهد.
هم چنین نیرو( ) ۱۳۹۷بخشالالالی از پیالامالدهالای جالانبی اجرای یالادگیری تعالاملی را نالاظر باله جمع دانشآموزان میدانالد و در
این بخش به ایجاد همبسالالتگی ،ارتباطی صالالمیمانه و تقویت دوسالالتی میان آنها اشالالاره دارد .هنگامی که فعالیتهای
گروهی آمیخته با جنبههای عملی و همراه با فضالالایی بازتر در خارج از کالس صالالورت میپذیرد .کار تیمی قوت گرفته و
در آخر به دلیل فعال بودن عموم دانشآموزان در پژوهش حاضر ،اغلب در میان ایشان کسالت و خستگی راه پیدا نکرد.
ٔ
درباره نقش معلم در فرایند یاددهی -یادگیری چنین عنوان میکند :ابه نظرم نقش
بشالارت( ،)۱۳۹۲نیز نگرش خود را
معلم تسالهیلگری و گاهی هم چالشگری اسالت نه انتقال مطلب .معلم باید فضالایی را فراهم کند که دانشآموز خودش
نکتاله را بگیرد ،ناله اینکاله معلم نکتاله را بگویالد  .وی دو روش در این رابطاله بیالان میکنالد ،نخسالالالت آنکاله معلم برای کشالالالف
دانشآموز زمینهسالازی کند .روش دیگر آنکه معلم از اول فرمول را به دانشآموز داده و بعد همه تالشالش را بگذارد تا او با
این فرمول مسالالائل فراوانی را از سالالاده تا پیچیده حل کند .در ادامه وی چالشهایی را که با آنها روبرو شالالده اسالالت را به
تصالویر میکشالد .بنابراین زمانی که یک معلم تصالمیم میگیرد که با روشالی برخاسالته از یک رویکرد فلسالفی تدریس کند با
ٔ
تجربه زیسته این
موانعی روبرو است که برخاسته از سیستم آموزشی کنونی و عرصههای رقابتی در جامعه است .مطالعه
ٔ
وظیفه خود را انتقال دانش میداند به یک معلم تسالهیل گر ت ییر
معلم نشالان میدهد .نگرش وی از یک معلم سالنتی که
کرده اسالالت که می تواند بیانگر نگرش فلسالالفی پراگماتیسالالم باشالالد .اما این ت ییر نگرش وی را دچار بحران در ابعاد دیگر
تربیتی دانشآموزانش کرده است که ارزشیابی یکی از آنهاست.
نگرش معلم نسبت به روش تدریس
پژوهشالالی که به طور مسالالتقل بتوان از آن برای تعیین نگرش معلم نسالالبت به روش تدریس بهره برد ،در میان منابع یافت
نشالالد ،اما با توجه به رشالالد فناوری در جهان و به کار گیری از آنها در مراکز آموزشالالی ،الزم اسالالت تا معلمان روشها ی
تالدریس خود را مورد تجالدیالد نظر قرار دهنالد .آنهالا بالایالد باله نیالازهالا و موقعیالت یالادگیرنالدگالان و توانالایی آنهالا در اسالالالتفالاده از
تکنولوژی آگاه باشالند.از سالوی دیگر نهاد آموزشالی باید بسالتر مناسالب در مدارس را مهیا سالازد تا فضالای آموزشالی به جای
انتقال یکطرفه اطالعات به روشهای دو سالویه کسالب اطالعات و دانش هدایت گردد و نقش معلمان بر تسالهیل و فرآیند
یالاددهی -یالادگیری متمرکز شالالالده و دانشآموزان خود خالالق اطالعالات و دانش شالالالونالد .کالسال الهالای مجالازی مالدارس
هوشالمند ،یادگیری الکترونیکی ،اینترنت و در کل فناوریهای اطالعاتی جدید از ظرفیتها و قابلیتهای قابلاتکا برای
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توسال العاله این مهالارتهالاسالالالت .بر این اسالالالاس باله نظر میرسالالالد اخیرا نگرش معلمالان در این زمیناله مورد توجاله محققالان و
پژوهشالالالگران بوده اسالالالت به این ترتیالب پژوهشهایی چنالد در این زمیناله انجالام شالالالده اسالالالت که به برخی از آنان اشالالالاره
میگردد.
رحیمی ،مهرابی( )۱۳۹۲در پژوهش خود نظر معلمان را در رابطه با نقش فناوری اطالعات در بهبود فرآیند تدریس بیان
میکنند .در این پژوهش ،فعالیتهای مدرسه از نظر کاربردهای فناورانه در فرایند یادگیری و برنامهدرسی ،مورد بررسی
قرار گرفته اسالت .در این میان تأکید ویژه بر فناوریهای یادگیری 1بوده اسالت .آنان در پژوهش خود به یافتههای پژوهش
حکیمی( )۱۳۸۳نیز اشالالالاره دارند که به عدم آمادگی دبیران به منظور تدریس با اسالالالتفاده از فناوری اطالعات اذعان
دارد .خدمات و آموزشهای الزم برای دبیران بسالالیار محدود و کم بوده اسالالت و همانگونه که نتایج پژوهش آنان نشالالان
میدهد ،دبیران برای اسالالتفاده مقدماتی از رایانه و نرم افزارها و سالالختافزارهای وابسالالته آمادگی الزم را ندارند .عالوه
براین پاسالب دبیران در این پژوهش نشالان میدهد .اسالتفاده از نرم افزارها و سالختافزارهای رایانهای از مشالکالت عمده
معلمان به حسالالاب میآید .اما در مجموع فناوری اطالعات و اسالالتفاده از تکنولوژیهای جدید در بهبود فرآیند روش
تالدریس معلمالان مؤثر باله شال المالار آمالدهانالد .هم چنین نتالایج پژوهش ذاکری ،رشال الیالدحالاجی خواجاله لو ،افرایی ،زنگویی
( ،)۱۳۹۰نیز نشالالان میدهد نگرش معلمان نسالالبت به کاربرد فناوریهای نوین آموزشالالی در فرآیند تدریس و یادگیری
مربت است.
پژوهش بعدی به بررسالالی فرصالالتها و تهدیدهای کاربسالالت نوآوریهای هوشالالمندسالالازی در مدارس انجام شالالده اسالالت.
یافتههای این پژوهش حاکی از آن اسالالالت که هر زمان فناوری نوین با فرایند تدریس تلفیق میشالالالود ،امر تدریس مؤثر و
رضالالایتبخشتر میگردد .به عالوه با افزایش توانمندیهای دبیران شالالیوه تدریس را نیز سالالهل و آسالالان میکند (زمانی،
قاسالم پور ،همایی ،موسالوی .)۱۳۹۵ ،البته نقش خود مدارس هوشالمند نیز مورد توجه پژوهشالگران بوده اسالت .اکبری
نودهی ،رضالالایی کالنتری ( ،)۱۳۹۵در پژوهش خود به مهمترین ویژگیهای این مدارس اشالالاره کرده و معتقدند در این
مدارس دانشآموز با تفکر مسالتقل و ابزار خالقیت ،توانمندی خود را به کار میگیرد و فضالای حاکم موجب به کار گیری
توانمنالدیهالای مربیالان ،معلمالان و اولیالا برای تقویالت آموزشوپرورش میشالالالود و محیط مالدرسالالاله زمیناله یالادگیری را در
دانشآموزان فراهم کرده و ایجالاد انگیزه میکنالد .در این مالدارس دانشآموزان نقش یالاددهنالده و یالادگیرنالده را برعهالده
دارنالد .روش تالدریس دانشآموزمحور اسالالالت .تالأکیالد بر مهالارت فکر کردن و فراهم سالالالاختن محیط یالاددهی و یالادگیری از
راهبردها و خطمشالیهای مدرساله هوشالمند اسالت .در این مدارس دانشآموزان میآموزند انبوهی از اطالعات را پردازش
کرده و از این اطالعالات در جهالت یالادگیری بیشالالالتر اسالالالتفالاده کننالد (حبیبی ،۲۰۱۳ ،باله نقالل از اکبری نودهی ،رضالالالایی
کالنتری .)۱۳۹۵البته آنان در پژوهش خود بر نقش هوشالالمندسالالازی مدارس بر کیفیت یادگیری دانشآموزان از دیدگاه
معلمان دوره ابتدایی شهرستان نکا تمرکز کردهاند .نتایج پژوهش آنان نشان میدهد که هوشمندسازی مدارس در ابعاد
کیفیت یادگیری (نگرشها ،عادتهای ذهنی ،بسالط و اصالالح دانش ،اکتسالاب و درهم تنیدن دانش ،اسالتفاده معنا دار
از دانش) نقش دارد .به یادگیری آنان عمق میبخشالالد .دانشآموزان را به فراتر از برنامهدرسالالی خود برده و مهارت تفکر
آنان را رشالالالد میدهد .به تعامالت میان دانشآموزان و معلمان افزوده و منجربه تجربیات موفق میان میشالالالود .بر میزان

 - 1منظور از فناوریهای یادگیری آن دسته از فناوریهای اطالعات دیجیتالی است که به طور معمول برای یادگیری به کار میروند.
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ٔ
انگیزه دانشآموزان میافزایالد .در یالافتالههالای این پژوهشهالا نیز تکیاله بر دانشآموزمحوری در تالدریس
عالقاله و ایجالاد
کالسی دیده میشود که به نظر میرسد به رویکرد سازهگرایی نزدیک هستند.
نگرش معلم نسبت به ارزشها و هد تعلیموتربیت
براسالالاس آنچه در رابطه با نگرش معلم نسالالبت به هد تعلیموتربیت در بخشهای قبلی بیان شالالد .اهمیت و ضالالرورت
تعیین این هد و به همان نسالبت تبیین نگرش معلم نسالبت به آن واضالن و آشالکار اسالت .ولی با این وجود این مس ٔ
الالله
مهم در میان مقاالت و پژوهشهای انجام شالالده مورد غفلت قرار گرفته اسالالت .هم چنین پژوهشالالی که بتواند برای تعیین
نگرش معلم نسبت به ارزشها مورد توجه قرار گیرد ،در میان مقاالت دیده نشد.
نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش در پی دسالتیابی به فلس ٔ
الفه ضالمنی معلم در مدارس ایرانی نشالانگر آن اسالت که مؤلفههای نگرش
معلم نسالبت به ماهیت انسالان ،هد تعلیموتربیت و تعیین نگرش معلم نسالبت به ارزشها از نگاه پژوهشالگران دور مانده
یا به عبارتی بررسالالالی نگرش معلمین در این زمینهها مورد غفلت بوده اسالالالت .در رابطه با سالالالایر مؤلفهها از جمله نگرش
معلم به فرایند یاددهی -یادگیری یافتههای مقاالت به نزدیکی فلسالالفه ضالالمنی معلم به رویکرد پراگماتیسالالم اشالالاره دارد.
جسالتجوی نگرش معلم نسالبت به واقعیت و ماهیت دانش نشالان از حضالور رویکرد سالازهگرایی داشالته و پژوهشالی که به طور
مسالتقل بتوان از آن برای تعیین نگرش معلم نسالبت به روش تدریس بهره برد ،در میان منابع یافت نشالد ،تنها یافتههای
پژوهش در زمینه نقش هوشالالمندسالالازی مدارس تکیه بر دانشآموزمحوری در تدریس کالسالالی دیده میشالالود که به نظر
میرسد به رویکرد پراگماتیسم نزدیک هستند.
آورده این پژوهش حاکی از آن اسالت که نظام آموزشالی ما در زمینه جایگاه فلس ٔ
به طور کلی ٔ
الفه معلم دارای کاسالتیهای
فراوانی اسالت .این خالا از نظام تربیت معلم و اسالناد تحولی تا تدریس کالسالی را شالامل میشالود .هم چنین با توجه به
بررسالیهای انجام شالده در اسالناد باالدسالتی و مقاالت و پژوهشهای انجام شالده 1عنوانی که به طور مسالتقیم از فلس ٔ
الفه
تعلیموتربیت معلم چه به طور تجویزی ،چه ضالمنی حکایت کند ،یافت نشالد .حتی در نقش ٔاله راه مناطق که بر اسالاس سالند
تحول نوشالته شالده اسالت اشالارهای به فلس ٔ
الفه معلم دیده نمیشالود و به نظر میرسالد در این زمینه غفلت محرز اسالت .از
سالالالوی دیگر بالا توجاله باله اینکاله بنیالانگالذاران سال النالد تحول اذعالان دارنالد از دیالدگالاه واقعگرای سالالالازهگرایالاناله تالأثیر پالذیرفتالهانالد
(صالالالادق زاده و همکالاران ،2)۱۳۹۰،بنالابراین میتوان فلسال الف ٔاله تجویزی معلم را بر اسالالالاس این رویکرد در نظر گرفالت .امالا
یافته های حاصالل از بررسالی مقاالت و هم چنین تمایل به شالاگردمحوری و روش تدریس فعال و گروهی در میان معلمین
که اخیرا در مدارس ما دیده شده است ،میتواند حرکتی به سوی پراگماتیسم و سازهگرایی در نظر گرفته شود .این نکته

 - 1منظور پژوهش های انجام شده حول نظام آموزشی ایران
 -۲در مبانی معرفت شالناختی سالند تحول آمده اسالت که جهان هسالتی قابل شالناسالایی اسالت و انسالان توانایی شالناخت آن را دارد و علم را در عین کشالف از
واقع ،محصالول خالقیت و ابداع میداند .پس مبنای معرفتشالناسالی دیدگاه واقعگرای سالازهگریانه در سالند تحول نیز مورد پذیرش واقع شالده اسالت (صالادق
زاده و همکاران.)1390،
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نشالانگر تناقض میان فلس ٔ
الفه تجویزی و ضالمنی معلم در نظام آموزشالی ماسالت .با این وجود چالشهای موجود معلمین را
از این رویکرد نیز گریزان کردهاند.
در کنار غفلت از فلسال ٔ
الفه تربیتی معلمان توسالالط پژوهشالالگران ایرانی ،در میان مقاالت ،عدم توجه به نقش تربیت معلم در
تربیت فلسالفی معلمان نیز دیده شالده اسالت 1و ٔ
نکته پایانی در مورد سالند تحول که مرجع ت ییرات برای آموزشوپرورش
ما محسالالوب میگردد و طبق آن وظایف معلمها تعیین میشالالود .نقد دیگری عالوه بر عدم توجه به فلسال ٔ
الفه تربیتی معلم
وجود دارد و آن دلخوری معلمالان از مؤلفین آن اسالالالت .بیشالالالتر آنهالا باله تحولآفرینی این سال النالد کاله توسالالالط اسال التالادان و
متخصالصالان فلسالفه تربیت نگاشالته شالده اسالت ،اعتقاد و اعتمادی ندارند .آن را بسالیار آرمانگرا دانسالته و معتقدند میان
سالند و نظرات معلمان فاص ٔ
الله طویلی وجود دارد (یاری دهنوی .)۵۷ :۱۳۹۲ ،به عبارت دیگر شالاید بتوان دلیل عدم هم
الفه اسالالناد باالدسالالتی و فلسال ٔ
خوانی میان فلسال ٔ
الفه ضالالمنی معلم را همان شالالکا معرو میان نظر و عمل دانسالالت که
سالالالالهاسالالالت در محافل تعلیموتربیتی ما شالالالنیده میشالالالود .امید اسالالالت تا با اصالالالالح نظام آموزشالالالی و تربیت معلم در
عرصههای نظری و عملی گامی برای رفع آن برداشته شود.
منابع2
اسکندری ،حسین( .)۱۳۸۳آیا ضرورتی دارد معلم فلسفه بداند  .رشد معلم(.۱۱-۱۰ :)۱۸۴
اکبری نودهی ،امین؛ رضالایی کالنتری ،مرضالیه ( .)۱۳۹۵نقش هوشالمندسالازی مدارس بر کیفیت یادگیری دانشآموزان
دوره ابتدایی شهرستان نکا .پژوهش در برنامهریزی درسی.۷۴-۶۷ ،)۲۴(۲،
ایروانی ،شالالالهین؛ شالالالرفی ،محمدرضالالالا؛ یاری دهنوی ،مراد ( .)۱۳۸۷چرا معلمان به آموختن فلسالال ٔ
الفه تعلیموتربیت نیاز
دارند  .فصلنامه تعلیموتربیت.۶۸-۳۳ :)۹۳( ،
باقری ،خسرو ( .)۱۳۸۹الگوی مطلوب آموزشوپرورش در جمهوری اسالمی ایران .تهران :انتشارات مدرسه.
بشالالالالارت ( )۱۳۹۲بالاله نالقالالل از مالحالمالالد نالیالرو ،قالالابالاللدسالالالتالرسالالالی در وبالال

ایالالادداشالالالالتهالالای آقالالا مالعاللالم در آدرس

http://niroo.mihanblog.com/post/category/9

 -1به طور نمونه داورپناه ،ابوسالعید ( )۱۳۹۶در پژو هش خود به نقادی روش های نوین تربیت فلسالفی معلمان و سالیاسالت گذاری در نظام تربیت معلم ایران
پرداخته اسالالت .به زعم وی ،اگر مفهوم تربیت فلسالالفی را تربیتی بدانیم که منجر به رشالالد و پرورش معلمانی میشالالود که شال ٔ
الیوه اندیشالالیدن منطقی را در آنان
تقویت و بسالتر الزم برای تفکر منطقی را فراهم کند ،بنابراین تربیت فلسالفی و هد آن تفلسالف و فلسالفه ورزی اسالت .هم چنین اگر یکی از مهمترین اهدا
نظام های آموزشالی در دنیا ،آموزش تفکر به دانش آموران بدانیم .بنابراین معلمان این کودکان خود باید از تفکری صالحین و منطقی و خالق برخوردار باشالند.
به عبارت دیگر همان ذهنیت فلسالفی در معلمان .از سالوی دیگر برخی الگوهای تدریس مانند الگوی تفکر اسالتقرائی ،بدیعهپردازی ،یادسالپاری ،کاوش گری
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 و ذهنیت
فلسف ی در نظام تربیت معلم ایران مورد توجه جدی نیست و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
 - 2رفرنس دهی این مقاله با توجه به ویرایش ششم روش استناددهی  APAاست.
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تمجیالدتاش ،الهالام؛ مجلالل چوبقلو ،محمالدعلی؛ عبالداله فام ،رحیم؛ بیالس زاده ،یوسالالالف( .)۱۳۹۱بررسالالالی نقش ت ییر
نگرش معلمان در میزان عملکرد یاددهی -یادگیری آنها در مدارس دوره ابتدایی شالهرسالتان مراغه در سالال تحصالیلی
 .۹۰-۱۳۸۹مجله مدیریت فرهنگی.۱۳۷-۱۲۳ :)۱۷(۶ ،
داورپناه ،ابوسالالالعید ( .)۱۳۹۶نقدی بر روشهای نوین تربیت فلسالالالفی معلمان و سالالالیاسالالالتگذاری در نظام تربیت معلم
ایران .فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی.)۲۴(،
ذاکری ،علیرضالا؛ رشالیدحاجی خواجه لو،صالالن؛ افرایی ،هادی؛ زنگویی ،شالهناز( .)۱۳۹۰بررسالی نگرش معلمان نسالبت
به کاربرد فناوریهای آموزشی درفرآیند تدریس .نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش،)۲(۶ ،
رحیمی ،زهرا؛ مهرابی ،گلپر( .)۱۳۹۲نقش فنالاوری اطالعالات در بهبود فرآینالد تالدریس از دیالدگالاه معلمالان .پژوهش در
نظامهای آموزشی.۲۰۳-۲۱۷ ،
رمرودی ،اکبری ،زنگویی و حسالینی( .)۱۳۹۵بررسالی رابطه بین ذهنیت فلسالفی و جهتگیریهای برنامهدرسالی دبیران
مدارس متوسطه شهر زاهدان در سال تحصیلی  .۹۲-۹۱پژوهش در برنامهدرسی.۱۹۰-۱۸۰،)۲۱(۲ ،
زمانی ،عشالالرت؛ قاسالالم پور ،علی؛ همایی ،رضالالا؛ موسالالوی ،سالالتاره ( .)۱۳۹۵بررسالالی فرصالالتها و تهدید ها ،قوتها و
ضالالعفهای کاربسالالت نوآوریهای هوشالالمندسالالازی مطالعه موردی دبیران مدارس متوسالالطه شالالهر اصالالفهان .پژوهش در
برنامهریزی درسی.۹۸-۸۴ ،)۲۲(۲ ،
زیباکالم ،فاطمه( .)۱۳۹۰مبانی فلسفی آموزشوپرورش در ایران .تهران :انتشارات حفیظ.
زیباکالم مفرد ،فاطمه؛ حیدری ،سالالمیرا(.)۱۳۹۷آرای فلسالالفی و تربیتی مورتیمر جی آدلر .تهران :انتشالالارات دانشالالگاه
تهران.
سجادیه ،نرگس( .)۱۳۹۷سعی میان خود و دانشآموزان :نظریه عاملیت انسان در کالس درس .رشد معلم .)۱(۱
سالالاللطالانی نژاد ،نجماله؛ موسالالالی پور،نعمالت اللاله؛ فتحی واجارگاه ،کوروش؛ عارفی ،محبوبه( .)۱۳۹۶روایت معلمی کردن
یک معلم ابتدایی با تأکید بر نقش نظریههای تربیتی .مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز.۲۴-۵ .،)۲(۶ ،
صالالادق زاده ،علیرضالالا و همکاران ( .)۱۳۹۰مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیموتربیت رسالالمی عمومی جمهوری
اسالمی ایران .تهران :دبیرخانه شورای عالی آموزشوپرورش.
صالمدی ،معصالومه؛ مزیدی ،محمد ( .)۱۳۸۴بررسالی امکان نزدیک سالازی یافتههای مکاتب تجربه گرایی منطقی و عمل
گرایی در زمیناله نقش معلم و فراگیر در فراینالد یالاددهی – یالادگیری و آثالار آن بر تعلیموتربیالت .مجلاله روانشال النالاسالالالی و علوم
تربیتی (دانشگاه تهران).)۷(،
عزتی ،علی؛ جعفریفر ،سالکینه؛ محمدی ،راحله؛ نعمتی ،حیدر؛ قربانی ،مهدی؛ بیداخویدی ،روحاله ( .)۱۳۹۲نقشاله
راه .تهران :انتشارات دنیای ت ذیه.
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ٔ
قائدی ،یحیی( .)۱۳۸۸بررسالی فلسالفی معلمی و اشالارات آن برای برنامهدرسالی فلس ٔ
اللنامه مطالعات
الفه تربیت معلم .فص
برنامهدرسی.۸۱-۶۳:)۱۴()۱۳(۴ ،
کرتیس ،اسالالتنلی جیمز( .)۱۳۹۲تعلیموتربیت از فلسالالفه تا برنامهدرسالالی(فاطمه زیبا کالم و محمد دادرس ،مترجمان).
تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان(انتشارات مدرسه).
ٔ
بیانیه فلسالالالفه تدریس معلمی در کالس درس بررسالالالی برخی دیدگاهها،
مروتی ,اعظم و یحیی قائدی( )۱۳۹۲بررسالالالی
ٔ
فلسفه تعلیموتربیت ایران ،مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد.
چهارمین همایش انجمن
محبی ،عظیم .فرایند یاددهی  -یادگیری در مدارس با رویکرد پژوهشمحوری .بازیابی شده در تاریب  ۱۳۹۷/۱۰/۲۸از
http://www.talif.sch.ir
محمالد طالاهری ،مریم؛ میالدانی ،محمود( .)۱۳۹۴مروری بر شالالالایسالالالتگیهالای حرفالهای معلمالان ابتالدایی .ارائاله شالالالده در
همایش ملی آموزش ابتدایی (.)۱۳۹۴
ٔ
حرفه معلمی .تهران :انتشارات مدرسه.
ملکی ،حسن( .)۱۳۸۴صالحیتهای
موسالالوی ده موردی،علی؛ ولوی،پروانه؛ هاشالالمی ،سالالیدجالل( .)۱۳۹۵بررسالالی تجربه زیسالالته آموزگاران دوره ابتدایی از
ٔ
مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز.۵۶-۳۵:)۲(۶،
وظایف معلم به مرابه فیلسو – معلم.
موال ،سالالالمیه؛ فتحی آذر ،اسالالالکندر؛ ادیب ،یوسالالالف ( .)۱۳۹۵تجارب دبیران علوم دوره دبیرسالالالتان از ماهیت علم :یک
مطالعه پدیدارشناسی .پژوهش در برنامهریزی درسی.۵۳-۳۸ ،)۲۴(۲،
نریمانی ،محمد( .)۱۳۷۳بررسالالی نگرش معلمان نسالالبت به دانشآموزان و همبسالالتگی آن با رضالالایت شالال لی و درصالالد
قبولی .رشد معلم(.۸۲-۸۰ :)۱۰۸
نلر ،جورج فردریک( .)۱۳۹۱آشالالنایی با فلسالالفه آموزشوپرورش (فریدون بازرگان دیلمقانی ،مترجم) .تهران :سالالازمان
مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
نیرو ،محمد( .)۱۳۹۶یادگیری تعاملی(یادگیری بر مدار گفتگو) .رشد معلم.۱۶-۱۴ :)۱(۳۶
نیرو ،محمد( .)۱۳۹۷پیامدهای جانبی در یادگیری تعاملی .رشد معلم.۱۶-۱۴:)۲(۳۶،
یاری دهنوی ،مراد( .)۱۳۹۲زیسالالالت نگاری و روایت فهم معلمان از نقش فلسالالالفه تربیت در تحول عملکرد آنان .پژوهش
نامه مبانی تعلیموتربیت.۶۶-۴۹ ،)۲(۳ ،
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آموزش کنشگگری از طرین هنر مبتنی بر ارزششگناسگی دلوز و چالشهای انسگانی فراروی آن از دیدگاه مدرسگان
ٔ
خانواده استان قزوین
آموزش
بهرام مرادی ،1علیرضا محمودنیا2
چکیده
امروزه مضالمحل نشالدن انسالانها و حفظ هویت پویای خود در جوامع از مهمترین موضالوعات در علوم اجتماعی و تربیتی
میباشالد .یکی از بهترین راهها در این خصالوی آموزش کنشالگری بوده و مهمتر از همه آموزش از طریق هنر و به شالکلی
هنرمندانه و جذاب میباشالالد که این کاردر پژوهش حاضالالر از طریق تکیه بر ارزششالالناسالالی بهعنوان یکی از مؤلفههای
تربیتی که حضالور مسالتقیم در تعیین اهدا تربیت دارد و با ابتناا بر اندیشالههای فیلسالوفی به نام دلوز که از فیلسالوفان
امروزی و معاصالر میباشالد انجام گرفته اسالت .جهت این کار از دو روش بهره برده شالده اسالت :روش قیاس عملی فرانکنا
و روش پدیدارشالالناسالالی ون مانن .یافتهها حکایت از آن دارد که :فعال و پویا و پرانرژی بودن در ابعاد مختلف حیات برای
دلوز ارزشالی مهم اسالت و در خصالوی مهمترین عناصالر آموزش ازجمله اهدا  ،روشها و محتواها گفتنی اسالت که :به
ترتیب کنشالالگری ،روشهای قیاسالالی و محتواهای ترجیحا مشالالابه و هم افزا و گاها تقابلی از مهمترین داللتها بوده که
باید مورد اسالالتفاده کارگزاران تعلیموتربیت قرار گیرد .اما عملی کردن این موارد احتماال باچالشهایی ار سالالوی معلمان،
دانشآموزان و اولیاا ،روبه رو گردد که در متن مقاله به آن اشاره شده است.
وانههای کلیدی :ارزششناسی ،آموزش کنشگری ،دلوز ،آموزش هنر ،چالشهای انسانی
مقدمه
با توجه به این که بسالالیاری از صالالاحب نظران و اندیشالالمندان شالالرایط حاضالالر را شالالرایط پسالالت مدرن مینامند و نسالالبیت،
ت ییرات زودهنگالام و ارتبالاطالات گسالالالترده را از ویژگیهالای آن بر میشالالالمرنالد (مرادی )۱۳۸۵ ،حفظ هویتی پویالا و تولیالد
هویت مناسب در این شرایط از مهمترین دغدغهها میتواند باشد که عدم توجه به این موضوع ممکن است اثرات مخرب
و زیانباری را به دنبال داشالته باشالد .حفظ هویتی پویا و تولید هویتی مناسالب ،چیزی اسالت که از طریق آموزش و تربیت
بالهویژه تربیالت اجتمالاعی بالهعنوان یکی از ابعالاد مهم تعلیموتربیالت در کنالار دیگر ابعالاد تربیتی همچون تربیالت سال الیالاسالالالی،
تربیت اقتصالادی ،تربیت عقالنی و ...میتواند اتفاق بیفتدکه به زعم دورکیم تربیت ،همان اجتماعی شالدن اسالت (عالقه
بند.)۱۳۹۵ ،
از سالوی دیگر ،کنشالگری بهعنوان یک عنصالر مهم در روابط اجتماعی میتواند از طریق آموزش محقق شالود و این امر از
طریق هنر سالهل تر میسالر میشالود .بدین جهت در پژوهش حاضالر آموزش کنشالگری از طریق هنر با تکیه بر اندیشالههای
یکی از اندیشالمندان و فیلسالوفان بزر معاصالر یعنی دلوز از ٔ
نحله پسالاسالاختارگرایی انتخاب شالده اسالت .اما مشالخص و

 . 1دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی و آموزگار با بیست سال سابقه و عضو مدرسان آموزش خانواده
bahram_edu2020@yahoo.com 0912-241-9053
 .2عضو هیالت علمی دانشگاه خوارزمی تهران با ٔ
رتبه دانشیاری و مدیر گروه فلسفه تعلیم و تربیت
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مبرهن و روشالن اسالت که وقتی اصالالحاتی یا ت ییراتی قرار اسالت اتفاق بیفتد طبیعتا با چالشهایی روبهرو میشالود که در
این مقاله،چالشهای احتمالی این ت ییرات در خصالالوی مهمترین قشالالرها و نیروی انسالالانی یا عناصالالر درگیر؛ از جمله
معلمالان ،دانشآموزان و اولیالاا بررسالالالی خواهالد شالالالد کاله بالا بیالان مسالالالاللاله این کالار آغالاز میشالالالود و در تیترهالایی همچون،
پرسالالشهای پژوهش ،روش پژوهش ،پژوهشهای انجام شالالده ،یافتهها ،نتیجهگیری ،بحث و پیشالالنهادها ادامه یافته و با
ذکر منابع استفاده شده به پایان میرسد.
بیان مسئله
ٔ
مجموعه تأثیرها ،مشالالالارکت ها ،نسالالالبتها و تواناییها و کنش هاسالالالت و
به باور دلوز هسالالالتی و زندگی عبارت اسالالالت از
موجودیت و هسالتی هر شالیا را میزان کنشالگری آن تعیین میکند(امجدی ایدیشاله ۱۳۹۱ ،به نقل از مرادی )۱۳۹۸ ،اما
یکی از بهترین کارها جهت نهادینه شالدن کنشالگری در انسالان و بهعنوان منش درآمدن آن ،اسالتفاده از آموزش اسالت اما
این امر از طریق هنر اتفاق میافتد که به جهت حاشالالیه رفتن آن توسالالط عقل مدرن ،موردغفلت قرار گرفته بود .تکیه بر
هنر و دسالت یابی به بسالیاری از اهدا تربیتی چیزی اسالت که امروزه مورد توجه بسالیاری از اندیشالمندان بزر از جمله
دلوز بهعنوان یکی از متأثرین نیچه بهعنوان مادر فلسالفه پسالت مدرن و حتی پسالاسالاختارگرا و دیگر اندیشالمندان معاصالر از
ٔ
حلقه وین همچون ::موریس شالالاللیک ،1ارنسالالالت ماد ،2اتونویرات ،3هربرت فایگل ،4فردریش وایزمن،5
جمله اعضالالالاا
رودلف کالارنالا  ،6هالانس هالان ،7کالارل همپالل ،8و آیر 9کاله تجرباله گرا و پوزیتیویسالالالم منطقی هم بودنالد قرار گرفتاله اسالالالت.
اندیشالمندان مذکور و اغلب متفکران بعد مدرن بر این باورند که عقل جهت عقل ورزی به هیجان و اراده وابسالته اسالت و
اگر اراده به عقل ورزی نباشد به هیو وجه تعقل صورت نمیگیرد(یوبل.)۴۲۶ :۲۰۰۴ ،10
اسالتفاده از هنر جهت تحقق اهدا تربیتی چیزی اسالت که در پژوهش حاضالر به تبیین آن اقدام خواهد شالد به طوریکه
بر اسالالاس اندیشالالههای دلوز بهعنوان فیلسالالوفی به نام در شالالرایط امروزی و با تکیه بر بر ارزششالالناسالالی وی که به باور
بسالیاری از اندیشالمندان و صالاحبنظران تعلیموتربیت از جمله (شالریعتمداری( )۱۳۸۶و نقیب زاده( )۱۹ :۱۳۸۴یکی از
ابعاد مهم اندیشالههای فلسالفی فیلسالو جهت اسالتخراج داللتهای آموزشالی و تربیتی ارزشهای آنها 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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تربیت در عمل از آنجا و مبتنی بر آن انجام میشالود اهدا  ،روشها و محتواهای مناسالب اسالتخراج میشالوند و در نهایت
چالشهای پیش رو هم احصاا میگردند.
واضالالن تر آن که؛ پژوهشالالگر قصالالد آن را دارد در پژوهش حاضالالر به امکان آموزش کنشالالگری از طریق هنر بپردازد چون
همچون فیلسالوفان و اندیشالمندان بزر امروزی از جمله؛ دلوز ( ،)۱۹۹۴فوکو ( )۱۳۹۳و ریدار ( )۳۸ :۱۳۹۶بر این باور
اسالت که هنر میتواند دغدغهای به غیر از زیباییشالناسالی داشالته و از زیباییشالناسالی گذر کرده (گراهام )۳۳۶ :۱۳۹۴ ،و
در تحقق اهدافی اجتماعی همچون کنشالالالگری مؤثر واقع شالالالود .این در حالی اسالالالت که نگاهی به تاریب هنر (مرزبان،
 )۱۳۹۵اینگونه نشالان میدهد یکی از دغدغههای اسالاسالی هنر و آموزش هنر ُبعد زیباییشالناختی آن اسالت و اوج آن را
در فلسالال ٔ
الفه کانت میتوان دید (گودالیوس .)۲۰ :۱۳۹۰ ،از سالالالوی دیگر بررسالالالی تاریب اندیشالالالهها نشالالالان میدهد که
انالدیشالالالمنالدانی بوده انالدکاله حول محور کنشالالالگری انالدیشال الیالدهانالد از جملاله طبالاطبالایی و بوردیو و( ...مهربالان گهرویی،
،)۱۳۹۶لیکن به آموزش کنشالگری آنهم از طریق آموزش هنر کسالی نپرداخته اسالت .در نهایت در پژوهش حاضالر تالش
بر آن شده است تا فقط از ارائه نظر عبور شده و به چالشهای فراروی آن در عمل اشاراتی شود.
پرسشهای پژوهش
اهدا  ،روشها و محتواهای آموزش کنشگری از طریق هنر مبتنی بر ارزششناسی دلوز کدامند
ٔ
جنبه معلمان ،دانشآموزان و
چالشهای تحقق آموزش کنشالالگری از طریق هنر مبتنی بر ارزششالالناسالالی دلوز در سالاله
اولیاا کدامند
روش پژوهش
برای پاسالب به پرسالش اول از قیاس عملی فرانکنا اسالتفاده شالده اسالت .وی رابطه فلسالفه با تعلیموتربیت را به ساله شالکل
یعنی؛ علم تجربی ،هنجارین و تحلیلی میبیند و هنجارین را قلب فلس ٔ
الفه تعلیموتربیت دانسالته و اسالتخراج هد  ،روش
و محتوا را از مهمترین کالارکرد آن از طریق بکالار بسالالالتن قیالاس عملی میدانالد و در حکمالت عملی قرار میدهالد (بالاقری،
.)۱۰۴-۱۰۳ :۱۳۸۹
قیاس عملی از یک گزاره مقدماتی از نوع هست و نیست و نیز یک گزاره مقدماتی دیگر از نوع باید و نباید یا همان گزاره
تجویزی ،گزارهای از نوع بالایالد و نبالایالد (البتاله بالا رعالایالت قالاعالدههالای الزم) اسالالالتنتالاج میشالالالود .در قیالاس عملی یکی از
گزارههای مقدماتی گزارهای تجویزی اسالت که سالبب میشالود نتیجههای تجویزی به دسالت آید که منطقا درسالت اسالت در
حالالی کاله در قیالاس نظری مقالدمالههالا توصالالالیفی بوده و نتیجاله هم توصالالالیفی میبالاشالالالد .قیالاس عملی در قلمرو دانشهالای
کاربردی مرل قلمرو تعلیموتربیت کاربردی زیاد دارد .برای نمونه تجویز هر گونه رهنمود یا اشالارهای در خصالوی انتخاب
اهدا و محتواهای تعلیموتربیت ،کاربسالت اصالول ،روشهای که توسالط معلمان باید مد نظر قرار گیرد ،با بهرهگیری از
این گونه قیاس مقدور است.
برای پاسالب به پرسالش دوم ،پدیدارشالناسالی تفسالیری ون مانن به کار گرفته شالده اسالت .روش وی تحت رویکردهای کیفی
پژوهش قرار میگیالرد و جهالالت جمع آوری از بین روشهالالای مختلف جمع آوری اطالعالالات(ون مالالانن )۲۰۱۸ ،روش
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ٔ
الاحبه عمیق نیمه سالاختاریافته اسالتفاده شالده اسالت و جهت تحلیل اطالعات از روش کل نگر و سالپس انتخابی و در
مص
نهایت از ارتباطی بهره گرفته شده است که در بخش تحلیل اطالعات عمال دیده خواهد شد.
پژوهشهای انجام شده
پژوهشهای مختلفی در خصالالوی اندیشالالههای دلوز و کاربسالالت اندیشالالههای وی در ابعاد مختلف حیات و همچنین در
خصالالالوی تحقق اهالدا مختلف تربیتی از طریق آموزش هنر انجالام گرفتاله اسالالالت(مرادی )۱۳۹۸ ،کاله در اداماله باله آنهالا
اشاره میگردد.
الف -اندیشالههای فلسالفی دلوز :اور )۲۰۱۴(1در رسالاله دکتری خود به پژوهش در خصالوی اندیش ٔاله دلوز با عنوانونوشالته
تشالرین نشالده :لوگوس و اصالالت در افسالانه واقع نمای قرن نوزدهمو ،اسالنایر )۲۰۱۷(2با عنوان وحس جدید در تربیت:
الاط احسالالالاس و حس عمومی بالا تفکر،
دلوز وتفکر در مقالابالل حس عمومیو باله تمرکز بر نظرات دلوز و بحالث و بررسالالالی ارتب ع
جودیالت و همکالاران )۲۰۱۷(3در مقالال ٔاله خود بالا عنوانو درون در دلوز و اسالالاللوتر دایالکو از ارتبالاط درون انسالالالان بالا بیرون یا
محیط اطرا پرداختهاند .مالیی( )۱۳۸۸از پژوهشالگران ایرانی در پایان نامه خود با عنوانوهسالتیشالناسالی در فلسالفه
ژیل ُدلوزو با اشالاره به وجود تصالورهایی مربوط به مر مابعدالطبیعه ،هسالتیشالناسالی دلوز را پایان یافته قلمداد نمیکند
بلکه فلسال ٔ
الفه او را با هسالالتیشالالناسالالی آمیخته دانسالالته و توجه به هسالالتیشالالناسالالی را در اغلب آثار وی ،در معنایی نو زنده
می داند ،به طوریکه حیات را پیوسالالته در حال شالالدن و تفاوت سالالازی دانسالالته و آن را جامد و سالالنتی نمیداند .مالیی کار
خود را کند و کاوی در اندیشالههای دلوز و ٔ
ارائه تصالویری از هسالتیشالناسالی ایشالان دانسالته و آن را همچون کارهای دلوز در
آئین ٔاله دیگران و بالا مطالالع ٔاله مفالاهیمو ویرچوآلیتی و آکچوآلیتیو 4انجالام داده اسالالالت .پژوهشالالالگران دیگری هم همچون
سالالاللحشالالالوری و همکالاران( )۱۳۹۴بالا عنوان تحلیالل و نقالد رویکرد ریزومالاتیالک دلوز براسالالالاس فلسال الفاله اشالالالراق و عبالدی
زاده( )۱۳۸۸در پایان نامه خود با عنوان دلوز و فلسفه به بررسی اندیشههای فلسفی دلوز پرداختهاند.
ٔ
رساله خود با عنوانو دلوز و فلسفه یادگیریو به
ب -در خصوی کاربستهای اندیشههای دلوز :دنسیسکو )۲۰۱۶(5در
ٔ
رساله دکتری خود با عنوان و تدریس اتفاقی؛ دلوز،
اسالتقالل شالرایط تفکر و خالقیت پرداخته اسالت .صالحی( )۲۰۰۸در
گفتمالان خالق و هنرو خالقیالت را از نقطاله نظر دلوز رخالدادی میدانالدکاله در فضالالالای آزاد و بالا عبور از وضالالالعیالت موجود رد
ٔ
رساله دکتری خود
میدهد و ممکن اسالت مخرب یا سالودمند باشد .پادم )۲۰۰۰(6نیز از دیگر پژوهش گرانی است که در
با عنوانو تفکر در نقاشالالالی؛ ژیل دلوز و تحول از ارائه به انتزاعو تالوری تفکر را همچون نقاشالالالی دانسالالالته و تحول در آن را
مطالعه دلوز ،هنر را به ٔ
ٔ
مرابه هسالتیشالناسالی شالدن ،دانسالته و تفکر بدون تصالور را پیشالنهاد
ضالروری میداند .ایشالان با

1. Orr, Sara Ceilidh
2. Snir, Itay
3. Wambacq, Judith, Tuinen, Sjoerd
4. virtuality and actuality
5. Dern-Sisco, Jessie
6. Purdom, judy
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میدهد و آن را با تمرکز روی برگسالالالون و مرلو پونتی روشالالالن تر میکند .والکر )۲۰۱۷( 1در رسالالالاله دکتری خود با عنوان
انوشالالتن نوشالالتههای خود :میل دلوزی و نوشالالتههای خالق رشالالته ( )MFAبه تأثیر آموزش هنر در عالقه به نوشالالتن
خالقانه پرداخته اسالت .دلوز و همکارانشالان ( )۱۹۹۴نقش هنر را بسالیار اسالاسالی در تولید احسالاس و ادراک ،همسالنس
فلسالفه و علم لیکن در ٔ
حوزه خودش میدانند .شالارما )۲۰۱۲(2در رسالاله دکتری خود با عنوان اتربیت هنری هندی ها،
و هویت معلمان بهعنوان همآیی دلوز-گاتاری :روایتهایی در محتوای جهانیسالالالازی پسالالالا اسالالالتعماری بر تأثیر تربیت
هنری بر روی معلمان بحث کرده اسالالالت .شالالالمیجن )۲۰۱۵(3در پژوهش خود که با عنوان اطرحهای فکری بین هنر و
علم :فلسالالفه مفهومی دلوز به ذکر عملکرد ٔ
ویژه فلسالالفه ،علم و هنر پرداخته و در نهایت به اشالالتراکات آنها اشالالاراتی را
داشته است.
ج -نقش هنر در تحقق دیگر اهدا تعلیموتربیت :پژوهشالگران زیاد دیگری هم وجود دارند که بر نقش اسالاسالی هنر در
تحقق دیگر اهالدا تربیتی پرداختالهانالد .باله بالاور صالالالاحالب نظران و پژوهشالالالگران امروزی آموزش هنر میتوانالد زمینالههالای
رشالالالد و پرورش حیطههای عاطفی و روانی حرکتی را از طریق پرورش تفکر نقاد با تکیه بر یکپارچه نگری( 4ایوتسالالاللر،5
 ،(iv:۲۰۱۷ایجالاد عالقاله باله یالادگیری مالادامالعمر بالا فراهم آوری محیطی شالالالالاداب( 6زامالدمر ،)۶ :۱۹۹۴ ،7کالاهش
اضالطراب با تکیه بر فرصالتسالازی آزادی بیان احسالاسالات و عواطف( 8عطاری و همکاران ،)۴۹ :۱۳۹۰ ،فرصالتسالازی
شالکوفایی اسالتعدادهای کودکان و نوجوانان با سالازمان دادن فضالا ،منابع و امکانات( 9شالکوهیٔ ،)۱۳۶۵ ،
ارائه تجربیات
شالخصالی ،رشالد خالقیت و نوآوری ،تلطیف عواطف ،احسالاس ارزشالمندی اجتماعی ،تشالریک مسالاعی گری ،سالهیم شالدن
در تجربالههالای بزرگسالالالاالن ،قضالالالاوت کردن و نظالایر آن( 10حسالالالین نژاد ،)۱۳۷۵ ،آفرینشهالای هنری ،پرورش تفکر و
برقراری ارتبالاط معنالا دار میالان مفالاهیم( 11مهر محمالدی ،)۶۹ :۱۳۸۲ ،توجاله باله رشالالالد هیجالانی و خالقیالت از رهگالذر
آموزش هنر( 12وود ،)۱۳۴ :۱۹۹۰ ،تأثیر در رشالالالد اجتماعی ،سالالالیاسالالالی و فرهنگی( 13ریو ،)۵۵-۵۶ :۲۰۱۴ ،ایفای
1. Walker. GM
2. Sharma, Manisha
3. Schmidgen , Henning
 .4اشاره به هد و روش
5. Eutsler, markl
 .6اصل و روش
 .7زامدمر ( )Zamdmer, monaدر ٔ
ارائه نظرات خویش از نظرات چارلز دیکنز و دیویی و هوراس مان بهره برده است.
 .8هد و اصل
 .9اصل و روش
 .10محتوا و روش
 .11اهدا و اصول
 .12هد و روش
 .13هد

110

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

نقش در رشالد اخالقی( 1جان و همکاران ،)۱۵۷ :۲۰۱۱ ،فراهم نموده و نقش به سالزایی در تحقق اهدا تعلیموتربیت
داشالته باشالد .وسالترات )۲۰۱۸( 2در پژوهش خود با عنوان ایادگیری-خدمات در طول آموزش هنر به اهمیت یادگیری
در حین ارائ ٔاله خالدمالات ،واسالالالرمالان )۲۰۱۷( 3در کتالاب خود بالا عنوان اهنر تالدریس تعالاملی باله ویژگیهالای معلم هنرمنالد.
البته در ایران از وقتی که بحث دلوز به دانشالگاهها راه یافته اسالت مورد اسالتقبال پژوهشالگران مختلف قرار گرفته اسالت .در
ادامه به تعدادی از پژوهشها که به تأثیر آموزش هنر در تحقق دیگر اهدا تربیتی قدری بیشتر اشاره خواهد شد.
صالابری( )۱۳۹۴و همکارانشالان در پژوهشالی با عنوان اطراحی الگوی برنامهدرسالی هنر با تأکید بر آموزشهای عمومی
(ابتالدایی و متوسال الطاله اول)؛ بالا دانسالالالتن آموزش هنر بالهعنوان دغالدغاله ای ملی و جهالانی ،طراحی الگوی برنالامالهدرسالالالی
آموزشهالای عمومی را بالا هالد انالدیشال الیالدن باله پیرامون مؤلفالههالای مرتبط بالا آموزش هنر در یالک چهالارچوب مفهومی قرار
داده اسالالالت .ایشالالالان هالد  ،روش و محتوا و ارزشال الیالابی را از خروجیهالای مهم الگوی خود بیالان کرده اسالالالت.اشالالالراقی
() ۱۳۹۴در پایان نامه کارشال النالاسالالالی ارشالالالد خود در خصالالالوی تأثیر آموزش هنر بر پرورش تفکر انتقالادی کودکان با ذکر
اهمیت مهارتهای حل مسالالالله ،تفکرخالق ،تفکر انتقادی و ..با اسالالتفاده از بهرهگیری از منابع کتابخانهای و تحلیل و
ٔ
طبقه آموزش هنر و پرورش تفکر انتقادی ،آموزش هنر را
شالرح و بسالط موضالوعات و اسالتخراج شالاخصهای آنها در دو
مناسالالب ترین رویکرد جهت پرورش تفکر انتقادی معرفی میکند .طاهرخانی ( )۱۳۹۲در پایان نامه کارشالالناسالالی ارشالالد
خود با عنوان ابررسالالی تأثیر آموزش هنر بر خالقیت دانشآموزان پسالالر مقطع ابتدایی شالالهرسالالتان تاکسالالتان در سالالال
تحصالیلی  ۹۱-۹۲که با اسالتفاده از پیشآزمون و پسآزمون در جامعه نمونه  ۱۲۰نفره دانشآموزان پایه پنجم و شالشالم
که به شالیوهای تصالادفی انتخاب کرده و انجام داده بود به این نتیجه رسالیده بود که عامل سالیالی ،انعطا پذیری ،ابتکار
و خالقیالت ،تفالاوت معنا داری بین دو گروه وجود داشالالالت و گروه آزمون باالتر بود .لذا توصالالالیه میکند که جهت توسالال ٔ
العه
خالقیت دانشآموزان از آموزش هنر اسالتفاده شالود .غفاری ( )۱۳۹۶و همکارانشالان در پژوهش خویش با هد بررسالی
اتالأثیر برنالامالهدرسالالالی آموزش هنر دیسالالالیپلینمحور بر تربیالت هنری دانشآموزان دوره ابتالدایی بالا اسالالالتفالاده از روش
ٔ
ٔ
نمونه آماری  ۵۰نفره با اسالتفاده از
جامعه  ۹۱۰نفره و
شالبهآزمایشالی و با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل در
آمار توصالالیفی و اسالالتنباطی انجام داده بودند به این نتیجه رسالالیده بودند که آموزش هنر دیسالالیپلینمحور در تولید و نقد
هنری تأثیر معناداری نداشته است و لکن بر تاریب هنری و زیباییشناسی تأثیر معناداری گذاشته بود.
واسالالالرمان )۲۰۱۷( 4در کتاب خود با عنوان واهنر تدریس تعاملی که آن را نتیجه و حاصالالالل تدریس چندین سالالالاله در
کالسهای بزر دانشالالگاههاروارد میداند بر این باور اسالالت که معلم هنرمند کسالالی اسالالت که با تکیه بر تعامل خوب با
دانشآموزان تدریس یکپارچه ای را پدید میآورد که از طریق آن  -۱دانشآموزان به خوبی کنترل میشالالوند و گفت و گو
ٔ
زمینه بحری یکپارچه فراهم
هدایت میشالالود -۲ .ایدههای بزر ارائه شالالوند و دانشآموزان به آن خوب گوش کنند-۳ .

 .1هد و روش
2. Westraadt, Georina
3. Wassermann, Selma
4. Wassermann, Selma
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آید تا مهارت پرسالش و پاسالب پرورش یابد .لویتون )۲۰۱۷( 1با عنوان توس ٔ
العه تربیتی با تربیت هنر سالطن باال که در آن به
ٔ
حوزه هنر ،طراحی و معمالاری بالا تکیاله بر
توسال الع ٔاله خالقیالت از طریق سالالالؤال احتمالال دارد چاله رخالدادی بوقوع بپیونالدد در
نظرات دلوز میتوان اشالالالاره نمود .پژوهش راسالالالموسالالالن)۲۰۱۷( 2هم از این قبیل پژوهشها هسالالالت که باعنوان تربیت
هنری و دموکراسالی فرهنگی که در آن به تأثیر مربت هنر در توس ٔ
العه دموکراسالی اشالاره میکند و پژوهش باد و همکاران3
( )۲۰۱۶هم پژوهشی است که بر اهمیت تدریس هنر و سیاستگذاری و عمل و اجرا در آن خصوی میپردازد.
از آنجالایی کاله هالد این پژوهش ورود باله آموزش از ابعالاد مختلف از جملاله هالد آموزش ،روش آموزش ،مبالانی فلسالالالفی
ٔ
ٔ
حوزه عمالل بالا
حوزه نظر و بالهویژه در
آموزش بالا رویکردی جالدیالد اسالالالالت طبیعتالا مرالل خیلی از رویکردهالای جالدیالد در
چالشهایی روبه رو خواهد شالالد که در پژوهش حاضالالر به چالشهای احتمالی در ٔ
حوزه عمل پرداخته خواهد شالالد و این
چالشها از دید مهمترین عناصالالر درگیر در آموزش یعنی معلمان ،دانشآموزان و اولیاا بررسالالی خواهد شالالد و این کار با
استفاده از روش ون مانن انجام خواهد شد که توضین بیشتر آن در قسمت روش پژوهش آورده شده است.
اما ت ییرات و تحوالت و اصالالالحات در نظامهای آموزشالالی بهعنوان یک نظام اجتماعی جهت بقاا و سالالازگاری با شالالرایط
موجود و جهالت حفظ پویالایی و دوری از اضالالالمحالل (قنبری و همکالاران )۱۳۹۲ ،و کنالارآمالدن بالا ت ییرات و چالالشهالای
فراروی آمالادگیهالای الزم را میطلبالد و این آمالادگی و همیالاری و مشالالالارکالت در ت ییرات خطرات احتمالالی را کمتر نموده و
زمین ٔاله بهبود سالالالازمالانی را فراهم میکنالد (خالارچیالان و همکالاران .)۱۳۹۱ ،و از سالالالوی دیگر نگالاهی باله پژوهشهالا از جملاله
پژوهشهای فوق نشالالان میدهد که پژوهشالالی که نخسالالت در خصالالوی اسالالتخراج داللتهای ارزش شالالناختی دلوز در
خصالالوی آموزش هنر باشالالد و دوم به چالشهای فراروی آن بپردازد وجود ندارد لذا پژوهش حاضالالر با همین هد انجام
گرفته است.
یافتهها
با توجه به پرسالشهای پژوهش جهت پاسالب به پرسالش نخسالت :اهدا  ،روشها و محتواهای آموزش کنشالگری از طریق
هنر مبتنی بر ارزششالناسالی دلوز کدامند در جدول( )۱اقدام به اسالتخراج آموزههای دلوز از ارزششالناسالی وی و سالپس
به اسالتخراج اهدا  ،روشها و محتواهای مناسالب بر اسالاس اندیشالههای دلوز خواهد شالد و جهت این کار از روش قیاس
عملی فرانکنا اسالتفاده خواهد شالد .برای پاسالب به پرسالش دوم یعنی اچالشهای تحقق آموزش کنشالگری از طریق هنر
ٔ
جنبه معلمان ،دانشآموزان و اولیاا کدامند از پدیدارشالناسالی تفسالیری ون مانن
مبتنی بر ارزششالناسالی دلوز در ساله
استفاده خواهد شد.
ارزششناسی دلوز و ریشههای آن

1. Löytönen, Teija
2. Rasmussen, B
3. Buck, R., & Snook, B
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جهت روشالن شالدن ارزششالناسالی دلوز ضالروری اسالت گریزی به مواجههای دلوز با اندیشالههایی شالود که دلوز با آنها روبه
رو بوده است.
هسالالالتیشال النالاسالالالی دلوز همچون نظری ٔاله کنشالالالگر شالالالبکالهای برونوالتو1ر ،وایتهالد ،گالابریالل تالارد 2و برگسالالالون در مقالابالل
هسالالتیشالالناسالالی متداول ارسالالطویی ،افالطونی ،کانتی و هگلی قرار دارد و درصالالدد آن اسالالت که یا بدن را برتر از روان یا
حداقل همقد آن نشالان دهد (زمانی جمشالیدی .)۱۳۹۶ ،بادیو بهعنوان یکی از درآموزان دلوز در بی رحمانه ترین حالت
در ودلوز :غوغای هسالالالتیو دلوز را به ٔ
باده انتقاد میگیرد و مینویسالالالد دلوز ،همواره کوشالالالیده بود تا جریان تحلیل را به
دلیل تقلیلهای منطقی سالاز و دسالتوری اش مورد انتقاد قرارد دهد؛ لیکن به باور بادیو طرز تفکر وی بر خال ادعایش
تحلیلی اسالالت .یعنی همان جریانی که به شالالدت آن را به دلیل تقلیل واقعبتهای زنده به ارتباط و بسالالتگیهای التفاتی
آگاهی مورد نقد قرار میدهد گرفتار آن شالده اسالت .هرچند که پرسالشهایی را که در خصالوی هسالتی طرح نموده اسالت
اسالاسالی اسالت و در وضالعیتهای گوناگونی اقدام به این کار نموده و توانسالته خودش را بهعنوان یک اندیشالمند کنشالگر
مطرح کند (بادیو.)۲۰۱۳ ،
ٔ
مجموعه تأثیرها ،مشالالارکت ها ،نسالالبتها و تواناییها و کنش
دلوز میگوید :مطابق اندیشال ٔاله اسالالپینوزا ،هسالالتی عبارت از
هاسالت و موجودیت و هسالتی هر شالیا را میزان کنشالگری آن تعیین میکند .اشالیاا بنا به قدرت فعالیت شالان و در نسالبت
با هم قابلتعریفند .یک چیز آنچه هسالت نیسالت بلکه آنچه میتواند انجام دهد اسالت .هسالتی در فلسالفه اسالپینوزا مطلق و
درونماندگار اسالت با وجود تعدد صالفات و کررت حاالت ،تک معنا و یگانه اسالت .مقصالود اسالپینوزا و دلوز ،درک و دریافت
معنایی جامع از قدرت اسالت که راه را بر تمایز اسالتعالیی و ساللساللهمراتبی میبندد ،زیرا علت و معلول جزئی از آفرینشالند
(امجدی ایدیشه.)۱۳۹۱ ،
ُ
نیچه در ترلیث دلوزی در خوانش تود می 3نقش روح الق ُدس را دارد به طوری که اسالالالپینوزا پدر و برگسالالالون پسالالالر و حد
واسالط این دو هم نیچه بهعنوان روحالقدس اسالت به نحوی که خوانش و فهم آن دو از طریق نیچه آسالان میشالود .در نظر
دلوز هسالالتی نیچهای سالالراسالالر بر اسالالاس روابط نیرو تعریف میشالالود کمیت واقعیت وجود ندارد کل واقعیت کمیتی از
نیروسالت (دلوز .)۸۴:۱۹۸۳ ،با این تفسالیر سالراسالر هسالتی را سالیالن بی ٔ
وقفه نسالبتها یعنی اثرگذاریها کنشها و اثر
پذیریها یا واکنشها باید دانسالت .هسالتی در منطق هگل هسالتی صالرفا معقول اسالت ناب و تهی که در تبدیل شالدن به
ضالدش تایید میشالود .اما این هسالتی هیو گاه باضالد خود متفاوت نبوده اسالت .هسالتی هگلی نیسالتی ناب و سالاده اسالت
(دلوز .) ۳۰۵ :۱۹۸۳ ،نزد هگل هسالتی در ظاهر در حرکت اسالت اما این حرکت حرکتی اسالت کاذب .خدا و دین در نظر
نیچه مایه تباهی زندگی انسالالالانهاسالالالت .نیچه خداپرسالالالتی را عین نیسالالالتی خواهی به امر پو و بی ارزش باورداشالالالتن
میداند (هایدگر.)۱۳۸۶ ،
مسالاللههای ارزشهای دلوز را در نیچه و در نیل به قدرت او میتوان جسالتجو کرد (دلوز )۱۳۸۳ ،لیکن فهم این رویکرد با
توجاله باله تنزل ارزش هم ٔاله ارزشهالا باله خوب و بالد اسالالالپینوزا (دلوز )۲۲ :۱۹۸۸ ،و در هیوم اسالالالپینوزا در منفعالت (دلوز،
 .1التور ،تارد را پدر نظریه کنشگر -شبکه میداند.
2. Gabriel Tarde
3. Todd May
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 )۶۷ :۱۳۹۵آسالالالان تر میشالالالود .نیچه به نوعی در پی رهانمودن آدمی از معیارها و ارزشهایی اسالالالت که تاکنون آدمی
بدانها عادت کرده اسالت و در جهت تحقق آدمی چنان که هسالت تالش مینماید :او میخواهد انسالانها بیش از پیش
قدر و منزلت خود و استعداد خود را بدانند و آن را در شعار بشو ،آنچه هستی توصیه میکند (استرن .)۱۳۷۳ ،انسان در
شالرایط نسالبی مذکور باید نیک و بد امور نسالبی را کشالف نماید .نیچه با هرگونه نیک و بد همگانی و مطلق مخالف اسالت.
نصیحت وی این است هر آنچه هستی شو و هیو خودواقعی از پیشی وجود ندارد .وی محدود شدن انسان را به ارزشها
و اهدا را مانع بزرگی در تحقق انسالان واقعی و رشالد شالخصالیت وی قلمداد مینماید .در اندیش ٔاله او قدرت معیار ارزیابی
ارزشهاسالالت چرا که ویومعیار ارزش چیزی را جز در مقدار قدرت افزایش داده شالالده و سالالازمان داده شالالده نمیداند
ٔ
عقیده نیچه ارزش یک انسالان در توانمندی اوسالت 1نه
(موریسالون )۶۵ :۲۰۰۱ ،در نهایت میتوان اسالتنباط نمود که به
در سالودمندی او .اسالپینوزا هم چیزی را ارزشالمند میداند که بتواند نیروی انسالانی را افزایش دهد .نیچه اخالق را نسالبی
میداند (انسالالل پیرسالالون .)۲۰۰۶ ،او فرمانبری از ارزشهای مسالالتقر را قبول ندارد و پیشالالنهاد خلق ارزش را میدهد و
معتقالد بر این اسالالالت کاله آفرینش ارزشهالا زنالدگی را باله امری کنشالالالگر و چالابالک تبالدیالل میکنالد .ارزششال النالاسالالالی دلوز و
ویژگی هالای ذکر شالالالده را در مفالاهیم مختلف دلوز از جملاله مفهوم درون مالانالدگالاری (حیالدری و همکالاران )۲۷ :۱۳۹۵ ،یالا
مفهوم ابرانسالالان نیچه که در مقابل واپسالالین انسالالان که آمادگی آریگویی برای کارهای بزر و فراتر رفتن از خیر و شالالر
است (پیرسون ،)۲۰۰۶ ،میتوان یافت.
به طور خالصه میتوان گفت:
دلوز در مقابل هستیشناسی متداول ارسطویی ،افالطونی ،کانتی و هگلی قرار دارد.
دلوز متفکری نقاد است و نقادی را دوست دارد.
استفاده از دیگر فیلسوفان جهت فهم بهتر ارزشمند است.
ٔ
مجموعه تأثیرها ،مشالارکت ها ،نسالبتها و تواناییها و کنشهاسالت و موجودیت و هسالتی هر شالیا را
هسالتی را عبارت از
میزان کنشگری آن تعیین میکند .به عبارت دیگر کنشگری بسیار ارزشمند و حیاتی است.
نیل به قدرت در دیدگاه دلوز ارزش است.
هر چیزی که قدرت را افزایش دهد خوب است.
نیک و بد را بهعنوان ارزشی درون ماندگار قبول دارد و از خیر و شر استعالیی دوری میگزیند.
توانایی ارزشمند تر از سودمندی است.
در پی رها نمودن ارزشهای عادت شده و به دنبال خلق ارزش است.
استعدادهای فردی را ارزش قائل است.

 .1زیرا برفرد هیو کسی هم نباشد که انسان بتواند برای او سودمند باشد باز هم به زندگی خود ادامه میدهد.
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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.
تقید به ارزشها مانع بزرگی برای رسیدن به اهدا است.
اخالق امری نسبی است.
آفرینش ارزشها ارزش است و زندگی را به امری چابک و کنشگر تبدیل میکند.
آریگویی برای کارهای بزر و فراتر رفتن از خیر و شر استعالیی ارزشمند است.
پرسش نخست :اهدا  ،روشها و محتواهای آموزش کنشگری از طریق هنر مبتنی بر ارزششناسی دلوز کدامند
جهت پاسالالب به پرسالالش حاضالالر از روش قیاس عملی فرانکنا بهره برده شالالده اسالالت که به کم و کیف ان در قسالالمت روش
ٔ
الف مقدماتی از نوع هسالالت و نیسالالت و نیز یک گزاره عب مقدماتی دیگر از
پژوهش اشالالاره شالالد .قیاس عملی از یک گزاره ع
نوع بالایالد و نبالایالد یالا همالان گزاره تجویزی ،تشالالالکیالل شالالالده اسالالالت و بالا تکیاله بر آنهالا بالا رعالایالت قواعالدی اسالالالتنتالاج صالالالورت
میگیرد(باقری .)۱۳۸۷ ،در ادامه یک مدل عملی استنتاج آورده میشود و در جدول به نمونههای مصداقی تر پرداخته
میشود.
مدل عمومی استنتاج
ٔ
ٔ
گزاره الف(هست)
ریشه کنشگری مهم هست.
الف -در دیدگاه دلوز ،قدرت بهعنوان
ٔ
گزاره ب(تجویزی)
ب-باید از طریق آموزش با استفاده از هنر ،به قدرت دست پیدا کرد.
ج -لذا ،دسالتیابی به قدرت جزا اهدا ع تربیتی قرار گیرد(اهدا ) ،از هنرهای هفتگانه جهت دسالتیابی به آن اسالتفاده
ٔ
شود(.نتیجه استنتاج)
گردد(روش ها) و از محتواهای هنری مناسب (محتواها) جهت تحقق آن بهره گرفته
در جدول زیر از آموزههای دلوز که مسالالتقیما مسالالتخرج از نوشالالتههای دلوز یا دلوز پژوهان میباشالالد؛ اهدا  ،روشها و
محتواهای مناسالب آموزش کنشالگری از طریق هنراسالتخراج شالده اسالت و برای اسالتخراج هر کدام از اهدا  ،روشها و
محتواها با اسالتفاده از قیاس عملی فرانکنا ،فرایندی طی شالده اسالت که یک نمونه(مدل) از فرایند اسالتخراج در باال آمده
است.
آمالوزههالالای ارزششالالالنالالاخالتالی دلالوز اهدا آموزش کنشالگری از روشهای آموزش کنشالگری محتواهای آموزش کنشگری از طریق هنر
مستخرج از متن فوق

طریق هنر

از طریق هنر

دلوز بالا تکیاله بر ارزشهالای نیچاله نیالل باله قالدرت و قالدرت تمیز تالمالریالن مالتالمالالایالز کالردن هالنالر انالواع اثالرات هالنالری هالمالچالون فالیاللالم ،تالالالالاتالر یالالا
ارزش را در نیل به قدرت میبیند.

هنر خوب از بد

خالالوب از بالالد بالالا تالالوجالاله بالاله نقاشی شبیه یا متفاوت از هم
معیارهایی خود آفریده
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برگسالون در مقابل هسالتیشالناسالی روشالالالن شالالالدن جبهه فکری مقایس ٔاله اثرات هنری خویش برشالمردن تفاوت و شالباهتهای اثرات هنری
مالتالالداول ارسالالالطالویالی ،افالالطالونالی ،هنرمند

با دیگر هنرها

خود با دیگر اثرات یا سبکهای هنری

کانتی و هگلی
منتقد بودن

افزایش توانایی نقد هنری

تالمالریالن نالقالالد اثالرات هالنالری نالقالالد اثالرات هالنالری مالخالتاللالف از جالماللالاله تالالالالاتالر،
گوناگون

نمایش ،نویسندگی و...

اسالالالتفالاده از فیلسالالالوفالان مختلف شال النالاخالت انالدیشالالال ٔاله هنری مقایس ٔاله اندیش ٔاله هنری خود مقایس ٔاله نقاشالی خو د با نقاشالیهای نقاشالان
جهت خوانش و فهم آسالان اندیش ٔاله خالالویالالش در م الیالالانال ٔاله دی الگالالر از جالنالبالالههالالای مالخالتاللالف بالالا بزر
فیلسوفی

اندیشه ها

انالالالدیشالالالالالههالالالای دیالالالگالالالر
اندیشمندان

هسالالالتالی را عالبالالارت از مالجالمالوعال ٔاله خلق آثار هنری به چشم بیا

تالش جهت خلق آثار هنری تالش برای نقالاشالالالی ای متفالاوت از نقالاشالالالی

تأثیرها ،مشالالالارکت ها ،نسالالالبتها و

مالتالفالالاوت از چالنالالد اثالر بالزر

تالوانالالایالیهالالا و کالنالش هالالاسالالالالت و

هنری

چند نقاش بزر

موجودیت و هستی هر
شالیا را میزان کنشالگری آن تعیین ساخت اثری ارزشمند

استفاده از خالقیت

اثری مشکل گشا

میکند.
دلالالوز بالالا تالالکالالیالاله بالالر ارزشهالالای دیالدن ارزش اثرات هنری در مشالخص نمودن ارزشهایی مالقالالایسالالال ٔاله انالواع اثالرات هالنالری بالالا تالوجالاله بالاله
اسالالپینوزایی ارزش را در خوب و بد خوب و بد بودنشان به دور از عینی برای ارزشیابی

معیارهای عینی استخراج شده

مالالیبالالیالالنالالد و نالاله در خالیالالر و شالالالالر هرگونه استعالیی نگری
استعالیی.

با دیدگاه هیوم میتوان گفت معیار دانسالالالتن منفعالت بالهعنوان تالمالریالن ارزشالالالالیالالابالی اثالرات مقالایسالال ٔاله دو فیلم یالا هر اثر هنری بالا توجاله باله
خوب و بد در منفعت نهفته است.

یالک معیالار ارزشال الیالابی برای هنری با توجه به منفعت اثر

منفعت آن

یک اثر هنری
نیچاله باله نوعی در پی رهالا نمودن رها نمودن ارزشهای عادت تولیداثرات هنری متفاوت

انجالام نقالاشالالالی ،تالاتر ،فیلم ،نمایشالالالنامه ای

آدمی از معیارها و ارزشهایی است شالالده مرال عادت به نقاشالالی

متفاوت از گذشته

که تاکنون آدمی بدانها عادت کرده با ساختار
است.
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در جهالالت تحقق آدمی چنالالان کالاله تحقق اسالالالتعدادهای هنری انجالام کالار هنری بر اسالالالاس تولید اثرهنری متفاوت از دیگر اثرها
هسالالالالت تالالالش مالالین المالالایالالد :او خود

خواسالالتههای خود به دور از

میخواهد انسالالالانها بیش از پیش

توصال الیالاله و سالالالفالالارشهالالای

قدر و منزلت خود و اسالالتعداد خود

بیرونی

را بدانند و آن را در شالعار بشالو ،آنچه
هستی توصیه میکند.

انسالالالان در شالالالرایط نسالالالبی گرایی کشالالالف مالعالیالالاری نسالالالبالتالالا تالمالریالن اکالتشالالالالا مالعالیالالاری کشالالالف مالعالیالالاری نسالالالبالتالالا مالطالمالالالن از انالواع
حاضالر باید نیک و بد امور نسالبی را مالطالمالالالن بالرای ارزشالالالیالالابالی نسالالالالی التالالا مالالطالالمالالالالالن بالالرای تولیدات هنری همچون نقاشالی ،کاردسالتی،
کشف نماید.

تولیدات هنری

ارزشیابی تولیدات هنری

تالاتر و نویسندگی

نیچاله بالا هرگوناله نیالک و بالد همگالانی گالذر از نیالک و بالد همگالانی باله ت المالالریالالن ارزشالالالالیالالابالالی بالالا ارزشال الیالابی تولیالدات هنری بالا معیالارهالایی
و مطلق مخالف است.

سالالالالالوی نالالالیالالالک و بالالالد معیارهای منحصربهفرد

متفاوت از گذشته و همه پذیر

مالالالنالالالحصالالالالالربالالالهفالالالرد در
ارزشیابیهای هنری
نصالالالیحالت وی این اسالالالت هر آنچاله تحقق اسالالالتعدادهای هنری انجالامهالای کالارهالای هنری انجالام نقالاشالالالی هالا ،کالاردسالالالتی هالا ،تالالاتر و
ٔ
عالقه خود
نمایشها و موسیقیهای مورد
دلخواه خود بدون هراس
هسالالالتی شالالالو و هیو خودواقعی از خود
پیشی وجود ندارد.
وی محالدود شالالالالدن انسالالالالان را باله آزاد شالالدن از از مقید شالالدن انجالام کالارهالای هنری باله دور کشالالیدن نقاشالالی یا بازی یک نمایش آزاد در
ارزشهالا و اهالدا را مالانع بزرگی در باله ارزشهالا و اهالدا عقیم از شالالرایط موجود بر اسالالاس گروههای کوچک
تالحالقالق انسالالالالان واقالعالی و رشالالالالد در هنر

عالقه

شخصیت وی قلمداد مینماید.
در اندیشالال ٔاله او قدرت معیالار ارزیابی افالالزایالالش قالالدرت از طالالریالالق تولیالد کالارهالای هنری درآمالد تولید فیلمها یا نقاشالیهای درآمد زا یا تولید
ارزشهالاسالالالالت چرا کاله ویومعیالار کارهای هنری

زا یالا تالأثیر گالذار در مسالالالائالل فیلمهای اجتماعی و انتقادی

ارزش چیزی را جز در مقدار قدرت

اجتماعی

افزایش داده شالالده و سالالازمان داده
شده نمیداند.
باله عقی ٔ
الده نیچاله ارزش یالک انسالالالان تالش برای توانمند شالدن از تالولالیالالد اثالرات هالنالری جالالذاب تولید سینمایی با فروش باال
در تالالوانالالمالالنالالدی اوسالالالالت نالاله در طریق تولید اثرات هنری

قابلخرید و فروش

سودمندی او.
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اسالالالپینوزا هم چیزی را ارزشالالالمنالد تالولالیالالد اثالرات هالنالری انالرژی تولیالد اثرات هنری تخیلی و تولید فیلمهای تخیلی و هیجانی
میداند که بتواند نیروی انسالانی را دهنده و روح افزا

هیجانی

افزایش دهد.
نیچه اخالق را نسبی میداند.

خاللالق مالعالیالالارهالالای اخالالقالی نظالر سال النالجالی در خصالالالوی تولیالالد فیلم هالالا ،تالالالاتر و نمالالایشهالالای مورد
نسبتا مطمالن

تولیدات انجام یافته

پسند عوام و خوای

او فرمانبری از ارزشهای مسالتقر را خلق ارزشهالایی جالدیالد در نقد ارزشهای موجود

نالقالالد ارزشهالالای مالوجالود در تالولالیالالدات انالواع

قبول ندارد و پیشالالنهاد خلق ارزش هنر

هنرها :مرال اسالالیر سالالاختارها یا رنسها و...

را میدهد و معتقد بر این اسالت که

نشدن

آفرینش ارزشهالا زنالدگی را باله امری
کنشگر و چابک تبدیل میکند.

آمالالادگی آریگویی برای کالالارهالالای ارزش زایی برای بعضالالالی از آشال النالایی زدایی از برخی از از طریق فیلم یا نقاشی
بالزر و فالراتالر رفالتالن از خالیالر و شالالالر کالارهالایی کاله ارزشهالا آنهالا نالالعالالمالالتهالالای خالالداونالالدی
است

م فول بوده

همچون سالمی

ٔ
جنبه معلمان،
پرسالالش دوم :چالشهای تحقق آموزش کنشالالگری از طریق هنر مبتنی بر ارزششالالناسالالی دلوز در سالاله
دانشآموزان و اولیاا کدامند
وقتی که با مدرسالالالان محترم آموزش خانواده مصالالالاحبه ای عمیق و نیمه سالالالاختاریافته انجام گرفت قریب به اتفاق آنان
چالشهایی را مطرح کردند که بیشالالتر در حوزه آموزهای دلوز بود که در ادامه طی جداول الف ،ب و ج ارائه خواهد شالالد
هرچند که در خصوی اهدا  ،روشها و محتواها هم اشاراتی را داشتند که بعضی از آنها آورده خواهد شد.
خالصه ای از چند مصاحبه با چند نمونه:
ٔ
نمونه یک :آموزش هنر از طریق آشالنایی با طبیعت انجام میگیرد .تعدادی از دانشآموزان جدی نمیگیرندو عده ای از
معلمالان هم باله این روش آ گالاه نیسالالالتنالد و باله آموزشهالای تکراری عالادت کردهانالد و بی نظالارتی و بیتوجهی باله آموزش هنر
هم ،از طر اولیاا و آموزشوپرورش دیده میشالود .هزینه هم دارد و اولیاا هم جلساله زده شالدهاند و از جلسالات آموزش
خانواده استقبال خوبی ندارند(.چالش عمومی مربوط به آموزش هنر)
ٔ
نمونه دو :مشکل اساسی ما در خصوی آموزش هنر و بهویژه با رویکرد نوین مشکلی سخت افزاری است و نبود ابزارهای
الزم و این مورد چالشی بزر در ٔ
حوزه اولیاا ،معلمان و دانشآموزان است .مرال ما معلمان متخصص در خصوی آموزش
هنریا نداریم یا بسالیار کم داریم البته از ظرفیت معلمان و معاونان پرورشالی میتوان اسالتفاده نمود .این در حالی اسالت که
ٔ
عالقه زیادی به هنر دارند اما زمینه فراهم نیسالالت پیشالالنهاد میشالالود که هنرسالالتانهای هنر البته نه مرل
دانشآموزان
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هنرسالالتانهای دیگر تاسالالیس شالالود .از طر اولیاا هم میتوان گفت که عدم وجود جایگاه شالال لی مناسالالب و بازار کار،
چالشی بزر است(.چالش سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به ت ییر یا اصالح که در ایام کرونا هم حس شد)
ٔ
نمونه ساله :عادت به بودجه بندی و حرکت با آن چالشالی بزر برای معلمان شالده اسالت .از سالوی دیگر بیگانگی با هنر هم
چالش بعدی اسالالت مرال ممکن اسالالت خیلی از معلمان با قصالالهگویی بیگانه باشالالند .از آموزشهای ضالالمن خدمت هم
اسالتقبال خوبی وجود ندارد .والدین هم عادت به نمره کردهاند و هنر را جزا درس نمیدانند .اولیاا جهت هزینه کردن و
تهیه ابزار اقدام نمیکنند .اما دانشآموزان عالقهمند هستند( .چالش مربوط به دیدگاه پساساختارگرایی و افقی دلوز)
نمونه چهار :معلم و راهکارهای او در عالقهمند شدن دانشآموزان مهم است اما معلمان ما آگاهی کمی در این خصوی
دارنالد .باله هنر از طر اولیالاا و حتی سالالالیسالالالتم بهالا داده نمیشالالالود .هم محور نشالالالالدن خالاناله و مالدرسالالالاله از دیگر
چالشهاست(.چالش شکستن اینرسی سکون در سیستم و جبهه گیری در مقابل ت ییر یا اصالح)
نمونه پنج :پیشنهاد روش شبه آزمایشی را دارد(.چالشهای دید منفی به ت ییر)
نمونه شالالش :یکی از چالشهای مهم در این خصالالوی عدم آگاهی اولیاا و معلمان به رویکرد جدید اسالالت و عدم وجود
مهارتهای الزم که معموال جلسالاله زده هم هسالالتند .فضالالای مدرسالاله هم مناسالالب رویکرد حاضالالر نیسالالت .در خصالالوی
دانشآموزان مقاومت ،بیشتر در پایههای باالتر دیده میشود(.چالش مربوط به نوین بودن ت ییر یا اصالح)
نمونه هفت :خالقیت بهعنوان ریش ٔاله تمام هنرها در سالیسالتم و خانواده مورد بیتوجهی و بیاهمیتی قرار گرفته اسالت .و
از طر عموم آموزش خالقیت مورد استقبال قرار نمیگیرد( .چالش مربوط به روزمرگی)
نموناله هشالالالت :اولیالاا ،هنر را یالک درس حالاشال الیاله ای میداننالد امالا دانشآموزان عالقالهمنالد هسالالالتنالد .معلمالان جالدیالد بالا
رویکردهای جدید مشکلی جدی ندارند اما معلمان قدیمی مقاوت خواهند کرد( .چالش محیطی)
الف -چالشهای تحقق آموزش کنشگری از طریق هنر مبتنی بر ارزششناسی دلوز در قشر معلمان.
مفاهیم یا آموزههای ارزششناختی دلوز

نمونهها چالشها
یک

عالدم آ گالاهی معلمالان از رویکردهالای جالدیالد و آموزش باله شالالالیوههالای عالادت شالالالده
برخالاسال التاله از آموزههالای دلوز(بنالد  :)۱عالادت معلم باله داوری بر اسالالالاس معیالارهالای

خوب و بد جدای از استعال

استعالیی .بند( :)۲عدم توجه به سودآوری هنری و تمرکز صر بر زیبایی( .بند.)۳

منفعت بهعنوان معیار خوب و بد

بیتوجهی به خالقیت

رها نمودن ارزشهای عادت شده
تحقق استعدادهای خود
کشف نیک و بد در شرایط نسبی نگری

دو

مشالالکالت سالالخت افزاری از جمله کمبود معلمان متخصالالص و آشالالنا به رویکردهای
نوین البتاله از ظرفیالت معالاونالان و مربیالان پرورشالالالی میتوان بهره گرفالت( .بنالد:)۵
سردرگمی
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 -۱عادت به بودجه بندی و حرکت با آن چالشالالالی بزر برای معلمان شالالالده اسالالالت.

مخالفت با نیک و بد همگانی
محدود نشدن به ارزشهای مشخص

سه

 -۲از سالوی دیگر بیگانگی با هنر هم چالش بعدی اسالت مرال ممکن اسالت خیلی از

ارزش هالر چالیالز بالر اسالالالالاس مالیالزان افالزایالش

معلمان با قصهگویی بیگانه باشند(.بند :)۵قصهگویی را یک هنر نمیدانند.

قدرت

 -۳از آموزشهالای ضالالالمن خالدمالت هم اسالالالتقبالال خوبی وجود نالدارد( .بنالد:)۱۰

خلق ارزشها
آمادگی برای آریگویی

(بند :)۳عادت به رعایت بودجه بندی

عالقهمند شدن به شرایط موجود
چهار

معلم و راهکارهای جدید او در عالقهمند شالالدن دانشآموزان مهم اسالالت اما معلمان
ما آگاهی کمی در این خصوی دارند( .بند :)۶نمیتوانند مستقال فکر کنند.

پنج

پیشنهاد روش شبه آزمایشی را دارد(.بند :)۳به راحتی قادر به رها کردن ارزشهای
پذیرفته ٔ
شده خود نیستند.

شش

-۱یکی از چالالشهالای مهم در این خصالالالوی عالدم آ گالاهی اولیالاا و معلمالان باله رویکرد
جدید است( .بند :)۱۰آمادگی برای به مباحث جدید را ندارند.
-۲عدم وجود مهارتهای الزم که معموال جلساله زده هم هسالتند .فضالای مدرساله هم
مناسالالب رویکرد حاضالالر نیسالالت( .بند :)۱۰وقت الزم را برای پردازش اندیشالالههای
جدید نمیگذارند.

هفت

خالقیالت بالهعنوان ریشالال ٔاله تمالام هنرهالا در سالالالیسالالالتم و خالانواده مورد بیتوجهی و
بیاهمیتی قرار گرفته اسالالت .و از طر عموم آموزش خالقیت مورد اسالالتقبال قرار
نمیگیرد( .بنده :)۹از خالقیت میترسند.

ب -چالشهای تحقق آموزش کنشگری از طریق هنر مبتنی بر ارزششناسی دلوز در قشر دانشآموزان
مفاهیم یا آموزههای ارزششناختی دلوز
خوب و بد جدای از استعال

نمونهها چالشها
یک

جدی نگرفتن سالبکهای جدید توسالط تعدادی از دانشآموزان(بند :)۶نمیتوانند
از سبکهای پذیرفته ٔ
شده عموم عبور کنند.

120

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

علی رغم عالقهمندی دانشآموزان بسالالتر مناسالالبی برای آموزش هنر وجود ندارد.

منفعت بهعنوان معیار خوب و بد
رها نمودن ارزشهای عادت شده
تحقق استعدادهای خود

دو
سه

کشف نیک و بد در شرایط نسبی نگری
مخالفت با نیک و بد همگانی

پیشالالنهاد میشالالود که هنرسالالتانهای هنر البته نه مرل هنرسالالتانهای دیگر موجود
تاسیس شود(.بند :)۷هنر را درس ارزشمندی نمیدانند.
دانشآموزان عالقهمند هسالالتند( .بند :)۴هرچند که اسالالتعدادها مهم هسالالتند اما
فضای الزم هم باید فراهم شود.

چهار

معلم و راهکارهای او در عالقهمند شالدن دانشآموزان مهم اسالت( .بند :)۹عده ای

محدود نشدن به ارزشهای مشخص

از معلمان آمادگی الزم برای گذر از هنجارهای الزم را ندارند.

ارزش هالر چالیالز بالر اسالالالالاس مالیالزان افالزایالش پنج

پیشالالنهاد روش شالالبه آزمایشالالی را دارد( .بند :)۱۰عبور از اندیشالالههای موجود را

قدرت

هزینهبردار میدانند.

خلق ارزشها

شش

در خصالوی دانشآموزان مقاومت بیشالتر در پایههای باالتر دیده میشالود( .بند:)۳
رها نمودن ارزشهای پذیرفته شده سخت است.

آمادگی برای آریگویی
هفت

خالقیالت بالهعنوان ریشالال ٔاله تمالام هنرهالا در سالالالیسالالالتم و خالانواده مورد بیتوجهی و
بیاهمیتی قرار گرفته اسالالت و از طر عموم آموزش خالقیت مورد اسالالتقبال قرار
نمیگیرد(.بند :)۹خلق کردن را هزینه بردار میدانند.

ج -چالشهای تحقق آموزش کنشگری از طریق هنر مبتنی بر ارزششناسی دلوز در قشر اولیاا
مفاهیم یا آموزههای ارزششناختی دلوز
خوب و بد جدای از استعال

نمونهها چالشها
یک

در حاشیه است.

منفعت بهعنوان معیار خوب و بد

از طر اولیاا هم میتوان گفت که عدم وجود جایگاه شالال لی مناسالالب و بازار کار

رها نمودن ارزشهای عادت شده
تحقق استعدادهای خود
کشف نیک و بد در شرایط نسبی نگری
مخالفت با نیک و بد همگانی

جدی نگرفتن سالبکهای جدید توسالط تعدادی از دانشآموزان(بند :)۳درس هنر

دو
سه

چالشی بزر است( .بند :)۲منفعت را در درسهای دیگر میبینند.
والالدین هم عالادت باله نمره کردهانالد و هنر را جزا درس نمیداننالد .اولیالاا جهالت
هزینه کردن و تهیه ابزار اقدام نمیکنند .اما دانشآموزان عالقهمند هستند(.بنده
هالای :)۱۰ ،۳ ،۲علی رغم عالقالهمنالدی دانشآموزان اولیالاا هنر و روش آموزش
ٔ
ویژه آن را جدی نگرفته و سرمایهگذاری نمیکنند.
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محدود نشدن به ارزشهای مشخص

چهار

هم محور نشالدن خانه و مدرساله از دیگر چالش هاسالت( .بندهای مختلف ۳ ،۲ ،۱
و)...

ارزش هالر چالیالز بالر اسالالالالاس مالیالزان افالزایالش
قدرت

پنج

پیشنهاد روش شبهآزمایشی را دارد( .بندهای مختلف  ۳ ،۹ ،۱۰و)...

خلق ارزشها

شش

یکی از چالالشهالای مهم در این خصالالالوی عالدم آ گالاهی اولیالاا و معلمالان باله رویکرد
جدید اسالت و عدم وجود مهارتهای الزم که معموال جلساله زده هم هسالتند( .بند

آمادگی برای آریگویی

 ۱۰و بند :)۳عادت به حفظ وضعیت موجود با دالیل مختلف
هفت

خالقیالت بالهعنوان ریشالال ٔاله تمالام هنرهالا در سالالالیسالالالتم و خالانواده مورد بیتوجهی و
بیاهمیتی قرار گرفته اسالالت و از طر عموم آموزش خالقیت مورد اسالالتقبال قرار
نمیگیرد( .بند :)۹بیتوجه به ارزش خالقیت دارند.

نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادها
هرگونه ت ییر یا اصالالالالحات چالشها و مقالاومتهای عمومی و خای خود را دارد .در خصالالالوی ارزششال النالاسالالالی دلوز و
آموزش هنر گفتنی اسالت که دو چالش اسالاسالی وجود دارد یکی مربوط به رویکردهای جدید و بدیع دلوز اسالت و دیگری
مربوط به آموزش هنر و بهویژه آماده نمودن معلمان متخصالالص و ابزار آموزشالالی و ُبعد هزینه ای آن اسالالت .اما در صالالورت
مطالالعاله و آمالادگی ،نتالایج خوبی هم میتوان گرفالت .در خصالالالوی معلمالان مهمترین چالالش عالدم آ گالاهی باله رویکردهالای
جدید بوده و عدم اسالالالتقبالال از آموزشهای ضالالالمن خدمت و عادت به رویکردهای گذشال التاله و حرکت بر اسالالالاس آنان در
خصوی اولیاا هم شبیه این چالشها دیده میشود وعالوه بر ان بحث هزینهها و تهیه ابزارهای الزم آموزش هنر است و
در خصالوی دانشآموزان که در تعدادی از آنها کم اهمیت دانسالتن این رویکردهاسالت و عدم حوصالله برای تهیه ابزارها و
مقاومت درجلوی رویکردهای جدید در پایههای باالتر اما در بیشالالتر آنها عالقهمندیهای قابلتوجه جهت اسالالتفاده از
رویکردهای نوین و انگیزههای الزم دیده میشالود .یکی از شالرکتکنندگان محترم در این مصاحبه هم بر استفاده از روش
شال البالهآزمالایشالالالی اشالالالاره میکرد و در برخی موارد هم بیتوجهی باله جالایگالاه شال ال لی هنر و درس هنر و بیتوجهی باله
امورخالقانه دیده میشد.
به زبان سالالادهتر میتوان گفت :آنچه که برای دلوز ارزش دارد فعال و پویا و پرانرژی بودن اسالالت در ابعاد مختلف حیات.
داللتهای ارزششالالناختی او مربوط به پرسالالش اول؛ الف -در خصالالوی اهدا تربیتی ،کنشالالگری میباشالالد و ب -در
خصوی روشها ،روشهای قیاسی و ج -در خصوی محتواها ترجیحا محتواهای مشابه همافزا و گاهی تقابلی.
مربوط به پرسش دوم پژوهش ،یعنی چالشهای فرا رو گفتنی است که:
ٔ
جنبه معلمان :نیاز به هزینه ،عدم انگیزه برای آموزشهای ضالالمن خدمت ،عدم وجود نیروهای زبده را میتوان
الف -در
ذکر کرد.
ٔ
جنبه دانشآموزان :اجرای آن در مقطع ابتدایی سهل و ممتنع است.
ب -در
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ج -عدم استقبال اولیاا از جلسات و بیانگیزگی آنها و جلسهزدگی آنان است.
منابع
استرن ،ج .)۱۳۷۳(.نیچه .ترجمه عزت الله فوالدوند .تهران :طرح نو.
اشراقی ،مهدی( .)۱۳۹۴رویکردهای آموزش هنر در پرورش تفکر انتقادی کودکان .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه
امام رضا علیهالسالم  -دانشکده هنر و معماری.
امجدی اندیشه ،سجاد( .)۱۳۹۱جایگاه اسپینوزا در فلسفه ژیل دلوز .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.
باقری ،خسالالالرو و همکاران( ۱۳۸۹و  .)۱۳۸۷رویکردها و روشهای پژوهش در فلسالال ٔ
الفه تعلیموتربیت .تهران :انتشالالالارات
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
حسالالین نژاد ،غالمحسالالین( .)۱۳۷۵چرا در آموزشوپرورش هنر را تدریس میکنیم .دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای
درسی (شورای برنامهریزی هنر).
حیدری ،احمدعلی و همکاران( .)۱۳۹۵هسالتیشالناسالی امر ایجابی :بررسالی بنیانهای هسالتیشالناسالی ایجابی ژیل دلوز
نزد فالسالفه پیشالاکنتی و پسالاکنتی .دوفصاللنامه جسالتارهایی در فلسالفه و کالم ،سالال چهل و هشالتم شالماره پیاپی.۹۷
صص.۲۷-۵۳
خاچیان ،آلیس و همکاران( .)۱۳۹۱چالشهای مدیریت ت ییر ،تجارب مدیران در دانشالالالکدههای پرسالالالتاری و مامایی:
مطالالعاله ای کیفی .مجل ٔاله دانشال الکالده پرسال التالاری و مامایی دانشال الکالده علوم پزشالالالکی تهران(حیالات) دوره  ،۱۸شال المالاره ،۱
.)۸۸۰۷۹
دلوز ،ژیل( .)۱۳۹۵فرانسیس بیکن :منطق احساس ترجمه بابک سلیمی زاده .تهران :روز بهان.
ریدار ،دیو( .)۱۳۹۶دلوز .ترجمه فریبرز مجیدی .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
زمانی جمشالیدی ،محمد زمان( .)۱۳۹۶ریزوم-شالبکه؛ بررسالی تطبیقی هستیشناسی ژیل دلوز و برنو التور .دو فصلنامه
فلسفی شناخت .صص .۱۵۹-۱۸۴شماره.۷۷/۱
ساللحشالوری ،احمد و همکاران( .)۱۳۹۴تحلیل و نقد رویکرد ریزوماتیک بر اسالاس فلسالفه اشالراق .پژوهش نامه حکمت و
فلسفه اسالمی؛ سال  ۲شماره  ۴صص.۸۱-۱۰
ٔ
فلسفه تعلیموتربیت .تهران :امیرکبیر
شریعتمداری ،علی ( .)۱۳۸۶اصول و
شکوهی ،غالمحسین( .)۱۳۶۷تعلیموتربیت و مراحل آن .مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.
ٔ
برنامه درسالالالی هنر آموزشهای عمومی(ابتدایی و متوسالالالطه اول).
صالالالابری ،رضالالالا و همکاران( .)۱۳۹۴طراحی الگوی
فصلنامه مطالعات برنامهدرسی ایران .سال دهم شماره  ۳۹از صفحه ۱۳۳تا.۱۵۴
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طاهرخانی ،زهرا( .)۱۳۹۲بررسالی تأثیر آموزش هنر بر خالقیت دانشآموزان پسالر مقطع ابتدایی شالهرسالتان تاکسالتان در
سالالال تحصالالیلی  .۹۱-۹۲پایاننامه کارشالالناسالالی ارشالالد دانشالالگاه آزاد اسالالالمی واحد تهران مرکزی :دانشالالکده علوم
اجتماعی
عطاری ،بهناز و همکاران( .)۱۳۹۰اثربخشالی آموزش هنر نقاشالی بر کاهش میزان اضالطراب دانشآموزان پسالر ابتدایی.
فصلنامه فرهنس مشاوره و رواندرمانی .سال دوم شماره  .۸ی  ۴۷تا .۶۴
عالقه بند ،علی( .)۱۳۹۵مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی .تهران :نشر روان.
غفاری ،خلیل و همکاران( .)۱۳۹۶تأثیر برنامهدرسالالالی آموزش هنر دیسالالالیپلین محور بر تربیت هنری دانشآموزان دوره
ابتدایی .پژوهش در برنامهریزی درسی سال سیزدهم دوره دوم شماره پیاپی .۲۵صص ۹۸تا .۱۱۰
فوکو ،میشل( .)۱۳۹۳تالاتر فلسفه .چا چهارم ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده .تهران :نشر نی.
قنبری ،حمیدرضالا و همکاران( .)۱۳۹۲تبیین تحول نظام آموزشوپرورش در فرایند آنتروپیک فازی .پژوهش نامه مبانی
تعلیموتربیت.۱۵۱-۱۷۲ ،)۲(۳ .
گراهام ،گوردون( .)۱۳۹۴فلسفه هنرها .ترجمه مسعود علیا .تهران :انتشارات ققنوس.
گودالیوس ،ایوان و همکاران ( .)۱۳۹۰رویکردهای معاصالالر در آموزش هنر .ترجمه فرشالالته صالالاحب قلم .تهران :چا و
نشر نظر.
ٔ
زمینه تدریس .پایان نامه کارشالناسالی ارشالد دانشالگاه
مرادی ،بهرام( .)۱۳۸۵پسالت مدرنیسالم و داللتهای تربیتی آن در
شاهد تهران.
مرادی ،بهرام( .)۱۳۹۸واکالاوی انالدیشالالالههالای فلسالالالفی دلوز و اشالالالارات آن در آموزش هنر .پروپوزال دکتری فلسال الف ٔاله
تعلیموتربیت مصوب دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران.
مرزبان ،پرویز( .)۱۳۹۵خالصه تاریب هنر .چا بیست و یکم .تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
مالیی ،زهره( .)۱۳۸۸هسالالتیشالالناسالالی در فلسال ٔ
الفه ژیل ُدلوز .پایان نامه کارشالالناسالالی ارشالالد دانشالالگاه بینالمللی امام
خمینی(ره) قزوین.
مهر محمالدی ،محمود( .) ۱۳۸۲سالالالازواری رویکرد تلفیقی بالا نظریاله سالالالاخالت گرایی ،مجموعاله مقالاالت رویکرد تلفیقی باله
برنامهدرسی به کوشش حسن ملکی .انتشارات اولیا و مربیان تهران صص ۴۷تا .۷۴
مهربان گهرویی( .)۱۳۹۶کنش انسالالانی در آرای عالمه طباطبایی (قدس سالالره) و مقایسالاله آن با دیدگاههای پیر بوردیو.
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده معار اسالمی و فرهنس ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
نقیب زاده ،میر عبدالحسین( .)۱۳۸۴نگاهی به فلسفه آموزشوپرورش .چا هفدهم .تهران :اتشارات طهوری.
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بررسگگی عوام و مللفههای فرآیندی نظام برنامهدرسگگی در رشگگد مهارتها و شگگایسگگتگیهای انسگگانی و توسگگعه
آینده از دیدگاه خبرگان آموزش فنیوحرفهای
سرور سفیدگر1
علیرضا علی احمدی2
حسین علی احمدی جشفقانی3
چکیده
این پژوهش با هد بررسالالالی ذهنیالتها و عقالاید مشالالالارکتکننالدگان ،در باره میزان اثر عوامل و مؤلفالههای فرآینالدی نظالام
برنامهدرسالی آموزش فنیوحرفهای در رشالد مهارتها و شالایسالتگیهای انسالانی و توسالعه آینده اسالت .چارچوب فلسالفی
این پژوهش از نوع پالارادایم تفسالالالیری -اثبالاتگرایی اسالالالت و از لحالاظ جهالتگیری در دسال التاله پژوهشهالای کالاربردی قرار
میگیرد .شالالالناسالالالایی ذهنیت این پژوهش را به پارادایم تفسالالالیری نزدیک میکند و به سالالالبب به کار گیری روش تحلیل
عاملی اکتشالافی ،به پارادایم اثبات گرایی نزدیک میشالود که از راهبرد همبسالتگی اسالتفاده میکند .بدین ترتیب ،شالیوه
انجام این پژوهش از نوع ترکیبی اسالالت .در مراحل گردآوری نظرات از روش کیفی اسالالتفاده میکند و در مرحله کشالالف
ذهنیتها از رویکرد کمی بهره میبرد .به ترتیب گامهای پژوهش ،براسالاس بارهای عاملی و امتیازهای کسالب شالده و نیز
توجاله باله مصالالالاحباله هالای پالایالانی ،خلق و بیالان تفسالالالیر نهالایی صالالالورت گرفتاله اسالالالت و دیالدگالاههالا در قالالالب الگوهالای ذهنی
دسالالتهبندی شالالده آشالالکار شالالدهاند .با توجه به هد مطالعه کیو و معیار تفسالالیرپذیر بودن عاملها ،تعداد چهار الگوی
ذهنی آیندهنگر ،توسالعه محور ،بهبود و بهرهوری و ارزشالی درباره عوامل و مؤلفههای فرآیندی نظام برنامهدرسالی آموزش
فنیوحرفهای در رشالالد مهارتها و شالالایسالالتگیهای انسالالانی و توسالالعه آینده کشالالف و شالالناسالالایی شالالد که به الگوی ذهنی
ارزشی ،بارهای عاملی بزرگی تعلق دارند ،هرچند افراد تحت آن عامل ،اندک است.
کلیدوانهها :آینده پژوهی ،آموزش فنیوحرفهای ،روش تحقیق کیو ،نظام برنامهدرسالالالی ،مهارتها و شالالالایسالالالتگیهای
انسانی.
مقدمه:
نظام برنامهریزی درسالی ،چگونگی تولید ،عناصالر تشالکیل دهنده ،فرایند و ارزشالیابی برنامهریزی درسالی را تعیین میکند.
شورت از نخستین کسانی است که با ارائه الگوی سه عنصری خود به تحلیل نظام برنامهریزی درسی پرداخته است .وی
تالش کرده اسالالت از طریق مت یرهایی چون :خاسالالتگاه برنامهدرسالالی ،شالالرکتکنندگان در برنامهریزی درسالالی و میزان
انعطا در برنامه ،به تحلیل نظام برنامهریزی بپردازد .شالالورت درباره شالالرکتکنندگان در برنامهریزی درسالالی ،سالاله حالت
غلبه متخصالصالان دانشالگاهی ،غلبه متخصالصالان آشالنا به محیط و شالرایط و مشالارکت متوازن بین آنها بیان کرده اسالت .او
 1دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت .نویسنده مسالول surorsepid@yahoo.com
 2استاد گروه فناوری اطالعات دانشکده مهندسی صنایع و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران
 3عضو هیالت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران

aliahmadi@iust.ac.
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درباره میزان انعطا در برنامهدرسالالالی نیز نقش اجرای وفادارانه ،معلم همچون مجری فعال و همچون برنامهریز درسالالالی
قائل شالالده اسالالت .او مطلوبترین نظام برنامهریزی درسالالی را از حیث خاسالالتگاه ،مختص یک آموزشالالگاه خای ،از نظر
شالرکتکنندگان ،مشالارکت متوازن و بر اسالاس میزان انعطا برنامه ،معلم در نقش برنامهریز درسالی ارزیابی کرده اسالت
(معروفی .)1392
در این پژوهش با توجه به اهمیت نقش معلمین در برنامهدرسی ،عوامل و مؤلفههای فرآیندی نظام برنامهدرسی در قالب
عبارات اسالالتخراج شالالده از منابع مختلف(قوانین ،مصالالاحبه ها ،مقاالت و منابع متنی و تصالالویری تخصالالصالالی ،در قالب
عبارات کیو اسالالتخراج گردیده و با نظر خبرگان آموزشالالی و درسالالی به اولویت و رتبهبندی این عوامل و تفسالالیر آن پرداخته
شده است.
روش تحقیق کیو ،یک روش نیمهکمی منحصالالالربهفرد اسالالالت که برای کشالالالف دیدگاههای انسالالالانی مورد اسالالالتفاده قرار
میگیرد .برای این روش چهار نوع مختلف از اهدا بیان شالده اسالت :مقابله و نشالانهیابی دراختال دیدگاهها ،ایجاد و
تدبیر در گزینههای مدیریتی ،درک مقبولیت سالیاسالتهای ابالغی ،و انتقاد از ارزشهایی که به طور ضالمنی بر تحقیقات
و عمل حاکم اسالالت .از طریق این برنامه ها ،محققان عقاید پنهانی ،دیدگاههای عمیق و نکات کشالالف نشالالده از اجماع را
تشخیص میدهند که باعث کشف اختالفات مهم خواهد شد). (Mukherjee 2018
روش کیو روشالالی منحصالالربهفرد اسالالت زیرا (الف) اجازه میدهد با اسالالتفاده از تکنیکی آسالالان ،پیاده سالالازی دامنه ای از
دیدگاه ها را بر روی یک موضالالوع مشالالخص انجام داد و (ب) اطالعات کمی و کیفی در مورد دیدگاههای فردی و گروهی
فراهم میآورد (.)Lien 2018
روش ،اطالعات ارزشمندی را در مطالعات میدانی و برنامههای کاربردی در دنیای واقعی ،با توجه به ارائه اطالعات غنی
تر و معنای عمیقتر از شرکتکنندگان ارائه میدهد (.)Leung 2018
پیشینه تحقین
ادبیات پژوهشالی فراوانی در توصالیف نحوه انجام و چگونگی مراحل روش کیو وجود دارد ( )SR 2008( )Watts S 2012و
بیشالتر مطالعاتی که از این روش در روششالناسالی پژوهش خود اسالتفاده میکنند نیز آن را بطور کامل توضالین میدهند
( .)Davies BB 2007ون اکسالالل و دگرا )2010 Van Exel( 1و واتس و اسالالتینر )Watts S 2005( 2معتقدند که این
روش از گزینههای قابلدسالالترس برای شالالروع پژوهش هسالالتند .دزیوپا و آهرن )Dziopa 2011( 3با این روش ،یک طرح
کلی از عنالاصالالالر کلیالدی کاله در یالک مطالالعاله گزارش میشالالالود را ارائاله میکننالد کاله میتوانالد ارزیالابی و تکرار نتالایج پژوهش را

1 Van Exel & de Graaf
2 Watts & Stenner
3 Dziopa & Ahern
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تسالالالهیالل کنالد .براون  1و اسالالالتیرن 2و همکالاران ،جزئیالات کالامالل فراینالد تحلیلی را در روششال النالاسالالالی کیو ارائاله میدهالد.
)(Stenner P 2008
در پژوهشالی با عنوان آموزش اسالتادان مشالاور با روششالناسالی مربیگری ،روششالناسالی کیو از این روش برای به دسالت
آوردن درک ذهنی مربیان مشالاوره اسالتفاده شالد .نتایج ،ساله سالبک سالرپرسالت ،تسالهیلکننده و ارزیاب معرفی شالدهاند .به
طور خای ،این سالالبکها دیدگاههای متمایز معلمان مشالالاوره را درباره نحوه آموزش دانشآموزان دکتری در تدریس در
برنالامالههالای دکترا آموزش مشالالالاوره ارائاله میدهالد .تالأثیرات و محالدودیالتهالا برای مالدرسالالالان مشالالالاوره ای کاله مالایالل باله انتقالال
جنبههایی از سالبکهای شالناخته شالده عمل خود هسالتند ،ارائه شالده و پیشالنهادها برای تحقیقات آینده مورد بحث قرار
گرفته است)Eric R. Baltrinic 2018( .
در پژوهشالالالی بالا عنوان آموزش روش کیو برای دانش جویالان دوره لیسالالالانس پرسال التالاری ،عبالارات پژوهش بالا نظرات دانش
جویان و سالالالپس مرتب سالالالازی عبارات را انجام دادند و دادهها را به یک برنامه مبتنی بر وب وارد کردند .پس از بررسالالالی
مراحل تجزیه و تحلیل دادهها ،نمونههایی از مطالعات روششالالالناسالالالی دانشالالالجویان مقطع کارشالالالناسالالالی با این گروه به
اشالتراک گذاشالته شالد .محتوا تقویت شالد و دانش جویان اصالول و روشهای روششالناسالی کیو را برای ارزیابی کالس مورد
استفاده قرار دادند) Opsahl 2018( .
در پژوهشالالی با عنوان اسالالتفاده از اندازه اثر کوهن برای شالالناسالالایی عبارات متمایز در متدولوژی کیو ،نشالالان میدهد که
رویکرد فعلی برای شالالناسالالایی عبارات متمایز ،مبنایی دقیق ندارد ،که ممکن اسالالت به نتایج اشالالتباه منجر شالالود و به نظر
میرسالالد تنها در زمانی که ارزیابیهای تکراری از نمونه کیو از همان موضالالوعات وجود دارد مناسالالب اسالالت .با این حال،
بیشالتر مطالعات کیو شالامل موضالوعات مسالتقل بدون ارزیابی تکراری اسالت .در نهایت ،برای شالناسالایی عبارات متمایز بر
اساس اندازه اثر کوهن ،یک رویکرد جدید پیشنهاد شده است)Akhtar-Danesh 2018( .
در پژوهش با عنوان نگرشسالالنجی رابطه ملت و دولت در ایران(روششالالناسالالی کیو) ،با هد تعیین مقبولیت و کارآمدی
نظام ،برای کشف نگرشها و عاملهای موجود ،از روششناسی کیو استفاده شده است( .اسالمی )1392
در پژوهش با عنوان کاربرد روش کیو در شالناخت الگوهای ذهنی :ارزشگذاری عوامل بهرهوری منابع انسالانی از دیدگاه
اعضالالای هیالت علمی عقاید و دیدگاههای اعضالالای هیالت علمی دانشالالگاههای تهران درباره عوامل اثرگذار در بهرهوری
منابع انسالانی دسالتگاههای اجرایی تبیین و تفسالیر شالده ،و با اسالتفاده از روش کیو تعدادهفت الگوی ذهنی شالناسالایی ،و
با توجه به نحوه ارزشگذاریها کارتهای کیو ،دسال التالهبندی شالالالدهاند و در قالب عاملهای اثرگذار و غالب در بهرهوری
منابع انسانی مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفتهاند( .کردنائیج )1395
در پژوهشالالالی بالا بهرهگیری از روششال النالاسالالالی کیو ،بر پالایاله نتالایج پژوهشهالای مرتبط و تجزیاله و تحلیالل فضالالالای گفتمالانی
موجود ،شناخت جامعی از علل رکود صنایع محلی بررسی شده ارائه شد (.)Mohammadi Ostadkelayeh 2016

1 Brown
2 Stenner
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اهدا پژوهش
اهدا پژوهش در قالب ،اهدا اصلی و فرعی زیر دنبال گردید.
درک عمیقتر ذینفعان آموزشی درباره عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی و ش لی (در مقایسه با نیروی کار)
درک تمالایالل و ترجیحالات دسالالالتانالدرکالاران آموزش در حوزه نظالام برنالامالهدرسالالالی آموزش فنیوحرفالهای در حوزه مجریالان
برنامهدرسی
رتبهبندی عوامل (کیفی) براساس دورههای آموزشی و بین بخشی
روششناسی
این پژوهش با توجه به هد از نوع پژوهشهای کاربردی اسالت و از نظر گردآوری دادهها ،توصالیفی و اکتشالافی اسالت از
حیالث روش نیز این پژوهش از نوع آمیختاله (کیفیّ -
کمی) محسالالالوب میشالالالود .ابزار گردآوری دادههالا ،پرسال الشال النالاماله و
مصالاحبه عمیق اسالت .خروجی مصالاحبهها توسالط روش تحلیل محتوا مورد بررسالی قرار گرفت و گزارههای پژوهش از آن
اسالتخراج و بر اسالاس آن پرسالشالنامه کیو تهیه شالد .پرسالشالنامههای کیو با روش کیو تحلیل و برای دیدگاه پاسالبگویان بهره
گرفته شد .جامعه آماری شامل  ۱۸نفر از هنر آموزان و مدیران شاغل در هنرستانهای بجنورد است.
روش تحقین
روششالناسالی کیو یک نام کلی اسالت که ویلیام اسالتیفنسالون برای مشالخص کردن مجموعه ای از اندیشالههای فلسالفی،
روانشالناختی ،آماری و روان سالنجی که به تحقیق در مورد فرد معطو اسالت ،به کار برده اسالت .روش کیو مجموعه ای از
رویالههالا اسالالالت کاله برای بکالار بسالالالتن کالارتهالای کیویی بکالار میرود .این روش بالهویژه باله جور کردن دسال التالههالای ورق کاله
دستهبندی کیویی 1نامیده میشود و همبستگی بین پاسبهای افراد مختلف به این دستهبندی معطو است ( Watts
.(Fischer 2018 ) )2012خاسالالتگاه روششالالناسالالی کیو 2را باید در منظری سالالازهگرا3جسالالتجو کرد .معموال روش کیو را
پیوند بین روشهای کیفی و کمی میدانند زیرا از یک سالالالو ،انتخاب مشالالالارکتکنندگان از طریق روشهای نمونهگیری
احتمالی صورت نمیگیرد بلکه نمونه افراد به طور هدفمند و با اندازهای کوچک انتخاب میشود که آن را به روش کیفی
نزدیک میسالازد و از سالوی دیگر ،یافتهها از طریق تحلیل عاملی و به صالورت کامال کمی به دسالت میآیند .هد اصاللی
این فن ،آشالکار سالاختن الگوهای مختلف تفکر اسالت ،نه شالمارش تعداد افرادی که تفکرات مختلفی دارند .ویژگی فوق،
این روششال النالاسالالالی را باله روشهالای تحقیق کیفی نزدیالک میسالالالازد .بالا وجود این ،روششال النالاسالالالی کیو از بعالد کمی نیز
برخوردار اسالت (اصالل  .)2016روششالناسالی کیو اکتشالافی اسالت زیرا بر محاسالبه تناوب تکرار و توزیع دیدگاهها در یک
جمعیت ،متمرکز نیسالت (صالر نظر از اینکه آیا این دیدگاهها اقلیت هستند یا نه) ،بلکه بر روی ترسیم نقشه جمعگرایی
دیالدگالاههالا ،کالار میکنالد در این روش گروه پالاسالالالبدهنالدگالان نمالایالان گر تنوع جالامعاله باله جالای نموناله ای از جمعیالت هسالالالتنالد
1 Q-sort
2 Q Methodology
3 constructive
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( .)Aiora Zabala 2016همچنین به دلیل شالیوه گردآوری دادهها (مرتب سالازی) ،عمیقتر میتوان از ذهنیت مشالارکت
کنندگان آگاه شالد .تفاوت اصاللی روش کیو با سالایر روشهای تحقیق در علوم اجتماعی در این اسالت که در روششالناسالی
کیو ،به جای مت یرها افراد تحلیل میشوند.
روش کیو از پنج فاز تشالکیل شالده اسالت .در فاز اول با مطالعات کتابخانهای ،ادبیات تحقیق بررسالی شالده و پیش زمینه
انجالام فالازهالای بعالدی فراهم میآیالد .محقق بالا انجالام فالاز اول نسال البالت باله موضالالالوع شال النالاخالت عمیقی مییالابالد .در فالاز دوم بالا
اسالتفاده از مصالاحبه و بررسالی اسالناد و مدارک ،اطالعات تکمیلی در خصالوی مسالائل مرتبط با تحقیق بدسالت میآید.
نتایج فاز اول و دوم فضالای گفتمان را تشالکیل میدهد .فاز سالوم باید با ارزیابی و جمعبندی محتویات فضالای گفتمان به
آن سالالالرو سالالالامالان داده و نمونالهای از عبالارات را بالهعنوان نموناله کیو از میالان آنهالا انتخالاب کرد ( .)Lien 2018مالک کالون و
تومالاس تعالدادی بین  ۳۰تالا  ۱۰۰عبالارت را برای نموناله کیو پیشال النهالاد کردهانالد ،ولی معموال تعالدادی بین  ۵۰تالا  ۷۰عبالارت
انتخاب میشالالود .دانر معتقد اسالالت تعداد مناسالالب عبارت برای آنکه یافتهها دارای اعتبار آماری باشالالند ،بین  ۲۰تا ۶۰
عبارت اسالت .در فاز چهارم مشالارکتکنندگان به مرتب سالازی و دسالتهبندی کارتهای دسالته کیو 1خواهند پرداخت .در
حقیقالت ،این فالاز ،مرحلاله گردآوری دادههالاسالالالت .نهالایتالا در فالاز آخر ،باله تحلیالل دادههالای گردآوری شالالالده بالا روش تحلیالل
عاملی کیو و تفسالیر عاملهای اسالتخراج شالده پرداخته میشالود .الزم به ذکر اسالت ،در مطالعات کمی ،جامعهای وجود
دارد که نتایج مطالعه در آن سالالطن به کار میروند و دارای نمونهای اسالالت که با روش تصالالادفی انتخاب میشالالود و عموما
نمونه معر آن جامعاله اسالالالت .روش کیو فاقد چنین جامعاله و نمونهای اسالالالت و معموال پژهشالالالگر ،نمونه افراد را از میالان
کسالانی انتخاب میکند که ارتباط خاصالی با موضالوع تحقیق دارند و یا دارای عقاید ویژهای هسالتند (ع .د .فرد .)1386
() Herrington 2011

اجالالرای یالالک

شالالالکالالل  -۱مالراحالالل فالرآیالنالالد
تحقیق با روش کیو
مطالالعاله کیو اطالعالاتی دربالاره

“تالالالالالوزیالالالالالع

مت یرها به دسالت نمیدهد تا

بالتالوان دربالالاره

تالعالمالیالم پالالذیالری آنهالالا بالحالالث

کالالرد ،ب الل الکالاله

دربالاره “وجود ذهنیالتهالای

مال الخال التال اللالالالف

صالالالحبت میکند ( .)Lien 2017در حالی که در مطالعات کمی مرسالالالوم ،کل نمونه اهمیت دارد ،در مطالعه کیو ،مرتب
سالالالازی هر فرد کالامال مهم و نوعی اطالع قالاباللتوجاله قلمالداد میشالالالود .مفهوم تعمیمپالذیری در مطالالعاله کیو کالامال متفالاوت
اسالالت ،زیرا این مطالعه تنها در پی آن اسالالت که الگوهای ذهنی مختلف را کشالالف کند و برای کشالالف یک الگو وجود تنها
یک فرد با آن الگوی خای کافی اسالت .در زمینه روایی روش کیو میتوان گفت ،بررسالی روایی هنگامی مطرح اسالت که
یک سالازه یعنی خصالوصالیتی پنهان مورد سالنجش قرار میگیرد زیرا در چنین حالتی پژوهشالگر با این پرسالش روبهروسالت
که آیا مقیاس سالاخته شالده واقعا همان چیزی را اندازه میگیرد که برای سالنجش آن سالاخته شالده اسالت آنچه میتواند
1 Q deck
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دربالاره مطالالعاله کیو مطرح شالالالود ،جالامعیالت عبالارات نموناله کیو اسالالالت .از این نظر روایی محتوا بر اسالالالاس رتبالهای کاله
مشالارکتکنندگان به عبارات و عبارات مجاور آن میدهند ،قابلبررسالی اسالت .همچنین ،روایی صالوری با بررسالی میزان
رضالایت مشالارکتکنندگان نسالبت به ظرفیت و قابلیت عبارات برای نشالان دادن ذهنیت آنان امکانپذیر اسالت؛ یعنی آیا
عبالارات موجود باله ابعالاد مختلف

موضالالالوع تحالت بررسالالالی

پرداختالهانالد تالا آنهالا بتواننالد از

طالریالق مالرتالالب سالالالالازی

ذهنیت خود را بیان کنند .شالکل

 ۲یالک نموناله از مالاتریس

مالرتالالب سالالالالازی کالیالو را نشالالالالان

میدهد.

شکل  -۲نمونه ماتریس مرتب سازی کیو در این پژوهش
مدل مفهومی پژوهش
گام نخست:انتخاب نمونه Q
ترکیب جامعه کیو
بررسی ادبیات موضوع

انتخاب نمونه کیو

اعتبار

تسالالالالت اعتبالالار پیش انالالالتالالالخالالالاب عالالالبالالالارات
آزمون

ازترکیب جامعه کیو

ساخت کارت وچارت توزیع کیو
ایجاد ۵۴کارت عبارات کیو

گام دوم :انتخاب نمونه آماری
روش نمونهگیری هدفمند ۱۷ ،نفر از ذینفعان آموزشوپرورش شالالامل مدیران وکارشالالناسالالان با تجربه آموزشالالی باالی
 ۱۸سال و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری

گام سوم :دستهبندی کیو
مصاحبه

طبقهبندی کیو کارتها

از پاسالبدهندگان خواسالته شالد تا اهمیت معیارها را ارزیابی معیارهای اولیه از طریق مصالاحبه و دیدگاه کارشالناسالان
بر اسالاس موافقت کامل یا عدم موافقت با جمالت کیو،

کنند و امتیازی بین  ۱تا  ۹را به آنها اختصای دهند

ارزیابی گردید
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گام چهارم :تحلیل دادهها
تحلیل عاملی کیو نرم افزار Spss
محاسبه امتیازهالای عالاملی 1کارتها (عبارات کیو)
تفسیر و تعریف عام ها
وزن مربوط باله هالر بالار عالاملی از رابطاله وزندهی اسپیرمن 2به دست میآید:
آرایه عاملی برای هر عامل مشالخص میکند که هر عبارت در چه درجهای از طیف قرار دارد؛ با توجه به جایگاه هالالالالالر
عبالارت ،تفسیر دقیقتری از هر عامل (ذهنیت) به دست میآید.

اهدا
درک عمیقتر ذینفعان آموزشی درباره عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی و ش لی (در مقایسه با نیروی کار)
درک تمایل و ترجیحات مطالعات دسالالالتاندرکاران آموزش در حوزه نظام برنامهدرسالالالی آموزش فنیوحرفهای در حوزه
مجریان برنامهدرسی
رتبهبندی عوامل (کیفی) براساس دورههای آموزشی و بین بخشی

انتخاب نمونه کیو
نمونه افراد مشالالالارکتکننالده ،از افرادی که میالان کسالالالانی که یا ارتبالاط خاصالالالی با موضالالالوع تحقیق دارند یا دارای عقالاید
ویژهای هستند انتخاب شدند.
فضای گفتمان
شالامل مجموعه ای از مطالب متنوع و گوناگون مرتبط با موضالوع تحقیق اسالت که در میان اهالی گفتمان مطرح شالدهاند.
منظور از اهالی گفتمان ،افرادی اسالالت که مطالعه کیو درصالالدد شالالناسالالایی ذهنیتهای آنان ،نسالالبت به موضالالوع تحقیق
است.

1 Factor Scores
2 Spearman’s weighting formula

134

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

فضالالای گفتمان شالالامل گفتگوها ،تفاسالالیر ،عکسالالها ،فیلمها ،نقاشالالیها ،متن ها ،قطعات موسالالیقی و به طور کلی هر چیز
سالاده یا پیچیدهای اسالت که بهگونهای با آن موضالوع ارتباط دارد .بنابراین محتویات فضالای گفتمان میتواند نوشالتاری یا
غیرنوشتاری باشد.
جدول -۱فراوانی منابع فضای گفتمان پژوهش
فضای گفتمان

فراوانی

اسناد(فیلم ها ،مقاالت ،کتابها و)...

۴۷

مصاحبه با دانشآموزان

۳

مصاحبه با مدیران

۷

مصاحبه با معلمان

۳

مصاحبه با نخبگان آموزشی

۷

فرضیه پژوهش
طرح و بررسالالالی فرضال الیاله در مطالالعاله کیو مالاننالد مطالالعالات کمی مطرح نیسالالالت ،زیرا فرضال الیاله برآمالده از ا انتظالار اعتقالاد
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.
تفاوت بین روش کیو و مقیاسسازی لیکرت
نخسالالتین تفاوت ،به نحوه شالالکلگیری عبارات این دو بر میگردد .اسالالاسالالا ،برخال فرایند خای اسالالنجش سالالازهای
مقیاسسازی ،عبارات (گویههای) مطالعه کیو با هد گردآوری نمیشوند.
عبارات نمونه کیو
دانر ( )۲۰۰۱ضالالالمن آنکاله معتقالد اسالالالت هیو مالک قطعی برای تعالداد عبالارات وجود نالدارد ،باله تعالدادی بین  ۲۰تالا ۶۰
عبارت اشالاره میکند (اصالل  .)2016در این پژوهش  ۵۴عبارت از منابع مختلف جمعآوری گردید برای برآورد جامعیت
عبارات ،در مصالالاحبه با خبرگان ،سالالالوال ،آیا عبارات گردآوری شالالده از چنان جامعیت و وسالالعتی برخوردار هسالالتند که
بتوانند ذهنیتهای مختلف را نمایان کنند ،تأیید گردید.
جالدول -۲عوامالل و مؤلفالههالای فرآینالدی نظالام برنالامالهدرسالالالی در قالالالب عبالارات اسالالالتخراج شالالالده از منالابع مختلف(قوانین،
مصاحبه ها ،مقاالت و منابع متنی و تصویری)( ،عبارات کیو)
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نالظالالام ج الامالع

آمالالالالوزش و

میزان اهدا زیر را محقق خواهند ساخت

تربیالالت فنی،

به نظر شالما رویکردهای جدید (مهارتهای شالایسالتگیمحور) در آموزش فنیوحرفهای در آینده چه

حالالرفالالهای و

عبارات کیو

مهارتی

منابع
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فرهنس کار و تولید و اخالق حرفهای اسالمی
پیشبینی شایستگیهای آتی در بازار کار آینده
توانمندسازی نیروی کار و کمک به افزایش اشت ال ،خوداشت الی و کاهش بیکاری
قابلیت توانمندسازی نیروی کار فعلی
کمک به تولید ثروت
فعالسازی سرمایههای انسانی به منظور توسعه کارآفرینی
توسعه و هماهنگی نظامهای آموزشی و اقتصادی
یادگیری مادامالعمر
رشد بهرهوری اقتصادی
تعالی اجتماعی نیروی انسانی
افزایش سهم سرمایه انسانی در زنجیره تولید
برخورداری از کیفیت الزم در محصالول یا خروجی فعالیتهای آموزشهای مهارتی(فنیوحرفهای-
علمی و کاربردی)
تناسالب این محصالول با اهدا از پیش تعیین شالده که همانا پر کردن یک فرصالت شال لی اسالت یک
به یک باشد(بهرهوری)
عکسالعمل سالریع سالیسالتم در مقابل ت ییرات سالریع بازار کار و به روز نگه داشالتن خود متناسالب با

ایجاد چهارچوب ملی صالحیت حرفهای منطبق با استانداردهای جهانی
ایجالاد یالک نهالاد سال الیالاسالالالتگالذار و متولی امر آموزشهالای مهالارتی باله منظور ایجالاد وحالدت رویاله تالا
رسیدن به استانداردهای جهانی
ایجاد سازوکارهای اصالح فرهنس ارزشی در مورد آموزشهای فنیوحرفهای
ارتقالای جالایگالاه و منزلالت اجتمالاعی آن از جملاله ،جالاذبالههالای الزم برای افزایش سالالالهم دانشالالالجویالان
رشتههای فنیوحرفهای
ارتقای فرهنس کار و تالش در کشور از طریق ارائه آموزشهای فنیوحرفهای با کیفیت
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ایجالاد سالالالازوکالارهالای اشالالالت الال کالامالل از جملاله گسالالالترش آموزشهالای کالار آفرینی باله منظور افزایش
اشت ال مولد و کاهش بیکاری
اسالالالتقالل نظالام آموزش فنیوحرفالهای در کنالار آموزش عمومی ،متوسال الطاله و عالالی بالهعنوان بخش
چهارم
تقویت مراکز پژوهشی و حمایت از نقش پژوهش در تصمیمگیریها
ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی
ارتباط دستگاههای آموزشدهنده با بهرهبردار
ارزشگذاری پایین جامعه بر فنیوحرفهای در برابر آموزشهای نظری
اسالالتقرار نظام آموزش مبتنی بر کارآمدی
استانداردهای باالی آموزشی
استفاده از ابزارهای به روز در آموزش
استفاده از برنامهدرسی و محتوی تکنولوژی مبنا
استفاده از تمامی منابع مدارس شامل کارکنان ،فضا و بودجه
اشت ال کامل
افزایالش مشالارکت کارفرمایان در فرایند برنامهدرسی و آموزشی
ٔ
زنجیره تولید
افزایش سهم سرمایه انسانی در
امکان برقراری ارتباط با صنایع و مشاغل محلی
انتقال مستقیم دانش ضمنی در شیوه کارآموزی

اهمیت فرآیند آموزش در برابر خروجی آن
آمادهسازی برای آینده
آموزش از طریق کارآموزی
آموزش بر اساس شایستگی ،فراهم آوردن موفقیت برای همه دانشآموزان
ٔ
توسعه جوامع
آموزش بهعنوان شرط اصلی
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آموزش در بافت زندگی واقعی
آموزش مبتنی بر شایسالالتگی
آموزشهای جالالوار کارخانهای
بازار کار در حال ت ییرو برابری فرصتها برای همه افراد
پاسالالخگویی به نیازهای بالالازار کار
باال بردن درک کارفرمایان از منافع و آثار آموزش در افزایش کیفیت تولید
باال بردن کیفیت و برابری در آموزش برای همه
ٔ
توسعه قوه خالقیت دانشآموزان
پرورش و
پرورش همه ابعاد مهارتی و ذهنی
تربیت شهروند خوب
تربیت انسان کامل
تربیت برای کنکور نه زندگی
تربیت نیروی محلی

پایایی یا قابلیت اعتماد
پایایی یا قابلیت اعتماد ،1از ویژگیهای ابزار اندازهگیری اسالت و با این امر سالروکار دارد که ابزار اندازهگیری در شالرایط
یکسالان تا چه اندازه نتایج یکسالانی به دسالت میدهد .برای بررسالی پایایی ،مرتب سالازی دو دسالته کارت مشالابه برای یک
نمونه افراد که در مطالعه کیو مشارکت دارند ،استفاده شده است.
مرتبسازی کیو
مرتبسازی کیو ،2فنی است که برای گردآوری دادههای مطالعه کیو به کار میرود )  .(Fischer 2018در فن مرتبسازی
که در روش کیو به کار میرود ،مشالارکتکننده طی فرایندی امقایسهای عبارات را امرتب میکند ،لذا امکان بیشتری
برای نشاندادن ذهنیت خود دارد( .د .فرد )1386
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
چرخش آنها بهگونهای که قابلتفسیر باشند
تحلیل عاملی در بهترین حالت ،مجموعه ای از مت یرها را به چند دسته تقسیم میکند که از آن به کاهش ابعاد مجموعه
دادهها تعبیر میشود.
اسالاسالی ترین معیار برای مهم تلقی کردن یک عامل اتفسالیرپذیر بودن آن عامل اسالت ،یعنی یک عامل ،نشالان دهنده
یک ذهنیت باشالالالد .اگر پژوهشالالالگر قادر باشالالالد بر اسالالالاس افرادی که نماینده یک عامل هسالالالتند .برای آن عامل معنا و
تفسالالیری پیدا و آن ذهنیت را شالالناسالالایی و تعریف کند ،به هد مطالعه کیو دسالالت یافته اسالالت و آن عامل مهم قلمداد
میشود.)Stenner 2005( .
معیالاری دیگر ،عالاملی را مهم تلقی میکنالد کاله تعالداد بیشالالالتری مشالالالارکالتکننالده ،دسالالالت کم پنج فرد ،روی آن دارای بالار
عاملی بزرگی باشند ،زیرا نتیجه میگیرد که آن عامل ،ذهنیت تعداد قابلتوجهی از مشارکتکنندگان را نشان میدهد.
جایگاه فرد در مطالعه کیو میتواند در مهم تلقی شالالالدن یک عامل ،تعیین کننده باشالالالد .مشالالالارکتکننده به دلیل نقش
ٔ
کننده
سالازمانی که دارد ،در مطالعه کیو قابلتوجه اسالت .بنابراین اگر در تحلیل عامل کیو ،یک عامل به تنهایی منعکس
معیالارهالای ارتقالا از دیالدگالاه این فرد بالاشالالالد ،این عالامالل مهم تلقی خواهالد شالالالد .هر چنالد تنهالا این فرد روی این عالامالل دارای
بارهای عاملی بزرگی باشد و سایر مشارکتکنندگان دارای بارهای عاملی کوچکی روی آن باشند.
یکی از متالداولترین معیالارهای تعیین عوامل مهم در تحلیالل عاملی معمولی ،انتخالاب عواملی اسالالالت که درصالالالد بزرگی از
واریانس کل را تبیین میکنند.
انتخاب عاملی که بارهای عاملی بزرگی (بیش از  )./۷به آن تعلق دارند ،هر چند افراد تحت آن اندک باشد.
یافتهها
بررسی امتیازهای عاملی کیو و محاسبه اوزان
برای محاسالالالبه امتیازهای عاملی ابتدا وزن عاملهای معنا دار مورد بررسالالالی قرار گرفت .برای محاسالالالبه وزن عاملها از
𝑓

= 𝑤اسالالتفاده شالالد در این فرمول  fهمان بار عاملی و  wهمان وزن متناظر با

رابطه وزندهی اسالالپیرمن با فرمول
ٔ
مرحله بعد هر یک از وزنها در رتبههای اولیه حاصالل از نمودار کیو برای هر یک از افراد ضالرب شالد و امتیاز
آن اسالت .در
۱−𝑓۲

عاملها بدست آمد (همکاران .) 1395
سنجش کفایت و تناسب دادهها
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ب الالالرای کنترل تناسب دادهها ب الالالرای تحلیل عاملی ،مق الالالدار عددی کی ام او 1و آزم الالالون کروی الالالت بارتل الالالت 2محاس الالالبه
میشود .اگر مقدار عددی کی ام او بیشتر  ۰.۶بوده و نتیجه آزمون بارتلت نیالالالالالالز دارای  ۹۵در صالالالالالالد اطمینان و یالالالالالالا
بیشالالالالتر باشالالالالد (یعنی ،مقالالالالدار عالالالالددی سطن معنا داری ایالالالالن آزمالالالالون کمتر از ۰.۰ ۵باشالالالالد) ،دادهها بالالالالرای انجام
تحلیل عاملی مناسالب اسالت (( )Howard 2016زبردسالت  .)1396جدول ۳سالنجش کفایت و تناسالب دادهها ،تناسالب
کلالالی نمونهها بالالرای انجام تحلیل عاملی را نشان میدهند.

جدول -۳سنجش کفایت و تناسب دادهها
اندازه کفایت نمونه

۷۵۳.

آزمالالالالالالون کرویالالالالالالت

۰۳۲.۱۱۸۸

بارتلالالت

درجه آزادی

۱۳۶

سطن معنی داری

۰۰۰.

استخراج عاملها
اسالالالتخراج عالاماللهالا شالالالالامالل مشالالالخص کردن کمترین تعالداد عالاماللهالایی اسالالالالت کاله میتوان برای بهترین بالازنمالایی
همبسالالتگیهای متقابل بین مجموعه مت یرها به کار برد .در تحلیل عاملی آیتمهایی که با یک عامل همبسالالتگی باالیی
داشالته باشالند ،در آن عامل قرار میگیرند .همبسالتگی بین هر آیتم با هر عامل از طریق بار عاملی نشالان داده میشالود.
هر چه بار عاملی یک آیتم زیادتر باشالد ،نفوذ آن آیتم در تبیین ماهیت مؤلفه مورد نظر بیشالتر اسالت .برای انتخاب تعداد
عاملها ،درصالالدهای تجمعی واریانس به دسالالت آمده توسالالط عاملها مالک عمل قرار میگیرد .یعنی تنها عاملهایی را
میپذیریم که میزان کافی از واریانس مت یرها را تبیین کنند .این مقدار در رشالالالتههای علوم اجتماعی و انسالالالانی معموال
 ۶۰درصالالد اسالالت .جدول ۴سهم مت ﻴرها را در عاملها بعد از چرخش نشان دهد .هر مت ﻴر در عاملی قرار میگﻴرد ﻛه با
آن عامل همبسالالالتگی باالی معنی داری داشته باشد (چاهوﻛﻲ  .) 1389در جدول ۵امتیالازها و آرایههای عاملی نشالالالان
داده شده است.
جدول  -۴ماتریس تبدیل عاملها
عامل ها

۱

۲

۳

۴

۱

۶۱۱.

۵۳۳.

۴۷۱.

۳۴۸.

)کایسر -مه یر -اولکین 1 KMO (Kaiser– Meyer- Olkin-
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.

جدول : ۵امتیازها و آرایههای عاملی
چرخش عالالامالاللهالالا بالالا روش چرخش واریمالالاکس و
نرمال سازی کایزر

امتیازهای عاملی

عامل۴

عامل۳

عامل۲

عامل۱

عامل۴

عامل۳

عامل۲

عامل۱

۲۵۶.

۰۶۶.

۸۷۶.

۰۴۱.

۶۱۸.

۶۰۰.

۸۵.۰-.

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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با توجه به اهدا پژوهش ،چهار الگوی ذهنی درخبرگان شالالرکتکننده شالالناسالالایی گردید که در جدول  ۶نشالالان داد ه
شده است.

جدول -۶چهار الگوی ذهنی خبرگان
الگوی آیندهنگر

الگوی بهبود و بهرهوری

الگوی توسعه محور

الگوی ارزشی

پیشبینی شالالایسالالتگیهای توانمندسالالالازی نیروی کار و قالالاباللالیالالت تالوانالمالنالالدسالالالالازی فالرهالنالالس کالالار و تالولالیالالد و
آتی در بازار کار آینده

کمالک باله افزایش اشالالالت الال ،نیروی کار فعلی

اخالق حرفهای اسالمی

خالوداشالالالتال الالالالی و کالالاهالش
بیکاری
فعالالسالالالازی سالالالرمالایالههالای کمک به تولید ثروت

کمک به تولید ثروت

توانمندسالازی نیروی کار

انسالالالانی باله منظور توسال العاله

و کالالمالالک بالاله افالالزایالالش

کارآفرینی

اشالت ال ،خوداشالت الی و
کاهش بیکاری

توسعه و هماهنگی نظامهای فعالالسالالالازی سالالالرمالایالههالای رشد بهرهوری اقتصادی
آموزشی و اقتصادی

انسالالالانی باله منظور توسال العاله

قالابلیالت توانمنالدسالالالازی
نیروی کار فعلی

کارآفرینی
یادگیری مادامالعمر

تالالوسالال العالاله و هالمالالاهالنالگالالی افالزایالش سالالالهالم سالالالرمالالایالاله فعالسالازی سالرمایههای
ن الظالالامهالالای آمالالوزشالالالالی و انسانی در زنجیره تولید

انسالانی به منظور توسالعه

اقتصادی

کارآفرینی

برخورداری از کیفیت الزم در یادگیری مادامالعمر

برخورداری از کیفیالالت الزم یادگیری مادامالعمر

مالالحصالالالالالول یالالا خالالروجالالی

در مالحصالالالول یالالا خالروجالی

فالعالالالالیالالتهالالای آمالوزشهالالای

فعالالیالتهالای آموزشهالای

مهارتی

مهارتی

عکسالعمل سالریع سالیسالتم رشد بهرهوری اقتصادی

تنالاسالالالالب یالک باله یالک این تعالالالی اجتمالالاعی نیروی

در مقابل ت ییرات سریع بازار

محصالالول با اهدا از پیش انسانی

کار و به روز نگه داشالتن خود

تعیین شالالالده (پر کردن یک

متنالالاسالالالالب بالالا این ت ییرات

فرصت ش لی)( .بهرهوری)

(انعطا پذیری)
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ایجاد سالالازوکارهای اشالالت ال تالعالالالالی اجالتالمالالاعالی نالیالروی ایالجالالاد چالهالالارچالوب ماللالی ارتقالای جالایگالاه و منزلالت
صالالالحیت حرفهای منطبق اجالتالمالالاعالی ،از جالماللالاله،

کالالامالالل از جماللالاله گسال التالرش انسانی
آموزشهالای کالار آفرینی باله

با استانداردهای جهانی

جالالاذبالالههالالای الزم بالالرای

منظور افزایش اشالالت ال مولد

افزایش سهم دانشجویان

و کاهش بیکاری

رشتههای فنیوحرفهای

اسالال التالقالالل نالظالالام آمالوزش افالزایالش سالالالهالم سالالالرمالالایالاله ایالالالجالالالاد یالالالک نالالالهالالالاد ایالالجالالاد سالالالالازوکالالارهالالای
فالالنالالیوحالالرفالالهای در کالالنالالار انسانی در زنجیره تولید

سالیاسالتگذار و متولی امر ،اصالالالح فرهنس ارزشالالی

آموزش عمومی ،متوسالالطه و

به منظور ایجالاد وحدت رویه در مالالورد آمالالوزشهالالای

عالی بهعنوان بخش چهارم

و اعتباربخشی به آموزشها فنیوحرفهای
تا رسالیدن به اسالتانداردهای
جهانی

تالقالویالالت مالراکالز پالژوهشالالالی و ایالجالالاد چالهالالارچالوب ماللالی ایجاد سالازوکارهای اشالت ال ارتالقالالای فالرهالنالالس کالالار و
حمالایالت از نقش پژوهش در صالالالحیت حرفهای منطبق کالامالل از جملاله گسالالالترش تالش در کشالور از طریق
تصمیم گیریها

آموزشهالای کالار آفرینی باله ارائالالالاله آمالالالالوزشهالالالالای

با استانداردهای جهانی

مالنالظالور افالزایالش اشالالالتال الالال فنیوحرفهای با کیفیت
مولد و کاهش بیکاری
ارتباط دسالالتگاههای آموزش ایالالالجالالالاد یالالالک نالالالهالالالاد اسالالالتالقالالل نالظالالام آمالوزش ارزشگالالذاری پالالایالالیالالن
دهنده با بهرهبردار

سالیاسالتگذار و متولی امر ،ف النالالیوحالالرفالالهای در کالالنالالار جالامعاله بر فنیوحرفالهای
باله منظور ایجالاد وحالدت رویاله آموزش عمومی ،متوسالطه و در بالالرابالالر آمالالوزشهالالای
و اعالالتالالبالالار بالالخشالالالالی بالاله عالی بهعنوان بخش چهارم نظری
آموزشهالا تالا رسال الیالدن باله
استانداردهای جهانی

اس الالالالالالالالالالالتقرار نظام آموزش ایجاد سالازوکارهای اشالت ال اسالالالال الالالالالالتقرار نظام آموزش بالالاال بالالردن ک الی الف الیالالت و
مبتنی بر کارآمدی

کالامالل از جملاله گسالالالترش مبتنی بر کارآمدی

بالرابالری در آمالوزش بالرای

آموزشهالای کالار آفرینی باله

همه

مالنالظالور افالزایالش اشالالالتال الالال
مولد و کاهش بیکاری
اسالالالالتالالانالالداردهالالای بالالاالی اسالالالتالقالالل نالظالالام آمالوزش اسالالالتفالاده از تمالامی منالابع
آموزشی

ف النالالیوحالالرفالالهای در ک النالالار مالدارس شالالالامالل کالارکنالان،
آموزش عمومی ،متوسالطه و فضا و بودجه
عالی بهعنوان بخش چهارم
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اسالالالتفالاده از ابزارهالای باله روز اسالالالال الالالالالالتقرار نظام آموزش اشت ال کامل
در آموزش

مبتنی بر کارآمدی

اسالالالتفالاده از برنامهدرسالالالی و اسالالالالتالالانالالداردهالالای بالالاالی افزایالالالالالالش مشالالالالالالالالالالارکالت
محتوی تکنولوژی مبنا

کالالارفالالرمالالایالالان در فالالرایالالنالالد

آموزشی

برنامهدرسی و آموزشی
افزایالالالالالالش مشال الالالالالالالالالارکالالت اشت ال کامل

امالکالالان بالرقالراری ارتالبالالاط بالالا

کالالارفالالرمالالایالالان در فالالرایالالنالالد

صنایع و مشاغل محلی

برنامهدرسی و آموزشی
انالتالقالالال مسالال التالقالیالم دانالش افزایالالالالالالش مشال الالالالالالالالارکالت تربیت نیروی محلی
ضمنی در شیوه کارآموزی

کالالارفالالرمالالایالالان در فالالرای النالالد
برنامهدرسی و آموزشی

ٔ
توسعه قوه خالقیت آمالالالوزش بالالالر اسالالالالالالاس آموزشهای جالالوار کارخانه
پرورش و
دانشآموزان

شالالالایسالالالتگی ،فراهم اوردن ای
مالالوفالالقالالیالالت بالالرای هالالمالاله
دانشآموزان

اهالمالیالالت فالرآیالنالالد آمالوزش در آمالوزش بالالهعالنالوان شالالالالرط بالاال بردن درک کالارفرمالایالان
ٔ
از منالالافع و آثالالار آموزش در
توسعه جوامع
اصلی
برابر خروجی آن
افزایش کیفیت تولید
آمادهسازی برای آینده

آمالوزش در بالالافالالت زنالالدگالی
واقعی

آموزش از طریق کارآموزی

تربیت نیروی محلی

آموزش بر اساس شایستگی ،بالالازارکالالار در حالالال تال الیالیالرو
فالراهالم اوردن مالوفالقالیالالت بالرای برابری فرصالالتها برای همه
همه دانشآموزان

افراد

آموزش بهعنوان شالرط اصاللی بالاال بردن کیفیالت و برابری
ٔ
در آموزش برای همه
توسعه جوامع
بازارکار در حال ت ییرو برابری
فرصتها برای همه افراد
بحث و نتیجهگیری
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َ
براسالالاس بارهای عاملی و امتیازهای کسالالب شالالده و نیز توجه به مصالالاحبههای پایانی ،در گام پنجم ،خلق و بیان تفسالالیر
نهایی صالورت گرفته اسالت و دیدگاهها در قالب الگوهای ذهنی دسالتهبندی شالده آشالکار شالدهاند .با توجه به هد مطالعه
کیو و معیار تفسالالالیرپذیر بودن عاملها ،تعداد چهار الگوی ذهنی درباره عوامل و مؤلفههای فرآیندی نظام برنامهدرسالالالی
آموزش فنیوحرفهای در رشالد مهارتها و شالایسالتگیهای انسالانی و توسالعه آینده کشالف و شالناسالایی شالد و به دلیل عقاید
مشالالابه و اشالالتراک نظرات ،در دسالالتهبندیهای مجزا قرار گرفتهاند .در جدول ( )۷تعداد مشالالارکتکننده در هر عامل یا
الگوی ذهنی ،و سهم بار عاملی نمودارهای تکمیلی آنان آورده شده است.
 ۷نفر از ۱۷نفر مشالالالارکالتکننالدگالان تحالت عالامالل اول ۴ ،نفر تحالت عالامالل دوم ۴ ،نفر تحالت عالامالل سالالالوم و  ۲نفر تحالت عالامالل
چهارم قرار دارند.
عامل اول (الگوی آیندهنگر) را میتوان مهم تلقی کرد چرا که تعداد بیشالالتری مشالالارکتکننده ،روی آن دارای بار عاملی
بزرگی هستند ،و در نتیجه ،آن عامل ،ذهنیت تعداد قابلتوجهی از مشارکتکنندگان را نشان میدهد.
چهار عامل که میزان  ۱۸۲.۸۲درصد از واریانس مت یرها را تبیین میکنند پذیرفته میشود.
عامل دوم (الگوی بهبود و بهرهوری) و چهارم (الگوی ارزشالالی) بارهای عاملی بزرگی (بیش از  )./۷به آن تعلق دارند ،هر
چند افراد تحت آن اندک است.
جدول - ۷تعداد مشارکتکننده در هر عامل یا الگوی ذهنی ،و میزان واریانس مت یرها
الگوهای ذهنی مشارکتکنندگان در

آیندهنگر

توسعه محور

پژوهش

بالالالهالالالبالالالود و ارزشی
بهرهوری

تعداد مشارکت کنندگان

۷

۴

۴

۲

میزان واریانس مت یر ها(درصد)

۷۷۵.۵۱

۹۸۲.۶۴

۷۶۹.۷۴

۱۸۲.۸۲

منابع:
اسالالمی ,احمدیان. „۱۳۹۲. ،نگرش سالنجی رابطه ملت و دولت در ایران ( روششالناسالی کیو “).فصاللنامه سالیاسالتهای
راهبردی و کالن سال اول شماره  ۴صفحات .۱۳۳-۱۰۷
اصل ,فرهاد احمدی . Introduction to Q Methodology. ۲۰۱۶.اهواز :دانشگاه شهید چمران .
چاهوﻛﻲ ,محمد علﻲ زارع  . „۱۳۸۹.روش های تحلﻴل چندمت ﻴره در نرم افزار “ SPSS.ﺩﺍنشﻜدﻩ منابع طبﻴعﻲ دانشگاه
تهران .
زبردسالت ,اسالفندیار . „۱۳۹۶.کاربرد روش تحلیل عاملی اکتشالافی در برنامهریزی شالهری و منطقهای “.نشالریه هنرهای
زیبا -معماری و شهرسازی تابستان  ۱۳۹۶شماره ۲دوره .۲۲
فرد ,خوشگویان . ۱۳۸۶.روششناسی کیو .تهران :سروش.
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بررسی پدیدارشناسانه جایگاه معرفتشناسی در طرح تعالی مدرسه از دیدگاه مدیران
مریم غفار زاده -1اکرم شوشتری -2پروین خزامی3
چکیده:
یکی از برنامههای مؤثر در جهت اجرایی کردن سالند تحول آموزشوپرورش در سالطن کشالور برنامه تعالی مدیریت مدرساله
اسالت .برنامه تعالی مدرساله نوعی سالاختار مدیریتی اسالت که با تکیه بر سالند تحول بنیادین آموزشوپرورش و با الهام از
مدل تعالی سالالالازمانی و به منظور اجرا در سالالالراسالالالر کشالالالور طراحی گردید .هد کلی از انجام پژوهش حاضالالالر بررسالالالی
پدیدارشالناسالانه جایگاه معرفتشالناسالی برنامه تعالی مدیریت مدرساله از دیدگاه مدیران میباشالد .روش تحقیق حاضالر در
چارچوب رویکرد کیفی و با اسالالتفاده از روش پدیدارشالالناسالالی اسالالت .جامعه آماری تحقیق حاضالالر کلیه مدیران مدارس
مقطع متوسطه ناحیه یک شهر اهواز بودند که مشمول طرح تعالی بودند .ابزار تحقیق مصاحبههای نیمهساختاریافتهای
بود که سالالؤاالتی در محور فرایند یاددهی – یادگیری مطرح میسالالاخت و مدیران میتوانسالالتند به صالالورت باز و روایی به
سالؤاالت پاسالب دهند .تجزیه و تحلیل دادهها با اسالتفاده از روش پدیدارشالناسالی ون منن انجام شالد.سالپس درون یافتهها
در ۵مضالمون اصاللی و  ۱۶درونمایه (مضالمون فرعی) طبقهبندی شالدند .مضالامین اصاللی شالامل :راهبردهای آموزشالی،
روابط عالاطفی ،ویژگیهالای (آموزشالالالی) دبیر،چگونگی ایجالاد ارتبالاط معنالایی ،محیط یالادگیری بودنالد .از تجزیاله و تحلیالل
یافته ها محققان دریافتند که،بیشترین توجه و تأکید مدیران مدارس مشمول طرح تعالی ،بر اجرای راهبردهای آموزشی
در کالس درس و ویژگیهای آموزشالالی دبیران اسالالت و بسالالترسالالازی الزم جهت بروز اسالالتعدادها و خالقیت انجام نگرفته
است.
ٔ
یادگیری،تجربه زیسته
کلید وانگان :طرح تعالی مدرسه ،مدیران ،معرفتشناسی ،یاددهی-
مقدمه و بیان مسئله:
تحول در نظام آموزشوپرورش کشالالور ما ضالالرورتی اجتناب ناپذیر اسالالت .تاکنون سالالیاسالالتها و راهبردهای مختلفی برای
تحول در این نظالام بکالار گرفتاله شالالالده اسالالالت کاله چنالدان موفقیالت آمیز نبودهانالد .اگر سالالالیر تحوالت آموزشوپرورش در
کشالالالورمان از قرون گذشالالالته تا به حال مورد دقت و بررسالالالی قرار بگیرد به این نتیجه میرسالالالیم که یک مضالالالمون فکری
منسالالالجمی که بنیادهای نظری و فلسالالالفی و اجتماعی را برای حرکتهای اصالالالالح طلبانه آموزشوپرورش ترسالالالیم کند
تاکنون وجود نداشالالته اسالالت .اگر چه از زمان تاسالالیس دارالفنون تاکنون گروهی از اندیشالالمندان ایرانی در جهت تولید
اندیشالالههای تربیتی که پایه و اسالالاس حرکتهای اصالالالحی آموزشوپرورش بوده اهتمام در خور توجهی به عمل آورده
اند؛ لکن حاصالالل اغلب این تالشها ی این دوره نسالالبتا طوالنی و متمادی بیشالالتر محدود و معطو به تألیف و انتشالالار
کتاب های درسالی و مقاالت در زمینه معرفی و شالناسالایی آراا آنان بوده اسالت و از آنجا که نظام آموزشالی و پرورشالی کشالور ما
در چند دهه قبل کهنه و وارداتی ،تقلیدی و غربی بود و خروجی آن یعنی فار التحصالیالن دارای ویژگیهای شالخصالیتی
 1دانشجوی دکتری دانشگاه شاهد09163183144-m.ghafarzadeh1@gmail.com --
 2دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی09163057004 - akramshooshtari@yahoo.com -
 3دانشجوی دکتری دانشگاه چمران09166013814 - p.khazamy2@gmail.com -
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مورد انتظالار نبودنالد .تحول زیر بنالایی در آموزشوپرورش باله فلسال الف ٔاله تعلیموتربیالت اسالالالالمی برای نیالل باله اهالدافی از جملاله
ایجاد باور عمیق به اسالالالم ،اندیشالالهها و ارزشهای واال و در نهایت دسالالتیابی به چشالالم انداز افق  ۱۴۰۴طراحی شالالد
(شالالالورای عالالی آموزشوپرورش .)۱۳۹۲،سال النالد تحول جهالت ارتقالاا کمی و کیفی نظالام تعلیموتربیالت باله منظور سالالالاختن
نیروی انسانی تحولآفرین و تحقق بخش آرمانهای علمی و تربیتی نظام جمهوری اسالمی یکی از مهمترین بخشهای
آموزشوپرورش به شالالمار میرود .و از آن جا که رویکردهای نظام آموزشوپرورش در ایران در اسالالناد باال دسالالتی تعیین و
تعریف میشالود ،در سالند تحول آموزشوپرورش در قالب شالیوهنامهای مدون و مبتنی بر ارکان فلس ٔ
الفه تعلیموتربیت اسالالم
تدوین و در سالال  ۱۳۹۰جهت اجرا ابال گردید (سالپیدنامه و همکاران .)۱۳۹۷،سالند مذکور بهعنوان نقشاله راه و چشالم
انداز نظام تعلیموتربیت رسالمی تلقی میشالود و اصالول و ارکان آن برای مسالالولین و برنامهریزان مربوط به آن الزم اجرا شالد
و هرگونه ت ییر و اصالالح در آموزشوپرورش بر اسالاس آن پایهگذاری میشالود و از آنجا که دسالتیابی به ارزشهای بنیادین
و محقق کردن اهدا هر سالازمانی مسالتلزم تدوین برنامههای اسالتراتژیک و اجرای کامل آنهاسالت نظام آموزشالی برای
حرکت به سالالمت تعالی ناگزیر از اسالالتقرار برنامههای نوین مدیریتی اسالالت (سالالرایداریان )۱۳۹۲،در حال حاضالالر یکی از
مهمترین و اثربخشترین برنامهها در راسالالتای بهبود و کیفیت نظام آموزشالالی و برنامههای مدیریتی برنامه تعالی مدرسالاله
ٔ
برنامه تعالی مدرساله نوعی سالاختار مدیریتی اسالت که با الهام از مدل تعالی سالازمانی و
اسالت (محبی و همکاران.)۱۳۹۲،
با تکیه بر سالند تحول بنیادین آموزشوپرورش و سالند برنامهدرسالی ملی ،به منظور اجرا در سالراسالر کشالور طراحی و موظف
شد تا شرایطی را در مدارس جهت تحقق اهدا سند بنیادین و ساحتهای شش ٔ
گانه آن فراهم آورد.
از تصالویب و اجرای برنامه تعالی مدرساله بیش از هفت سالال میگذرد و علیرغم پایش مسالتمر برنامه تعالی مدرساله مقیاس
مهمی جهت سالنجش آن در دسالترس نیسالت .از طرفی با جسالتجو در بانکهای اطالعاتی به نظر میرسالد که مطالعات و
تحقیقات چندانی مخصالوصالا در زمینههای فلسالفی برای پایش آن صالورت نگرفته اسالت .لذا محققان بر خود الزم دیدند
که بررسالالی پدیدارشالالناسالالانه ای جهت ارزیابی از طرح مذکور ،و برآورد میزان هماهنگی بین برنامههای اجرا شالالده طرح
تعالی در مدارس در محور یاد دهی–یادگیری و مبانی معرفتشالناسالی اشالاره شالده در سالند حول و سالند برنامهدرسالی به
انجام برسانند.
تعدادی از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شالده در راسالتای برنامه تعالی مدیریت مدرساله :در تحقیقی که توسالط تی و
چان ) ۲۰۰۸(1با عنوان مدل تعالی مدارس در سالالالنگاپور انجام گرفت؛ وضالالالعیت آن را در سالالالطن مطلوبی نشالالالان دادند
محققان در این تحقیق مشالخص سالاختند که مدل تعالی در سالنگاپور در مقایساله با مدیریت مدارس هنس کنس بر اسالاس
تمرکززدایی اما با هد متفاوت بود ،انعطا پذیری برنامه ،اسالالالتقالل مدارس در پاسالالالبگویی به نیازهای دانشآموزان و
مدیریت کارکنان از وجوه تشالالابه دو برنامه مذکور حکایت دارد .در مطالعه دیگری که توسالالط خسالالرو پور ( )۱۳۸۹انجام
گرفت ،محقق هد پژوهش را به کار گیری اصالول مدیریت کیفیتگرا از سالوی مدیران دوره متوسالطه شالهر زاهدان عنوان
کردند .نتایج تحقیق وی نشالالان داد که بیشالالتر مدیران از اصالالول و روش کیفیت اطالع دارند و آن را بکار ببرند .ندا و آرزو
خداداده ( )۱۳۹۴در بررسالی تأثیر طرح مدیریت تعالی محور در مدارس نشالان دادند که برنامه تعالی ،آموزشوپرورش را
به سالمت آموزش مبتنی بر برنامه و عمل پاسالبگویی بیشالتر و شالاخصهای تعیین شالده به مدیریت مدرساله میرسالاند و
فرصالالت میدهد که با بهرهگیری از سالالیسالالتم هوشالالمند و کارآمد ،شالالناسالالایی و به کار گیری مطلوب منابع و ظرفیتهای
1Tee & Chan
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موجود و بهبود مسالالالتمر تعالی فرایند آموزشالالالی و تربیتی مدرسالالاله را ممکن سالالالازد .سالالاللطان زاده ( )۱۳۹۱در مطالعهای
دریافت که بین فرهنس سالالازمانی و اسالالتفاده از فناوری اطالعات ،اعتماد به همکاران ،تعهد سالالازمانی و مدیریت کیفیت
ٔ
رابطه معنیداری وجود دارد .پونه و پگاه پیروانینیا ( )۱۳۹۲در پژوهش خود سالالند تحول بنیادین آموزشوپرورش
جامع
را به پنج مؤلفه ،یادگیری سالالازمانی (تجربه اندوزی) ،ریسالالکپذیری ،تعامل با محیط خارجی ،گفت گو و تصالالمیم گیری
مشالارکتی مطابق با مقیاس چیوا مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که در سالند مذکور گفتگو و تجربهاندوزی و آزمایش،
به ترتیب کمترین توجه را به خود معطو داشالالته اسالالت .لذا برای دسالالتیابی به اهدا سالالند تحول الزم اسالالت تا در همه
زمینالههالا ی یالادگیری سالالالازمالانی فرهنگیالان تجالدیالد نظری کلی در سال الیالاسالالالتهالای اجرایی آموزشوپرورش انجالام شالالالود.
عبدالملکی و همکاران ( )۱۳۹۶در تحقیقی با عنوان ارزشالالالیابی کیفیت برنامه تعالی مدرسالالاله براسالالالاس مدل سالالالیپ در
مدارس متوسالالطه دریافتند که معادالت سالالاختاری حاکی از ارتباط مربت و معنادار عوامل مدل سالالیپ در کیفیت برنامه
تعالی مدرسه بود ،لذا نظام آموزشی میتواند با اصالح بهبود هر کدام از این عوامل برنامه تعالی را ارتقا دهند.
هد کلی پژوهش:
بررسی مبانی معرفتشناسی برنامه تعالی مدیریت مدرسه از دیدگاه مدیران
اهدا فرعی:
( )۱برنامه تعالی مدیریت مدرسه چیست
( )۲مبانی معرفتشناسی برنامه تعالی مدرسه بر چه اساسی قرار دارند
( )۳میزان مطابقت برنامههای مشالالخص شالالده در محور یاد دهی–یادگیری طرح تعالی با تجارب زیسالالته مدیران مجری
طرح تعالی در زمینه یاددهی–یادگیری چه اندازه است
روش پژوهش:
روش تحقیق حاضالالرکیفی و پدیدارشالالناسالالانه اسالالت.هد پدیدارشالالناسالالی توصالالیف پدیدههای خای اشالالیاا و تجربیات
زندگی به همان صالالورتی اسالالت که ظاهر میشالالوند (اسالالترابرت،کارپینتر .)۱۹۹۹،1پدیدارشالالناسالالی نوعی روش تحقیق
کیفی محسوب میشود که با استفاده از ابزارهایی چون مصاحبه عمیق ،بحثهای گروهی ،مشاهده مشارکتی و تحلیل
دادههالای حالاصالالالل از این فراینالدهالا از منظر فرد مورد مطالالعاله ،باله دنبالال این امر اسالالالت کاله چگوناله افراد معالانی را برای
پالدیالدههالای مختلف ایجالاد می نمالاینالد.نکتاله کلیالدی در این نوع روش تحقیق درگیری فرد در ایجالاد معنالا برای پالدیالدههالای
اطرا خود اسالالت زیرا فرد از نظر این روش جهان را با و از طریق دیگران تجربه میکند .بهعبارتدیگر پدیدارشالالناسالالی
تحقیق جهالان زنالدگی اسالالالت.جهالان بیشالالالتر از آنچاله کاله مالا مسالالالتقیمالا آن را تجرباله میکنیم تالا این کاله آن را مفهومبنالدی،
مقولهمند و نظریهمند کنیم (ون منن .)۱۹۸۴،2

1 Streubert & Carpenter
2 Van manen,
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جامعه پژوهش:
جامعه مورد نظر پژوهش حاضالر ،کلیه مدیران دوره متوسالطه اول ناحیه یک شالهرسالتان اهواز که در مدارس مشالمول طرح
تعالی مشال ول انجام خدمت هسالالتند تشالالکیل میدهد .انتخاب نمونهها به دلیل بررسالالی دقیقتر آنان و همچنین کررت
اطالعالات نمونالههالا بالا رویکرد هالدفمنالد و باله روش گلولاله برفی انجالام گرفالت .در رویکرد نمونالهگیری هالدفمنالد کاله از رویالدادهالا
نمونالهگیری میشالالالود و ناله الزامالا از افراد و اگر باله سالالالرا افراد میرویم بالا هالد کالاوش رویالدادهالاسالالالت و هالد پژوهشالالالگر
انتخاب مواردی اسالت که با توجه به هد پژوهش سالرشالار از اطالعات و تجربه باشالند .پژوهشالگر را در شالکل دادن مدل
نظری خود یاری رسانند و این کار تا جایی ادامه مییابد که طبقهبندی مربوط به دادهها اشباع شود و نظریه مورد نظر با
دقت تشالرین شالود (کرسالول و کالرک .)۲۰۰۷،بدین منظور و با توجه به اطالعات مورد نیاز افرادی برای مشالارکت انتخاب
شدند که مدیر دبیرستانهای مشمول طرح تعالی بودند.
ابزار پژوهش:
ابزار پژوهش مصالاحبههای نیمهسالاختاریافته بود به این صالورت که ازمدیران سالؤاالتی پرسالیده میشالد و آنان میتوانسالتند
به سالالؤاالت به صالالورت باز پاسالالب دهند و عموما به صالالورت روایی و با مرال و نمونه و مصالالداق پاسالالب میدادند .در این نوع
مصالالاحبه پرسالشالالگر و جوابگو محدودیتهایی را احسالالاس میکنند .یعنی پرسالشالالگر باید صالالرفا موضالالوعهای معینی را
مطرح نماید و فقط در خصالوی آنها پاسالب دریافت نماید .در این مصالاحبه پرسالشالگر و پاسالبگو هیو یک آزادی کامل را
ٔ
ٔ
درباره
مصاحبه آزاد از آن میتوانند برخوردار شوند ندارند (ساروخانی .)۱۹۹۴،مصاحبه با یک سؤال کلی و وسیع
که در
تدریس آغاز میشالالود و سالالپس با سالالؤاالت اکتشالالافی دنبال میشالالود .علت اسالالتفاده از مصالالاحبههای نیمهسالالاختاریافته
پیشگیری از القای ذهنیات پژوهشگر به شرکتکنندگان و جلوگیری از جهتدهی پژوهشگر به مصاحبه است .همچنین
در آغاز تحقیق ،محقق به تشالالرین اهدا و مراحل تحقیق برای مشالالارکتکنندگان پرداخت و از آنها رضالالایت شالالرکت در
پژوهش را اخذ نمود .مصالالاحبهها در دفاتر آموزشالالگاهها انجام گرفتهاند .این مصالالاحبهها ضالالبط شالالده و بالفاصالالله پس از
انجالام مصالالالاحباله متن آن روی کاغذ پیالاده و درونمایهها و نکات اسالالالاسالالالی آنها اسالالالتخراج شالالالدند .در پایان این فرایند
درونمایههای اسالتخراج شالده درمضالامین اصاللی بر اسالاس ارتباط آنها با یکدیگر طبقهبندی و خالصاله شالدند و در انتها
درونمایهها (مضامین فرعی) استخراج شدند.
تجزیه و تحلی یافتهها:
مصالالاحبه شالالامل پنج.مجموعه سالالؤال در زمینههای آموزش و یادگیری بودند که در بازده زمانی  ۲۵الی  ۳۰دقیقه انجام
شالالدند .مراحل تجزیه و تحلیل یافتهها طی شالالش مرحلهای ون منن انجام شالالد (ون منن .)۱۹۹۰:۳۱ ،مراحل شالالامل:
غوطهوری  -سالازماندهی متن ،فهم  -شالناسالایی سالاختههای دسالت اول ،تجرید  -شالناسالایی سالاختههای دسالت دوم و
گروهبندی به منظور آفرینش ،ترکیب و تشالالکیل موضالالوعات ،روشالالنسالالازی و ترسالالیم پدیدهها و تلفیق -آزمودن و اصالالالح
موضوعات است.
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.
تعالی سالازمانی همان گونه که بسالیاری از نویسالندگان ادبیات کیفیت نوشالتهاند همان ٔ
واژه مدیریت کیفیت جامع یا شالبیه
آن اسالت (کانجی .)۱۹۹۹،1بهعبارتی هد کلی تعالی سالازمان دسالتیابی به رضالایت ذینفعان یا همان تعالی سالازمان
اسالالالت .روش کلی کالاراین اسالالالت کاله منتهی باله دسالالالتیالابی باله رضالالالایالت متعالالی ذینفعالان یعنی؛ دانشآموزان ،معلمالان و
کارکنان سالازمانهای مرتبط در جامعه میگردد (نیلسالون و سالاماللسالون .)۲۰۰۸،2بنا براین سالبب موفقیت نظام آموزشالی
خواهد شالد .سالازمانها به منظور بهرهگیری از مدیریت کیفیت جامع نیازمند یک مدل هسالتند (دیل )۱۹۹۴،3اسالتقرار
سالالیسالالتم مدیریت کیفیت و ارزیابی عملکرد مبتنی بر آن از جمله راهکارهای مهم ارتقاا کیفیت آموزشوپرورش مدارس
اسالت .همانطور که در سالراسالر دنیا و در حال حاضالر فلسالفه و دیدگاه و شالیوه مدیریت کیفیت جامع بهعنوان یک ضالرورت
اجتناب ناپذیر در سالالراسالالر جهان مطرح اسالالت (تورانی .)۱۳۸۲ ،عدهای از مدیران ریشالاله بسالالیاری از مشالالکالت و راه
حاللهالای مالدارس را در منالابع مالالی ،فیزیکی و بودجاله میداننالد .این افراد بیشالالالترین توجاله خود را باله سالالالیسالالالتم مالدرسالالاله
معطو داشالتهاند و عدهای دیگر اعالم میدارند که اگر چه توجه به منابع ورودی سالیسالتم از اهمیت باالیی برخوردارند
اما باید به فرایند سیستم توجه بیشتری معطو داشت لذا مدیریت کیفیتمدار که خود را محصول مدیریت فرایندمحور
میدانالد تالش میکنالد کاله برنالامالهریزی و اسالالالتراتژیالک را وارد رفتالار روزاناله مالدارس کنالد ،در این روش کاله باله مشالالالارکالت هماله
کارکنان تأکید میشالود اسالتفاده از روش و ابزار و مدلهای مناسالب برای تعالی بخشالیدن به کیفیت کار مدرساله به مدیران
و کارکنان پیشالالنهاد میشالالود (کتاب تعالی مدرسالاله .)۱۳۹۲ ،روح این مدل بیش از هر چیز جنبه نگرشالالی دارد و بر آن
اسالت تا مدیران را به خود رهبری و خود پژوهشالی ،خود ارزیابی و خود اصالالحی با بهرهگیری از سالرمایه نیروی انسالانی و
مولد مدرساله رهنمون سالازند .لذا میتوان اذعان داشالت که این مدل ضالمن تبعیت از الگوهای تعالی سالازمان یادگیرنده و
مالدیریالت دانش تبعیالت میکنالد کاله در آن نگرش و کالار تیمی مورد توجاله و قالابلیالت تالکتالک کالارکنالان مورد توجاله اسالالالت.
همچنین خودسازی ،نوسازی دانش و بهرهگیری از خالقیت و نوآوری در بهبود مستمر و دائمی دانشآموزان مورد توجه
اسالت .در این طرح مهمترین معیار تعالی سالازمانی مورد انتظار مدارس نتایج دانشآموزان خواهد بود به طوری که سالایر
معیارها هم در رابطه با این عامل مورد قضالالاوت قرار خواهند گرفت .از طرفی برقراری روابط انسالالانی کلید تحقق انسالالان
سالازی اسالت که در مدیریت آموزشالگاهی جایگاهی دارد که با سالایر مدیریتها قابلمقایساله نیسالت (میرکمالی .)۱۳۸۱ ،از
آنجا که آگاهی و شالالناخت سالالیمای مدرسالاله در افق چشالالم انداز  ۱۴۰۴و راهکارهای تحقق آن در سالالند تحول بنیادین و
سالالاحتهای شالالش گانه تربیت مسالالتدرج در س الند مذکور موضالالوع مهمی اسالالت که باید مورد توجه همگان قرار بگیرد و
محورهای مهم و کلیدی آن باید به گفتمان رایج تمامی نیرویهای انسالالانی مؤثر در آموزشوپرورش تبدیل شالالود .در گام
اول مدیران مدارس مجری ضالالمن مطالعه و مداقه در رویکردها و مضالالامین و مفاهیم و محورهای مندرج در سالالند تحول
بنیادین در مدرساله فضالایی را بوجود میآورند که کارکنان و سالایر ذینفعان به تناسالب سالطن دانش و آگاهی خود و نقش و
مالأموریالت خویش در اجرای ان کوشالالالا بالاشال النالد (مسالالالگرزاده .)۱۳۹۳ ،طرح تعالالی،بالاال بردن کیفیالت آموزش باله موازات
1 Kanji
2 Nilson & Samuelsoon
3 Dale
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پیشالالالرفتهای علمی روز ،فنالاوریهای نوین و داشالالالتن دانشآموزانی فعالال و جویای علم و حتی فراتر از آن تولیالد کننالده
علم را از اهدا مهم این برنامه میداند .در این راسالتا مدرسه نهادی خود ارزیاب است که هر ماهه غربالگری شده نقاط
قوت و ضالعف آن آشالکار و شالناسالایی میشالود و از سالوی دیگر سالعی در تقویت نقاط بهبود آن میشالود .فار التحصالیالن
این آموزشگاهها دارای بالندگی و اعتماد به نفس خواهند بود (همان).
طرح دارای  ۹محور است که عبارتند است:
()۱رسالت و تدوین عمل و برنامه عمل
()۲توسعه توانمندی و مشارکت نیروی انسانی
()۳استقرار نظام یاددهی و یادگیری
()۴توسعه مشارکت دانشآموزان در اداره مدرسه
()۵توسعه مشارکت اولیاا و نهادهای اجتماعی در امور مدرسه
()۶نشاط و سالمتی در مدرسه
()۷فعالیت امور اجرایی و اداری
()۸فعالیتهای مکمل و فوق برنامه
()۹برقراری نظام رشد آفرین و انگیزشی
در این جا بنابر ضالالرورت پژوهش به تبیین و تشالالرین چند تا از محورهای طرح که با مبانی معرفتشالالناسالالی سالالند مرتبط
هسالالالتنالد میپردازیم .یکی از مهمترین محورهالای این برنالاماله محور اسالالالتقرار نظالام یالاددهی– یالادگیری اسالالالت .در مالدارس
متعالالی تالش میشالالالود کاله بالا مشالالالارکالت فعالال دانشآموزان و باله کالار گیری روشهالای مؤثر و منعطف و بهرهگیری از
فناوریهای آموزشالالالی و راهبردهای خالقانه آنان در فراگیری روشهای مسالالالاللهیابی و حل مسالالالالله ،درک و فهم مفاهیم
درسالالی شالالناسالالایی و ارتباط معنایی آن با مفاهیم زندگی و همچنین کاربرد آموختهها در زندگی یاری نماید (کتاب تعالی
مدرساله .)۱۳۹۲ ،محور توسالعه از دیگر محورهای برنامه تعالی مدرساله اسالت .در محور توسالعه مشالارکت دانشآموزان در
اداره مدرسه :در این گونه مدارس با خلق ظرفیتهای آموزشی و پرورشی ضمن وسعت بخشی به اندیشه دانشآموزان و
بسالالترهای مناسالالب برای بروز اسالالتعدادها و تقویت حس مسالالالولیت پذیری و اعتماد به نفس و تلفیق اندیشالاله و عمل،
زمینههای اجتماعی شالدن و جامعهپذیری آنان نیز فراهم شالود (همان) .محور فعالیتهای مکمل و فوق برنامه :مدارس
متعالی به منظور غنیسازی برنامهها و تعمیق یادگیری دانشآموزان و فعالیتهای مکمل و فوق برنامه با توجه به نیازها،
اسالتعدادها و عالیق دانشآموزان پیشبینی و اجرا نموده تا ضالمن ایجاد فرصالتهای برای کسالب تجربه دانشآموزان در
درون و بیرون مالدرسالالاله ،محیط آموزشالالالی را باله محیطی پر نشالالالاط و پویالا تبالدیالل کننالد .محور برقراری نظالام رشالالالد آفرین و
انگیزشالالی :مدارس متعالی در طراحی نظام یادگیری خویش چارچوب هدفمند و بر انگیزاننده درونی و بیرونی مناسالالب
را پیشبینی و مستقر میسازند.در این راستا اجزا و عناصر انسانی ذینفعان اعم از دانشآموزان و کارکنان و اولیاا ضمن
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شالالناسالالایی هویت سالالازمانی به ارتقاا سالالطن فکری ،علمی و عملی خود میاندیشالالند و در جهت شالالکوفایی روز افزون بر
رقابت همراه رفاقت گامهای عملی و ارزنده بر میدارند (همان).
( )۲مبانی معرفتشناسی برنامه تعالی مدرسه بر چه اساسی قرار دارند
هر دیدگاه ،نظریه و برنامه تربیتی مشالتمل بر شالماری از گزاره هاسالت که این گزارهها صالرفا تجویزی بوده و پذیرفتن آنها
بالا توجاله باله اعتبالار مفرود و بالا عنوان مبالانی تربیالت امری مالدلالل و منطقی بوده و در جهالان بینی ارزشالالالی معتبر و معقول
جالامعاله اموری مسالالاللمانالد (احمالدی۱۳۸۹ ،باله نقالل از ترکالاشالالالونالد) .لالذا این مبالانی اسالالالاس تربیالت و بالهعنوان بنیالادی ترین
گزارههای علوم تربیتی و فلسالفه به طور خای به شالمار میروند (سالند تحول بنیادین جمهوری اسالالمی ایران.)۱۳۹۰ ،
با بررسی مبانی فلسفی و روانشناختی سند تحول میتوان دریافت که چه دیدگاهها و رویکردهایی بر نظام تعلیموتربیت
ما حاکم بوده و به تبع ان از چه روشهایی در برنامهریزیهای آموزشالی و درسالی میتوان بهره جسالت .نظام آموزشالی باید
زندگی و روند خود را با توجه به این مبانی و اصالول مسالتخرج از آن و متناسالب با این فلسالفه مهندسالی و مدیریت نماید ،با
علم به اینکه هر برنامهدرسالی و آموزشالی بر مبانی نظری خاصالی بنا شالده اسالت وضالوحبخشالی به این مبانی و بر نامههای
تربیتی ضالالالرورت دارد (حکیم زاده .)۱۳۸۷ ،بنالا بر گفتاله نلر مالا نمیتوانیم بالدون در نظر گرفتن مسالالالایالل کلی فلسال الفاله و
سیاستهای جدید درباره برنامهدرسی برنامهریزی کنیم و درباره آن پیشنهاد کنیم (نلر.)۱۳۷۷ ،
منابع معرفتشناسی برنامهدرسی ملی ایران:
انسان در شناخت هستی و درک موقعیت خود و دیگران در آن توانایی دارد؛
علم دارای اقسام حقیقی و اقسام اعتباری است؛
در قسمت منابع شناخت انسان اینگونه اشاره شده است:
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؛
علم درعین کشف واقع از منظر معلوم محصول ابداع از منظر عالم است.
معیار اعتبار علم مطابقت با مراتب گوناگون واقعیت نفساالمر است.
علم در عین ثبات از منظر معلوم ویژگی پویایی دارد.
شالالناخت آدمی با موانعی از قبیل پیروی از هوای نفس؛ التزام به عادات و سالالنتهای غلط نیاکان ،خودباختگی در برابر
بزرگان و قدرتها و نیز محدودیتهایی چون میزان ظرفیت و توان فرد و ناتوانی عقل نسالالالبت به درک بخشالالالی از حقایق
هستی همراه است.
علم انسان دارای سطوح متعدد است.
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ابزار شالناخت و معرفت عبارتند از حواس ،خیال ،فکر ،عقل ،شالهود و مکاشالفه (قلب) شالایان ذکر اسالت که در این میان
تفکر و تعقل نقش اساسی در شناخت حقیقت هستی و سعادت جاوید دارد.
علم به مرابه کشف فعل خدا ،دینی است.
تحصالیل معرفت محدودیت زمانی ندارد (برنامهدرسالی ملی جمهوری اسالالمی ایران .)۱۳۸۹ ،همچنین مهمترین اصالول
معرفتشالناسالی مورد اسالتخراج از سالند آمده اسالت؛ الف :انسالان نسالبت به شالناخت هسالتی و درک موقعیت خود و دیگران
در هسالالتی توانایی دارد ،امکان شالالناخت واقعیات در هسالالتی برای انسالالان امری بدیهی اسالالت و خداوند این مسالالالولیت و
کرامت را به آدمی داده اسالت تا شالناخت خود را گسالترده تر نماید و پدیدههای آفاقی و انفسالی را در قرآن بشالناسالد و در
مسالجود در فرشالتگان در برابر خداوند بر انسالان و شالایسالته وجود آدمی کرد .حواس فراگیرترین ابزار شالناخت اسالت .در
ذیل عنوان یاددهی–یادگیری هم آمده است؛
( )۱فرایندی زمینهساز برای ابراز گرایشهای فطری ،شناخت موقعیت یادگیرنده و اصالح مداوم آن.
( )۲یادگیری حاصل تعامل خالق ،هدفمند و فعال یادگیرنده با محیطهای متنوع یادگیری است.
( )۳دیدگاه دانشآموزان به طور معنالادار نسال البالت به ارتبالاطات با خود ،خداوند ،دیگران و مخلوقات و تحالتتأثیر آنها قرار
دارد.
در هد گذاری برنامهدرسی هم شکوفایی فطرت ،دستیابی به شالون مختلف حیات طیبه و توجه متوازن به ساحتهای
شالش گانه مورد توجه اسالت .در این الگو پنج عنصالر تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق و چهار عرصاله ارتباط دانشآموز با
خالدا ،خلق ،خود ،خلقالت و بالا محوریالت ارتبالاط بالا خالدا تبیین میشالالالود .کاله در شالالالبکالهای مفهومی مرتبط و درهم تنیالده
ٔ
جنبه محوری دارد (سالند
میشالوند و در فرایند عملی متناسالب با نیازها ی در شالرایط دانشآموز .در این میان عنصالر تعقل
برنامهدرسالالالی .)۱۳۸۹ ،جهت دسالالالتیابی به نتایج مطلوب بایسالالالتی ابتدا مبانی این برنامه یعنی برنامه تعالی مدرسالالاله با
برنامههای اجرا شده در مدارس در محور یاددهی–یادگیری سازگار و هماهنس باشند و سپس براساس برنامه بومیسازی
شده باشند.
()۳میزان مطابقت برنامههای مشالالخص شالالده در محور یاددهی – یادگیری طرح تعالی با تجارب زیسالالته مدیران مجری
طرح تعالالی در زمیناله یالاددهی –یالادگیری چاله انالدازه اسالالالت جهالت پالاسالالالب باله پرسالالالش فوق محقق از مصالالالاحبالههالای نیماله
سالاختاریافته اسالتفاده کرد .مدیران مدارس تجارب زیسالته خود را با توجه به مشالاهدات کالسالی (هنگام بازدید ماهانه از
کالس ،همراهی بالا دانشآموزان در اردوهالا و ،)...مطالالعاله و بررسالالالی پوشالالاله کالار دبیران ،اظهالارات اولیالاا و دانشآموزان و
فیلمهای آموزشالی کالسها قرار دادند .بعد از تجزیه و تحلیل دادهها .۵مضالمون اصاللی و ۱۶درونمایه (مضالمون فرعی)
از میان دادهها استخراج گردید.
مضالالمون اصالاللی -۱راهبردهای آموزشالالی:یکی از عمدهترین اهدا در زمینه یاددهی و یادگیری اشالالاره به راهبردهای
آموزشالی به کار برده شالده در کالس توسالط معلم بود .اولین موردی که در این باره مدیران به ان اشالاره کردند اسالتفاده از
طرح درس بود.

156

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

درونمالایاله  ۱-۱اسالالالتفالاده از طرح درس :بنالابراظهالارات مالدیران مالدارس یکی از مهمترین عوامالل در موفقیالت یالک معلم
هالد گالذاری صالالالحین،منظم ،متوالی و منطقی اسالالالت کاله در طرح درس رعالایالت میشالالالود.بنالا بر اظهالار یکی از مالدیران
(شال المالاره  )۵وتقریبالا تمالام دبیران طرح درس روزاناله و مالاهالاناله در پوشالالاله کالار خود دارنالد ولی آنهالایی موفق ترنالد کاله از ان
اسالتفاده بکنند؛چنانچه در مشالاهده کالس یکی از دبیران متوجه شالدم؛قبل از شالروع کالس هد خود را از ارائه درس
جدید مشالخص میکرد و معموال روی کارتهایهای کوچک گوشاله سالمت چپ تابلو میچسالباند..هد از این کار عالوه
بر رعایت توالی بخشهای ارائه شالده توسالط معلم،جلب کردن توجه دانشآموزان بود .مدیر دیگر میگفت (شالماره )۱۰
ایکی از دبیران ریاضی مدرسه ما میگوید :و با اینکه طرح درس معموال کلی است ولی من سعی میکنم برای هر کدام
از کالس هایم طرح درس جداگانه داشالته باشالم و هر طرح درس را متناسالب با سالطن توانایی ،اسالتعداد و قدرت درک و
فهم دانشآموزان همان کالس طراحی و اجرا کنمو
درونمایه  ۱-۲اسالتفاده از شالیوههای مختلف و متنوع در تدریس و گروه بندی دانشآموزان:مورد بعدی که مدیران ان را
کارسالاز و تأثیر گذار در یادگیری –یاد دهی عنوان کردند اسالتفاده از شالیوههای مختلف در تدریس بود .بعضالی از مدیران
به استفاده از پاره ای از روشها در تعدادی از دروس خای اشاره کردند.
ودبیر زبان ما برای بعضی از بخشها همچون بخش  conversationاز روش ایفای نقش استفاده میکند.من چند بار در
کالس ایشالالان حضالالور داشالالتم و شالالور و شالالوق دانشآموزان را برای ایفای نقش ،حفظ و کاربرد در موقعیت در مکالمات
شالالالاهد بودم.و(مدیر شالالالماره  .)۱ودبیر ادبیات مدرسالالاله ما برای تدریس بعضالالالی از بخشها از روش نمایشالالالی اسالالالتفاده
میکند.دو ساله مرتبه در کالس ایشالان حاضالر شالدم،دانشآموزان لباسهای مخصالوی دورههای تاریخی شالاعران خای را
پوشال الیالده بودند و شالالالعرها را از بر میخواندند و(مدیر شالالالماره  .)۴ودبیر مطالعات ما از روش آموزش معکوس اسالالالتفاده
میکنالد.بالدین صالالالورت معلم قبالل از اینکاله درس را آموزش بالدهالد چنالد تالا مرالال از درس میزنالد و بچالههالا ملزم باله یالافتن
پاسالالالبها و کاوش درباره آنها میشالالالوند و بعد از ارائه در کالس توسالالالط دانشآموزان دبیردرس را کامل تدریس میکند
و(مدیر شالالماره  .)۲مدیر یکی از مدارس پسالالرانه(شالالماره  )۱۳گفت:و یکی از دبیران از روش سالالقراطی (دیالکتیک)برای
تدریس اسالالتفاده میکند.به این صالالورت که معلم سالالؤالی را مطرح میکند و دانشآموز پاسالالب میدهند و با پرس الشالالهای
دیگری بحث ادامه مییابد.مدیر دیگری (شالالماره )۶از روش مؤثرگردش علمی میگفت:ودر حین گردش علمی به بنای
تاریخی چ ا زنبیل در شالوش رسالیدیم ،دبیر مطالعات بخشهایی از درس را در کنار بنا ارائه داد و دانشآموزان پایه هفتم
با اشالتیاق گوش میدادند وقتی به اتوبوس برگشالتیم ،دبیر سالؤاالتی را از همان بخشهای تدریس شالده کنار بنا پرسالید و
بچهها پاسبهای کامال درست میدادندو.
از جمله مواردی که مکررا در مصالالالاحبه مدیران به آن اشالالالاره میشالالالد ،اسالالالتفاده از گروه بندی دانشآموزان بود .مدیری
ٔ
اندازه تأکید در این نظام .از زمانی که طرح
(شالالماره  )۳میگفت در نظام قدیم هم به گروهبندی تأکید میشالالد ولی نه به
 ۶-۳-۳اجرا شالد یکی از موارد مورد تأکید ،اسالتفاده دبیران به گروهبندی و ش ٔ
الیوه همیاری و مشالارکتی اسالت .هر چند که
در دفاتر کالسالالالی هم به این مورد پرداخته شالالالده اسالالالت و بخشالالالی از نمره تکوینی دانشآموزان باید به صالالالورت گروهی
محاسالالبه گردد .مدیر دیگر (شالالماره  )۷میگفت:ودبیر تفکر و سالالبک زندگی کالس را به چند گروه تقسالالیم کرده و موقع
طرح موضالالالوعات مختلف از بچهها میخواهد در گروه درباره ان بحث کنند .با این روش دانشآموزان کمحر و منزوی
هم اغلب به حر میآیند و از آنها میخواهم که در بحثها نظرات خود را بگویند.و
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درونمایه شالالماره ۱-۳ایجاد فرصالالت مناسالالب جهت تأملورزی و تفکر :بنا بر اظهارات مصالالاحبه شالالوندگان تفکر و تأمل
باعث پرورش قوای ذهنی دانشآموزان میشالالود( .هر چند مصالالداقهای زیادی برای این مضالالمون ،از گفتههای مدیران
نیافتیم ولی به چند نمونه اشاره کردند).
یکی از مدیران (شالالماره )۷میگفت:ودر کالس یکی از دبیران مشالالاهده کردم که جهت تدریس ریاضالالی یک قسالالمت از
مبحث را که تدریس میکرد از بچهها میخواست بعد از تدریس هر قسمت حدود پنج دقیقه فقط به بخش تدریس شده
فکر کنند و بعد از دریافت بازخورد از طر دانشآموزان قسالالالمت بعد را آموزش میدادو.مدیر دیگر شالالالماره()۱۲از قول
دبیر مدرسه میگفت:ودادن فرصت به بعضی از دانشآموزان نتیجه رضایت بخش میدهد.اشکال ما این است که همه را
گاهی در یک سالطن میبینیم .بعضالی بچهها نیاز به زمان دارند تا درک کنند و بعضالی در زمان کوتاهتری یاد میگیرند.تا
حاال پیش آمده هنگام بازخورد ازبعضالی از دانشآموزان تا بیسالت دقیقه و مرحلهای پیش رفتهام؛ مانند بعضالی از غذاها
که احتیاج به زمان برای جا افتادن دارند .مدیر دیگر (شالماره .)۱۰دبیر علوم ما میگوید:پرسالش و پاسالب هم خود نوعی
به تأمل واداشتن دانشآموز است .وقتی سعی میکند جواب را بیابد در واقع به آن فکر میکند.
درونمایه ۱-۴به چالش کشالالیدن ذهن دانشآموزان :شالالیوه به چالش کشالالیدن ذهن دانشآموزان توسالالط دبیر در حین
تدریس تأثیر زیادی برنحوه یادگیری و فهم دانشآموز میتواند داشته باشد.
و یکی از دبیران تفکر و پژوهش در ابتدای کالس داسالالتان ناقصالالی میگوید ،تکمیل داسالالتان و نتیجه را به دانشآموزان
واگذار میکند در این حالت عالوه بر تفکر ذهن انتقادی آنها هم فعال میشالود.و (مدیرشالماره :)۹ودر تدریس تعدادی
از دبیران مشالالاهده کردم که مطالب مرحلهبهمرحله مطالب مهم را پشالالت سالالر هم بر روی تخته مینویسالالد و دانشآموزان
ضالمن ادامه توالی نظم را میآموزند.ومدیر(شالماره .)۸بقیه مدیران هم به آغاز کالس با یک سالؤال ،نوشالتن مکرر توسالط
دبیر بر روی تابلو و استفاده از روشهای متفاوت و مختلف توجه دانشآموزان نام بردند.
درونمالایاله شال المالاره ۱-۵درگیری فعالاالناله دانشآموزان بالا محتوای آموزشالالالی :از دیگر زمینالههالای مؤثر در درک و فهم
مباحث،درگیری فعاالنه دانشآموزان با مطالب و محتوای آموزشالی میباشالد.در این زمینه یکی از مدیران مرد (شالماره)۶
میگفت و:دبیر علوم با تجربه مدرساله ما همیشاله از قبل به دانشآموزان میگوید وسالایل الزم جلساله بعد را تهیه و با خود
سالر کالس بیاورند .با این کار هم ذهن دانشآموزان درگیر آزمایش جلساله بعد میشالود که در مورد چیسالت و هم در حین
کالار بالا انجالام آزمالایش در کالس و یالا آزمالایشال الگالاه فعالاالناله درگیر محتوای آموزشالالالی میشالالالونالد.و مالدیر دیگر (شال المالاره )۱۳
میگفت:و یکی از دبیران برای سالالاعتهای آخر که بچهها خسالالته هسالالتند متد جالبی به کار میبرد .کالس را بهشال ٔ
الیوه
مسالالالابقات تلوزیونی در چند گروه میچیند و در قسالالالمت که درس را میدهد مانند مجریان تلوزیونی صالالالحبت میکند.
آفرین؛ گروه اول و فریاد تشالویق بچهها :بچهها از این شالیوه هیوگاه خسالته نمیشالوند و فعاالنه هر ساله یا پنج نفر سالعی
میکنند گروهشان برنده شود .و
مضالمون اصاللی شالماره  ۲برقراری روابط عاطفی با دانشآموزان :چگونگی برقراری روابط گرم و صالمیمی میتواند تأثیر
شالگرفی بر دانشآموزان داشالته باشالد؛ همیشاله وزمزمه محبت اسالت که طفل گریزپای را جمعه به مکتب میآورد .در این
باره تقریبا اکرریت مصالاحبهکنندگان به روابط عاطفی سالالم ،صالمیمانه و مطلوب در آموزش و تربیت اشالاره کردند .البته
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این مورد در اظهارات مدیران خانم نمود بیشالری داشالت .بنابر اظهارات مصالاحبهشالوندگان درونمایههای زیر اسالتخراج
شدند.
درونمایه شالماره  -۱شالخصالا پیگیرمسالایل و مشالکالت دانشآموزان :یکی از مدیران (شالماره  )۱میگفت:ودبیر ریاضالی
مدرساله قبل از شالروع سالال جدید نمرات ریاضالی سالال قبل بچهها را میبیند و سالعی میکند با آنهایی که از نظر درسالی
ضالعیفتر هسالتند از در دوسالتی در آمده و علل ضالعف را شالناسالایی کند و آنها را به درس عالقهمند سالازد.و یکی دیگر از
مدیران (شالالالماره  )۸میگفت:ودبیر کار و فناوری به محض غیبت بچهها شالال ٔ
الماره آنها را از معاون مدرسالالاله میگیرد و به
آنها زنس زده علت غیبت آنها را جویا میشالود تا اگر مشالکلی دارند کمکشالان بنماید .بچهها او راخیلی دوسالت دارند و
به کالسش هم عالقه نشان میدهند”.
درونمایه شالالالماره  ۲-۲ارتباطات صالالالمیمی و مادرانه با دانشآموزان :بعضالالالی از مدیران از صالالالمیمیت معلمان صالالالحبت
میکردند.
یکی از مدیران (شماره )۴میگفت :ودبیری دارم که نقش مادری دلسوز را دارد و میگوید احساس میکنم دانشآموزان
بچههایم هسالالتند به آنها میگویم همانطور که مادر خیر و صالالالح بچهاش را میخواهد و مهربان اسالالت ،بعضالالی مواقع
ٔ
دهنده عشالق اوسالت.و مدیر دیگر(شالماره  )۲فراخوانده شالدن
هم باید جدی باشالد ولی در هر حال همان جدیت هم نشالان
ٔ
نشانه صمیمیت بین دانشآموزان و دبیر عنوان کرد.و
دانشآموزان با اسم کوچک را
درونمالای ٔاله  ۲-۳همالدلی :مالدیر یکی از مالدارس (شال المالاره  )۷میگفالت:و دو سالالاله تالا از دبیرانمالان خیلی بالا بچالههالای دارای
مشکل همدلی میکنند و حتی گاهی از طریق آنها از مشکالت بچهها مطلع میشویم .به قول این معلم مدرسه ما اول
باید مشکالت عاطفی آنها رفع شود و سپس از آنها درس خواندن را انتظار داشته باشیم.و
درونمایه شالالماره  ۲-۴تشالالویق دانشآموزان:اسالالتفاده از تشالالویق کمک مؤثری به سالالطن ارتقا و یادگیری دانشآموزان
میکند .در اکرر مدارس طرح تعالی بردهای مخصالالوی دانشآموزان تالشالالگر و کوشالالا طراحی شالالده بودند که اسالالامی
دانشآموزان تالشالگر و کوشالا در لیسالتهای مخصالوی نوشالته شالده بود .یکی از مدیران میگفت (شالماره  :)۹وبچهها
گاهی بهخاطر اینکه اسمشان در این بردها نوشته شود تالش بیشتری میکنند.و
مضالالالمون شال المالاره  ۳ویژگیهالای (آموزشالالالی) دبیر :از عوامالل مؤثر در یالادگیری و ایجالاد شال النالاخالت برتر در دانشآموزان،
ویژگیهای (آموزشی) دبیر است.
درونمایه  ۳-۱تسالاللط علمی دبیران:از نظر مدیران ،دبیران باسالالواد علمی باالتر ،محبوبیت باالتری در بین دانشآموزان
داشالالته و نقش مهمتری در انتقال ،آموزش و درک محتوا دارند .این سالالواد علمی شالالامل تحصالالیالت آکادمیک میشالالود.
(مدیر شالماره  )۲از تساللط علمی دبیر ریاضالی که فوقلیسالانس ریاضالی هسالتند میگفت که چگونه با قدرت و بهراحتی
آموزش میدهد و مدیریت کالس را بهراحتی در دست دارد و دانشآموزان او راضیترند.
درونمایه شالماره ۳ -۲تجربه آموزشالی :تجارب آموزشالی با دنیایی از خاطرات دبیران با سالابقه را همراهی میکنند .مدیر
تجربه ۲۷س ٔ
ٔ
الاله دبیر عربی در مدرساله نقل میکند که :وشالروع کالس همیشاله باید آغاز خوبی داشالته باشالد
(شالماره  )۱۳از
او پارهای از زمان ابتدای کالس را به سالالم و احوالپرسالی با بچهها و جویای احواالت آنها بودن میگذارد و حتی گاهی
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دانشآموزان بیمالار را سالالالریع جالدا میکنالد تالا اسالالالتراحالت کننالد .دبیر بالا تجرباله منتظر نیسالالالت نیرویی از بیرون برای حالل
مشالالکالت کالس وارد عمل شالالود با تفکر و تجربه مشالالکالت را حل میکند “.مدیر دیگر (شالالماره  )۹میگفت:ودر تجربه
مدون دبیر زبان با  ۲۸سالال سالابقه آموزشالی میخواندم که :یک دبیر با تجربه ،سالریع نقاط قوت و ضالعف دانشآموزان را
تشخیص میدهد.قبل از شروع تدریس متوجه میشود که کدام بخشها نیاز به تأکید و تمرکز دارند و کدام بخشها نیاز
به عبور کردن دارند مانند مادری اسالت که کم و کسالریهای خانه را سالریع تشالخیص میدهد و همانند نوعروسالان نیسالت
که نیاز به راهنمایی کردن داشته باشد.و
مضالمون شالماره ۴چگونگی ایجاد ارتباط معنایی :برای ایجاد ارتباط معنایی راههای متفاوتی به نقل از مدیران ارائه شالد.
دبیران مکررا به یادآوری دادههای ذهنی قبلی دانشآموزان تأکید میکردند.
درونمالایاله  ۴-۱مراجعاله باله آموختالههالای قبلی دانشآموزان .یکی از مواردی کاله باله ارتبالاط معنالادار بین آموختالههالای
دانشآموزان کمک میکند مراجعه به آموختههای قبلی آنهاسالت .مدیری (شالماره  )۸میگفت :وبعضالی از دبیران سعی
در یادآوری آموختههای قبلی برای یاددهی مطالب جدید دارند .بهعنوان نمونه دبیر علوم میگفت :از بچهها میخواهم
نام و عمل دستگاههای بدن را که سال قبل مطالعه کردند نوشته و یک نقاشی ساده از آنها بکشند.و
درونمایه  ۴-۲اسالالالتفاده از آزمونهای آغازین و یا سالالالنجش آغازین:اسالالالتفاده از آزمونهای آغازین که گاهی بهوسالالالیله
ادارات نواحی آموزشوپرورش و بهصالورت هماهنس برگزار میشالود نقش مؤثری در یادآوری مطالب و تجارب قبلی دارد.
یکی از مالدیران (شال المالاره  )۵میگفالت :وباله گفت ٔاله تعالدادی از دبیران (زبالان،ریالاضالالالی،ادبیالات) دانشآموز مجبور میشالالالود
مطالب سال قبل را مرور کند و حتی اگر کتابش را دور انداخته باشد کتاب دیگری را قرد کرده و مرور کند.
درونمایه شالالالماره۴-۳آشالالالنا شالالالدن با محیط زندگی و بومی دانشآموزان :آشالالالنایی با نحوه زندگی ،محیط بومی ،زبان،
ٔ
تجربه دانشآموزان کمک بکند.
تجارب ،آداب ،رسالالوم و سالالنتها ،نوع ت ذیه میتواند دبیر را در اتصالالال مواد آموزشالالی به
یکی از مدیران (شالالماره  )۴میگفت :واجرای جشالالنواره غذا در مدرسالاله تا حد زیادی به ما در شالالناخت نوع ت ذیه بچهها
یاری میدهد و خیلی مواقع به آنها میگوییم بچهها همان ناهار امروزتان را بیاورید .دبیر علوم و مربی بهداشالت در این
جشنواره دقت زیاد میکنند تا بعدا بتوانند در شناخت مواد مورد نیاز بدنشان و نوع بهداشت آنها را راهنمایی کنندو.
مضالالالمون شال المالاره  ۵محیط یالادگیری :محیطهالای آموزشالالالی متنوع و شالالالاد قطعالا از عوامالل تالأثیرگالذار بر نوع یالادگیری
دانشآموزان هسالتند .امروزه تحقیقات زیادی محیطهای آموزشالی شالاد و متنوع را تأیید کردهاند .در مصالاحبههایی که با
مدیران داشالتیم تقریبا همگی این چنین فضالاهایی را جهت آموزش و تربیت تأیید میکردند ،ولی مصالادیق عملی به جز
دو سه نمونه ارائه ندادند.
درونمایه شالماره ۵-۱شالاد کردن محیط کالس :محیط شالاد و متنوع بی شالک تأثیر مطلوبی در یادگیری میگذارد .یکی
از مالدیران (شال المالاره  )۳میگفالت :وکالس ادبیالات یکی از دبیران پالایاله هفتم دعوت شالالالدم هنگالام ورود بچالههالا همگی بلنالد
شالالالدند و سالالالرود ای ایران را که موسالالالیقی آن در کالس پخش میشالالالد با تکان دادن پرچم با صالالالدای بلند میخواندند.
احساس خیلی خوبی داشتم و به ایرانی بودنم افتخار میکردم.و
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درونمایه  ۵-۲تدریس در فضالای آزاد و محیط سالبز و طبیعی :اسالتفاده از محیطهای طبیعی و فضالای سالبز در صالورتی که
دمای محیط هم مناسالالب باشالالد میتواند یکنواختی کالس درس در چاردیواری را کم کند .یکی از مدیران (شالالماره )۱
میگفت فضالای سالبز بزرگی کنار مدرساله هسالت که بعضالی از دبیران بچهها را برای تدریس آنجا میبرند چند روز قبل دبیر
انشالا بچههای پایه هشالتم را آنجا برد و از آنها خواسالت انشالا را در این پارک محلی بنویسالند .حقیقتا بعضالی از انشالاها را
خواندم زیبا نوشته شده بودند.و
مضامین اصلی و درونمایههای استخراج شده از مصاحبهها
مضامین اصلی

مضامین فرعی (درونمایه)

روایات

راهبردهای آموزشی

-۱طرح درس

مصاحبه شونده()۱۰،۵

-۲روشهای متنوع و مختلف تدریس

مصاحبه شونده()۶،۱۳،۲،۴،۱

-۳فرصت تأمل و تفکر

مصاحبه شونده()۱۰،۱۲،۷

-۴به چالش کشیدن ذهن دانشآموزان

مصاحبه شونده ()۸،۹

-۵درگیری فعاالنه

مصاحبه شونده ()۱۳،۶
مصاحبه شونده ()۷،۳

روابط عاطفی

ویژگیهای آموزشی دبیر

ایجاد ارتباط معنایی

-۱پیگیری مسایل دانشآموزان

مصاحبه شونده ()۸،۱

 -۲دلسوزی مادرانه

مصاحبه شونده ()۲،۴

 -۳همدلی

مصاحبه شونده ()۹،۷

-۴تأثیر تشویق

مصاحبه شونده ()۹

-۱تسلط علمی

مصاحبه شونده ()۲

-۲تجارب آموزشی

مصاحبه شونده ()۹،۱۳

-۱آموختههای قبلی

مصاحبه شونده ()۸

-۲آزمون اغازین

مصاحبه شونده ()۵

-۳تجالارب محیط زنالدگی ،آداب و رسالالالوم مصاحبه شونده ()۴
(بوم زندگی)
محیط یادگیری

مصاحبه شونده ()۳

-۱کالس شاد
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-۲محیط طبیعی و مطلوب

مصاحبه شونده ()۱

بحث و نتیجهگیری
برنامه تعالی مدیریت مدرسالالاله با الهام از مدل تعالی سالالالازمانی و با تکیه بر سالالالند تحول بنیادین آموزشوپرورش و سالالالند
برنامهدرسالالی ملی ،بهمنظور اجرا در سالالراسالالر کشالالور طراحی و موظف شالالد تا شالالرایطی را در مدارس جهت تحقق اهدا
سال النالد بنیالادین و سالالالاحتهای شالالالش ٔ
گانه آن فراهم آورد .بنالابراین انتظالار میرود که تفالاوتهای بسالالالیاری با نظام قدیم و
روشهای معمول و سالنتی در وجوه مختلف و از جمله معرفتشالناسالی ارائه دهد .از تجزیه و تحلیل یافتههای پرسالش ()۳
که مربوط به تجارب مدیران از فرایند یاددهی–یادگیری داشالتهاند ،بیشالترین توجه و تأکید بر اجرای مضالامینی اسالت که
مربوط به راهبردهای آموزشالی به کار برده شالده توسالط دبیران و ویژگیهای (آموزشالی) دبیران مشالمول طرح تعالی دارد.
شالیوههای تدریس و یادگیری در طول فرایند آموزش روشهایی هسالتند که معلمان بهمنظور عملی کردن نقش و کارکرد
خود برای ارتقالاا یالادگیری انجالام میدهنالد .معلم بعالد از انتخالاب محتوا و قبالل از تعیین وسالالالیلاله بالایالد خطمشالالالی منالاسالالالب
تدریس را انتخاب کند .از آنجا که تجارب کالسالی بر فرصالتهای دانشآموزان متمرکز اسالت ،تأکید بر اسالتفاده مطلوب و
متنوع از شالالیوههای مختلف تدریس ،اسالالتفاده از طرح درس مناسالالب ،اعمال گروهبندی دانشآموزان و درگیر ی فعاالنه
دانشآموزان بالا محتوی آموزشالالالی میتوانالد توانالایی تالأمالل و دروننگری را در دانشآموزان افزایش دهالد .بالا توجاله باله تعریفی
کاله از یالادگیری در بخش معرفالتشال النالاسالالالی برنالامالهریزی درسالالالی آمالده ،یالادگیری حالاصالالالل تعالامالل خالق ،هالدفمنالد و فعالال
یالادگیرنالده بالا محیطهالای متنوع یالادگیری اسالالالت .لالذا میتوان گفالت کاله در طرح تعالالی در دیالدگالاههالای مالدیران کاله مجریالان
اصاللی طرح تعالی هسالتند توجه به این امر (اسالتفاده از راهبردهای متنوع آموزشالی) شالده اسالت .در ارتباط با مضالامین
دیگر همچون ایجاد ارتباطات معنایی و مرتبط سالالاختن آموختهها با تجارب دانشآموزان و یا ایجاد محیطهای آموزشالالی
شالالاد و متنوع هرچند نمونههایی را شالالاهد بودیم (ینا بر اظهارات مدیران) ولی به اندازه مضالالمون اول بسالالترسالالازی الزم
انجام نگرفته اسالت .هرچند که در محور یاددهی به زمینههای بروز اسالتعداد و خالقیت و مسالاللهیابی اشالاره رفته اسالت.
ذکر این نکته الزم اسالالت؛ معلمان ابتدا خود باید بر این تجارب و شالالیوههای ارتباطی واقف باشالالند .زیرا معلم با شالالرایط
واقعی کالس سر و کار دارد پس باید بتواند زمینههای آموزش خودجوش و متفکرانه را فراهم سازد .در این زمینه نیازمند
زمان و نیازمند ت ییر روشها و دیدگاهها هسالتیم .مضالمون اصاللی مورد اشالاره دیگر ،ابعاد عاطفی در تدریس بود .هرچند
بهطور مسالالالتقیم و یا غیرمسالالالتقیم در محور یاددهی–یادگیری طرح تعالی مورد اشالالالاره قرار نگرفته اسالالالت ،آموزش بدون
برقراری ارتبالاط مطلوب نالاممکن جلوه میکنالد .توصال الیاله میشالالالود کاله معلمالان باله تالأثیر نوع ارتبالاط خود بر شال الکاللگیری
گرایشهالای انگیزشالالالی دانشآموزان توجاله نمالاینالد .محور فعالالیالتهالای عالاطفی و تشالالالکیالل دهنالدگالان جو عالاطفی کالس و
مدرسالاله معلمان و دانشآموزانند که هد عمده آنها آموزش و فراگیری و در نهایت تربیت اسالالت .پس برای یادگیری و
تربیت الزم اسالت که جو عاطفی مناسالب و مطلوبی برقرار باشالد و اسالتعدادهای افراد شالکوفا شالوند همانگونه که مشالاهده
میشالالالود علیرغم تالش بر تکیه به روشهای جدید فرایند علم آموزی این اصالالالل غالبا مبتنیبر شالالالیوههای قدیم تولید
ٔ
فلسفه تعلیموتربیت انجام شده نشان میدهد که باید اصالحات
دانش است .تجزیه و تحلیل یافتههایی که بین فلسفه و
زیادی صالورت بگیرد و پیامهای فلسالفه در برنامهدرسالی مشالخص شالود هر چند که در کل سالعی بر این بوده که با اسالتفاده
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از اسالناد باال دسالتی به تدوین برنامه ملی پرداخته شالود .البته در اسالتفاده از این اسالناد با مشالکل نبود داللتهای فلسالفه
مواجه بودهایم و این کار را برای برنامهریزی دشالالوار میکند (مهر محمدی )۱۳۹۱،در بخشهایی هم که مربوط به علم و
علمآموزی و روشهای تعقل اشاره میکند دچار مشکل است ،زیرا سند تحول بنیادین آموزشوپرورش فرایند علمآموزی
را مبتنیبر شالیوههای قدیم تولید دانش و مدل کمبود نقصالانی میداند و به شالیوههای جدید تولید دانش و شالبکهسالازی
التفات چندانی نمیکند (سپیدنامه.)۱۳۹۷،
پیشنهادها
()۱توجه به چگونگی استفاده از ابزارهای مختلف معرفتشناسی.
()۲توجه به چگونگی تشکیل مراحل مختلف یادگیری بهعنوان فرایند تربیت.
()۳ایجاد بستر مناسب برای بروز استعدادها و خلق ایدهها.
()۴آموزش روش حل مسالله و مساللهیابی در روشهای تدریس.

فهرست منابع
تورانی ،حیالدر ( .)۱۳۸۲کیفیالت بخشالالالی آموزشوپرورش دوره ابتالدایی بالا رویکرد مالدیریالت کیفیالت جالام ،تهران :قو .چالا
دوم.
ترکاشالالوند ،مراد ( .)۱۳۹۲بررسالالی و نقد مبانی نظری سالالند تحول بنیادین آموزشوپرورش .چهارمین همایش فلسال ٔ
الفه
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پیروانی نیالا ،پوناله؛ پیروانی نیالا ،پگالاه ( .)۱۳۹۲تحلیالل سال النالد تحول بنیالادین آموزشوپرورش از نظر میزان اهمیالت باله
یادگیری سازمانی .مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی مدیا ،پاییز .۹۲
خسالالرو پور ،ا .) ۱۳۸۹( .وبررسالالی میزان دانش و کاربرد روش و اصالالول مدیریت کیفیت توسالالط مدیران دبیرسالالتانهای
آموزشوپرورش زاهدان و ارتباط آن با اثربخشالالی مدیران مدارس.و پایان نامه کارشالالناسالالی ارشالالد ،دانشالالگاه سالالیسالالتان و
بلوچستان.
حکیم زاده ،رضالالالوان ( .)۱۳۸۷بررسالالالی مبالانی فلسالالالفی برنالاماله آموزش جهالانی و مقالایسالالاله آن بالا مبالانی فلسالالالفی نظالام
تعلیموتربیت جمهوری اسالمی فصلنامه اندیشههای نوین تربیتی ،دوره دوم ،شماره  ،۳پاییز .۱۳۸۷
خداداده ،آرزو؛ خداداده ،ندا ( .)۱۳۹۴تأثیر طرح مدیریت تعالی محور در مدارس استان.همایش ملی سیمای مدیریت
آموزشی در عصر تکنولوژی و ارتباطات.
دانشنامه و کتاب کار وتعالی مدیریت مدرسهو ( .)۱۳۹۶آموزش متوسطه شهر تهران.
سرایداریان ،ه ( .)۱۳۹۲در تعالی تدریس ،تعالی سازمان .تهران :مؤسسه بنیاد فرهنگی آموزش.
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سالالالپیالد نالاماله ،بهروز؛ فراسالالالتخواه مقصالالالود؛ رحمالانی ،جبالار( .)۱۳۹۷گفتمالان علم و دین در سال النالد تحول بنیالادین
آموزشوپرورش .فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی و فرهنگی ،دوره ششم ،شماره  ،۴بهار .۹۷
سالاللطانی زاده ،م ( .)۱۳۹۱بررسالالی و شالالناسالایی شالالرایط الزم برای ایجاد موفقیت آمیز مدیریت جامع کیفیت در مدارس
تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت و اقتصاد کرمان.
سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ( .)۱۳۹۱روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش
سند برنامهدرسی ملی .نگاشت سوم .)۱۳۸۹( ،وزارت آموزشوپرورش
شورای عالی آموزشوپرورش ( .)۱۳۹۲وزارت آموزشوپرورش .تعالی مدیریت مدرسه
عبدالملکی ،شالوبر؛ ولیک بنی ،فخرالسالادات؛ اردالن ،محمد رضالا؛ فضاللی ،افشالین ( .)۱۳۹۷ارزشالیابی کیفیت برنامه
تعالی مدرسه بر اساس مدل سیپ در مدارس متوسطه .دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه ،دوره ششم ،شماره
اول ،بهار و تابستان .۹۷
کلیات نظام آموزشوپرورش ایران( .)۱۳۶۷مصالالوب شالالورای ت ییر بنیادی نظام آموزشوپرورش .تهران وزارت آموئزش و
پرورش.
مسالالالگرزاده ،مرضال الیاله ( .)۱۳۹۳راه بی پالایالان تعالالی ،تالأمالل ی در چرایی و چگونگی .مجلاله رشالالالد مالدیریالت مالدرسالالاله ،دوره
سیزدهم ،شماره  ،۲آبان .۱۳۹۳
مهرمحمدی ،محمود؛ معافی ،حسالالالین( .)۱۳۹۱نقد و ارزیابی سالالالند برنامهدرسالالالی ملی جمهوری اسالالالالمی .مجموعه
سمینارهای تخصصی تعلیموتربیت اسالمی مشهد .دانشگاه فردوسی.
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مشنشب ،آری یا خیر؟ (تبیین و نقد مبانی فلسفی مشنشب)1
الهام فخرایی ،2روح الله کریمی خویگانی3
چکیده
امشالقشالب چالشالی نام آشالنا در تعلیموتربیت اسالت که در مکاتب فلسالفی مختلف رویکردهای متفاوتی نسالبت به آن
اتخاذ شده است .به زعم نویسنده مبانی فلسفیامشقشب به مفهوم رایج آن ،متأثر از مکتب ارئالیسم است و رویکرد
شالایع نظام آموزشوپرورش ایران نیز از این مکتب اتخاذ شالده اسالت .نویسالنده در مقابل با نظر به مکتب اسالازندهگرایی
و به روش انتقادی به بررسی امشقشب پرداخته و تالش میکند راهکارهایی جهت برونرفت از وضعیت فعلی و موضع
اتخاذ شده در خصوی امشقشب ارائه کند.
روش :روش پژوهش در این مقاله مبتنی بر نظریه انتقادی فرانکفورت اسالالت که بر اسالالاس رویکرد دیالکتیکی میکوشالالد
عوامل متناقض و متضالالادی که در نفی یک وضالالعیت مؤثراند ،شالالناسالالایی کرده و در مقابل راهکاری نه ایدهآلگرایانه که
مطلوب و کارآمد ارائه کند .مراحل این روش عبارت اسالت از کشالف تضالادها و تناقضهای موجود ،مشالخص کردن علتها
و عوامل پنهان ،نقد ایدئولوژی ،رهاییبخشی و اقدام در رفع تناقضها (باقری ،۱۳۹۳ ،ی.)۲۲۸-۲۵۶ .
نتیجهگیری :مبانی فلسالالالفی اتخاذ شالالالده در هر نظام آموزشالالالی نقشالالالی تعیینکننده در مسالالالایل مربوط به آن از جمله
امشالقشالب دارد .به گونهای که ت ییر در مبانی ،ت ییر در اهدا  ،روشها و برنامهها و ...را به دنبال خواهد داشالت .بر
همین اسالالالاس به نظر میرسالالالد با ت ییر یا تعدیل رویکرد فلسالالالفی رایج در نظام آموزش و پروش ایران بتوان از نگاهی که
ضالرورت امشالقشالب را بدیهی و نامشالروط میداند و نگاهی که با امشالقشالب کامال مخالف اسالت و به دیدگاه سالومی
رسالالید که ضالالرورت امشالالقشالالب را مشالالروط به اثربخشالالی و همخوانی با توان ،نیاز و خواسالالت کودک میداند و همزمان
همراسال التالا بالا مبالانی فلسالالالفی و اهالدا آموزشوپرورش ،ضالالالرورت آن را بالهگونالهای متفالاوت توجیاله میکنالد .باله این ترتیالب
میتوان از پیامدهای منفی در خصالوی وتکلیف شالبو کاسالت و آن را به نحوی وضالع کرد که یادگیرنده بتواند بین آنچه
در مالدرسالالاله یالا در قالالالب تکلیف انجالام میدهالد بالا دنیالای بیرون از مالدرسالالاله و جهالان واقع ارتبالاط برقرار کنالد و درنتیجاله انجالام
تکلیف و تحقق اهدا آن به شال الکالل مطلوب نزدیکتر خواهد بود .برای این منظور نگالارنده با توجه به جنبههای مربت و
منفی رویکرد واقعگرا ،یک رویکرد بینابینی با نظر به مکتب واقعگرا و سازندهگرایی را پیشنهاد میکند.
وانههای کلیدی :مشقشب ،مبانی فلسفی ،واقعگرایی ،سازندهگرایی ،معلممحور ،یادگیرندهمحور ،روش انتقادی
مقدمه
در تالاریب فکری بشالالالر ،نظالامهالای فلسالالالفی متعالددی روی کالار آمالدنالد کاله زیسالالالتجهالان فکری و فیزیکی انسالالالان را متالأثر
سالالاختهاند .این فلسالالفهها ازآغاز تاکنون ،فرایندهای تعلیموتربیت ،محتوای برنامههای درسالالی و به تبع آن شالالیوههای
 1حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به بنیاد پویش فکری توسعه است.
 2دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیتElhamfakhraee@yahoo.com ،
 3هیالت علمی دانشگاه امین

166

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

تدریس را هدایت کردهاند .به همین دلیل فقدان شالالناخت وآشالالنایی با چشالالماندازهای فلسالالفی و ایدئولوژیک بهعنوان
بنیالان نظری و منشالالالاا بروز و تالدوام الگوهالای مختلف تعلیموتربیالت منجر باله نالاتوانی در نقالادی حرفالهای هر کالدام از این
رویکردهالا ،ملزومالات و پیالامالدهالا،کالارآمالدی و آسال الیالب شال النالاسالالالی و بالهویژه داوری دیالدگالاههالای متعالارد و چالالشبرانگیز در
تعلیموتربیت خواهد شد.
در این مقالالاله بالا نظر باله طرح و رواج شالالالیوههالای نوین آموزش ،مالدارس نو و بروز تعالارد میالان حالامیالان روشهالای سالالالنتی
تعلیموتربیالت بالا نوگرایالان و نظر باله اهمیالت مبالانی فلسالالالفی ،بالهطور خالای بر امشالالالقشالالالب و بررسالالالی نقالاداناله آن متمرکز
خواهیم بود .موضوعی که چندین دهه در جهان و در ایران بهویژه دهه اخیر مورد توجه بوده و هر بار دستمایه موجهای
اعتراضالالی از سالالوی طرفین شالالده و پیامدهایش آموزشوپرورش در مقیاس کالن و تعامالت مدارس با دانشآموزان را در
مقیاس خرد حتی بهطور موقت تحتتأثیر قرار داده است.
ٔ
فلسفه تعلیموتربیت انجام شده است.
در مطالعات جهانی اغلب تحقیقات عمده و درازمدتی درباره این موضوع درحوزه
اما در ایران بررسالی امشالقشالب عموما با نظر به افزایش کارآمدی یا کاهش اضالطراب ناشالی از انجام دادن یا تمام نکردن
آن در موضالالوع درسالالی خای و عموما با تأکید بر دروس زبان انگلیسالالی و ریاضالالی صالالورت گرفته اسالالت .بررسالالی پیشالالینه
پژوهشهای دانشالالگاهی در سالالامانه گنج در ایران داک ،1این موضالالوع را تایید میکند ،طوریکه به نظر میرسالالد اغلب
التگاه بروز آن
پژوهشالالگران داخلی که به این مفهوم توجه داشالالتهاند ،وجود آن را ضالالروری فرد گرفته وکمتر جویای خاسال ع
بهویژه از منظر مبانی فلسفی متافیزیکی ،معرفتشناختی و ارزششناختی بودهاند.
روش پژوهش
در این مقاله ،پژوهشالگر برآن اسالت تا مبنای فلسالفی بروز این پدیده در آموزشوپرورش را به روش انتقادی و با نظر به دو
مکتب فلسالفی ارئالیسالم و اسالازندهگرایی مطالعه نموده ،تناقضهای موجود را مطرح و ایدئولوژی امشالقشالب را نقد
کند و با توجه به دسالتاوردهای امشالقشالب در نهایت ضالمن ارائه راهکار برای رفع تناقضها به پرسالش امشالقشالب آری یا
نه پاسب دهد.
مفهوم امشقشب
در تعریف امشالقشالب آمده :تکلیف یا کاری که معلم به دانشآموز میدهد تا در سالاعات بیرون از مدرساله در خانه انجام
بدهد .2در این تعریف با چند نکته کلیدی مواجهایم :مشالالقشالالب توسالالط دانشآموز انتخاب نمیشالالود ،دانشآموز باید
تکلیف را انجام داده و به اتمام برساند ،این تکالیف بیرون از مدرسه و عالوه بر ساعات کالسی ،انجام میشود.

 1راهبردهالای تکلیفدهی معلمالان پالایالههالای اول و دوم ابتالدایی مالدارس شالالالهرسال التالان کالاشالالالان ،لیلی کالاشالالالانیالان ،سال الیالد احمالد مالدنی  ،دانشال الگالاه کالاشالالالان،
 .1394نقش تکلیف شالالالب در عملکرد تحصالالالیلی دانشآموزان از دیالدگالاه معلمالان پالدیالدآور :زهرا رضالالالوی ،افسالالالاناله نراقی زاده اسال التالاد مشالالالاور :پروین
تجربه زیسال ٔ
ٔ
الته آموزگاران ٔ
دوره ابتدایی در خصالالوی تکلیف شالالب با رویکرد
صالالمدی دانشالالگاه الزهرا ،دانشالالکده علوم تربیتی و روانشالالناسالالی .1393 ،تبیین
ٔ
پدیدارشالناسالی ،دانیال سالربندی ،عباس شالکاری ،دانشالگاه کاشالان .1396 ،تأثیر تکلیف شالب فعال بر نگرش دانشآموزان دوره ابتدایی نسالبت به یادگیری،
شالهین اسالماعیلپور ،بهروز مهرام ،دانشالگاه فردوسالی مشالهد ،دانشالکده علوم تربیتی و روانشالناسالی .1393 ،مقایس ٔاله تکالیف اضالافی و تکالیف کالسالی ،علی
امامی ،مسعود راعی شریف ،مرکز پیام نور تهران ،دانشکده علوم انسانی .۱۳۹۰
2 Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus
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حال پرسالش این اسالت که آیا مشالقشالب باید لزوما از پیش فرد شالده ،آمرانه ،موجه ،بدون حق انتخاب و صالر نظر از
ویژگیهای فردی ،به طور یکسالان به اعضالای یک کالس و حتی یک پایه درسالی تحمیل شالود ! برای پاسالب به این پرسالش
ابتدا مبانی فلسالالفی امشالالقشالالب را در فلسال ٔ
الفه تعلیموتربیت با تأکید بر واقعیتگرایی 1بهعنوان یکی از مشالالهورترین و
باسابقهترین نحلههای فلسفی و نیز سازندهگرایی 2در دوران معاصر بررسی میکنیم.
مبانی فلسفی:
واقعیتگرایی
الان واقع روبروییم کاله بالهتالدریج در
اگر تالاریب فلسال الفاله را یالک پیوسال التالار لحالاظ کنیم ،اوایالل بالا واقعیالتگرایی و قطعیتی در جه ع

سالوی دیگر پیوسالتار از آن کاسالته میشالود .واقعیتگرایی از قدیمیترین فلسالفهها در تاریب فکری بشالر اسالت که قدمت آن
به یونان باستان برمیگردد و به دلیل سابقه طوالنیاش در انواع متفاوتی بروز کرده و تفاسیر متعددی را شامل میشود؛
از رئالیسالالم کالسالالیک و مذهبی گرفته تا نسالالخههای معاصالالر که بیشالالتر حول مسالالایل علمی از نوع فلسالالفی دور میزند.
(اوزمن ،۱۳۹۶،ی۱۰۱-۸۵؛ گوتس ،۱۳۹۴،ی  )۹۲-۴۸مهمترین ویژگی واقعیتگرایی از جنبه متافیزیکی این اسالت
که جهان را نظامی عینی از واقعیت میداند و بهلحاظ معرفتشالناسالی باور دارد که انسالان میتواند جهان را بشالناسالد .در
معرفتشالناسالی واقعگرا مشالهور به ونظریه ناظرو ،3انسالان صالرفا تماشالاگر جهان اسالت؛ دیدگاهی که به نظر میرسالد تا
حدودی منفعل و پذیرا اسالت .مسالالله فلسالفی و تربیتی واقعیتگرایی ،اسالتخراج یا انتزاع سالاختارهایی اسالت که طرز کار
جهان ،انسان و جامعه را تبیین میکند( .گوتک ،۱۳۹۴ ،ی )۶۳
رئالیسالالم به نفع رهیافت مبتنی بر واقعیت نسالالبت به شالالناخت یا دانشاندوزی سالالوگیری میکند( .اوزمن ،۱۳۹۶ ،ی
 )۱۲۶بنابراین برنامهدرسالی وموضالوعمحورو را با هد انتقال دانش و توسالعه عقالنی با نگاهی تخصالصگرایانه پیشالنهاد و
با معیارهای عینی ارزیابی و داوری میکند ،زیرا ارزشها از نگاه آنها از پیش موجود بوده و الزم اسالت انسالان خودش را
با آن وفق بدهد .برنامهدرسالی نیز شالامل مطالعه جهان واقع در قالب موضالوعات منظم و سالازمانیافته با تأکید بر معلم،
موضالالالوع و شالالالاگرد اسالالالت که از دبسالالالتان تا مقاطع عالی را پوشالالالش میدهد( .گوتس،۱۳۹۴ ،ی ۷۰-۶۸؛ فرمیهنی،
،۱۳۸۹ی)۱۵۸-۱۵۳
واقعگرایان روش تدریس مبتنی بر محسالالوسالالات به جای تلقین ،کشالالف و بررسالالی توسالالط دانشآموزان و روشهایی نظیر
گفتگوی سالالالقراطی ،روش اسالالالتقرایی و قیاسالالالی ،مشالالالاهده ،آزمایش و مسالالالافرت برای یادگیری را پیشالالالنهاد میکنند.
کتالابهالای درسالالالی نیز ترکیبی از علوم نظری ،تجالارب و معرفالت عملی بالا توجاله باله علوم حرفالهای و لیبرال و کالاربردی بودن
دانش است .البته واقعگرایی از تفکر عمیق و توجه به علوم اجتماعی و ادبیات غفلت کرد و آزادی محدودی برای کودک
قایل شالالد ،اما تا پیش از آن ،آزادی کودک در تعلیموتربیت اهمیتی نداشالالت ،بعالوه از آنجا که بر تخصالالصگرایی تأکید
داشالت ،مطالعات بینرشالتهای و میانرشالتهای ،پیوسالتگی و نیز سالیال بودن موضالوعات مختلف با یکدیگر را نادیده گرفته

1 Realism
2 constructivism
3 Spectator`s theory
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و بر انتقال بسالتههای دانش بهصالورت موضالوعات جداگانه همانطورکه امروزه نیز در برنامهدرسالی مدارس دیده میشالود،
تأکید کرد( .دیناروند،۱۳۹۳ ،ی۱۶۷-۱۶۶؛ اوزمن،۱۳۹۶،ی)۱۲۱-۱۱۷
در دوران جالدیالد ،بنیالادگرایی 1و پالایالدارگرایی 2بالهعنوان دو نظریاله تربیتی واقعگرا و همتالایالان سال النالتگرای آن نظیر
ایدئالیسم و تومیسم کمابیش همان شیوه را دنبال میکنند .بنیادگرایی با این ادعا که میراح گذشته در آینده نیز به کار
خواهالد آمالد ،بر انتقالال دیالدگالاهی نظالاممنالد از واقعیالت بالهعنوان گنجیناله دانشهالا و ارزشهالای معتبر تالأکیالد میکنالد ،بالا این
تفاوت که نظم و سالالاختار اجتماعی ،اقتصالالادی و فرهنگی را نیز لحاظ میکنند .مدرسالاله از نظر بنیادگراها عامل تداوم و
ثبات فرهنگی اسالت .پایدارگراها نیز مدعیاند انسالان ماهیتی ثابت دارد و علیرغم تمایزات فرهنگی ،اصالول مهم تربیتی
ثالابالت و ت ییرنالاپالذیرنالد .بنالابراین برنالامالهدرسالالالی پیشالالالنهالادی آنهالا نیز از موضالالالوعالاتی ثالابالت تشالالالکیالل میشالالالود.
(فرمیهنی،۱۳۸۹،ی ۱۶۹؛گوتس،۱۳۹۴ ،ی،۳۹۴ی  )۴۱۷نفوذ رئالیسالم در تعلیموتربیت به گونهای اسالت که گویی
همیشاله بهعنوان یک فلسالفه تربیتی با ما همراه بوده؛ انگار تا زمانی که بتوانیم تحمل کنیم ،فلسالفههای تربیتی دیگری
هم داریم ،اما واقعیتگرایی یک ضالرورت اسالت و ما به دادههای مبتنی بر واقعیت نیاز داریم .فلسالفه رئالیسالت علیرغم
نقایص خود شالدیدا مورد تایید بسالیاری از مربیان ،والدین ،مؤسالسالات مذهبی ،تجاری و عامه مردم اسالت؛ زیرا بیشالتر بر
اموری تالأکیالد میکنالد کاله مردم آنهالا را مهم میداننالد ،باله گونالهای کاله اگرکسالالالی آداب و رسالالالوم مالدارس (داخالل و خالارج
آمریکا) را به صالالورت جدی بررسالالی کند ،متوجه میشالالود اکرر مدارس بیش از هر فلسالالفه دیگر ،تابع اصالالول رئالیسالالتی
است( .اوزمن ،۱۳۹۶،ی ،۱۲۸ی )۱۰۹
اصول واقعیتگراها در تعلیموتربیت را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
محوریت موضوع ،معلم ،شاگرد
تأکید بر میراح فرهنگی و لزوم مطالعه آثار کالسیک
تأکید بر اصول اخالقی و ارزشی ثابت
تخصصمحوری در مهارتها و دانشهای بنیادین
تعلیموتربیت عملی با تأکید بر روشهای تجربی ،عملی و مشاهدهای
تعلیموتربیت حرفهای با هد کمک به تأمین و امرار معاش
انضباط عاطفی و رهایی بخش
آموزش برمبنای حواس
تأکید بر امور عینی (اوزمن،۱۳۹۶،ی۱۱۷-۱۰۵؛دیناروند،۱۳۹۳،ی۱۶۹-۱۷۴؛گوتس،۱۳۹۴،ی )۷۱-۴۹

1 Essentialism
2 perennialism
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سازندهگرایی
در سالالالوی دیگر پیوسالالالتار ،نظریه نسالالالبتا جدید سالالالازندهگرایی را داریم که دامنه وسالالالیعی از مسالالالایل جاری وابسالالالته به
روانشالناسالی ،فلسالفه و آموزش را در برمیگیرد .واژهنامه روانشالناسالی آکسالفورد ،سالازندهگرایی را اینطور تعریف میکند:
واندیشالالهای که طبق آن ادراکات ،یادها و سالالایر سالالاختهای ذهنی پیچیده بطور فعال توسالالط فرد و در ذهن او سالالاخته
دیدگاه روانشالالالناختی و فلسالالالفی ،افراد بیشالالالتر آنچه را که یاد
میشالالالود ،نه اینکه از بیرون به درون ذهن آیند .طبق این
ع
میگیرند و میفهمند ،خود میسازند و شکل میدهند ،نه اینکه از یک منبع دیگر به آنها منتقل شود( .سیف،۱۳۹۵ ،
ی  )۲۱۸بنالابراین در سالالالاخالتگرایی ،واقعیالت در ذهن فرد اهمیالت بیشالالالتری از واقعیالت بیرونی دارد ،در نتیجاله افراد
مختلف ،ادراکهای متفاوتی از جهان دارند و هر فردی دریافتهایش را بر اساس تجربهها ،دانش و نیازهای خود تفسیر
میکند .درواقع مهمترین ویژگی سالازندهگرایی این اسالت که هیو دانشالی مطلق نیسالت ،بلکه همه دانشها سالاختنی و
لذا نسالالالبی هسالالالتنالد .بعالوه یادگیری فقط در یک متن یا زمیناله معین رد میدهد ،پس این تصالالالور که یادگیری فار از
محیط (مرال مدرساله ،محل کار یا زمین بازی) اتفاق میافتد ،غیرواقعی و ناکامل اسالت (سالیف،۱۳۹۵ ،ی )۲۲۰و صالر
انتقال دانش فار از زمینه فراگیران نمیتواند کارآمدی آن را موجه کند.
از بین رویکردهای تربیتی همخوان با سالازندهگرایی ،میتوان به پیشالرفتگرایی 1و بازسالازی اجتماعی 2اشالاره کرد .دو
الت انسالان
رویکردی که در تقابل با بنیادگرایی و پایدارگرایی تالش کردند تا با نوآوری و اصالالحات آموزشالی ،وضالعیت زیس ع
را بهبود بخشالند .پیشالرفتگراها متأثر از اندیشالههای دیویی ،پیاژه ،ویگوتسالکی و روسالو با هد آزادسالازی کودک از هر
نوع تربیالت سال النالتگرا بر کودک محوری تالأکیالد کرده و نوآوری ،تعالامالل اجتمالاعی ،شالالالیوه دموکراتیالک و همیالاراناله باله جالای
ّ
نظر سال النالتگراهالا
الادین مالد ع
رقالابالت منفی معمول ،تحقیق و حالل مسالالالاللاله را باله جالای آموزش و انتقالال صالالالر دانش بنی ع
المول ت ییرناپذیر اعتقادی نداشالتند ،به نظر
توصالیهکردند .طرفداران بازسالازی اجتماعی نیز به نظریههای تربیتی جهانش ع

آن ها میراح فرهنگی را باید نقادانه مطالعه کرد و فقط عناصالالالر مورد نیاز در بازسالالالازی اجتماعی را به کار گرفت .از نکات

قالاباللتوجاله در این مکتالب ،توجاله و تالأکیالد بر فنالاوری اسالالالت (گوتالک،۱۳۹۴ ،ی  ۴۴۵و )۴۶۰کاله بالایالد دیالد تالا چاله حالد در
مشقشب معمول لحاظ میشود.
بهطورکلی میتوان گفت سازندهگرایی مبتنی بر این اصول است:
یادگیرندهمحور
تأکید بر فرایند به جای نتیجه
درونی بودن یادگیری (اصل تأمل )
تسهیل یادگیری کودک
تأکید بر کسب مهارتهای خودنظمجویی و روابط بین راهبردها و دستیابی به اهدا
1 Progressivism
2 Social reconstruction
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وجود تعامل بین عناصر شناختی ،فراشناختی؛ (اصل عاطفی)
لزوم آگاهی از کارکرد دانش و مهارت (اصل کارکرد)
کوشش برای انتقال و تعمیم فراگرفتهها (اصل انتقال)
تمرین راهبردها بطور مستمر در زمان و زمینه عملی مناسب (اصل زمینه)
اصل خودتشخیصی و خود عیبیابی
توازن بین کیفیت و کمیت یادگیری (اصل فعالیت)
ارجاع تدریجی مسالولیت یادگیری به یادگیرنده (سکوبندی)
نظارت بر تالش کودک توسط والدین و بزرگساالن برای یادگیری خودنظمجویی (اصل نظارت)
تعامل بین بچهها (اصل همیاری)
یادگیری و پردازش شناختی عمیقتر (اصل هد )
لزوم پیونددهی یادگیری جدید به دانش پیشآموخته قبلی (اصل پیشآموختهها)
آموزش متناسب با درک و فهم جاری کودک (اصل درک) (آقازاده ،۱۳۹۵ ،ی)۱۱۷
بررسی انتقادی امشقشب
با توجه به آنچه گفته شالد با بهرهگیری از روش انتقادی مشالقشالب در تعلیموتربیت امروز را بررسالی میکنیم تا دریابیم چه
چیزی در معرد نفی قرار داد و چه عواملی آن را نفی میکند:
کشف تضادها و تناقضهای موقعیت:
دیدگاه دو رویکرد واقعیتگرایی و سازندهگرایی و سایر نظریههای همخوان درباره امشقشب تفاوتهای عمدهای دارد
که میتوان آن را ذیل دو شیوه ومعلممحورو و ویادگیرندهمحورو در حیطه تعلیموتربیت فهرست کرد:
جدول شماره  :۱ویژگیهای دو رویکرد معلممحور و یادگیرندهمحور
معلممحور

یادگیرندهمحور

رویکرد واقعگرا

رویکرد سازندهگرا

موضوعمحور

فرایندمحور

معلممحور

یادگیرندهمحور

برنامهریزی با تأکید بر موضوعات تخصصی

برنامهریزی و طراحی بطور مشترک
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اهدا و محتوای از پیش تعیین شده و دقیق

طراحی مشترک اهدا  ،محتوا ،فعالیتها و رویکردها

لزوم انتقال میراح فرهنگی

امکان مذاکره بین معلم و دانشآموز

آموزش مستقیم

تدارک محیط یادگیری متناسب با عالیق و تواناییهای فردی

معلم عامل اصلی انتقال معار

تصمیمگیری مشترک توسط معلم و دانشآموزان

معلم مسالول فعالیتهای آموزشی کالس

معلم فراهم کننده منابع مختلف و تسهیلکنننده یادگیری دانشآموز

معلم مسالول فعالیتهای یادگیری دانشآموز

رویکردهالای بنیالادگرا (معلممحور) نظالام آموزشالالالی و بالهویژه معلم را مسالالالالول انتقالال دانشهالای بنیالادین و ایجالاد مهالارت و
تسالاللط در دانشآموز میدانند .در این رویکرد الگوی معلممحور ،آشالالکار ،دروس سالالازماندهی شالالده ،اهدا مشالالخص،
تمرین با فاصالله برای مرور دروس مرسالوم اسالت و به حداکرر رسالاندن زمان یادگیری از
تمرین مسالتقل ،سالنجش عملکرد و
ع

اهدا عمده آن محسالوب میشالود .طرافداران این نظریه ،زمانیکه دانشآموزان صالر تکالیف درسالی میکنند ،زمان

ویادگیری تحصالالیلیو 1مینامند و باور دارند که هرچه زمان یادگیری تحصالالیلی بیشالالتر باشالالد ،یادگیری بیشالالتر اسالالت.
(سیف ،۱۳۹۵ ،ی )۵۱۶-۵۱۴
در مقابل ،رویکرد سالالازندهگرایی و یادگیرندهمحور با تکالیف واقعی ،سالالاخت دانش،کشالالف فعال ،کاوشالالگری ،آزمایش از
طریق سالفر ،خواندن ،گزارش ،بحث و گفتگو،کارورزی ،فرایند در برابر محصالول ،پیوند با جهان واقعی ،ارزشالیابی وابسالته
به زمینه و( ...آقازاده،۱۳۹۵،ی )۲۲۸مفهوم امشقشب به شیوه معمول و سنتی را به چالش میگیرد.
در یادگیری سالالالازندهگرا موقعیتهای زندگی واقعی ،اسالالالاس یادگیری را تشالالالکیل میدهد .کودک طی تالش برای حل
مسالایل علمی ،دایما فرصالت سالاماندهی و بازسالازی ادراکات خود را دارد و برای رسالیدن به دانش میتواند چندین راه را
برنامهریزی کند .اهمیت جنبههای فردی در سالالاختگرایی مجاز میداند که افراد معانی متفاوتی از تجربهها اسالالتخراج
کنند و هرکدام با پیشالینه و سالرمایههای فردی خود از قبیل جنسالیت ،قومیت ،ژنتیک ،صالفات شالخصالیتی و ...برداشالت
متفاوتی داشالته باشالند .در این روش فعال بودن دانشآموز بیش از سالایر رویکردها اهمیت دارد و به چالش واداشالتن برای
اسالتدالل ،پرسالش ،کشالف روابط ،برقراری ارتباط ،ارزیابی نظرات ،چارچوببندی مسالایل ،کسالب و اسالتفاده از شالواهد،
خلق دانش ،درک روابط و محصالالالوالت جالدیالد و تعالامالل اجتمالاعی بین همسالالالاالن مورد تالأکیالد اسالالالت( .احالدیالان،۱۳۸۰،
ی )۱۳-۱۲با توجه به جایگزینی اهدا کلی آموزشالالالی به جای اهدا دقیق ،معلم تکالالیفی را مشالالالخص میکنالد ،اما
دانشآموز می توانالد دربالاره چگونگی انجالام آن تصالالالمیم بگیرد .اگن و چالاک در پیونالد روش یالادگیرنالدهمحور و نظریاله
سازندهگرایی گفتهاند:

1 Academic learning time
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قرار دادن دانشآموزان در فرایند یاددهی-یادگیری یک نتیجهگیری منطقی از این اصل است که یادگیرندگان خودشان
به درک و فهم امور میرسالند ...همچنین بر اسالاس این اصالل ،هدایت یادگیرندگان توسالط معلم نیز کاری منطقی اسالت.
از آنجا که در سالالاخت دانش ،درک هر دانشآموزان منحصالالربه خودش اسالالت ،الزم اسالالت دانشآموزان به درک مشالالترک
برسالالند و هدایت یادگیرندگان مسالالتلزم تعامل باالسالالت ...درک عمیق حاصالالل یک فرایند شالالکفته شالالدن اسالالت که به
یادگیرندگان فعال و راهنمایی معلمان ماهر نیازمند است( .سیف ،۱۳۹۵ ،ی  ۵۳۷و )۵۳۶
در نقد این دو رویکرد ،بررسالالی نتایج بیش از  ۶۰پژوهش که توسالالط محققان دانشالالگاه دوک انجام شالالد ،نشالالان میدهد
وقتی تکلیف منزل به درسالتی مورد اسالتفاده قرار میگیرد ،تأثیر مربتی بر پیشالرفت دانشآموزان دارد ،گرچه در پایههای
مختلف متفاوت اسالت( .کوپر ،۲۰۰۶،کوپر رابینسالون و پاتال  )۲۰۰۶تکلیف منزل بخصالوی برای دانشآموز دبیرسالتانی
تالأثیر مربالت قالاباللتوجهی دارد ،امالا این اثربخشالالالی در ابتالدایی نالاچیز اسالالالت .همچنین میزان مطلوب تکلیف در پالایالههالای
یادگیری بیشتر باشد.
تکلیف بیشتر برابر با
مختلف متفاوت است و اینطور نیست که
ع
ع
بنیاد ملی پژوهشهای آموزشوپرورش آمریکا 1نیز تحقیقاتی در این زمینه انجام داده اسالت که مجموعه مطالعات بیش
از دو دهه را در برمی گیرد .نکته جالب توجه در این پژوهش و تحقیقات مشالابه ،تشالابه دالیل ارائه شالده معلمان و والدین
از کشورهای مختلف است:
تحقیقات نشالالان میدهد دانشآموزانی که بیرون از مدرسالاله فعالیتهای متنوعی شالالامل خواندن ،مشالالقشالالب یا تمرین
اضافی انجام میدهند ،در مدرسه نتایج بهتری کسب میکنند.
دانشآموزان دوره ابتدایی هر چه زمان بیشتری صر میکنند ،به همان میزان دستاورد کمتری دارند.
بین زمانی که بچهها در دوره راهنمایی برای انجام تکالیف صالالر میکنند و دسالالتاوردهای تحصالالیلی و همچنین تمایل
بچهها به انجام تکالیف و رغبت آنها به مدرسه همبستگی وجود دارد.
ّ
همبسالالتگی میان تکالیف و دسالالتاوردها نباید بهعنوان مدرکی دال بر رابطه علی بین افزایش زمان تکالیف و لزوما کسالالب
دستاورد بیشتر تعبیر شود( .شار  ،۲۰۰۱ ،ی ۷-۶؛ کاستلی ،۲۰۱۳ ،ی ۸-۵؛ کوهن ،۲۰۰۶ ،ی )۲۰-۱۹
مشخص کردن علتها و عوامل پنهان
همانطورکه ذکر شالالد ،ایدهآلهایی که برای امشالالقشالالب پیشبینی شالالده با نتایج پایانی فاصالالله دارد .در اینجا به کمک
نگالاه انتقالادی و بالا مطالالعاله پیالامالدهالای منفی و مربالت امشالالالقشالالالب و چالالشهالایی کاله سالالاله گروه والالدین ،دانشآموزان و
معلمان با آن مواجهاند ،عوامل پنهانی که به تضالالاد و ناهمخوانی بین وضالالعیت مطلوب و موجود دامن میزنند را معرفی
میکنیم:
چالش والدین

1 National foundation for Education research
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طبق یالافتالههالای تحقیقالات ،والالدین عمومالا مالایلنالد باله فرزنالدشالالالان تکلیف داده شالالالود ،هر چنالد تکالالیف موجالب چالالش بین
آنها و فرزندشان میشود.
میزان مشالارکت والدین در تکالیف دانشآموز رابطه معکوس با سالن بچهها دارد .هر چه سالن بچهها کمتر باشالد ،مشالارکت
والدین بیشتر است و برعکس.
میزان درگیر شدن والدین در تکالیف کودکان به مؤلفههای فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی آنها وابسته است.
(شار  ،۲۰۰۱ ،ی )۷-۶
مطالعات نشان میدهد والدین با ایجاد شرایط یادگیری مناسب و تشویق بچهها برای اتمام و انجام تکالیفشان میتوانند
اثرگذار باشالالند( .شالالار  ،۲۰۰۱ ،ی  )۱۰-۶بسالالیاری از والدین نیز خواسالالتار افزایش نقششالالان در تصالالمیمات مدارس
هستند و شواهد فراوانی وجود دارد که آنها میتوانند دستاوردهای شناختی کودکان خود را افزایش دهند .اما در عمل
وقتی والالدین در مورد روش تالدریس و مالدیریالت کالس نظر میدهنالد ،معموال معلمالان باله آن توجاله نمیکننالد؛ زیرا بالهلحالاظ
تخصالصالی ،والدین را در جایگاهی نمیبینند که بتوانند در مورد چنین فرآیندهایی نظر بدهند( .اسالتیو ،۱۹۹۹ ،ی۳۵؛
تی.کنت ،۲۰۱۰ ،ی  )۵۷۵در حالیکه طبق شالالالواهد ،حمایت والدین و بازخورد معلمان در انجام تکالیف ،بر سالالالطوح
انگیزش (به طور مسالتقیم) و نگرش دانشآموز نسالبت به مشالقشالب ،مدیریت وقت و کارآمدی تکالیف درک شالده (به طور
غیرمسالالتقیم) اثر میگذارد .دادهها همچنین حاکی از وجود رابطه تعیینکننده بین مشالالارکت والدین و معلمان اسالالت.
(ویل)۲۰۱۵ ،
 ۹۹درصالالد والدین تأکید کردند که مهمترین کمک آنها به بچهها ،فراهم کردن شالالرایط مربت و پایدار اسالالت و اکرریت
والدین خواستار تحقق تجربههای لذتبخشی شدند که بچهها بتوانند در آینده نیز آنها را بهخاطر داشته باشند.
 ۶۰درصد والدین اعالم کردند که اگر فرزندشان نمره متوسط بگیرد ،احساس ناامیدی میکنند.
 ۲۷درصد والدین اعالم کردند که اجازه میدهند فرزندشان تکالیف مدرسه را نادیده بگیرد( .استیو ،۱۹۹۹ ،ی)۳۷
بر اسالالاس گزارش مؤس السالاله رز و گالو در سالالال  ۲۰۰۷تقریبا  ۹۶درصالالد از والدین از تأکید فعلی روی علوم و ریاضالالیات
حمالایالت میکننالد و نیمی بر این بالاورنالد کاله این تالأکیالد بالایالد بیشالالالتر شالالالود ،بالااینکاله رفتالار اجتمالاعی ،خودتنظیمی،
خودهالدایتگری ،عزتنفس و تعالامالل اجتمالاعی را از طریق هنر و ورزش بهتر میتوان آموخالت( .تی.کنالت ،۲۰۱۰ ،ی
)۶۴
در کنار برخی والدین که اظهار میکنند فرزندشان خودهدایتگر بوده و میداند چه کاری باید انجام دهد ،بسیاری دیگر
انجام تکالیف ،به انواع و اقسالام ظرافتهای پاداش و تنبیه متوسالل میشالوند تا برای فرزندشالان انگیزه ایجاد کنند.
زمان
ع
از هر ده نفر والدین ،شالش نفر ( )٪۵۹اعترا میکنند که فرزندشالان بعضالی اوقات از گوشاله و کنارکارهای مدرساله میزند
خانوادگی مشالالقشالالب را به جنسهای
تا زمانش را صالالر کارهای سالالرگرمکنندهتر بکند .هوارد گاردنر اخیرا مشالالاجرات
ع
داخلی مدنی تشالبیه کرده اسالت :وبرای بسالیاری از والدین و کودکان ،مواجه شالدن با تکالیف ،درسالت به مرابه نشالانهای از

یک مبارزه مساللحانه اسالت :چه سالالحی باید اسالتفاده شالود خرابههای پیروزی یا گنجینههای از دسالت رفته چیسالت و
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سالالؤال نهایی :همه اینها بهخاطر چیسالالت به نظر میرسالالد برای والدینی که بر سالالر نتایجی صالاللنآمیز و سالالازنده در حال
کشمکش و مذاکره هستند ،هیو قاعدهای وجود ندارد( .استیو ،۱۹۹۹ ،ی)۳۴
چالش دانشآموزان
مطالعات نشالان میدهد دانشآموزان تمایلی به انجام تکالیف تکراری که کمکی به یادگیری آنها نمیکند ،ندارند ،بلکه
تکالیف جالب ،چالش برانگیز ،متنوع با زمان بندی مناسب را ترجین میدهند.
میزان رغبت دانشآموزان به تکالیف به زمینه فرهنگی و سن آنها بستگی دارد.
شاگردان در سبک انتخاب و انجام تکالیف دارای ترجیحات فردی متفاوت هستند.
ترجیحات فوق بر اساس شخصیت ،فرهنس و جنسیت متفاوت است( .شار  ،۲۰۰۱ ،ی )۱۰-۸
چالش معلمان
برخی تحقیقات نشالان میدهد علیرغم دادههایی که روی کاغذ از امشالقشالب حمایت میکند ،معلمها بهویژه در مورد
آنها که نمرههای پایینتری دریافت میکنند ،با دو مشکل اساسی روبرو هستند:
تکالیف را چگونه تعیین کنند
چطور بچالهها را برای انجالام و اتمالام تکالالیف ،تشالالالویق کننالد و اینکه چگونه و چه نوعی از تکلیف میتواند دسالالالتاوردهای
تحصیلی این گروه را افزایش بدهد (شار  ،۲۰۰۱ ،ی )۹
جدول شماره  :۲فهرست علل و عوامل پنهان
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
ناهماهنگی والدین با معلمان و عدم سختگیری برای انجام تکالیف
یکنواختی و تکراری بودن تکالیف
نادیدهگرفتن تفاوتهای فردی متأثر از سن ،جنس ،فرهنس و....
تعارد با نیازهای روانشناختی و زیستی کودک مانند میل به آزاد بودن و بازی کردن
حجم باالی تکالیف ،احساس خستگی و اضطراب ناشی از تمام نشدن آن
افزایش  ۴۰درصدی بیماریهای ناشی از استرس در دوره ابتدایی
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تنفر از معلم و مدرسه
عدم پیوند بین تکالیف مدرسه با فناوریهای موجود
فقدان جذابیت و تنوع ،مرال کار باابزار ،رایانه ،عکاسی ،داستاننویسی و...
(الولس ۲۰۱۴ ،و ۲۰۱۴؛ شالالار ۲۰۰۱ ،؛ کریسالالتال۲۰۱۵ ،؛والرس۲۰۱۷ ،؛ هال ،۲۰۱۶،ی ۱۷-۱۵؛کاسالالتلی،
 ،۲۰۱۳ی ۸-۵؛ )۲۰۱۷ ،http://www.ssb.no/en/utdanning/nokkeltall

نقد ایدئولوژی:
یافتههای تحقیقات ،توجیه امشالقشالب به معنای سالنتی که بر تطابق آموختهها با جهان واقع ،انتقال معلومات ،نقش
محوری معلم و ایادگیری تحصالالیلی تأکید دارد را رد میکند ،امشالالقشالالب به این شالالیوه در عمل بازدهی باال ندارد یا
حداقل شالالیوههای مطلوبتری برای یادگیری وجود دارد .از طرفی به نظر میرسالالد تعهد به محوریت سالالهگانه موضالالوع،
معلم و انتقال مطلب در رئالیسم حتی روشهای تجربهگرا و تعاملی نظیر گفتگوی سقراطی و تجربه عینی در این مکتب
را نیز به انزوا کشانده است.
در همین راسالالتا تحقیقات زمینهای گویای شالالکلگیری نوعی نگرش منفی نسالالبت به تحصالالیل و تعلیموتربیت اسالالت و
خال آنچه تصالور میشالد ،مشالقشالب لزوما با دسالتاوردهای تحصالیلی باالتر بهویژه در مقیاس ملی همراه نیسالت .البته
ممکن اسالت انجام تکالیف به دانشآموزی در موضالوعی خای ،کمک کند ،بهخصالوی اگر به معلم خصالوصالی یا والدین
دانشآموخته دسالالترسالالی داشالالته باشالالد ،اما در سالالطن کالن شالالواهدی دال بر بهبود دسالالتاوردهای تحصالالیلی ناشالالی از
مشالالقشالالب وجود ندارد و صالالر وقت بیشالالتر لزوما به موفقیت بیشالالتر و درجات باالتر منجر نمیشالالود .دانشآموزان در
آمریکا در مقایساله با کشالورهای پردسالتاورد جهان ،بیش از  ۱۰۰سالاعت وقت اضالافی صالر میکنند ،اما نه تنها شالکا
بین این کشالورها و آمریکا پر نشده ،بلکه در برخی حوزههای تربیتی علیرغم آن  ۱۰۰ساعت اضافی ،حتی در ردهبندی
جهانی افت داشالالته اسالالت .بنابراین وقتی پای تکلیف مدرسالاله به میان میآید ،کیفیت مهمتر از ّ
کمیت اسالالت .از طرفی
بچهها در هر پایه ،روزانه نباید بیشالتر از ده دقیقه زمان برای انجام تکالیف مدرساله صالر کنند؛ یعنی دانشآموز پایه اول
فقط باید  ۱۰دقیقه تکلیف انجام دهد ،درحالیکه برنامه پیچیده و چندگانه مدرسالاله موجب میشالالود بعضالالی از بچهها تا
چهار برابر زمان توصالالیه شالالده ،وقت بگذارند و این موجب کاهش  ۴۰درصالالدی زمان بازی بچهها نسالالبت به  ۳۰سالالال
گذشالته شالده اسالت .البته برخی هم مشالقشالب را عامل بهبود نمره میدانند ،ولی خسالتگی زیاد مانع جذب اطالعات
بیشتر می شود و در مواردی کاهش انرژی ،افزایش استرس و افت نمرات را نیز به دنبال خواهد داشت.
ادوارد بوک ،در سالالال  ۱۹۰۰در مقالهای مدعی شالالد که انجام تکالیف در خانه با بازی و جنبش طبیعی و آزادانه تداخل
دارد و سالالمت جسالمی و روانی کودک را تهدید میکند .انتشالار این مقاله منجر به شالکلگیری پویشالی ضالد امشالقشالب
شالالد ،تا جایی که در سالالال  ۱۹۰۱در  ۲۵مدرسالاله ،انجام تکالیف برای دانشآموزان زیر  ۱۵سالالال محدود شالالد( .الولس،
 ،۲۰۱۴ی)۱۷
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اما توجه و تأکید بر دسالتاوردهای تحصالیلی که برخی نیز آن را ناشالی از تساللط اخالق سالرمایهداری و تربیت نیروی کار
میدانند( .هال ،۲۰۱۶،ی )۶موجب بقای تکلیف شب و در برخی موارد حتی افزایش آن شد.
برای درک بهتر این چالش برخی از مهمترین و پرتکرارترین دالیل موافق و مخالف را مرور میکنیم:
دالیل مخالفان مشقشب
مخالفان معموال یا دانشآموز ،والدین و معلمهایی هسالتند که از نزدیک با امشالقشالب  ،پیامدهای منفی و بازدهی پایین
آن مواجه شدهاند و یا نظریهپردازها و محققانی که امشقشب را از زوایای نظری مورد توجه قرار دادهاند:
جدول شماره  :۴فهرست اجمالی دالیل مخالفان مشقشب
سیطره معیارهای سرمایهداری و تربیت نیروی کار
نبود وقت کافی برای یادگیری
کمبود زمان برای تقویت سایر مهارتهای شخصی
نبود زمان کافی برای انجام تکالیف هر درس و موضوع بهطور جداگانه
تحمیل فشار و افزایش استرس ،اضطراب و ترس از به موقع تمام نکردن تکالیف
عامل ایجاد چالش منفی بین والدین و بچهها
کاهش میل به تحصیل و مدرسه
ایجاد تنفر نسبت به موضوع درسی خای به دلیل تکالیف زیاد
نبود هماهنگی بین حجم تکالیف با توان دانشآموز
احساس ناامیدی ،خنری شدن انگیزه و تالش دانشآموز
صر زمان و انرژی فراوان بدون ارزش افزوده
صرفا انجام دادن تکالیف بدون تحقق یادگیری
انجام تکالیف بدون دریافت بازخورد
کاهش اوقات بازی و درنتیجه کاهش دستاوردهای تحصیلی
تحتالشعاع قرار دادن رشد اجتماعی و حرکتی کودک و درنتیجه کاهش رشد شخصیت و سالمت بهطور کلی
کاهش اوقات بازی
تقویت سبک زندگی نشسته و تهدید سالمت حرکتی کودک
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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
نبود شواهد جدی در تایید رابطه مربت مشقشب و پیشرفت تحصیلی بهویژه در دوران ابتدایی
نادیدهگرفتن و گاهی ممنوعیت تالشهای خالقانه دانشآموز بهدلیل تعهد به چارچوب انجام تکالیف تعیین شده
یکسان بودن سطن دشواری تکالیف علیرغم تنوع و گوناگونی دانشآموز
به تعویق افتادن فرایند یادگیری بهدلیل فهم اشتباه تکلیف
صر زمانی طوالنی  ۶تا  ۸ساعت در روز بدون توجه به سایر نیازهای کودک
تشویق شدن به تقلب و رونویسی پاسبها از منابع اینترنتی ،کتابهای حل مسالله یا توسط والدین
حجم غیراستاندارد تکالیف
تکلیف را مالک و نمره توانایی و یادگیری دانشآموز فرد کردن بدون درنظرگرفتن تفاوتهای فردی
عدم توانایی تمرکز کودکان به خصوی در دوره ابتدایی برای تمرکز طوالنی و تکالیف وقتگیر
(کالالالالالاسالالالالالال التالالالالاللالالالالالی،

،۲۰۱۳

کالالالالالریسالالالالالال التالالالالالال،

۲۰۱۵؛ی

۴-۷؛

کالالالالالوپالالالالالر،۲۰۰۳،ی۳؛

کالالوزامالالاhttp://www.advantagesndisadvantages.com،۲۰۰۲،؛ سالالالالانالالدبالالر psc.isr.umich.edu ،۲۰۰۰،؛
فصلنامه کنگره آی.ان.سی ،۲۰۰۲ ،ی ۸؛ والری)۲۰۱۷ ،
دالیل موافقان مشقشب
به نظر اپستاین 1معلمان غالبا اهدا زیر را در مشقشب دنبال میکنند:
تمرین؛ افزایش سرعت ،تسلط و پایایی مهارتها
آمادگی؛ اطمینان از آمادگی برای پایه بعدی
مشارکت؛ افزایش تعهد و درگیری دانشآموزان با تکالیف و لذت یادگیری
رشالالالد فردی؛ افزایش حس مسالالالالولیتپذیری ،اعتمادبهنفس ،درک و بسالالالط اسالالالتعدادهای دانشآموز و غنیسالالالازی
فعالیتها
ارتباط کودک -والد؛ ایجاد رابطه بین والدین و بچهها ،اثبات کاربری وظایف مدرسه در تجربههای زندگی واقعی

1 Epstein
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ارتباط والدین -معلمان؛ آگاهسالالازی و درگیرکردن والدین با فعالیتهای کودکان و آگاهی از جریان پیشالالرفت کودک و
آنچه در مدرسه تدریس میشود.
تعالامالل متقالابالل همتالایالان؛ تشالالالویق دانشآموزان باله کالار مشالالالارکتی روی تکالالیف و برانگیختن آنهالا برای یالادگرفتن از
یکدیگر
آگاهی از سیاستگذاری مدرسه و روال تعیین مقادیرتکالیف
ارتباط عمومی؛ نشان دادن اهمیت و جدیت مدرسه به عموم و ایجاد رابطه بین جامعه و دانشآموزان
تنبیه؛ اصالح مسایل در محتوا یا بارآوری (اپستین ،۱۹۸۸ ،ی )۱۲-۹
از نظر گانیاله 1و همکالاران نیز ،مشالالالق بهعنوان یکی از اجزای پایدار آموزش ،فرصالالالت یادگیری مهمی برای یادگیرنده
چگونگی تعیین تکلیف یا امشالالقشالالب بهطور خای تحت عنوان
ایجاد میکند ،در نظریه اطراحیآموزشالالی گانیه
ع
ارخدادی آموزشی توضین داده شده و اینطور نیست که کاری بیهوده و بی بازده باشد:

جدول شماره  :۵رخدادهای آموزشی گانیه ارتباط آن با فرایندهای یادگیری

رخدادهای آموزشی
کسب توجه
آگاه ساختن فراگیرنده از هد
تحریک به بازخوانی دانستههای پیشنیاز و افزودن بر توان یاد داری و انتقال
عرضه مواد آموزشی محرک
مهیا کردن راهنمای یادگیری
واداشتن به عمل
مهیا کردن بازخوردی از درستی عملکرد
سنجش عملکرد
مطابق با جدول شالماره  ،۵تکلیف حداقل شالش رخداد اسالاسالی در فهرسالت گانیه را پشالتیبانی میکند ،گرچه معلم
تصمیم میگیرد که چه تعداد از رخدادها را پیگیری کند( .احدیان ،۱۳۸۰ ،ی )۱۳۰

1 Ganie
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جدول شماره  :۶فهرست اجمالی دالیل موافقان مشقشب
مرتبط کردن والدین با زندگی کودک
ساخت شبکه ارتباطی بین والدین و مدرسه
کمک به ایجاد و افزایش فرصتهایی برای ارتباط و درک بیشتر بین والدین و معلمان
آگاه سازی والدین از سیاستها و برنامههای معلم ،مدرسه و آنچه فرزندشان یاد میگیرد
تأمین زمان بیشتر برای تکمیل فرایند یادگیری
فعالیت فوق برنامه به حساب آمدن
بازبینی ،اصالح مفاهیم و یادگیری بهتر آموختهها
بسط فهم بهتر از موضوع و کاربست آن
بهخاطر سپاری بهتر مطلب وآمادگی برای کالس روز بعد و امتحانات
تقویت ابتکار عمل ،خودگردانی و کاوش بیشتر و کاملتر درباره موضوع ،فراتر از زمان محدود کالس
بازآوری وگفت و شنود مطالب کالس
متمرکز ماندن و پرهیز از اتال وقت با بازیهای رایانهای ،گوشی همراه و تماشای تلویزیون
معطو شدن به انجام کاری واحد ،مانند گزارش کتابها یا پروژههای علمی
نظمپذیری و تمرین مهارت مدیریت زمان در سن پایین
تضمین کاربست مهارت مدیریت زمان در آینده و اثربخشی مستمر و مربت آن زندگی شخصی و حرفهای
کمک به شکلگیری و توسعه عادتهای مطالعه و نگرش مربت در پایههای نخست
حمایت از پیشرفت تحصیلی بیشتر با افزایش تدریجی مقادیر کمی تکلیف شب
تشویق به شکلگیری یک خودپنداره مسالولیت پذیر
افزایش اعتماد به نفس دانشآموز
انجام تکالیف بیشتر یعنی کسب نمره بهتر (در پایههای تحصیلی و آزمونها از پایه هفتم به بعد)
یادگیری چگونگی استفاده از منابع (کتابخانه و اینترنت)
بسط یادگیری به موقعیتهای جدید با به کار گیری مهارتهایی که اخیرا آموخته شده
یکپارچهسازی یادگیری با بهکارگیری مهارتهای مختلف
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(کوپر ۲۰۰۶ ،و ۲۰۰۳؛ پائول۲۰۰۵ ،؛کریستال۲۰۱۵ ،؛ اپستین ،۱۹۸۸ ،ی )۱۲-۹

رهایی بخشی و اقدام در رفع تناقض
رهاییبخشالی به معنای آزادکردن سالوژه – در بحث ما کسانی که در جامعه تربیت میشوند -از شرایطی است که عقالنیت
آنان و شالرایط اجتماعی مربوط به آن را محدود میکند و گویای دو نکته اسالت؛ نخسالت عدم پذیرش شالکا عمل و نظر و
دوم رهاسالازی از وقوع گونهای سالتم که نشالانهاش وجود تضالاد و تعارد اسالت( .باقری،۱۳۹۴ ،ی ۲۵۲و  )۲۵۱وضالعیتی
که در امشقشب نیز با آن مواجهایم.
در بخش نخسالت بررسالی و مقایساله دو رویکرد واقعیتگرا و سالازندهگرایی بیانگر مواضالع متفاوت و تقریبا متقابل درباره
امشالالقشالالب اسالالت؛ رویکرد سالالنتی نگاهی ایسالالتا ،قاببندی شالالده و فرمایشالالی نسالالبت به یادگیری داشالالته و بر انتقال
معلومات تأکید دارد ،ضالالمن اینکه روشهای پیشالالنهادی این مکتب که میتواند تعدیل کننده ایسالالتایی باشالالد ،در عمل
کنار گذاشالته شالده اسالت .از طرفی اخذ مبانی فلسالفی واقعیتگرا در مقابل سالازندهگرایی که بر فرایندمحوری ،انعطا ،
التوری وظیفهای به نام
توجه به تفاوتهای فردی و نقشآفرینی مسالالتقیم یادگیرنده تأکید دارد با
ع
تحمیل یک جانبه و دسال ع

امشقشب همخوانی ندارد.

در بخش دوم بررسالالالیهالا نشالالالان داده مربیالان مالدارس تالا اوایالل دهاله  ۸۰از روی متن تالدریس میکردنالد و دانشآموزان هم
کالامال منفعالل بودنالد ،بالهطوریکاله حتی در کالسهالای فعالالیالتمحور نیز بالدون فهم و توجاله عمیق صالالالرفالا تکالالیف را وانجالامو
تولید معنا توسالط دانشآموز اسالت؛ یعنی به جای
عمیق موضالوع ،مسالتلزم
میدادند .در حالیکه در سالازندهگرایی ،فهم
ع
ع
گوش دادن به روابط شالالالکلهای مختلف دانش ،خودش این روابط را کشالالالف کند و اطالعات جدید به دسالالالت آمده را با
مشالارکت معلم به دانسالتههای قبلی پیوند بزند( .تی.کنت ،۱۳۹۲ ،ی )۵۴۷از طرفی مهارتهایی که امروزه دانشآموز
نیالاز دارد و مالدرسالالاله میتوانالد برای آن برنالامالهریزی کنالد ،عبالارتنالد از :مهالارتهالای زبالانی ،تکنولوژی ،همکالاری ،تفکر نقالاد،
ارتقای تفکر چندفرهنگی و فهم زبان دوم و سالوم( .تی.کنت ،۱۳۹۲ ،ی )۱۷۶بنابراین تکالیف باید به شالیوهای طراحی
درونی نظری و از
شالالالود که اهدا فوق را محقق کند ،ولی در عمل اینطور نیسالالالت .درواقع از یک طر با تعاردهای
ع

بیرونی عملی روبروییم و بالااینحالال باله نالام دسال التالاورد تحصالالالیلی و غیرتحصالالالیلی تکالالیف بر
سالالالوی دیگر بالا تعالاردهالای
ع

دانشآموز تحمیل میشالالود و همزمان آسالالیبهای شالالناختی ،روانشالالناختی ،جسالالمی و بهطورکلی ناکارآمدیهای آن در
عمل نادیده گرفته میشود.
بنالابراین با توجه به روش انتقالادی و لزوم توجه به مبالانی فلسالالالفی و ملزومات آن در انظر و تعهالد به حرکت از آشالالالفتگی و
الاه تالاییالد و مخالالفالت حالداکرری بالا امشالالالقشالالالب  ،دیالدگالاه سالالالومی
تعالارد باله سالالالوی یکپالارچگی در اعمالل  ،بین دو دیالدگ ع
پیشالالنهاد میشالالود که در آن امشالالقشالالب به خودی خود اارزش یا اضالالدارزش نیسالالت ،بلکه مرلث موضالالوع ،معلم و
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دانشآموز درون ظر سالیال توان ،نیاز ،تمایالت فردی و نیز ملزومات زمان و مکان یادگیری قرار میگیرد .به این ترتیب
میتوان دسالتاوردهای ومشالقشالبو را به شالیوهای متفاوت دنبال کرد که نه تنها دانش (میراح گذشالته و حقایق ثابت) را
الاخت دانش (حال و آینده) و تجربه شالالخصالالی را هم در خود داشالالته باشالالد و درنتیجه به کشالالمکش
منتقل کند ،بلکه سال ع
دیرپای والدین و معلم با دانشآموزان بر سالر انجام تکالیف و نیز آسالیبهای شالناختی ،روانشالناختی و جسالمی آن پایان
داد یا به حداقل رسانید.
(شالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالکالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل

معلم
زمان ،مکان ،فرد (توان ،نیاز ،تمایل)

)۱-۱

موضوع

شاگرد

مشقشب (فرایندمحور ودرونزا )

نتیجهگیری:
ت ییر یا تعدیل مبانی فلسالالفی مسالالتقیما نظامهای تربیتی تابع و ملزوماتشالالان را متأثر میکند ،درحالیکه عدم توجه به
این موضالالالوع منجر باله تعالاردهالای درونی بین جنبالههالای نظری و عملی مکالاتالب تربیتی خواهالد شالالالد .مقالایسالالاله رویکرد
تربیتی واقعیتگرا بهعنوان نماینده مکاتب فلسالفی سالنتی و پرنفوذترین مکتب تربیتی با رویکرد سالازندهگرایی نیز گویای
این امر بود .اما به نظر میرسالد با اتخاذ دیدگاهی میانه بتوان ضالمن تعهد به تأکید رئالیسالم بر میراح فرهنگی و حقایق
متعالی ،به روشهای پیشالالنهادی آن برای یادگیری پویا نیز توجه کرد و با نظر به مبانی فلسالالفی رویکرد سالالازندهگرایی از
برونداد و محصالالالول بیرونی به سالالالمت درونداد و توجه به فرایند یادگیری ت ییر موضالالالع داده و دچار تعارد نیز نشالالالد.
بررسالی فعالیتهای مخالفان امشالقشالب در طول بیش از یک دهه بهصالورت پراکنده و اخیرا سالازماندهی شالده نشالان
میدهد که تالش آنها در پویشهایی مانند امشالقشالب را متوقفکنید  1مخالفت با توسالعه مهارتهای خودتنظیمی و
بهبود دسالتاوردهای تحصالیلی دانشآموزان نیسالت ،بلکه اختال نظر در چگونگی نگرش آنها به مرلث موضالوع ،معلم و
شالاگرد اسالت .این سالهگانه در رئالیسالم ایسالتا اسالت و در سالازندهگرایی با توجه به سالاخت حقیقت ،سالیال لحاظ میشالود.
بنابراین نظر به ملزومات این دو مکتب و نتایج تحقیقات انجام شالده درباره امشالقشالب دیدگاه سالومی پیشالنهاد میشالود
که در آن تکلیف به خودی خود ارزش یا ضالد ارزش نیسالت و مرلث موضالوع ،معلم و دانشآموز درون ظر سالیال توان،

1 Stop Homework
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نیالاز ،تمالایالت فردی و نیز ملزومالات زمالان و مکالان یالادگیری قرار میگیرد کاله ناله تنهالا میتوانالد دانش (میراح گالذشال التاله و
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.
منابع:
آقازاده .محرم ( )۱۳۹۵روشهای نوین تدریس ،تهران ،آییژ ،چا .۱۰
احدیان ،محمد و آقازاده ،محرم ( )۱۳۸۰راهنمای روشهای نوین تدریس ،تهران ،آییژ ،چا .۳
اوزمن .هوارد ،گروه مترجمان )۱۳۹۶(،مبانی فلسالفی تعلیموتربیت ،قم ،نشالر مؤسالساله آموزشالی پژوهشالی امام خمینی،
چا .۳
باقری .خسالرو ،سالجادیه .نرگس ،توساللی .طیبه )۱۳۹۴( ،رویکردها و روشهای پژوهش در فلس ٔ
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ٔ
فلسفه تعلیموتربیت ،تهران ،آییژ ،چا .۲
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آسیب شناسی انتقادی تأمین مالی در نظام آموزشی
احمد کیخا
چکیده:
هالد از مقالالاله پیش رو ،آسال الیالب شال النالاسالالالی انتقالادی تالأمین مالالی در نظالام آموزشالالالی میبالاشالالالد .لالذا این مقالالاله بالا رویکرد
توصیفی_تحلیلی در پنج بخش تدوین شده است .در فاز اول ،به چیستی آموزش از منظر سرمایهگذاری بخش دولتی و
خصالوصالی پرداخته شالده اسالت و پس از تشالرین کاالی عمومی (با محوریت و سالرمایهگذاری دولت) و کاالی خصالوصالی (با
محوریت بازار و بخش خصالوصالی) و گفتمانهای حاکم بر آنها (مالحظات نالولیبرال در خصالوصالی سالازی) نقد و تحلیل
صالالورت گرفت و پس از آن جایگاه آموزش بسالالان کاال در نوعشالالناسالالی کاالهای اقتصالالاد بازنمایی شالالد که از آن بهعنوان
کاالی شالبه عمومی (با مشالارکت بخش دولتی و خصالوصالی) یاد میشالود .در فاز دوم ،سالازوکارهای تأمین مالیه نظامهای
آموزشالالالی ارائاله شالالالده اسالالالت ،از این رو ،نخسالالالت انواع نگرش تالأمین مالالی؛ یکی نگرش نهالاده ای و دیگری نگرش
سالالیاسالالتگذاری تشالالرین شالالد و سالالپس با توجه به گوناگونی سالالاختارهای تأمین مالی در آموزش عالی مهمترین آنها را
میتوان :منابع دولتی ،شالهریه ،حواله یا بنهای آموزشالی ،مشالارکتهای مردمی انگاشالت .در فاز سالوم ،موردکاویهای از
تأمین مالی در نظام های آموزشالی دنیا در هفت کشالور جهان (آمریکا ،انگلسالتان ،سالنگاپور ،سالوئد ،روسالیه و ترکیه) آورده
شالد .در فاز چهارم ،نقد و تحلیل وضالعیت موجود نظام آموزش عمومی و عالی ایران از حیث مالیه شالرح داده شالده اسالت
که برشالماری آن شالامل :اختصالای یافتن درصالد کمی از تولید ناخالص ملی به آموزش و پژوهش [کسالری دائمی بودجه و
وجود پیوسالالالته بحرانهای مالی در ارگانها مختلف آموزشوپرورش] ،وابسالالالتگی بیش از حد بودجه به دولت و اقتصالالالاد
نفتی ،سالالیطره سالالیاسالالت زدگی و وجود جناح بندی سالالیاسالالی بر نظام آموزشالالی کشالالور ،متمرکز بودن نظام حکمرانی در
تصالمیم سالازی و تصالمیمگیریها و حاکم بودن فرایند ساللساللهمراتبی و دیوانسالاالرانه بر نظام آموزشالی ،نبود همکنشالی و
هماهنگی بین دسالالالتگاههای مختلف در قبال نظام آموزشالالالی ،کمتوجهی به دانش و پژوهشهای انجام شالالالده در قلمرو
اقتصالاد آموزش و کمبود متخصالص در این حوزه ،نبود سالازوکاری برای تنوع بخشالی در بودجه نظام آموزشالی و ناتوانی در
جذب اعتبار الزم از منابع خارجی ،گسالسالالت پیوسالالته میان آموزشوپرورش ،آموزش عالی و صالالنعت ،نبود بسالالتری برای
مشالالالارکت و مدیریت ذینفعان مختلف ،وجود تناقض و پارودکس در اسالالالناد باالدسالالالتی نگاشالالالته شالالالده برای نظامهای
آموزشالی ،وجود دورریزهای مالی فراوان در نظام آموزشالی که ناشالی از بیبرنامگی سالت ،عدم شالناخت و باور مسالالوالن به
اهمیالت و کنشالالالگری کالارویژههالای نظالام آموزشالالالی در جالامعاله ،تعالدد مراکز تصالالالمیم گیر در نظالام آموزشالالالی و وجود برخی
دخالتهای فراوزارتخانهای ،کژکاردی و سالنتی بودن روش بودجه ریزی در نظام آموزشالی ،نبود شالفافیت در صالورتهای
مالی توام با عدم نظارت دولتی که به عدم پاسالخگویی در قبال بودجه مصالر شالده میانجامد ،نبود برنامههای مشالخص
و تدوین برنامه های عملیاتی میان مدت برای دسالتیابی به آن ،کهنگی و سالاختار سالنتی حاکم بر نظام آموزشالی میشالود و
در آخرین فاز ،سالیاسالتهای پیشالنهادی برونرفت بیان شالد که عبارتاند از :تصالویب الیحههای نظیر دریافت مالیات از
نهالادهالای معالا از مالالیالات و اختصالالالالای دادن آن باله بخش آموزشوپرورش و آموزش عالالی ،ت ییر پالارادایم فکری
سالیاسالتگذاری در آموزشوپرورش و آموزش عالی ،تبدیل شالدن آموزش و پژوهش به دغدغه دولت و نه در حاشالیه ماندن
آنها و اختصالای دادن بودجه بیشالتر به آموزش عالی چراکه تأمین مالیه نظامهای آموزشالی بهعنوان وظیفه دولتها در
تمام جوامع تلقی میشالود ،اختصالای دادن سالهم بیشالتری از تولید ناخالص داخلی به بخش آموزشوپرورش و آموزش
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عالی ،نهادسالازی و ترویج فرهنس وقف به نهادیهای آموزشالی ،حرکت به سالمت حکمرانی هیالت امنای در دانشالگاهها و
مدارس با مشالارکت واقعی ذینفعان ،اتخاذ سالیاسالتها و برنامهریزیها و سالرمایهگذاریهای بلندمدت در بخش آموزش،
ایجاد پیوند بین نظام علمی کشالور و نظام اقتصالادی جهت اسالتفاده از خروجیهای نظام آموزشالی در بخش اقتصالادی،
کاوش در باب چرایی بدکارکردی نظام آموزشالی و انجام اصالالحات مسالتمر ،شالفا سالازی صالورتهای مالی پرداخت توام
با نظارت مسالتمر از چگونگی مصالر بودجه تخصالیص یافته ،حمایت از اسالتقالل نهادهای آموزشالی و تفویض اختیار به
سالالطوح پایینتر ،سالالرمایه سالالازی و مشالالارکت دادن بخش خصالالوصالالی در تأمین مالیه نظام آموزشالالی ،تنو ع بخشالالی به
شالیوههای درآمدی نظام آموزشالی ،دگرگونی در سالبک و شالیوههای مدیریتی و عبور از مدیریت ساللیقهای و سالیاسالی به
گزینش برمبنای شالایسالتگی ،سالاماندهی ،بازنگری و بهسالازی نظام آموزشالی کشالور ،نگاشالتن نقشاله راه جامع دقیق و
تالدوین برنالامالههالای عملیالاتی برای دسالالالتیالابی باله آن بالا مشالالالارکالت ذینفعالان گونالاگون [باله صالالالورت پالایین باله بالاال] ،ایجالاد
سالازوکارهای اثربخش برای ارتباط مسالتمر نظام آموزشالی با صالنعت ،ت ییر فرهنس و ترویج فرهنس کارآفرینی در جامعه،
مهنالدسالالالی مجالدد و طراحی نیالازهالای مالالی و اعتبالاری در پیشبینی و تالأمین مالالی بالا الگوگیری از تجالارب موفق دیگر
کشالورها ،اسالتانداردسالازی هنرسالتانهای فنیوحرفهای و کاردانش و عاعمال اولویت در تأمین منابع انسالانی ،تجهیزات و
امکالانات مورد نیاز آنها میباشالالالد .بر اسالالالاس یافتههای پژوهش ،پرپیداسالالالت که تأمین مالی نظامهای آموزشالالالی ایران
(عمومی و عالی) با مشکالت و کمبودهای قابلتوجهی مواجه میباشد که با توجه به نقش نظامهای آموزشی در رهبری
جامعه به سمت توسعه همه جانبه نیازمند توجه جدیتر در سیاستگذاریها و برنامهریزیها میباشد.
کلمات کلیدی :تأمین مالی ،آسیب شناسی ،آموزشوپرورش ،آموزش عالی.
مقدمه
نظامهای آموزشالالالی یکی از مهمترین عوامل خلق نوآوری و رشالالالد اقتصالالالادی جوامع محسالالالوب میشالالالوند (دوئرنبرگر و
وارنینس .)۲۰۱۸ ،1با این وجود ،نظامهای آموزشالالی در سالالراسالالر جهان در کشالالورهای درحال توسالالعه و توسالالعه یافته
سالاختاری متفاوتی از نظر سالهم تخصالیص دهنده از تولید ناخالص داخلی به آموزش ،ترکیب هزینههای آموزش عمومی
و عالی ،سالالالالهای تحصال الیالل اجبالاری و گوناگونی رشال التالههای تحصالالالیلی دارند در واقع وجه تمالایز آنها مالیاله نظالامهای
آموزشی میباشد (تقابل دیدگاه دولتی و خصوصی میباشد) (دیجیاکینو 2و همکاران .)۲۰۱۹ ،چراکه همواره به لحاظ
دیرینهشالناسالی پرسالشهای مطرح بوده اسالت که آیا آموزش کاالی عمومی اسالت یا خصالوصالی تأمین مالی آموزش بر
عهده بخش خصالوصالی اسالت یا دولتی  .پرسالشهای فوق منجر به شالکلگیری دیدگاهها و آراا متضالادی در نظام آموزشالی
شالالالده اسالالالت کاله هر کالدام طرفالداران و منتقالدان خالای خود را دارنالد .از این رو ابتالدا چیسالالالتی آموزش از منظر عمومی و
خصوصی مورد کاوش قرار میگیرد و سپس جایگاه نظامهای آموزش در این باره تحلیل میگردد.
در یک سر طیف ،کاالی عمومی ،کاالی ست که دولت برای استفاده عموم مردم تولید و این کاال به شکل جمعی مصر
میشالود و در اختیار اقشالار مختلف قرار میگیرد مرل امنیت ملی نکته دیگر اینکه بازار در تولید این کاالها ناتوان اسالت
چراکاله نمی توان عالده ای را از مصالالالر آن مسالالالترنی کرد .بنالابراین کالاالی عمومی دارای دو صال الفالت اسالالالالت؛ الف)
1 Duerrenberger & Warning
2 Di Gioacchino
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اسالترناناپذیری :یعنی دسالترسالی یک نفر به آن دسالترسالی دیگران را محدود نمیکند؛ ب) رقابت ناپذیری به این معنا که
دسالترسالی یک گروه به آن از رفاه و مطلوبیت دسالترسالی گروه دیگر به آن کاال کم نمیکند .همان طور که بیان شالد ،بخش
خصالوصالی تمایلی برای سالرمایهگذاری در این نوع کاالها ندارد چراکه مصالر کنندگان آن بی شالمار میباشالند و هزینه
نهایی تولید آن نزدیک به صفر میباشد .در نقد این رویکرد ،منتقدان بر این باورند بخش خصوصی از نظر هستارشناسی
و ذاتی از بخش دولتی با پیش فرد ظرفیت انتخاب آزاد برای افراد (در انتخاب مدرساله ،دانشالگاه) کارآمدتر اسالت چراکه
رویکرد دولتی در تضالاد با منافع شالخصالی میباشالد (ایونز و داویس۲۰۱۵ ،1؛ بال .)۲۰۱۲ ،2به طور کلی ،بر پایه نظریه
نالولیبرال سالرمایهگذاری بخش خصالوصالی مؤثرتر تلقی میشالود به دلیل اینکه در این دیدگاه در زمینه آموزش و بهداشالت
پالایبنالد باله یالک اسال التالدالل اخالقی میبالاشال النالد و بر این بالاورنالد کاله بالایالد گزینالههالای متعالددی را افراد برای انتخالاب در اختیالار
داشالته باشالند به همین دلیل دولت باید در بخشهای مختلف اقتصالادی و اجتماعی به انحصالار طلبی خود پایان دهد و
آنها را به بخش خصالوصالی واگذار کند (مورگان و وایت .)۲۰۱۴ ،3طرفداران افراطی خصالوصالی سالازی معتقدند که هر
چه بیشالالتر نظام های آموزشالالی نسالالبت به نیازهای فراگیران و کارفرمایان پاسالالخگو باشالالند عالوه بر ایجاد بهرهوری قادر
میباشند اهدا نظام آموزشی را نیز بهبود بخشند (جانستون.)۲۰۰۴ ،4
سالوی دگر آن ،کاالی خصالوصالی ،کاالی که اسالترناپذیر و رقابتی باشالد بدین معنا که دسالترسالی یک فرد به آن ،اسالتفاده و
دسالترسالی دیگران را به همان کاال محدود کند برای نمونه وقتی فردی موبایل خریداری میکند فقط خود فرد از خدمات
آن موبالایالل بهرهمنالد می گردد بنالابراین فرد دیگری از دسالالالترسالالالی باله خالدمالات همالان موبالایالل محروم میشالالالود .در نقالد این
رویکرد ،متعقدند خصالالوصالالی سالالازی آموزش میتواند کیفیت آموزش را تضالالعیف کند و مانع دسالالترسالالی دانشآموزان با
خالانوادههالای کم در آمالد و یالا بالا درآمالد متوسالالالط شالالالود و در نتیجاله در بلنالدمالدت عواقالب زیالان بالاری در پی دارد (اهرنبر ،5
 .)۲۰۰۶گروهی دیگر در نقالد پالارادایم نالولیبرالسالالالیم معتقالدنالد در این رویکرد آموزش فقط باله خالاطر پول ارزشالالالمنالد تلقی
میشالالود بنابراین افرادی که توان مالی پرداخت هزینههای آن را ندارند از اسالالتفاده آن محروم خواهند شالالد این رویکرد
خسالالارتهای زیادی به پیشالالرفت علم وارد میکند و یکی از پیامدهای آن کاهش رفاه عمومی مردم و دامن زدن افزایش
نالابرابری خواهالد بود( 6کویکی .)۲۰۱۵ ،7ولز و همکالاران )۱۹۹۱( 8نیز بر این بالاورنالد کاله نالولیبرالیسالالالم از ایالدئولوژی
برتری تخصالالالیص منابع بازار ،به جای دولت ،حمایت میکند .از این رو ،بازتاب کوچک شالالالدن دولت به معنای سالالالرمایه
1 Evans & Davies
2 Ball
3 Morgan & White
4 Johnstone
5 Ehrenberg
 6همسالو با نظریه بازتولید اجتماعی ،آنها نابرابری آموزشالی را بخشالی از تار و پود جامعه سالرمایهداری دانسالته و معتقدند که سالاختار ساللساللهمراتبی ارزشها،
هنجالارهالا و مهالارتهالایی کاله در عرصالالاله کالار وجود دارد ،همالان سالالاللسال اللالهمراتالب و روابط موجود در کالس اسالالالت .باله عبالارت دیگر ،مالدرسالالاله نهالادی اسالالالت کاله
نابرابری های موجود بین طبقات اجتماعی را باز تولید کرده و مشروعیت میبخشد.
7 Kocaqi
8 Wells et al
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کمتر برای رفاه اجتماعی و آموزشوپرورش اسالت که پیامدهای عمیقی بر جامعه دارد .در واقع لیبرالیسالم اقتصالادی که
توسالط سالازمانهای مختلف منطقه ای همانند اتحادیه همکاری اقتصالادی آسالیا و اقیانوسالیه 1و سالازمانهای جهانی 2و
مابقی سالازمانها تقویت شالده اسالت آنچنان در حال جارو کردن جهان میباشالد که دسالته آخر اثر میلیونها اسالکلت را از
خود برجای میگذارند (چنس .)۱۹۹۹ ،3عالوه بر این ،موج نالولیبرالسالالیم در کشالالورهای درحال توسالالعه منازعات را در
بین فرقهها و گروههای قومی افزایش میدهد ،فقر و بیماری به علت رقابت نابرابر در این کشالالورها بیشالالتر میشالالود و به
علت پایین بودن تخصص و سطن سواد ،یک گروه نخبه بر قشر توده مسلط میشود و حکمرانی آمرانه ای شکل میگیرد
که در تضالالاد با روح مردم سالالاالری و دموکراسالالی اسالالت .با توجه به آنچه شالالرح آن رفت ،آموزش یک کاالی شالالبه عمومی
(ارجحیت دار) میباشالد( .کاالی عمومی کاالی خصالوصالی) خصالوصالی بدین جهت که آموزش عالی منافع شالخصالی
بسالیاری برای فرد و خانوادهاش نظیر :درآمد باالتر ،بهرهوری باالتر ،افزایش توان یادگیری ،ارتقاا سالطن بهداشالت فردی
و غیره را در پی دارد باله دلیالل این منالافع والالدین حالاضالالالرنالد تمالام هزینالههالای آموزش فرزنالدان خود را پرداخالت کننالد (تمالامالا
خصالالالوصالالالی نیسالالالت) اما آموزش بدین جهت کاالی عمومی تلقی میشالالالود که آثار اجتماعی قابلتوجهی (آثار خارجی
مربت) را برای دولتها (توسعه ملی و منطقه ای ،پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و اقتصادی ،توسعه سیاسی و پرورش
شالالهروندان خردمند ،رشالالد فرهنگی ،تربیت نیروی انسالالانی متخصالالص در جهت تولید و غیره) را در بر دارد .4لذا هرچه
منافع اجتماعی آموزش بیشتر باشد تمایل دولت برای سرمایهگذاری بیشتر میشود .بنابراین با تأمین مالی خصوصی و
دولتی در این رویکرد ،فراگیران عالوه بر دریافت منافع شالالخصالالی مد نظرشالالان ،منافع اجتماعی را نیز برای جامعه خلق
میکنند چراکه افراد تحصالیل کرده میتوانند ظرفیتهای تولید یک کشالور را در ابعاد مختلف ارتقاا بخشالند (ماسالتینا و
کریتان.)۲۰۱۱ ،5
نگاره ( )۱بازنمایی جایگاه آموزش در نوعشناسی کاالها
شبه
عمومی

خصوصی

سازوکارهای تأمین مالیه نظامهای آموزشی

عمومی
آموزش

دو نگرش اصالالاللی نسال البالت باله منالابع مالالی در نظالامهالای آموزشالالالی وجود دارد؛ یکی نگرش نهالاده ای و دیگری نگرش
سالیاسالتگذاری .در نگرش نهاده ای منابع مالی بهعنوان اصاللی ترین عامل و نهاده در نظر گرفته میشالود و به کمک آن
سالایر عوامل آموزشالی مانند به خدمت گرفتن نیروی انسالانی ،توسالعه فضالای آموزشالی ،تأمین و تدارک تجهیزات آموزشالی
مانند به خدمت گرفتن نیروی انسالانی ،توسالعه فضالای آموزشالی ،تأمین و تدارک تجهیزات آموزشالی و تهیه منابع درسالی
1 APEC
2 GATT
3 Chenge
 4منافع آموزشی به دو دسته اجتماعی و خصوصی (شخصی) دستهبندی میشود.
5 Moşteanu & CREŢAN
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فراهم میشالود لذا در چنین نگرشالی عامالن نظامهای آموزشالی به چگونگی تأمین مالی حسالاسالیت و توجهی ندارند و نیز
تأمینکنندگان منابع مالی ،نقش و رسالتی در ارتباط با نحوه مصر و هزینه کردن منابع عهدهدار نیستند اما در نگرش
سالالالیاسالالالتگذاری ،منابع مالی بهعنوان مهمترین نهاده در نظر گرفته میشالالالود با این حال قابلیت سالالالیاسالالالتگذاری و
مدیریتی یا راهبری برای آن قائل است با در نظر گرفتن این قابلیت امور مختلف آموزش و تربیت نیروی انسانی از طریق
چگونگی تأمین و تخصیص منابع مالی مدیریت و راهبری میشود (نادری .)۱۳۹۴ ،برای تأمین مالیه نظامهای آموزشی
از منالابع مختلفی اسالالالتفالاده میشالالالود کاله باله طور کلی در دو دسال التالهبنالدی جالای میگیرنالد؛  )۱منالابع دولتی و  )۲منالابع
غیردولتی (خصالالالوصالالالی) .از جمله اسالالالتداللهای لزوم دخالت دولت در تأمین مالیه آموزش؛ عدم امکان خرید و فروش
سالرمایه انسالانی و وجود ریسالک و عدم اطمینان (فقدان بازار کامل سالرمایه برای آموزش) ،طوالنی بودن زمان سالرمایه و
تصالمیم گیری والدین درباره سالطن و نوع آموزش فرزندان شالان (نقصالان اطالعات کامل) ،وجود صالرفههای اقتصالادی به
مقیالاس کاله بالا افزایش تعالداد افراد تحالت تعلیم ،هزیناله متوسالالالط آموزش یالک فرد کالاهش مییالابالد لالذا بالا کالارکرد کالارآمالد بالازار
منطبق نیست ،منتفع شدن سایر افرادی که در زمینه آموزش سرمایهگذاری نکردهاند (اصل برگشت به غیر) ،بهرهمندی
از مزایای خصوصی آموزش توسط فرد آموزش دیده و عدم تمایل والدین به سرمایهگذاری (اصل عامل اصلی) و توجه به
سالالرمایهگذاری در رشالالتههایی که در بازار با کم توجهی مواجه میشالالوند یا عدم سالالرمایهگذاری برای آموزش گروههای
خای (اصالالالل کارایی) ،بهرهمندی از امکانات آموزشالالالی برای کلیه افراد جامعه ،بهویژه افرادی که از تواناییهای ذاتی یا
اقتصالادی برخودار نیسالتند (اصالل برابری و عدالت) میباشالد (نادری .)۱۳۸۳ ،اما به مرور زمان ،میزان مداخله دولت در
تأمین منابع مالی تحتتأثیر میزان مالی بخش خصالوصالی اعم از فراگیران ،خانوادههایشالان و کارفرمایان اقتصالادی قرار
گرفت و سالالالهم این بخش افزایش یافت .عامل اصالالاللی آن ،ت ییر شالالالرایط حاکم بر کارکرد بازار برای آموزش ،به واسال الطاله
افزایش تقاضالالا از جانب افرادی جسالالتجو کرد که عالقه و توانمندی الزم برای پرداخت بخشالالی از هزینههای آموزشالالی را
دارند و نیز کارفرمایان و صالاحبان صالنایع که واحدهای آموزشالی احداح میکنند و تمام یا بخشالی از هزینههای آموزشالی
را میپردازند .از این رو ،در دهههای اخیر تأمین مالی بیشالتر به سالمت بازار با مشالتری مداری گرایش پیدا کرده اسالت که
ناشالالی از کاهش توان مالی دولت در اسالالتمرار تأمین منابع مالی و از دیگر سالالو ،افزایش منافع خصالالوصالالی و ایجاد انگیزه
افراد ،خانوادهها و بنگاههای خصوصی در تأمین مالیه آموزش است (عزتی.)۱۳۸۸ ،
در مجموع ،تأمین مالی نظامهای آموزشالالی بر حسالالب سالاله معیار صالالورت میپذیرد )۱ :کفایت :عواملی نظیر متقاضالالیان
آموزش ،توان مالالی و نوع سالالالاختالار آموزش؛  )۲کالارایی :باله معنالای حالداکرر تولیالد محصالالالول یالا تحقق حالداکرر اهالدا بالا
اسالتفاده از منابع در دسالترس؛  )۳عدالت :به معنای امکان برخورداری از آموزش عالی تا سالطن مورد اسالتحقاق میباشالد
(عزتی .)۱۳۸۸ ،سالالازوکارهای تأمین مالیه آموزش بسالالیار متنوع و متفاوت میباشالالند که در ادامه به برخی از این موارد
اشالاره میشالود؛ منابع دولتی :که در آن (همه یا بخشالی) از آموزش به صالورت رایگان ارائه میشالود و فراگیران هیو مبل ی
بابت آن نمیپردازند؛ شالالهریه :در آن متقاضالالیان آموزش ،هزینه آموزش را متقبل میشالالوند؛ حواله یا بنهای آموزشالالی:
دولت بر اسالالاس میزان درآمد و تعداد فرزندان خانوار ،این بنها را در اختیار خانوادهها به منظور خرید خدمات آموزشالالی
قرار میدهد؛ اعطای کمکهای مردمی :دولت از طریق صالالندوق کمکهایی را به صالالورت بالعود در اختیار فراگیران
قرار میدهد؛ وامهای تحصالالالیلی و تأمین مالی از طریق مشالالالارکتهای مردمی :منابعی همچون خیرین مدرسالالالهسالالالاز،
خوابگاه داران غیردولتی ،هدایا ،نذورات و وجوه شالرعی ،وقف زمین ،اختصالای دادن درصالدی از فروش و غیره از جمله
راهکارهای جلب مشالارکت مردمی در تأمین مالیه آموزش میباشالد (نادری .)۱۳۸۸ ،در پژوهشالی دیگر چهار منبع تأمین
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مالی نظام آموزش عالی به شالالرح زیر دسالالتهبندی شالالده بود؛  )۱داراییها ،موقوفات و سالالرمایهگذاریهای مؤسالالسالالات
آموزش عالی و همچنین کمکهای مؤسالسالات خیریه که مؤسالسالات آموزشالی آزادی عمل وسالیعی در رابطه با کاربرد منابع
مالی حاصالل از این منابع دارند اما در طول زمان از نقش آنها کاسالته میشالود؛  )۲فروش خدمات آموزشالی و پژوهشالی:
تأمین مالی از افراد یا خانواده ها ،بنگاههای اقتصالالالادی و سالالالازمانهای دولتی از بازرترین آنهاسالالالت این منابع فعالیت
محور هسالالالتنالد و گرایش باله سال المالت رویکرد بالازار دارنالد؛  )۳منالابع دولتی :مبتنی بر منالابع قالدرت مرکزی هسالالالتنالد و دولالت
عالوه بر تأمین مالی مؤسالسالات آموزشالی ،مسالالول اطمینان پیدا کردن از نحوه مناسالب خرج کردن آن نیز میباشالد؛ )۴
کمکهای بینالمللی :بیشالتر خای اواسالط قرن بیسالتم به بعد میباشالد و از محل حامیان خارجی توسالعه آموزش عالی
سرچشمه میگیرد (نادری و همکاران.)۱۳۹۲ ،
موردکاوی تأمین مالی در نظامهای آموزشی
آمریکا :در ایاالت متحده بودجه مدارس دولتی در درجه اول توسالالالط ایاالت و بخشالالالی از آن توسالالالط دولت محلی تأمین
میگردد دولت فدرال بخش کوچکتری از بودجه را تأمین میکند که عموما صالر سالاخت و سالاز ،حمل و نقل و یا سالایر
اهالدا غیر آموزشالالالی میگردد .تقریبالا  ۱۱درصالالالد دانشآموزش آموزان مقالاطع ابتالدایی و دبیرسال التالان ایالاالت متحالده باله
مدارس خصالوصالی میروند .مدارس خصالوصالی باید بخش مهمی از بودجههای دولتی خود را از طریق شالهریهها تأمین
کنند گرچند ممکن اسالالت بودجههایی را از کلیسالالای خود ،اعانات یا سالالایر منابع نیز کسالالب کنند .متوسالالط شالالهریه یک
مدرساله خصالوصالی آمریکایی در سالال  ۴۶۸۹ ،۲۰۰۳دالر بوده اسالت .متوسالط شالهریه مدارس ابتدایی کمتر از  ۳۵۰۰دالر
و متوسالالط شالالهریه دبیرسالالتانها  ۶۰۵۲دالر بوده اسالالت .مدارس وابسالالته به کلیسالالا معموال ارزانتر هسالالتند و مدارس
شال البالانالهروزی کاله غالذا و مسالالالکن دانشآموزان خود را فراهم میکننالد ممکن اسالالالت  ۲۰۰۰۰دالر غالالبالا مبلغ بیشالالالتری را
بالهعنوان شالالالهریاله مطالالباله میکننالد (احمالدی و همکالاران .)۱۳۹۵ ،در بخش آموزش عالالی ،بخش قالاباللاز توجهی از منالابع
مالی 1از طریق بخش خصالوصالی تأمین میگردد .اما در شالکل کلی آن ،تأمین منابع مالی آموزش عالی در این کشالور به
ساله شالکل؛ دولتی ،2شالهریههای دانشالجویی 3و درآمدهای حاصالل از تحقیقات و اعانات خیرخواهانه 4صالورت میگیرد.
افزون بر اینها ،هر سالالال مالیات دهندگان فدرال مبالغ هنگفتی را برای حمایت از تحصالالیالت عالی از طریق برنامههای
مختلف در قالالالب کمالکهالای مالالی دانشالالالجویی کاله تحالت عنوان  IVقالانون تحصالالالیالت عالالی از سالالالال  ۱۹۶۵پرداخالت
میکنند .برای نمونه در سالال تحصالیلی سالال  ،۲۰۱۶دولت فدرال کمک مالی بالغ بر  ۱۲۳میلیارد دالری را برای کمک
به حدود  ۱۳میلیون دانشالالجو پرداخت کرد .سالالیاسالالتگذاران نیز عموما از هزینه این وجوه (عمومی) حمایت میکنند،
چراکه مزایای آموزش عالی تنها معطو به فرد نمیشالالود بلکه مزایای دیگری از قبیل افزایش چشالالماندازهای ش ال لی و
درآمد باالتر و غیره در پی دارد .بنابراین افرادی که به سالطن باالتری از تحصالیالت دسالت مییابند ،سالبب اصالالح سالبک و
 1بیش از  80درصد
 2ارگان های دولتی همانند مؤسالالالسالالالات ملی بهداشالالالت ایاالت متحده آمریکا ،وزارت دفاع آمریکا ،وزارت نیرو و بنیاد ملی علوم .بهطور کلی ،دولت فدرال با
اعطای مبالغ بودجه همانند  federal grantsتأثیرگذاری هر چند کم بر روی تصمیمگیری موسسات آموزش عالی دارد.
 3شهریه دانشجویان در ایاالت متحده آمریکا بسیار باالست.
 4بخش قابلتوجهی از مالیه آموزش عالی آمریکا از طریق صالالنعت و کمکهای خیرخواهانه شالالکل میدهد .فرهنس وقف به مؤسالالسالالات آموزشالالی در ایاالت
متحده در هیو جای دنیا نظیر ندارد برای نمونه در سال  ،۲۰۰۷دانشگاههای آمریکا مجموعا مبلغ  ۳۰میلیارد دالر هدایای نقدی دریافت نمودند.
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شالیوه زندگیشالان میشالوند و به طور مرتب در رمیگیریها و اجتماعات مشالارکت میکنند ،لذا احتمال اشالت الپذیری
آنها افزایش مییابد و طبیعتا مالیات بیشتری هم به دولت پرداخت میکنند( 1کمیته سنا.)۲۰۱۷ ،2
انگلسالالتان :وزارت آموزشوپرورش انگلسالالتان ،هر سالالاله  ۸۵درصالالد از بودجه عمومی خود را بین  ۱۰۶منطقه بهگونهای
تقسالیم میکند که بتواند حداقل  ۵۰درصالد هزینههای سالرمایه ای و جاری خود را از این بودجه تأمین نماید .البته کمک
دسالالالتگالاه مرکزی آموزشوپرورش انگلسال التالان به برخی از منالاطق افزایش مییابد و بقیاله بودجه مورد نظر در  ۱۰۶منطقاله
آموزشوپرورش از راههالا و منالابع زیر تالأمین میگردد؛  )۱تخصالالالیص قسالالالمتی از مالالیالات بر درآمالد مردم نالاحیاله باله
آموزشوپرورش .اینگونه مالیاتها شالامل درآمد ناشالی از خرید و فروش امالک و وسالایل و مواد مصالرفی شالدنی ،مسالافرت
ها ،درآمد ناشالالالی از جذب توریسالالالت ،درآمد اسالالالتخراج معادن ،مالیات بر درآمد بنگاههای حمل و نقل ،مالیات بر درآمد
بخش صنایع ،خدمات و کشاورزی منطقه و غیره میشود .شایان به ذکر است که دریافت مالیات و تحویل درصد مربوطه
به کمیتههای آموزشوپرورش را شالهرداریها بسالیار دقیق و سالنجیده انجام میدهند؛  )۲هدایا و موقوفات و درآمد ناشالی
از آن ها؛  )۳سالالرمایهگذاری بخش خصالالوصالالی ،بهویژه صالالاحبان صالالنایع در ایجاد مراکز و کانونهای آموزش حرفهای ،از
آنجالایی کاله سالالالرمالایالهگالذاری در جهالت گسال الترش مراکز آموزش فنیوحرفالهای بالار سالالالنگینی بر دوش مقالامالات محلی
آموزشوپرورش گذاشالته بود ،اجازه داده شالد تا صالاحبان حر و مشالاغل مختلف و بخشهای صالنایع ،در سالرمایهگذاری
و اداره امور و مدیریت این مراکز آموزشالالی مشالالارکت و همکاری مسالالتمر داشالالته باشالالند و به میزان  ۵۰درصالالد هزینههای
مربوط را تالأمین نمالاینالد .هزینالههالای ضالالالمن خالدمالت معلمالان را ،مقالامالات محلی آموزشوپرورش تالأمین میکننالد و هزیناله
سالرانه هر دانشآموز در انگسالتان بالغ بر  ۱۵۰۰پوند میباشالد (عصالاره .)۱۳۸۶ ،در نظام آموزش عالی انگلسالتان ،تأمین
مالی ،پایه به عالوه پول حاشالالیه و اضالالافی بر طبق رعایت شالالاخصهای کیفی میباشالالد .بدین ترتیب در تأمین مالی هر
مؤسالساله ،عالوه بر بودجه سالال قبل و پایه ،میزان تورم بر اسالاس شالاخصهای عملکردی ،کیفیت و کارایی تعیین میشالود
(عزتی .)۱۳۸۸ ،شالالالوراهالای تالأمین مالالی آموزش عالالی انگلسال التالان شالالالامالل ،شالالالورای تالأمین مالالی آموزش عالالی انگلیس
()HEFCE؛ توزیع کننده بودجه عمومی در آموزش و پژوهش برای دانشالالگاهها و کالجها اسالالت .انجام این کار ،با هد
ارتقاا آموزش و تحقیقات با کیفیت باال در یک بخش مالی شالفا انجام میشالود لذا این شالورا نقش کلیدی در تضالمین
پاسالخگویی و ترویج عملکردهای درسالت ایفا میکند؛ شالورای تأمین مالی آموزش عالی اسالکاتلند ()SHEFC؛ در ژوئن
 ۱۹۹۲بهعنوان یک نهاد دولتی غیر دپارتمانی با مسالالولیت اسالکاتلند تاسالیس شالد .شالورای حمایت مالی برای آموزش،
پژوهش و فعالیتهای مرتبط در مؤس السالالات آموزش عالی اسالالکاتلند را تأمین مالی میکند؛ شالالورای تأمین مالی آموزش
عالی ولز ()HEFCW؛ مسالالالولیت تأمین بودجه تحصالالیالت عالی در ولز را از آوریل  ۱۹۹۳بر عهده گرفت .این بودجه را
که توسالط مجلس ملی ولز برای حمایت از تحصالیل ،تحقیق و فعالیتهای مربوطه در دوازده مؤسالساله آموزش عالی تأمین
میشود ،اداره میکند افزون بر این ،این صندوق همچنین برای دورههای آموزش عالی در کالجهای تحصیالت تکمیلی
تأمین مالی را انجام میدهد؛ شالالورای یادگیری و مهارت ()FEFC؛ هد اصالاللی آن این اسالالت که مهارتهای جوانان و

 1به طور کلی منافع شالخصالی آموزش :افزایش درآمد ،افزایش اشالت ال پذیری تحصالیل کرده ها؛ بهبود موقعیت اجتماعی ،منابع مصالرفی ،بهبود بهداشالت و
سالالمت و ...منافع اجتماعی آموزش :بهبود رشالد اقتصالادی ،مناسالب تر توزیع درآمد ،توسالعه فعالیت ها و فرصالت های شال لی ،مهار رشالد جمعیت ،توسالعه و
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
است (کمیسیون آموزش عالی در بریتانیا.)۲۰۰۵ ،1
روسیه :آموزش عالی در روسیه عمدتا توسط دولت تأمین مالی میشود ،درصد بودجههای خصوصی  -حدود  ۳۵درصد
از تمام هزینههای مؤسالسالات آموزش عالی در سالال  ۲۰۱۳میباشالد که به نسالبت دیگر کشالورهای عضالو سالازمان همکاری
و توسالعه اقتصالادی بیشالتر اسالت .دولت در سالطن فدرال و محلی بخش اعظمی از بودجه دانشالگاههای عمومی را فراهم
میکند .ت ییرات قانونی اخیر نیز به دانشالالگاههای خصالالوصالالی اجازه میدهد تا برای کمک مالی از دولت درخواسالالت
کنند .با این حال ،سالهم منابع مالی دانشالگاه از هزینههای تحصالیل در دهههای گذشالته افزایش یافته اسالت؛ برای مرال،
بین سالالالهای  ۱۹۹۵و  ،۲۰۰۵درصالالد دانشالالجویانی که هزینه تحصالالیل را پرداخت میکردند از  ۱.۱۳به  ۵.۵۷درصالالد
افزایش یافته اسالت .در نتیجه ،آموزش برای بسالیاری از دانشالجویان حتی در بخش عمومی نیز گرانتر تمام میشالود .لذا
فقط دانشالالالجویالانی کاله نمرات ( EGEبالاالیی) کسالالالب میکننالد رایگالان اجالازه تحصال الیالل را پیالدا میکننالد ولی بسال الیالاری از
دانشالالجویان هزینه تحصالالیلی سالالاالنه را به طور متوسالالط  ۱۴۰-۱۲۰هزار روبل ( ۰۸۴،۲دالر به  ۴۳۲،۲دالر) برای مدرک
لیسالانس و  ۲۵۰-۲۲۰هزار روبل ۳۴۳،۴-۸۲۲،پرداخت میکنند .چراکه نرد تورم در سالال  ۲۰۱۴به بیش از  ۱۱درصالد
افزایش یافته اسالت تا بسالیاری از دانشالگاههای روسالی هزینههای تحصالیالت را به شالکل قابلتوجهی افزایش دهند ،در
حالی که میانگین درآمد ماهانه به طور همزمان  ۳۵درصالد به  ۵۵۸دالر در سالال  ۲۰۱۵کاهش یافته اسالت .با این وجود،
بین سالالهای  ۲۰۰۵و  ۲۰۱۳کل هزینههای آموزش عالی روسالیه بهعنوان درصالد تولید ناخالص داخلی از  ۷.۲درصالد
در سال  ۲۰۰۵به  ۸.۳درصد در سال  ۲۰۱۳افزایش یافته است (خدمات آموزشی جهانی.)۲۰۱۷ ،2
سالنگاپور :در سالنگاپور دولت دو طرح را به اجرا در آورد :یکی طرح مدارس مسالتقل که در سالال  ۱۹۸۷آغاز شالد و دیگری
طرح مدارس خودگردان که در سالال  ۱۹۹۳آغاز گردید .بر اسالاس طرح ارسالالی ،مدارس دولتی موجود و تحت حمایت
(ّبخش عمومی) اجازه دارند تا به مؤس السالالات خصالالوصالالی تبدیل شالالوند و در عین حال از کمکهای دولتی نیز برخوردار
گردند این مدارس همانند مؤس السالالات خصالالوصالالی مجازند تا شالالهریههای خود را تا سالالقفی که دولت تعیین میکند ،باال
ببرند .مدارس فوق همچنین میتوانند در مورد برنامههای درسالالی و در اسالالتخدام کارمند و ثبت نام دانشآموزان اعمال
کنترل نمایند .هر چند که سالالقف پایینتری از نظریه شالالهریه تعیین کرده اسالالت .در سالالال  ۱۹۹۵سالالنگاپور تقریبا ۱۵۰
مدرسالاله متوسالالط داشالالت که از این تعداد  ۱۲مدرسالاله خودگردان و  ۸مدرسالاله مسالالتقل بودند ۲ ،مدرسالاله از این  ۸مدرسالاله
مسالتقل دولتی و  ۶مدرساله دیگر مدارس حمایت شالده بودند و از میان مدارس خودگردان  ۸مدرساله دولتی و  ۴۰مدرساله
حمایت شالالده بودند (ملکی .)۱۳۸۵ ،در سالالال  ۲۰۰۳کل هزینه سالالرانه آموزش در یک سالالال در مؤسالالسالاله آموزش فنی
 ،۱۵۵۰۰پلی تکنیکها  ۱۴۹۰۰و دانشالالالگاهها  ۳۰۰۰۰دالر سالالالنگاپور بود و سالالالهم آموزش از تولید ناخالص داخلی در
همان سال ¾ بوده است (قورچیان و همکاران.)۱۳۸۳ ،
سالوئد :هزینههای مؤسالسالات آموزش عالی در کشالور سالوئد به طور گسالترده ای از طریق اعتبارات دولتی تأمین میگردد.
در واقع بیش از  ۸۰درصالد بودجه نظامهای آموزشالی را دولت تأمین میکند و بقیه آن را انجمنهای دیگر خصالوصالی و یا
1 Higher Education Provision in the United Kingdom
2 WENR
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از طریق مالیاتها تأمین میشالود (اسالماعیلی .)۱۳۸۸،در آموزش عالی ،بودجه برنامههای تحصالیالت تا سالطن لیسالانس
بر اسالالاس تعداد دانشالالجویان و عملکرد آنان تخصالالیص مییابد .همچنین بودجه برای برنامههای تحصالالیالت تکمیلی و
پژوهشالالی بهصالالورت اختصالالاصالالی پرداخت میگردد و مؤسالالسالالات آموزش عالی بودجه ای ثابت را برای پژوهش دریافت
میکنند (سالازمان ملی آموزش عالی سالوئد .)۲۰۰۵،1پنج درصالد از بودجه جاری دانشالگاهها برمبنای انتشالارات (کتاب،
مقاالت  )ISIتخصالالیص میگردد (سالالندسالالتورم و سالالندسالالتورم )۲۰۰۹،2نکته مهم در مورد تأمین مالی آموزش عالی در
سالوئد این اسالت که تخصالیص نهایی منابع به عملکرد و نتیجه کار مؤسالسالات آموزش عالی بسالتگی دارد (دفتر بینالمللی
تعلیم وتربیالت۲۰۰۸،3؛ ایکبر  )۲۰۰۸،4و شال المالار دانشالالالجویالان و عملکرد اعضالالالای هیالالت علمی نیز از فالاکتورهالای
تأثیرگذار میباشد (برگندور .)۲۰۰۷،5
ترکیه :دولت مرکزی تمام سالطوح آموزش عمومی را مورد حمایت خود قرار داده و حدود  ۱۰درصالد کل بودجه کشالور به
بخش آموزش اختصالای مییابد .بیشالتر کمکهای اهدایی در ترکیه برای هزینههای آموزش ابتدایی مورد اسالتفاده قرار
میگیرد .در کنار مدارس آموزش  ۸سالاله که با وجود اختصالاصالی وزارت آموزشوپرورش ترکیه و سالازمانهای اسالتانی در
دسالالت تأمین هسالالتند ۲۹۴ ،کالس در سالالال  ۱۹۸۹از طریق کمکهای مردمی سالالاخته شالالد .عالوه بر آن  ۲۹۳۷کالس
دیگر از طریق همکالاری وزارت آموزشوپرورش ،سالالالازمالانهالای اسال التالانی و کمالکهالای مردمی در حالال تالاسالالالیس اسالالالت.
همچنین بازار بورس اسالالتانبول و اتحادیه بورس ترکیه و بنگاه خیریه ( )ehbiKocدر حال سالالاخت  ۷۵مدرسالاله با ظرفیت
کل  ۴۳۰۸۰دانشآموز میباشالند .همچنین تعدادی از مدارس توسالط گروه تجار و یا بنگاههای خیریه سالاخته میشالوند.
لذا مدارس به دو صورت رسمی و غیر رسمی فعالیت میکنند (احمدی و همکاران.)۱۳۹۵ ،
ژاپن :براساس تجربه گذشته ،باید یک فرایند گسترده مشورتی برای بررسی امکان دستیابی به توافق داوطلبانه در میان
نهادهای دانشالالگاهی مختلف ،سالالازماندهی شالالود .بودجه دانشالالگاههای ملی بر اسالالاس عملکرد تخصالالیص یابد .لذا
فرمولهای تأمین مالی برای دانشالالالگاههای ملی نیاز به حمایت در تنوع مأموریتهای خود ،از جمله برتری در آموزش و
آموزش حرفهای و تعامل با کارفرمایان منطقه ای و دولتها دارند .از این رو ،دسالالتاندرکاران و برنامهریزان آموزشالالی باید
ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر عملکرد را در اختیار آنها قرار دهند .مؤسالسالات دانشالگاهی باید انعطا پذیری بیشالتری
در تعیین هزینههای تحصالیلی داشالته باشالند .افزون بر این ،هزینه تحصالیل در دورههای کارشالناسالی و تحصالیالت تکمیلی
باید به میزان قابلتوجهی بیشالتر از آنچه در حال حاضالر اسالت ،باشالد لذا باید در مأموریتهای نهادی ،اعتبار ،هزینههای
برنامه و یا توانایی دانشالجویان برای پرداخت سالنجیده شالود ،به طوری که بهرهوری و سالود حاصالل شالود انگیزهها باید برای

1 Hogskoleverket
2 Sandstorm& Sandstorm
3 IBE
4 Ekberg
5 Bergendorff
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تسالریع تنوع درآمدهای نهادی و گسالترش شالیوههای مدیریتی نهادی که منجر به بهرهوری شالوند ،توسالعه یابد( .سالازمان
همکاری و توسعه اقتصادی)۲۰۰۹ ،1
نقد و تحلیل وضعیت موجود نظام آموزش عمومی و عالی ایران.
برشماری انتقادات تأمین مالی در نظام آموزشی کشور.
اختصالالالای یالافتن درصالالالد کمی از تولیالد نالاخالالص ملی باله آموزش و پژوهش[ 2کسالالالری دائمی بودجاله و وجود پیوسال التاله
بحرانهای مالی در ارگانها مختلف آموزشوپرورش]
وابستگی بیش از حد بودجه به دولت و اقتصاد نفتی.
سالیطره سالیاسالت زدگی و وجود جناح بندی سالیاسالی بر نظام آموزشالی کشالور [عدم توجه به شالایسالته سالاری در گزینش
مدیران ،بی ثباتی مدیران ،عملکرد سلیقهای ،عزل و نصبهای سیاسی و]...
متمرکز بودن نظام حکمرانی در تصالمیم سالازی و تصالمیمگیریها و حاکم بودن فرایند ساللساللهمراتبی و دیوانسالاالرانه بر
نظام آموزشی.
نبود همکنشی و هماهنگی بین دستگاههای مختلف در قبال نظام آموزشی.
کم توجهی به دانش و پژوهشهای انجام شده در قلمرو اقتصاد آموزش و کمبود متخصص در این حوزه.
نبود سازوکاری برای تنوع بخشی در بودجه نظام آموزشی و ناتوانی در جذب اعتبار الزم از منابع خارجی.
گسست پیوسته میان آموزشوپرورش ،آموزش عالی و صنعت.3
نبود بستری برای مشارکت و مدیریت ذینفعان مختلف.
وجود تناقض و پارادوکس در اسناد باالدستی نگاشته شده برای نظامهای آموزشی.

1 OECD
 2در نظام آموزش عالی ایران با وجود تمام ادعاها  85درصالد دانشالجویان در بخش شالهریهای و خصالوصالی قرار دارند .علیرغم اصالل  30قانون اسالاسالی که
دولت ملکف به ٔ
ارائه تحصالیالت عالی به شالکل رایگان تا سالرحد کفایی میباشالد (البته پیشفرد داشالتن منافع خصالوصالی آموزش برای فرد و خانوادهاش که
باید بخش خصالوصالی نیز مشالارکت داشالته باشالد کامال درسالت اما در ایران  85درصالد دانشالجویان شالهریه میپردازند) عمال بعد جنس هشالتسالاله دولت از انجام
وظیفه های خود شالانه خالی کرده اسالت .این گسالسالت ایجاد شالده در قانون اسالاسالی دو نکته را در ذهن متبادر میکند؛  )1اکنون که  85درصالد آمورش عالی
ایران در بخش خصالوصالی میباشالند پس چرا رویکرد تمرکزگرایی و دخالتهای فراوزارتخانهای وجود دارد ! هم خصالوصالی شالدن و هم تمرکزگرایی شالدید؛ )2
اینکه چقدر آموزش و پژوهش جزا دغدغه دولت می باشالالالد؛ در بخش پژوهش در تمام دنیا در کشالالالورهای توسالالالعه یافته  5درصالالالد از تولید تا خالص داخلی
اختصای مییابد در کشورهای درحال توسعه  3تا  3/5اما در کشور ایران این رقم کمتر  0/5میباشد.
 3به سالبب چند الگویی نظام آموزش عالی ایران که ابتدا با تأسالی از الگوی ناپلالونی و در راسالتای اهدا حکومتی و خدمتگذاری به دیوانسالاالری دولتی
آغاز به کار کرد .رفتهرفته با تأسیس معاونت پژوهشی در دهه  70کارویژه پژوهشی را نیز در پیش گرفت و از اوایل دهه  80نیز موج کارآفرینی دانشگاه (نسل
سالالالوم) آغاز شالالالد .اما آنچاله در عمالل رد داده اسالالالت نظام آموزش عالی نامنسالالالجم ،دارای چند الگو میباشالالالد که از همان ابتدا ارتباطی چندانی بین نظام
دانشالگاهی و نظام علمی کشالور وجود نداشالت و عمال خروجیهای دانشالگاهی در خدمت چرخه اقتصالادی قرار نگرفتهاند چراکه اکنون با حجم وسالیعی از
فار التحصیالن بیکار دانشگاهی مواجه هستیم.
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وجود دورریزهای مالی فراوان در نظام آموزشی که ناشی از بی برنامگی است.
عدم شالناخت و باور مسالالوالن به اهمیت و کنشالگری کارویژههای نظام آموزشالی در جامعه [چراکه خروجی نظام آموزشالی
دیربازده میباشد و بخش قابلتوجهی از آن به شکل منافع اجتماعی رد میدهد]
تعدد مراکز تصمیم گیر در نظام آموزشی و وجود برخی دخالتهای فراوزارتخانهای.
کژکارکردی و سنتی بودن روش بودجهریزی در نظام آموزشی.
نبود شال الفالافیالت در صالالالورتهالای مالالی تومم بالا عالدم نظالارت دولتی کاله باله عالدمپالاسالالالخگویی در قبالال بودج ٔاله مصالالالر شالالالده
میانجامد.
نبود برنامههای مشخص و تدوین برنامههای عملیاتی میان مدت برای دستیابی به آن.
کهنگی و ساختار سنتی حاکم بر نظام آموزشی.
سیاستهای پیشنهادی برونرفت از وضع موجود.
تصالالالویالب الیحاله هالای نظیر دریالافالت مالالیالات از نهالادهالای معالا از مالالیالات و اختصالالالای دادن آن باله بخش آموزشوپرورش و
آموزش عالی.
ت ییر پارادایم فکری سیاستگذاری در آموزشوپرورش و آموزش عالی.
تبدیل شالدن آموزش و پژوهش 1به دغدغه دولت و نه در حاشالیه ماندن آنها و اختصالای دادن بودجه بیشالتر به آموزش
عالی چراکه تأمین مالیه نظامهای آموزشی بهعنوان وظیفه دولتها در تمام جوامع تلقی میشود.
اختصای دادن سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی به بخش آموزشوپرورش و آموزش عالی.
نهادسازی و ترویج فرهنس وقف به نهادیهای آموزشی.
حرکت به سمت حکمرانی هیالت امنای در دانشگاهها و مدارس با مشارکت واقعی ذینفعان.
اتخاذ سیاستها و برنامهریزیها و سرمایهگذاریهای بلندمدت در بخش آموزش.
ایجاد پیوند بین نظام علمی کشالور و نظام اقتصالادی جهت اسالتفاده از خروجیهای نظام آموزشالی در بخش اقتصالادی
(این امر مسالتلزم بازنگری در سالیاسالتگذاری نظام آموزشالی برای نمونه بازنگری در کتب ٔ
دوره عمومی متوسالطه ،توجه به
آموزش فنیوحرفهای در ٔ
دروه متوسالطه ،سالازوکارهای هدایت تحصالیلی قبل از ورود به دانشالگاه ،کاهش سالایز جمعیتی
دانشگاهها ،بازنگری در سر فصلهای دروس با نگاه بینرشتهای و مطابق با نیاز بازار در دانشگاه و غیره میباشد).
کاوش در باب چرایی بدکارکردی نظام آموزشی و انجام اصالحات مستمر.

 1با توجه به اقتصالادی نفتی و تک محصالولی کشالور در دهههای اخیر با رشالد  11سالوخت جایگزین نفت شالاهد کاهش چشالمگیر اسالتفاده از نفت در دنیا
خواهیم بود.

196

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

ٔ
بودجه تخصیصیافته.
شفا سازی صورتهای مالی پرداخت تومم با نظارت مستمر از چگونگی مصر
حمایت از استقالل نهادهای آموزشی و تفویض اختیار به سطوح پایینتر.
سالالرمایهسالالازی و مشالالارکت دادن بخش خصالالوصالالی در تأمین مالیه نظام آموزشالالی [ همچون :انعقاد قراردادهای مالی با
بخش خصوصی ،اجاره دادن فضاهای آموزشی به بخش خصوصی و.]...
تنوعبخشی به شیوههای درآمدی نظام آموزشی.
دگرگونی در سالبک و شالیوههای مدیریتی و عبور از مدیریت ساللیقهای و سالیاسالی به گزینش برمبنای شالایسالتگی [دوری
گزینی سیاست جناحی از نظام آموزشی].
ساماندهی ،بازنگری و بهسازی نظام آموزشی کشور.
نگاشالالالتن نقشالالاله راه جامع دقیق و تدوین برنامههای عملیاتی برای دسالالالتیابی به آن با مشالالالارکت ذینفعان گوناگون [به
صورت پایین به باال].
ایجاد سازوکارهای اثربخش برای ارتباط مستمر نظام آموزشی با صنعت.
ت ییر فرهنس و ترویج فرهنس کارآفرینی در جامعه.
مهندسی مجدد و طراحی نیازهای مالی و اعتباری در پیشبینی و تأمین مالی (ت ییر نظام بودجهریزی آموزشوپرورش،
به نظام عملکردی و استقرار بودجهریزی عملیاتی) با الگوگیری از تجارب موفق دیگر کشورها.
اسالالتانداردسالالازی هنرسالالتانهای فنیوحرفهای و کاردانش و عاعمال اولویت در تأمین منابع انسالالانی ،تجهیزات و امکانات
مورد نیاز آنها.
جمعبندی
در یک جمع کلی ،عمدهترین مشالالکالت مالی در دانشالالگاههای ایران را چنین میتوان برشالالمرد (گزارش بودجه کشالالور،
)۱۳۹۲؛ الف) عوامل برونزا؛ رشالالد تقاضالالا برای آموزش عالی ،سالالاختار متمرکز آموزش عالی در ایران و وابسالالتگی منابع
مالالی دانشال الگالاه باله بودجاله دولتی ،اجرای سال الیالاسالالالت اقتصالالالاد بالازار آزاد ،اختصالالالای بودجاله دانشال الگالاه بالدون مالحظالات
کارشالناسالی ،عدم مشالارکت فعال مردم و بخش خصالوصالی در تأمین مالی دانشالگاهها؛ ب) عوامل درونزا؛ عدم مدیریت
اثربخش هزینه در دانشالگاهها ،جهتگیری دانشالگاهها به سالوی رشالد کمی بدون در نظر گرفتن اهمیت رشالد کیفی ،عدم
آشالنایی روسالای دانشالگاهها با ٔ
نحوه بودجهبندی دانشالگاهها بیان کرد .برایند مطالب شالرح داده شالده چنین میباشالد که
نظالامهای آموزش کشالالالور (عمومی و عالی) از حیالث مالیاله از وضالالالعیالت مطلوبی برخودار نیسالالالتنالد .پارهای از چالشهای
بخش آموزش عمومی و عالی بیان میگردد .در بخش آموزش عمومی :عدم پوشالش تحصالیلی تمام نقاط کشالور که منجر
به عدم تحقق عدالت آموزشالالی میگردد ،فقدان اختیار در سالالطوح پایینتر ،پایین بودن حقوق معلمان ،نبود زیرسالالاخت
مناسالالب ،فقدان امکانات آموزشالالی و غیرآموزشالالی ،عدم سالالازوکارهای مناسالالب جهت تخصالالیص منابع ،نبود نظارت بر
چگونگی مدیریت هزینهها و غیره میباشالد .در نظام آموزش عالی وضالعیت چندان مطلوب نیسالت و با وجود تمرکزگرایی
شالالالدید  ۸۵درصالالالد در تملک بخش خصالالالوصالالالی (در معنای تام آن) میباشالالالد .چالشهای مالی آموزش عالی :کمبود
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بودجهها ،نبود ارتباط بین دانشالالگاهها و صالالنعت از طریق راهاندازی شالالرکتهای انشالالعابی و اسالالتارتآ ها ،پایین بودن
حقوق اعضالای هیالت علمی ،کمبود نهادی حمایتکننده مالی از دانشالجویان ،تودهای شالدن آموزش عالی که منجر به
افت کیفیت آموزش شالده اسالت ،کمبود امکانات و غیره میباشالد .لذا تأمین مالیه نظام آموزش نیازمند نگاهی جدیتر،
طراحی سالیاسالتگذاریها و برنامهریزی هدفمند میباشالد .چراکه تداوم این روند میتواند آسالیبهای جدی را به نظام
علمی کشالور و توسالعه کشالور وارد سالازد .این نظامهای آموزشالی هسالتند که بهعنوان ابزاری برای تحرک اجتماعی ،توس ٔ
العه
سالیاسالی ،رشالد اقتصالادی ایفای نقش میکنند و در صالورت عدم تأمین مالی مناسالب به هیو یک از اهدا خود دسالت
نخواهد یافت.
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بگازخوانی مسگگگگامگ آموزشوپرورش در ایران بگا تکیگه بر دادههگای حگاصگگگ از متون بومی مبتنی بر دیگالکتیگک
انتقادی سلبی و ایجابی
بتول شاهی ،1علی ستاری2
چکیده:
این پژوهش با هد بررسالالی و بازخوانی متون اصالالالحگری دوران پیش و پس از انقالب به چهار اثر برجسال ٔ
الته این حوزه
(دو اثر ادبی متقدم شالامل (کندوکاو فلسالفی ،صالمد بهرنگی و مدیر مدرساله ،جالل آل احمد) و دو اثر فلسالفی متأخرشالامل
( درآمالدی بر فلسال الف ٔاله تعلیموتربیالت ،خسالالالرو بالاقری و مبالانی فلسالالالفی آموزشوپرورش در ایران ،فالاطماله زیبالاکالم) متمرکز
گشالته اسالت .تمرکز اصاللی بر دیالتیک انتقادی حاکم بر آنها ،که بهمنظور نقد و تببین نظام آموزشالی کشالور نگاشالته شالده
ٔ
مطالعه اسالنادی گفتمان متنی آثار مورد نظربا تمرکز بر مسالائل آموزشوپرورش
اسالت و بهشالیوهی مقایسالهای ،تحلیلی با
ایران در نیمقرن اخیر و با تکیه بر دادههای حاصالل به تبیین مسالائل مشالترک و غیرمشترک نظام آموزشی کشور و شیوهی
انتقادی به کار رفته توجه نموده و با در نظر گرفتن شالال ٔ
الیوه گفتمانی این متون دو اثر متقدم را که در قالبی ادبی به انتقاد
از وضالعیت نظام آموزشالی پرداخته و لزوم ایجاد اصالالحات در آن را ضالروری میداند و شالرایط فعلی را ناظر بر آگاهیهای
کاذبی تلقی نموده که مؤلفههای برنامهدرسالالی (هد  ،محتوا ،روش و نحوه ارزشالالیابی) را تحتتأثیر قرار داده که بهتبع
مسائلی را به همراه خواهد داشت .از آنجاییکه در دو اثر پیشین تبیین روشنی از مفروضات فلسفی نظام آموزشی اتخاذ
ٔ
ارائه راهکارهای دفعی ،اصالالالالحات پیشالالالنهادی را
نشالالالده روششالالالناسالالالی مبتنیبر شالالالیو ٔه دیالکتیک سالالاللبی با هد
غیرسالاختارمند ارائه مینماید .اما به نظر میرسالد در دو اثر پسالین مؤلفین ضالمن ٔ
ارائه گفتمان فلسالفی ،به ش ٔ
الیوه ایجابی
تدوین چارچوب نظری منسالجمی را ترسالیم میسالازند که عناصالر برنامه درسالی را در ذیل آن مشالخص سالاخته و این شالیوه
را متناسب با دیدگاههای غیرطبیعتگرایانه چون فلسفه اسالمی دانسته که ناظر بر بنیانهای ارزشمدار فلسفی است.
کلیدوانهها :مسائل آموزشوپرورش ،مفهوم انتقادی ،دیالکتیک سلبی و ایجابی ،گفتمان متنی.
مقدمه و بیان مسئله:
یکی از مهمترین مسالالائلی که تمامی کشالالورهای جهان با آن روبرو هسالالتند ،مسالالالله تعلیموتربیت افراد اسالالت .بهزعم
بسیاری از دشوارترین مسائل مبتال به انسان ،تعلیموتربیت اوست.
با گذشت زمان و شکلگیری و دگرگونی نظامهای سیاسی ،به آموزشوپرورش بیش از پیش توجه شد و با توسعه و تنوع
نیازهای انسالان و بهرهمندی انسالان از مهارتها و تواناییهای فراوان ،آموزشوپرورش بهعنوان مؤثرترین عامل پیشالرفت
جوامع تلقی گردید .از این رو بررسالالی و توجه به مسالالائل مهمترین و مؤثرترین عامل پیشالالرفت جامعه میتواند ما را در
رسال الیالدن باله اهالدافمالان یالاری نمالایالد .در تعلیموتربیالت مسالالالائالل متعالددی وجود دارد کاله هریالک میتوانالد منشالالالأ بروز
دگرگونیهای وسیعی در اجتماع باشد.
امروزه ،صالالاحبنظران تعلیموتربیت شالالناخت مسالالائل آموزشوپرورش را شالالرط اولیه و اسالالاسالالی هر سالالیاسالالت آموزشالالی و
فرهنگی ذکر میکنند ،توجه آنان نیز بیدلیل نیسالت ،بلکه بر منطقی اسالتوار اسالت .آنان به این نتیجه رسالیدهاند که نهاد
 1دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه الزهراItdshahi@yahoo.com ،
 2استادیار دانشگاه الزهراAlisattari110@gmail.com ،

201

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

تعلیموتربیت زمانی میتواند وسالیله دسالترسالی به فنون قویتر و توسالعه و پیشالرفت باشالد که خود را ازدشالواریها و مسالائلی
که با آن مواجه است ،برهاند( .آقازاده،۱۳۸۳،ی)۱۲۵.
بر این اسالاس یکی از نقاط اصاللی شالروع هر علمی را میتوان امسالائل دانسالت .انسالانها در زندگی مسالائل مختلفی
دارند .کس الی که مسالالاللهشالالناس نیسالالت ،نمیتواند بفهمد که کدام موضالالوع برای مردمانی که او در میان آنها زندگی
میکند ،ضالروری و کدام غی ضالروری اسالت .البته از آثار و نتایج میتواند تشالخیص مفید از غیرمفید بدهد؛ ولی کشالف
ضرورت و اولویت در دسترس او نیست .
ٔ
زمینه شالناسالایی رهآوردها و گرایشهای عمده حاصالل از اصالالحات اخیر آموزشالی
در این راسالتا توجه به کوشالشهایی در
حاکی اسالالت که ملتها با هر نظام سالالیاسالالی -اجتماعی به این نتیجه رسالالیدهاند که شالالناخت مسالالائل آموزشوپرورش و
سالپس چاره جویی برای حل و فصالل آن باید شالرط اولیه و اسالاسالی هر سالیاسالت آموزشالی و فرهنگی باشالد ،این مهم برای
عموم بهویژه برای مربیان ،مدیران ،طرحان و کارشالناسالان برنامههای آموزشالی و همچنین دولتمردان و سالیاسالتگذاران
فواید بسالیاری دارد:اول آنکه آنان را از مشالکالتی که نظام آموزشوپرورش ،چه در گذشالته با آن مواجه بوده و چه اکنون
نیز بالا آن مواجاله اسالالالت و از ارتبالاط نزدیکی کاله این مشالالالکالت بالا نالارسالالالاییهالای اقتصالالالادی و فرهنگی جالامعاله دارد ،واقف
میسالازد و دوم آنکه آنان را در طبقهبندی علل دشالواریهای آموزشوپرورش و تنظیم طرحهای اصالالحی کوتاه مدت یا
درازمدت برای حل و فصل این مسائل یاری میدهد( .آقازاده،۱۳۸۳،ی)۱۲۴.
برای دسالالتیابی به نظام آموزشالالی پویا و کارآمد ضالالروری اسالالت تا با بازخوانی و بازتولید تمام عوامل مؤثر پیدا و پنهان این
نظام ،بتوان با اسالتفاده از فرصالتها ،امکانات و منابع ،تحقق اهدا را تسالهیل و تسالریع کرد .تحوالت محیطی در عصالر
حاضالالر با سالالرعت حیرتانگیز ،تار و پود زندگی فردی و اجتماعی را درنوردیده و همه امور پیدا و پنهان جامعه را دگرگون
کرده اسالت .در این دنیای متحول و متالطم ،تنها افراد ،سالازمانها و نهادهایی میتوانند به ادامه حیات خویش امیدوار
باشالند که تحوالت را درک کرده و پاسالب مربت و مناسالب به آنها بدهند .نهاد آموزشوپرورش ،با پیچیدگی و ویژگیهای
خای خود و گسالالتردگی قلمرو فعالیتش ،از این قاعده کلی مسالالترنی نیسالالت و باید بتواند پاسالالخگوی تحوالت تاریخی،
فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه باشد( .نوید ادهم،۱۳۹۱،ی)۲۹۷ -۲۹۶.
فرایند تعلیموتربیت ،امری ازمانبر و ادیربازده اسالت که در طوالنی مدت به بار مینشالیند .مخاطبان آموزشوپرورش
کودکان و نوجوانانی هسالتند که آنچه را اامروز فرامیگیرند افردا در افکار و رفتار خویش متجلی میسالازند .در نتیجه،
فعالل و انفعالاالت آموزشالالالی و تربیتی اامروز بر چگونگی شال الکاللگیری افردا هالای دور و نزدیالک تالأثیر میگالذارد و متقالابال
آرمانها و اندیشالالههای افردا  ،چگونگی سالالامانیابیاامروز را متأثر میسالالازد .به بیان دیگربرنامههای امروز و فردا در
فرایند تعلیموتربیت بهشالالدت به هم گره خورده اسالالت و این نهاد بیش از سالالایر ارگانها و نهادها به ابرنامههای تحولی
نیازمند اسالالت( .یونسالالکو،۱۳۶۰،ی )۵۰.به همین دلیل امروزه ،نهادهای آموزشالالی در اکرر کشالالورهای جهان با مسالالالله
ٔ
کاهنده رشالالد و نوآوری نظام آموزشالالی و علل ابقای برخی
تحولآفرینی و تدوین برنامههایی در جهت شالالناسالالایی عوامل
مسالالایل و برآیند زمانی اغلب این مسالالایل نیازمند بررسالالی دقیق موضالالوعات محوری در دهههای گوناگون هسالالتند تا با
مطالالع ٔاله شالالالرایط زمالانی ،اسال النالاد ،نقاللقولهالا ،تجالارب زیسال الت ٔاله برجالامالانالده متخصالالالصالالالان این ادوار برنالاماله ای واقعنگر،
تحولآفرین ،زمانمند و منسجم تدوین نمایند.
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به همین منظور دراین پژوهش با در نظرگرفتن سالیر تاریخی ،فرهنگی و آموزشالی نیمقرن اخیر (پیش از انقالب تا پس
از انقالب اسالالالمی) آثاری که با رویکرد دیالکتیک انتقادی سالاللبی و ایجابی به مسالالائل آموزشوپرورش رسالالمی کشالالور
پرداختهاند شالناسالایی شالده و با بهرهگیری از روش توصالیفی-تحلیلی و به شالیوه مطالعه اسالنادی باز خوانی شالده اسالت .بر
این اسالاس برای هر دوره زمانی پیش تا پس از انقالب اسالالمی دو اثر برجسالته مدنظر قرار گرفته که برای دوره اول اثر "
کنالدوکالاو در مسالالالائالل تربیتیو صال المالد بهرنگی ،و ومالدیر مالدرسالالاله جالل آل احمالدو ،و برای ٔ
دوره دوم "مبالانی فلسالالالفی
آموزشوپرورش در ایران و اثر فاطمه زیبا کالم "وودرآمدی بر فلسال ٔ
الفه تعلیموتربیت جمهوری اسالالالمی ایران" اثرخسالالرو
باقری برگزیده شالده اسالت .تا بواسالطه گزینش این آثار ،سالیر تکوینی متون مرتبط با مسالائل نظام آموزشالی ادوار تاریخی
پیش و پس از انقالب مورد بررسالی قرار گرفته و مسالائل مشالترک و غیر مشالترک اسالتخراج شالود .بر همین اسالاس ،توجه به
آثار تألیفی برخاسالته از فرهنس ،زبان و ارزشهای قومی و ملی که ناظر بر ویژگیهای متناظر ج رافیایی و منطقه ای و
زبانی است از استلزامات پژوهشی در جهت مطالعه و بازخوانی مسایل نظام آموزشی کشور است.
سؤاالت پژوهش:
۱.مهمترین مسالالایل در گذشالالته ،اکنون و پیش روی آموزشوپرورش کشالالور با تکیه بر آثار تألیفی انتقادی این حوزه
چیست
 .۲ریشه ها ،عوامل و علل بروز مسائل مبتال به آموزشوپرورش کشور در دهههای گذشته و اکنون کدام است
.۳با توجه به متون انتقادی مورد نظر مسائل مشترک و غیرمشترک کدامند
چارچوب نظری (مفهوم شناسی)
روش پژوهش:
در این پژوهش ،نخسالت مطالعه اسالنادی متون انتقادی با تمرکز بر مسالائل نظام آموزشالی کشالور و توصالیف آنها صالورت
گرفت و سالپس براسالاس عناصالر پنجگانه برنامهدرسالی به مقایساله تحلیلی آموزشوپرورش گذشالته و آموزشوپرورش فعلی
و شالناسالایی مسالائل مشالترک و غیرمشالترک طی دهههای اخیر پرداخته شالد .در مجموع ،محتوای اسالناد معتبر و مرتبط با
موضالوع پژوهش ،تحلیل کیفی شالدند .از آنجاکه برای تحلیل محتوای کیفی بهعنوان یکی از رویکردهای کیفی پژوهش،
روشهای گوناگونی وجود دارد (گیون ،)۲۰۰۸،در این پژوهش و برای مقایساله عناصالر اصاللی ناظر بر مسالائل مشالترک
آموزشوپرورش ،از روش مقایسه تحلیلی ،بهره گرفته شد.
چارچوب نظری (مفهوم شناسی)
مفهوم انتقادی:
مفهوم انتقاد برای اولین بار با روش سالالقراطی )پرس الشالالگری) "که وی نام تلنخوس" یاو بازجویی وبر آن نهاد آغاز شالالد.
پرسالشالگری سالقراطی »برای قرنهای متمادی بهویژه در حوزه هسالتیشالناسالی مورد توجه فیلسالوفان قرار گرفت .وی
اولین کسالالی بود که این شالالیوه را در بحثهای فلسالالفی به کار برد و به همین دلیل ،این روش را به نام او ،دیالکتیک
سقراطی میخوانند( .کاپلستون ،ج۱۳۷۵ ،۱؛ ی)۱۲۷:
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گفتگوی سالقراطی ،درسالت همان اسالت که یاسالپرس انبرد دوسالتانه و آزادانه برای دسالتیابی به حقیقت نامیده اسالت.
اگر هماهنس با یاسالپرس ،گفتگو را از شالرطهای رسالیدن به آزادی بدانیم ،سالقراط از پیشالگامان آزادی اسالت (نقیبزاده،
 ،۱۳۷۲ی )۱۷:پس از سالقراط مفهوم انتقاد در عصالر روشالنگری توسالط کانت وبا تمرکز بر معرفتشالناسالی و تقدم آن بر
هسالتیشالناسالی بهعنوان کانون رسالیدن به حقیقت روح تازهای یافت.وی با خلق فلسالفه نقادی خود ،انسالان را سالوژه
ٔ
ٔ
مابعدالطبیعه نوین میداند که
طلیعه
معرفت قرار داد و او را از صالورت ابژتیک خارج سالاخت .کانت فلسالفه نقادی خود را
بوسالیله آن از یکسالو مابعد الطبیعه را که دچار ورشالکسالتگی شالده بود ،نجات بخشالد و از سالوی دیگر حد و حدود شالناسالائی
را مشخص سازد( .ماهروزاده،۱۳۸۹،ی)۱۴۹:
کانت با طرح صالالرین قیاس فرارونده ،نقطه عطفی در فلسالالفه ایجاد کرد ،وی با بهکارگیری این روش در عرصالاله عقل
نظری ،در مورد شالروط امکان شالناخت آدمی نسالبت به پدیدهها به بررسالی پرداخت و ضالرورت وجود مقوالت فاهمه را
برای سالازمان دادن به دریافتهای حسالی مشالخص نمود .او با بهکارگیری روش تحلیل فرارونده ،سالعی کرد نشالان دهد
که شالناخت آدمی نمیتواند امری صالرفا انفعالی در دریافت دادههای حسالی باشالد بلکه شالناخت چیزها مسالتلزم انسالجام
آنهاسالت و این نیز به نوبه خود ،مسالتلزم وجود مقوالت سالازمان دهنده در فاهمه ماسالت( .باقری ،سالجادیه ،توساللی،
،۱۳۸۹ی)۱۴۱-۱۳۹.
در نتیجه کانت درصالدد بود تا در فلسالفه نقادی خود ،چه در حیطه عقل نظری و چه در حیطه عقل عملی ،عناصالر مقدم
بر تجربه پیشالینی را بیابد و آنها را از امور تجربی متمایز سالازد .عالوه بر مفهومپردازی صالورت گرفته توسالط سالقراط و
کانت در ارتباط با انتقاد ،گونه سالومی از نقد با طرح جریان دیگری در فلسالفه قاره ای (در پایان قرن بیسالتم) و با رویه
تهاجم به فلسالالفه تحلیلی آغاز شالالد .نظریه انتقادی که براسالالاس روش دیالکتیکی سالالرچشالالمه گرفته از هگل و بهویژه
مارکس شالکل گرفت .هر چند دیالکتیک از زمان سالقراط و بهویژه افالطون به صالراحت مطرح بوده ،اما در قرن نوزدهم و
توسط هگل در فلسفه معاصر جایگاه ویژهای یافت.
دیدگاه و روش دیالکتیکی ،بعد از هگل توسط مارکس در جامعهشناسی به کار گرفته شد .رویکرد و روش دیالکتیکی،در
قرن بیسالتم توسالط نومارکسالیسالتهایی که تحتعنوان مکتب فرانکفورت شالهرت یافتند،مطرح شالد.در نظریه انتقادی دو
شالیوه یا روش انتقادی مطرح شالده اسالت.از روش نخسالت تحتعنوان نقد درونی یا نقد منفی و از روش دوم ،تحتعنوان
فرارونده یا نقد مربت نام برده شالالده اسالالت( .همان ،۱۳۸۹،ی )۲۳۴ .در پارادایم انتقاد ،هد پژوهش ،ت ییر وضالالع
موجود در جهت برابری و آزادی بیشتر اجتماعی است( .ضرغامی،۱۳۹۰،ی)۱۰.
با مطالعه و بررسالالی آثار مدنظر در این پژوهش مقصالالود از رویکرد انتقادی حاکم بر گفتمان متنی ،نظریه انتقادی به دو
شالیوه (نقد منفی و نقد مربت) اسالت .در دو اثر پیش از انقالب صالراحتا دیدگاههای مارکسالیسالتی و دیالکتیک منفی به
چشالم میخورد .دیالکتیک منفی با تأکیدی که بر ت ییر و تحول مداوم دارد ،با هویت و این همانی سالر سالتیز دارد و با
توجه نمودن به وضالع موجود انسالانها و چیزها ،بهمنزل ٔه وضالعی که تنگناها و تناقضهایی دارد ،در پی آن اسالت که این
وضالالع را با رفع تنگناها و تناقضهای آن به حالت مطلوب برسالالاند .بهطوریکه بهرنگی بهعنوان معلم سال ٔ
الده چهل ،به
مخالفت با نظام سالرمایهداری جهانی پرداخته و در آثارش به نقد گسالسالت میان انیازهای نابخردان ٔه غیرمنطقی موجود
در آثالار تالألیفی برخالاسال التاله از فرهنالس و زبالان نظالام سالالالرمالایالهداری بالا نیالازهالای حقیقی مردم بالهویژه روسال التالاییالان کاله از
محدودیتهای گوناگونی در زمینههای اقتصالالالادی و برخی اقتضالالالائات محلی ،قومی و زبانی حاکم بر آنها همچون
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معلمی آگاه و دلسالوز کوشالش نموده اسالت تا همکاران و دانشآموزانش را از تبعیض ،بوروکراسالی و فریبکاری دسالتگاه
حکومتی بریده از واقعیتهای اجتماعی برهاند .بهرنس خود و روسالالتانشالالینان را چنان اسالالیر فقر و سالالتم و محرومیت
میدید که به هیو روی پروای نظریه پردازی و توجه به ژر سالالاختهای امر آموزشالالی نداشالالت و بیش از آن که دربند
نظریههای دیوئی و پیاژه و روانشالناسالی آموزشالی و جامعهشالناسالی و غیره باشالد به لزوم یافتن یک راه حل فوری برای
رهایی دانشآموزان کشالالور میاندیشالالید .در مدیر مدرسالاله نیز آل احمد به مسالالائلی میپردازد که نیازمند اقدامات دفعی
اسالت .نظر به راهکارهای ارائه شالده در خصالوی اصالالح نظام آموزشالی کشالور در این دو اثر از آنجایی که مبانی فلسالفی
بهصالورت آشالکارا تبیین نگردیده عناصالر برنامهدرسالی شالامل (هد  ،محتوا ،روش ،معلم و ارزشالیابی) علیرغم اشالارات
صالورت گرفته از سالوی مولف ،تحتتأثیر بینش سالریعالنظر فاقد چارچوب نظری مشالخصالی اسالت تا در راسالتای آن نظامند
گردد .در مجموع به نظر میرسالالد روششالالناسالالی دو اثر متقدم پیرامون تحلیل انتقادی ،مبتنی برمفروضالالات نقد منفی
است.
و در دو اثر متالأخر ،مؤلفین نظر باله اهمیالت تالدوین فلسال الفاله آموزشوپرورش متنالاظر بالا بنیالانهالای فلسالالالفی حالاکم بر نظالام
آموزشالی و تربیتی کشالور و نقد روش شالناختی اثباتگرایی ،به مقابله با خرد ابزاری حاکم بر آن پرداخته و چنین نگرشالی
را با هر دیدگاه غیرطبیعالتگرایانه از جملاله فلسال الفاله اسالالالالمی متعالارد و غیرقابلاقتبالاس تلقی نموده و در نتیجاله با طرح
ٔ
جنبه مربتی به دیالکتیک منفی افزوده و روششالالالناسالالالی ملحوظ از
چارچوب نظری متناسالالالب با اهدا علمی کشالالالور
دیالکتیک ایجابی (نقد فرارونده) را به کار بردهاند .بر این اسالاس ضالمن تدوین فلس ٔ
الفه تعلیموتربیت اسالالمی ،برنامهریزی
درسالی را ملزم به تابعیت از بینش اسالالمی دانسالتهاند ،که ناظر بر حاکمیت دین و اخالق بر کل برنامهدرسالی ،جامعیت
نسال البالت باله جنبالههالای مختلف جسالالالمی ،عقلی ،روانی ،اجتمالاعی و توجاله باله تفالاوتهالای فردی و اقلیمی و پویالایی در برابر
ت ییرات اسالالت .برمبنای این اصالالل ،عناصالالر چهارگانه برنامهدرسالالی را با تفسالالیر روششالالناسالالی مؤثر بر آموزشوپرورش،
اهدا حاکم بر نظام جدید آموزش ،محتوای کتب درسی و شیوههای ارزشیابی تبیین نمودهاند.
مفهوم عناصر برنامهدرسی:
بالا توجاله باله این مطلالب کاله محتوای متون انتقالادی مالدنظر بالا هالد بیالان نقالاط قوت و ضالالالعف بالا محوریالت مسالالالالایالل
آموزشوپرورش کشالور نگاشالته شالده ضالروری اسالت تا این نکات اسالتخراج و مسالائل پیرامون با نظام آموزشالی شالناسالایی و
برای بهبود وضالعیت آموزشالی چارهجویی نمود .به همین منظور با اسالتناد به عناصالر برنامهدرسالی که محتوای آموزشالی را
محور اسالاسالی رسالیدن به اهدا تبیین میسالازد ،ضالروری اسالت تا جایگاه و حدود آن متناسالب با آثار انتقادی هر دوره
زمانی بررسی شود.
بهطورکلی تقسیم بندی برنامهریزی درسی (مورد پذیرش همگان) شامل  ۴عنصر ذیل میباشد.
هد
مواد و محتوا
روشها
ارزشیابی
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در این پژوهش با توجه به مؤلفههای اصاللی تشالکیل دهنده عناصالر برنامهدرسالی به بازخوانی متون انتقادی و بررسالی هر
یک از این عناصالر ومسالائل مبتال به نظام آموزشالی کشالور با اهتمام به شالرایط زمانی آثار ،و با تمرکز بر شالناسالایی نقاط
کانونی برجسته ،ومیزان دریافت مسایل و بهبود آنها پرداخته شده است .
 پرسش اول)۱مهمترین مسالالایل در گذشالالته ،اکنون و پیش روی آموزشوپرورش کشالالور با تکیه بر آثار تألیفی انتقادی در این حوزه
چیست
در خصالالوی پرسالالش اول با توجه به رویکرد سالاللبی آثار نخسالالت و تقدم زمانی آنها در بندهای  ۱-۱و  ۱-۲به آن دو و در
بندهای  ۲-۱و  ۲ -۲به آثار متاخر ضالمن تأکید مولفین بر تدوین فلسالفه متناظر با اهدا علمی ،اجتماعی و فرهنگی با
گویشی ایجابی به بازگویی و تحلیل پرداخته شده است.
 )۱-۱در بخش اول باله تحلیالل کتالب دوران پیش از انقالب میپردازیم .ابتالدا باله سالالالاکن دو کتالاب وکنالد و کالاو در مسالالالائالل
تربیتی ایرانو و ومدیر مدرسهو به جهت وخوانش و قرابت زمانیو مورد واکاوی قرار گرفته است.
 )۱-۱-۱کتاب کند و کاو در مسائل تربیتی ایران (نگارش صمد بهرنگی)
مؤلفههای اصالاللی بهرنگی در کتاب ناظر بر نفی تالوریزه کردن و پیش رفتن براسالالاس روشهای سالالنتی تدریس اسالالت او
بیشتر به کسب مهارت و عمل تربیتی قائل است بطوریکه در متن به آن اشاره میکند.
بهرنگی به هیو عنوان در پی نظریهپردازی و توجه به ژر سالالاختهای امر آموزشالالی نیسالالت و هد کلی او یافتن
راهکارهای عملی در برونرفت از نابرابری و دسالتیابی به آزادی و عدالت اجتماعی با تمرکز بر واقعیتهای موجود اسالت.
در این زمینه به ترسالیم عناصالر اصاللی در بروز و ظهور این مشالکالت و روشهای مناسالب در جهت بهبود و یا تقلیل آنها
میپردازد .بهرنس با نقد درونی که محور آن را عدم شالناخت جامع و واقع نگر از سالوی حکومت نسالبت به شالرایط موجود
میداند به برخورد جدی با آگاهیهای کاذب تزریق شالده به جامعه که به تبعیت از فرهنس بیگانه بوجود آمده نظر دارد.
به بیانی دیگر وی با توجه نمودن به وضالع موجود انسالانها و چیزها ،به منزله وضالعی که تنگناها و تناقضهایی دارد ،در
پی آن اسالت که این وضالع را با رفع تنگناها و تناقضهای آن ،به حالت مطلوب برسالاند .به تعبیری دیگر آنچه دیالکتیک
منفی در پی آن اسالت .بهصالورتی که آدورنو مقصالود خود را از نقد درونی)دیالکتیک منفی)،بطور خالصاله به این صالورت
بیان میکند:
وتفاوت میان این که انسانها و چیزها چگونهاند و چگونه میتوانند باشندو(آدورنو،۱۹۷۳،ی.)۱۶۷:
در این کتاب محتوا از دل مسالایل و واقعیتهای موجود برمیخیزد ،مؤلف انگارههای اصاللی دیدگاه انتقادی خود را با
طبقهبندی این مسالالائل و کاربسالالت روشهای قریبالظهور نمایان میسالالازد .چهارچوب اصالاللی این انگارهها را در سالاله
بخش کلی در صالورتهای مختلف )پرسالشالی-تجویزی-تجربی( با محورهای مشالخص و در قالب تجربه زیسالته و قرار
گرفتن در کانون این مسالالائل و به زعم خود{باید توی آتش بودن تا فهمیدن که سالالوختگان چه دردی دارند{ترسالالیم
میسازد.
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از دیگر مواردی که او به آن میپردازد عدم توجه مناسالب بر تقویت عوامل انگیزشالی در معلمان اسالت که خود مبدا و علت
معلولهای متعددی اسالت که به گونههای مختلف در ناکارآمد شالدن نظام آموزشالی تأثیر مسالتقیم برجا خواهد گذاشالت.
اینگونه اقامه دلیل میسازد که چرا معلم خوب حکم کیمیا را دارد
در نخسالتین انگاره ،به نظر میرسالد بهرنس با آوردن این گزاره پرسالشالی بهعنوان اصاللیترین چالش زمان ٔه خویش در آغاز
کتاب به دنبال بازگو کردن اهمیت و جایگاه آنسالت .زیرا بیان میکند که برآنسالت تا به یکی از هزاران درد تربیتی ایران،
که میتواند موضالوع یک تألیف بسالیار مفید باشالد میپردازد و از میان تمامی آنها این موضالوع را محور ابتدایی سالخن
خویش قرار میدهد.
بنابرآنچه گفته شالالد ،بهرنگی عدم توجه به نیازهای بر حق معلمان از سالالوی نظام آموزشالالی را که منجر به ایجاد برخی
مسالائل غیراخالقی میگردد ناشالایسالت تلقی میکند و از این رو مشالکالت اقتصالادی معلمان را که انگیزه و عالقه آنان را
تحت الشالعاع قرار داده و به شالکلهای گوناگون بروز و ظهور مییابد مانند کاهش تمایل به خواندن و مطالعه مگر بر آثار
کمارزشالالی که در اکرر موارد آموزههای اخالقی را برنهاده و بنا بر جذابیتهای دیگر آنان را نسالالبت به مطالعه ترغیب
میسالازد و در موارد بسالیار اندکی که بنا بر سالیاسالتهای اجباری خواندن برخی کتب آموزشالی بر آنها تحمیل میشالود
رغبتی در مطالعه و تحقیق در آنها دیده نمیشالود .بهعنوان مرال ،مؤلف از انتشالار کتبی در زمانه خویش یاد میکند
که به مسالائلی چون"روانشالناسالی زناشالویی"و" روانشالناسالی چاقی"پرداخته در صالورتی که قوت غالب شالاگردانش را
سالنجد یا کمک )نان) توصالیف میکند و اظهار مینماید خواندن و دانسالتن اروانشالناسالی چاقی چه احتیاجی از من
برطر میکند (بهرنگی،۱۳۷۹،ی)۱۸:
بهرنگی در فصالل پایانی به واکاوی مسالائل مربوط به قشالر کارمند جامعه و بهویژه خانواده فرهنگیان میپردازد و به نقش و
جایگاه مهم کارمندان در اجتماع شالالهری نظر دارد ،خصالالوصالالیات اخالقی و طرز زندگی شالالان آنها را قشالالری متمایز
ٔ
خانواده کارمندان را به شالکل
سالاخته که با دیگر قشالرهای جامعه تمایز داشالته و بیاعتنایی و دوری از مسالائل اجتماعی،
قطع ٔاله گوشالالالت مردهای در تناله محیط زنالدگی اجتمالاعی در آورده اسالالالت .تک ٔاله بزر این وقطعاله گوشالالالت مردهو فرهنگیالان
هسالالتند .آسالالانطلبند هرچه آسالالانتر بهتر .هرچه مسالالالولیت آور ،نو ،عمیق ،خال غریزه و خارج از ٔ
دایره دیدنیها و
شنیدنیها و دانستنیهای آنها باشد بیبو و بیخاصیت است.
بر همین اسالالاس جهانبینیشالالان محدود اسالالت در نتیجه آدمهای سالالطحی و محافظ کاری خواهند شالالد که نسالالبت به
بسالیاری از مسالائل پیرامون خود به تفکر نمیپردازند و اسالاسالا قادر به اندیشالیدن به موضالوعات عمیق و پیچیده نخواهند
بود .مسالالله این اسالت":معلم دلسالوز و عالقمند کم اسالت"معلمها کارشالان را با یک نوع اجبار و به خاطر نان و بهصالورت
عادت انجام میدهند( .بهرنگی،۱۳۷۹،ی)۲۱:
نقد سالاختار متمرکز و توزیع کتب درسالی واحد برای تمام نقاط ایران از دیگر مسالائلی اسالت که توجه او را به خود واداشالته.
ومعلمی یعنی حفظ فرمولوار برنالامالهدرسالالالی و تحویالل آن باله شالالالاگرد .این یعنی تمالام آنچاله کاله یالک معلم بالایالد انجالام
ٔ
نتیجه آن
دهد.کمترین تحرک در مدرسالهها دیده نمیشالود.خیلی کم معلم سالرا دارم که در فکر روش تدریس خود و
باشد .کار معلمی چیزی جز انباشتن ذهن نیستو( .همان،۱۳۷۹،ی)۲۲:
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در خصالالوی نحو ٔه ارزشالالیابی معتقد اسالالت پرسالالشالالنامههایی که تنها برای خالی نماندن عریضالاله و تلویحا به منظور
نظرخواهی از معلمان در خصالوی شالروط پیشالرفت امر تعلیموتربیت تنظیم میگردد و به مدارس ارسالال میشالود جنبه
تشالریفاتی داشالته و در نتیجه هر معلمی که خوش باوری کرده و یا اپیشالنهادهای مترقیانه در امر تعلیموتربیت بکند
پیش خود شرمنده میشود و دستش را دا میگذارد که دیگر از این جوشها نزند( .همان،۱۳۷۹،ی)۲۷:
بنا بر سالخن بهرنگی ،بیتوجهی به نیازهای معلمان و جایگاه آنها منجر به کاهش اختیار و کنشالگری آنها در فرایند
تدریس و تقلیل نقش اثرگذار آنان میشالالد که این مسالالالله در منفعل بودن ایشالالان براسالالاس سالالیاسالالتهای ناکارآمد و
اقتباسی به صورتهای مختلف آشکار بود.
براین اسالاس معلم خوب حکم کیمیا را دارد ،بهخاطر اینکه انتخاب شال ل معلمی بهندرت از روی عالقه و اسالتعداد اسالت.
گالروهالی بالرای ایالن مالعاللالم مالیشالالالونالالد کالاله هالر دری را بالاله روی خالود بسالالالتالاله مالیبالیالنالنالالد و کالالاری جالز مالعاللالمالی نالمالییالالابالنالالد.
(بهرنگی،۱۳۷۹،ی )۳۵:همینطور ماهیت برنامهدرسالی نیز چیزی اسالت که میتواند معلم را سالرشالوق بیاورد یا دل سالرد
کند( .همان،۱۳۷۹،ی)۳۷:
دومین انگارهای که بهرنگی در سالاخت یک گزاره تجویزی به آن میپردازد ،بازرسالی فرهنگی و انواع آنسالت .به نظر او
ٔ
رابطه مدیر و
بازرسالی باید برای این باشالد که معلوم کند برنامهدرسالی چه اندازه پیشالرفت کرده ،معلم کجا موفق شالده و
معلمها بر چه پایه ای اسالالت( .همان،۱۳۷۹،ی )۴۲:بازرسالالان عموما یک فرمول معمول که شالالامل این عبارات اسالالت
اسالالتفاده میکنند :وهمه معلمان حاضالالر بودند و با جدیت به انجام وظیفه اشالالت ال داشالالتند-نظافت مدرسالاله خوب بود-
شالیش ٔاله پنجرهها تمیز بود-تذکر داده شالد که تنبیهبدنی سالخت قدغن شالود و در کالس به زبان فارسالی صالحبت کنند-و از
این دست حر های تهوع آور!
اگر هم بازرس بخواهد خیلی دلسالالوزی کند و کوشالالش نشالالان دهد،چند دقیقه ای برای معلمان صالالحبت میکند:و اندر
فوایالد تنبیاله نکردن،فالارسالالالی حر زدن،این کاله دور از وجالدان اسالالالت پول گرفتن و درس نگفتن،معلم بالایالد بالا وجالدان
باشدو(همان،صص)۴۴-۴۳:
در گزینش بازرسالالالان بندرت ،سالالالواد ،محبوبیت میان معلمها ،وارد بودن در کارهای تربیتی،صالالالالحیت اخالقی و علمی
و)...در نظر گرفته میشالد .از اینجاسالت که معلمان همیشاله از بازرسالان نفرت دارند .بهرنس اظهار مینماید که او نیز در
مواردی با بازرسالالالان به مشالالالکل برخورده و علت را اینگونه بیان مینماید:وانتظار دارم کسالالالی که میآید کار و کالس مرا
ٔ
اندازه خود من خوانده باشالالد ،بداند و بفهمد؛ عالقمند باشالالد و شالالعورش را داشالالته
ببیند و نظر بدهد باید دسالالت کم به
باشالالالد.واغلب بازرسالالالان برای این بازرس شالالالدهاند که به نحوی نمیتوانسالالالتند در اداره و مدرسالالالهها کار دیگری بکنند.
(همان،۱۳۷۹،ی)۴۸:
بالا توجاله باله شالالالیوه گزینش و نحوه بالازرسالالالی در آن دوران ،عالدم آ گالاهی کالافی و دانش الزم برای انجالام فراینالد بالازرسالالالی و
نارضالالایتی معلمان نسالالبت به این عوامل و نبود تعامالت منطقی و دوجانبه میان معلم بازرس،توفیقی در بهبود وضالالعیت
موجود صورت نمیگرفت و از اینرو هد های مورد نظر در برنامهدرسی محقق نمیشد.
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سالومین انگارهای که بهرنگی در قالب تجربه زیسالته مطرح میسالازد شالامل .۱تنبیه بدنی .۲مشالکل کتب درسالی.۳شالرایط
حاکم بر زندگی روسالالتایی و شالالرح خصالالوصالالیات روحی و اخالقی قشالالر کارمند و بهویژه فرهنگیان و نقد آنها در دوران
خویش است.
بخش نامههای زیادی درباره قدغن کردن تنبیه بدنی صالادر میشالود ولی عمال (تنبیه در دبیرسالتانها حکمفرما بوده) آیا
میشود یکدفعه با صدور چند بخشنام ٔه آمرانه تنبیهبدنی را ریشهکن کرد به نظر بهرنس این کار عمال ممکن نیست.
بهرنس قدغن کردن تنبیه در تمام مدارس و به طور یکسالان را جایز نمیداند ،او یادآوری میکند که محیطهای تربیتی
درجه اول تهران و طرز تربیت شاگردان آنها را با تمام شاگردان و محیطها یکی نگیرند( .بهرنگی،۱۳۷۹،ی)۵۸:
و به تفاوتهای فرهنگی اشاره میکند که با توجه به آنها در برخی مناطق ،کودک در نخستین سالهای زندگی توسط
والدین مورد تنبیه قرار میگرفته و صالر نظر از صالحین و یا غلط بودن این امر ،با زندگی روزمره آنها در آمیخته بوده و
بهعنوان یک روش تربیتی بکار گرفته میشالود .نظیر روسالتایی که خود در آن مشال ول به تدریس بوده ،در چنین فضالایی
پیشالنهاد او بدین شالکل اسالت که باید تنبیه را بهطور تدریجی برداشالت و معتقد اسالت با توجه به سالالها تدریس در کالس
اول دبستان به این نتیجه رسیده که نمیشود یکباره تنبیه بدنی را کنار گذاشت.
روش برخورد در محیطهالای این چنینی را ترکیالب دو رفتالار محبالت و آزادی بالا خشالالالونالت گالاه گالاهی،مصالالاللحتی و بجالا
میداند .امکان و اقتضالالای محلی و وضالالع و رفتار محیط خانوادگی را هم باید در نظر گرفت .تنبیه بدنی خود هد
نیسالت ،وسالیله اسالت .خشالم و خشالونت باید ظاهری باشالد و بر خواسالت و هد معلم تساللط نیابد .به این طرز و شالرطها
تنبیه بدنی زیان ندارد و مفید هم هست .البته کم کم باید از شدت آن کاست تا به صفر برسد.
در خصالوی مشالکالت تدوین محتوای کتب درسالی بر این اعتقاد اسالت که تا محیطی را از نزدیک نبینیم ،در آن زندگی
نکنیم ،با مردمش نجوشالیم ،صالداشالان را نشالنویم و خواسالتههایشالان را ندانیم ،بیجاسالت که برای آن محیط و مردمش
دلسالوزی کنیم و برای آنها حتی داسالتان بنویسالیم( .بهرنگی،۱۳۷۹،ی )۶۴:سالپس به مشالکالتی که تدریس کتابهای
درسالی در سالالهای اخیر ایجاد کرده اشالاره مینماید و میافزاید که سالخنان و نتایجی که ابراز داشالته بواسالطه تجربه
شخصی و نشست و برخاست با همکاران و دیدن مدارس روستاهای گوناگون بوده است.
در اینجا بهرنگی به موضالوع دیگری که جالل آل احمد هم به آن پرداخته اشالاره میکند:وکتاب تاریب و ج رافیای پنجم
و شال الشالالالم را مرالال میآورد کاله باله قولا آل احمالد ناله در کیف ناله در تالاقچاله و ناله در روی میز جالا میگیرد .سالالالپس اذعالان
مینماید که آیا تمام اینها نشالان نمیدهد که باید در تألیف کتابهای درسالی به خصالوی کتابهای ابتدائی ،اقتضالای
محلی را در نظر گرفت و برای هر استان کتابی جداگانه پرداخت و مواد آشنا و قابلفهمی در آن گنجاند تا نتیجهای نیکو
گرفالت اگر جالدی میگوییم کاله عالقمنالد فرهنالس کشالالالورمالان هسالالالتیم این کالار بالایالد بشالالالود ،و اگر اظهالار عالقاله و جوش و
خروشالمان برای این اسالت که حرفی زده باشالیم و خود را ساللک پیشالرفتهها قالب بزنیم همین کتابهای الکن و هشاللهف
از سالر ما زیادی اسالت و من سالخنانم را پس میگیرم .اگر هم برای اسالتانهای فارسالی زبان یک نوع کتاب نوشالته میشالود،
اسالتان آذربایجا ن کتاب فارسالی بخصالوصالی باید داشالته باشالد که امکان و اقتضالای محلی را در نظر گرفته باشالد با روشالی
ساده و آسان( .همان،صص)۷۴-۷۳:
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و به کتابهای ٔ
دوره متوسالالالطه هم میپردازد بهویژه کتابهای قرائت انگلیسالالالی ،نکته اول تفاوت میان مؤلفان و عناوین
کتب درسالی دورههای مختلف و نکته دوم محتوای کتابها و به اختصالار بیان میکند که این کتابها تنها برای کالسالی
بیسالالالت نفره در یکی از بهترین و مجهزترین دبیرسال التالانهای تهران که نیم شالالالاگردان آن بچاله آمریکاییهای مقیم تهران
باشالند مناسالب اسالت و نیم دیگر آقازادههای مزلف پاپیون دار که صالورتهاشالان از زور صالافی و صالفا برق میزند و همیشاله
خاطرههایی از شالالب نشالالینیهای پاپا جان و ماماجان دم در خانه حفظ داشالالته باشالالند ،و از هر نیم هم نیمی دختر باید
باشالالد .در چنین کالسالالی اسالالت که این کتابها ممکن اسالالت نتیجه بدهد .آن هم در صالالورتی که دبیری باسالالواد ،پخته،
بسال الیالار عالقالهمنالد و بالا حوصال اللاله موجود بالاشالالالد .این خود درد بزرگی اسالالالت کاله چنین آموزگالار و دبیری حکم کیمیالا دارد.
(همان،صص)۷۷-۷۶:
در کتاب هشالالتم گفتگوها و رفت و آمدهای یک خانواده آمریکایی مقیم تهران با یک خانواده اشالالرافی تهران شالالرح داده
شده است .بچهها درباره مدرسههای خود صحبت میکنند .از تحصیل در خانه 1و معلم خانگی 2بحث میکنند.
و در پالایالان چنین اسال التالدالل مینمالایالد کاله کتالاب درسالالالی نمیتوانالد از زنالدگی دانشآموز جالدا بالاشالالالد ،و گرناله نتیج ٔاله خوب
نخواهد داشالت .مرال کتابهای قرائت فارسالی را بگیریم .عود این که ااشالعار پندیات خشالک و خنک مداحان عصالر
غزنوی را تو کتالاب پر کنیم و ذهن بچاله را بینبالاریم از هیو و پو  ،چاله عیالب دارد کاله از ترانالههالای دوبیتی محلی و متاللهالای
فراوان هر استان استفاده کنیم قضاوت کنید .بچه این را با رغبت میخواند یا آن شعر بیمعنا و بی ٔ
مزه کتاب اول را.
دانشآموز ،به خصالوی دانشآموز دبیرسالتان ،باید بداند در دور و برش چه میگذرد و شالعر و نررش چیسالت .این جمود
ٔ
نتیجه مسالتقیم تعلیمات خشالک و غلط دبسالتانی ،دبیرسالتانی و دانشالگاهی اسالت( .همان،صالص )۷۸-۷۷:روش
فکری
کلی تدریس در دهه چهل برخاسالالته از روشهای عمومی حفظ و تکرار مطالب بدون در نظر گرفتن میزان فهم و تسالاللط
دانشآموز به متون درسی است.
و در خصوی توجه به شیوههای غیر متمرکز در تألیف کتب درسی و روشهای تدریس به منظور در نظرگرفتن ارزشهای
قومی و تفاوتهای فرهنگی در یک جامعه در تالش اسالالالت تا تجارب زیسالالالته خود را با شالالالناخت واقعگرایانه از پدیدارها
بازگو نماید .روابط خویشالالاوندی عمیق میان اهالی روسالالتا و به تبع آن شالالناخت کامل آنها از یکدیگر ،روسالالتا را بهعنوان
خاسالالتگاه اولیه دانشآموزان در تعامل با یکدیگر و شالالکلگیری خاطرههای مشالالترک قرار میدهد .بنابراین دانشآموزان
در اولین روز تحصیلی برخال دانشآموزان شهری احساس غریبی در کالس نخواهند داشت ،او بر این باور است که به
دلیل عدم شالناخت اهالی روسالتا با مظاهر زندگی شالهری بهتر اسالت در کتاب سالال اول تنها به معرفی روسالتا پرداخت و
زمانی که ٔ
قوه فهم و تصور بچه زیاد شد از زندگی شهری سخن گفت.
 )۱-۱-۲کتاب مدیر مدرسه (نگارش جالل آل احمد)
در داسالالتان مدیر مدرسالاله ،مدیر مدرسالاله ،جالل آل احمد اسالالت ،نویسالالنده و نمونهای از روشالالنفکران ،مضالالمون داسالالتان
جسالتوجو و ریشالهیابی علل شالکسالتهاسالت .از این جهت نخسالتین داسالتان جالل اسالت که به جای معلولها به علتها
1. Home School Bus
2. Hoomroom Teacher
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میپردازد .ماجرای داسالالتان برمبنای کشالالمکشهای او با جامعه و خودش شالالکل میگیرد .یک تنه به جنس مشالالکالت و
دگرگون کردن سنتهای غلط آموزشی و روابط جاری مدرسه میرود( .علی پور کسگری،۱۳۸۹،صص)۳۷-۳۶ .
در شالرح مسالائل مطرح شالده ،آل احمد عمدهترین مسالالله را در ت ییر اولویتهای آموزشالی و اهدا آن میداند بهطوری
که تقدم روابط بر ضوابط در بهکارگیری افراد و وجود فساد اداری بهویژه در وکارگزینی کلو اشاره مستقیم به این موضوع
و نتیجتا عدم شالایسالته سالاالری در مراتب سالاختاری و نبود شالرایط گزینش مطلوب براسالاس میزان توانمندی و تخصالص
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
کاله تالازه اینطور شالالالد .وگرناله بالاالی حکم کالارگزینی کالل چاله کسالالالی میتوانسالالالت حرفی بزنالد یالک وزارتخالاناله بود و یالک
کارگزینی! (آل احمد،۱۳۴۵،ی)۷.
همچنین احالداح مالدارس در منالاطق دورافتالاده و خالالی از سالالالکناله برای افزایش بهالای زمینهالای اطرا آن و سالالالاخالت
شالهرکهای جدید جهت سالکونت مردم و افزایش جمعیت در آن نواحی ،تقدم اقتصالاد بر فرهنس ،ابزارانگاری مدارس در
راستای تأمین منافع مالی افراد متمول و به اصطالح خیرخواه بوده است.
ومدرساله دو طبقه بود و در دامنه کوه تنها افتاده بود و آفتابرو بود.یک فرهنس دوسالت خرپول عمارتش را وسالط زمینهای
خودش سالاخته بود و بیسالت و پنج سالاله در اختیار فرهنس گذاشالته بود که مدرساله اش کنند و رفت و آمد بشالود و جادهها
کوبیده شودو...و (آل احمد،۱۳۴۵،ی)۸.
در ادامه به محدود بودن بودجه اختصالای یافته به مدارس ،کمبود منابع مالی و تخصالیص دیر هنگام آن و نبود امکانات
مناسب در جهت بهداشت و نظافت مدرسه و دانشآموزان اشاره میکند.
وضالعیت سالرویسهای بهداشالتیواز در که رفتیم تو دوتا پله میرفت پایین و بعد یک راهرو تا دیوار روبه رو و دسالت چپ پنج
تا مسالتراح .همه بی در و سالقف و تی های میان آنها ....نگاهی به ناظم کردم که پابهپایم میآمد .گفت :دردسالر عجیبی
شده آقا .میگند نمیشه پول دولت رو تو ملک دیگرون خرج کردو(آل احمد،۱۳۴۵،ی)۲۶.
در اینجا وی همانند بهرنگی به نقد تنبیه بدنی و شالایع بودن آن در مدارس میپردازد.وهنوز از پشالت دیوار نپیچیده بودم
که صالدای سالوز و بریز بچهها به پیشالبازم آمد .تند کردم.پنج تا از بچهها توی ایوان به خودشالان میپیچیدند و ناظم ترکه
ای به دست داشت و به نوبت کف دستشان میزد...و (آل احمد،۱۳۴۵،ی)۳۶.
در جایی دیگر بیان میکندوبرای ناظم تعریف کردم که در تمام سالالالهای مکتب و مدرسالاله و دبسالالتان و دبیرسالالتانها و
گاههای دیگر فقط دوبار تنبیه شالالده ام .یکبار فلکم کردند و جلوی روی بچهها وقتی کالس سالالوم ابتدایی بودم و گناهم
این بود که از گلدسالته مسالجد معیر باال رفته بودم!و دفعه دوم در سالال پنجم دبیرسالتان که معلم مرا اشالتباهی گرفت و دوتا
کشیده ام زد و بعد که فهمید عوضی گرفته به دفترم احضار کرد...و بعد ازش خواستم که ترکهها رابشکندو شکست و آن
وقت من رفتم سرا اطاق خودم( .آل احمد،۱۳۴۵،ی)۳۹.
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در مقوله بازرسالی و نظارت بر امور مدارس که بهصالورت فرمایشالی و ناکارآمد صالورت میگرفت چنین شالرح میدهد .ویک
روز هم بازرس آمد و نیم سالاعتی پیزر الی پاالن هم گذاشالتیم و چای و احترامات متقابل! و در دفتر بازرسالی تصالدیق کرد
که مدرسه وبا وجود عدم وسائلوبسیار خوب اداره میشود( .آل احمد،۱۳۴۵،ی)۴۱.
وجود فسالاد مالی در مدارس به دلیل کمبود امکانات و بودجه مناسالب از دیگر مسالائل مبتال به آن زمان مولف اسالت .وبه
چنین صراحتی مرا که مدیر مدرسه بودم در معامله شرکت میداد.ووو حاال ناظم مدرسه داشت بمن یاد میداد که بجای
۹خروار زغال مرال  ۱۸خروار تحویل بگیرم و بعد با اداره فرهنس کنار بیایمو
فقر شدید مالی و درماندن در ابتدایی ترین لوازم ضروری انگارههای پیشین او نسبت به تعلیموتربیت را ت ییر داد.
وگاهی ظهرها کارم طول میکشالیدو یک سالاعت بعد از ظهر راه میافتادم که بروم،مدرساله چنان شاللو بود که انگار االن
موقع زنس اسالالت .همیشالاله زود میآمدند .از راه که میرسالالیدند دور بخاریها جمع میشالالدند و گیوههایشالالان را خشالالک
میکردنالد .عالدهای هم نالاهالار میمالانالدنالد .و خیلی زود فهمیالدم کاله ظهر در مالدرسالالاله مالانالدن هم مسالالالاللاله کفش بود .هر کاله
داشالالت نمیماند .این قاعده در مورد معلمها هم صالالدق میکرد...و وپیش از اینها مزخرفات زیادی خوانده بودم درباره
اینکه قوام تعلیموتربیت بچه چیزهاست .اما اینجا بهصورت ساده و بدوی قوام فرهنس به کفش بود(آل احمد،۱۳۴۵،ی
ی)۵۷-۵۸ .
نقد روشهای سالنتی تدریس و تکیه صالر بر محفوظات ،توجه به مهارتآموزی ،فن ورزی و رشالتههای هنری و کاربردی
به منظور افزایش توانمندی شاگردان را در اولویت میدانست.
وحاال دیگر حتی وزرای فرهنس هم اذعان میکنند که این اسالالالمها و فرمولها و سالالالنهها و محفوظات جایی از عمر پر از
بیکالاری بچالههالا را نخواهالد گرفالت ،و نالاچالار بالایالد در مالدرسالالاله هر بچالهای کالاری یالاد بگیرد .هنری ،فنی ،صالالالنعتی ...تالا اگر از
پتالههالا و کالاغالذ پالارههالای قالاب گرفتاله کالاری برنیالامالد ومیزی خالالی نبود کسالالالی از گرسالالالنگی نمیرد.و (آل احمالد،۱۳۴۵،ی.
)۱۴۲
نقد به رویکرد معلممحور و برخورد اقتدارگونه آنان از دیگر مسالائلی اسالت که او بیان میدارد .ترس شالاگردان از معلمان و
عدم وجود روابط متقابل علمی و اخالقی و ارتباط دوسالالویه که ناظر بر یادگیرنده بودن همه انسالالانهاسالالت و اینکه معلم
هم در طول سالالالال میتوانالد عالوه بر نقش یالاددهنالده ،نقش یالادگیرنالده را ایفالا کنالد و از دانشآموزان چیزهالایی زیالادی یالاد
بگیرد و همینطور دانشآموزان از او ،و نبود این روحیه متقابل سالالالبب آسالالالیبهای روانی ،فردی ،اجتماعی ،آموزشالالالی و
اخالقی در دانشآموزان خواهد شالد .به همین منظور نویسالنده با در نظر گرفتن این محدودیتها در جهت رفع و کاهش
آنها توجه ویژه ای به روحیات دانشآموزان دارد.
اپیش از هر امتحالان کتبی کاله تو سالالالالن میشالالالد خودم یالک میتینالس برای بچالههالا میدادم کاله ترس از معلم و امتحالان
بیجاست و باید اعتماد به نفس داشت( .آل احمد،۱۳۴۵،ی)۱۴۴.
امیدیدم که این مردان آینده دراین کالسها و امتحانها آنقدر خواهند ترسالید و م زها و اعصالابشالان را آنقدر به وحشالت
خواهند انداخت که وقتی که دیپلمه یا لیسالانساله شالوند اصالال آدم نوع جدیدی خواهند شالد .آدمی انباشالته از وحشالت!
انبانی از ترس و دلهره( .آل احمد،۱۳۴۵،ی)۱۴۶ .
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اباید مدیر بود یعنی کنار گود ایسالالتاد و به این صالالفبندی هر روزه و هر ماهه معلم و شالالاگرد چشالالم دوخت تا دریافت که
یک ورقه دیپلم یا لیسالانس یعنی چه! یعنی تصالدیق باینکه صالاحب این ورقه دوازه یا پانزده سالال تمام و سالالی چهاربار در
فشار ترس قرار گرفته و قدرت محرکش ترس است و ترس است و ترس! (آل احمد،۱۳۴۵،ی)۱۴۷ .
ٔ
ریشه این رفتارها ناشی از تنبیه بدنی بوده که از دیرباز در مدارس مرسوم بوده است.
وبه این ترتیب یک روز بیشالالتر دوام نیاوردم.چون دیدیم نمیتوانم قلب بچگانهای داشالالته باشالالم تا با آن ترس و وحشالالت
بچهها را درک کنم و همدردی نشالالان بدهم .ده سالالال معلمی و نمرات هفت و ده و یازده قلبم را سالالنس کرده بود .این بود
که با همه مقدماتی که چیده بودم نظارت در امتحانات را رها کردم و باز به اطاق خودم پناه بردم...هر چه باداباد .عاقبت
یکی میبرد و یکی میباخت .وانگهی این هم بود که معلمها هم حق داشالالتند .وقتی بچه بودهاند و مدرسالاله میرفتهاند
البد کتک خورده بودند که حاال باید بزنند.این دور و تساللسالل آنقدر هم کوچک نیسالت -و در دسالترس تو -که بتوانی یک
جائی قطعیش کنی .در مدرسهای یا در کالسی یا در امتحانی( .آل احمد ،۱۳۴۵ ،ی)۱۴۷-۱۴۸ .
مورد دیگر ارزشالیابی دانشآموزان اسالت که متأثر از شالرایط اقتصالادی و تمکن مالی خانوادههای آنان بود( .به بیانی دیگر
ارزشیابی صوری نافی عوامل تربیتی و اخالقی)
و یکمرتبه به صالالرافت افتادم که از اول سالالال تا بحال بچههای مدرسالاله را فقط به اعتبار وضالالع مالی پدرشالالان قضالالاوت
میکردهام .درسالت مرل این پسالر سالرهنس که باعتبار کیابیای پدرش درس نمیخواند .دیدم در تمام این مدت هر کدام
که پدرشالان فقیرتر اسالت ،بهنظرمن باهوشتر،تربیتپذیرتر ،و با چشالمانی درخشالانتر میآمدهاند ،و آنها که پدرهاشالان
دستی بدهان دارند کندتر و خر تر و بل می مزاجتر و نومیدکنندهتر( .آل احمد،۱۳۴۵،ی)۱۵۱.
 )۱-۲بخش دوم به تحلیل کتب انتقادی دوران پس از انقالب میپردازد که شالالامل کتاب مبانی فلسالالفی آموزشوپرورش
ٔ
فلسفه تعلیموتربیت ج.ا.ا است.
در ایران و در آمدی بر
 )۱-۲-۱کتاب مبانی فلسفی آموزشوپرورش در ایران( .نگارش زیبا کالم)
بر خال دیدگاه مؤلفین متقدم مبنی بر نقد سالاختار متمرکز نظام آموزشالی ،زیباکالم ضالعف اسالاسالی در پدیداری مسالائل
آموزشالی را ملهم از انگیزههای اسالاسالی معلم و خالقیت او برمیشالمرد .در حقیقت توجه به نیروی انسالانی و رویکردهای
اخالقی ناظر بر آن از حیث مادی و معنوی در ایجاد روحیه خالق مؤثر خواهد بود و اینچنین معلم بهعنوان فاعل شالناسالا
نقش محوری در بالاال بردن سالالالطن کیفی آموزش و تالدریس در کالس درس خواهالد یالافالت .در این مقولاله زیبالا کالم اینگوناله
مسائل را شرح مینماید.
ونمی توان تمالام گنالاهالان را باله گردن نظالام متمرکز انالداخالت .یالک معلم دلسالالالوز و پرتوان میتوانالد حتی در نظالام متمرکز بالا
خالقیت عمل کند .یعنی همان گلی که باید امروز درس بدهد را به سالر کالس آورده و مرال گلبر ها ،کاسالبر ها ،پرچم
و غیره را از نزدیک به کودک نشان دهد و یا تدریس تاریب را با نمایشنامهایی همراه بسازد و بناهای آن دوره از تاریب را از
راه فیلم و غیره نشان دهدو(.زیبا کالم،۱۳۸۴،ی ی)۸۲-۸۱.
از این حیث توجه در جذب نیروی انسالانی عالقهمند به حوزه آموزش را مهم دانسالته و راه حل برای جذب نیروی انسالانی
کار آمد در شال ل معلمی را این گونه توصالیف میکند( .یک راه حل این اسالت که این شال ل باید منزلت اجتماعی داشالته
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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
آبرومندی بگذراند ).نقد روشهای سنتی تدریس از دیگر مواردی است که او به آن اشاره میکند.
وبهترین معلم از نظر نظام آموزشالالی ما کسالالی اسالالت که بیشالالترین بیسالالتها را شالالاگردانش بیاورند و بهترین بیسالالتها را
کسالانی میآورند که یک کتاب را در یک حوزه درسالی خوب حفظ کردهاند .تکرار طوطیوار و تأکید بر حفظ مطالب برای
نالمالره آوردن ،و تالرس و دلالهالره از نالمالره نالیالالاوردن روح عاللالم آمالوزی را در کالودک و نالوجالوان مالالا از مالیالالان مالیبالرد( .زیالبالالا
کالم،۱۳۸۴،ی )۸۶.در صالالورتی که ارزشالالیابی باید بهگونهای باشالالد که به جای سالالنجش توانایی حفظ مطالب بر فهم و
دریافت درسالت آنها تأکید داشالته باشالند .از این رو ،روشهایی چون تبدیل مطالب کتاب به یک مج ٔ
موعه سالؤال و جواب
و ارائ ٔاله آنهالا باله دانشآموزان ،برخال اهالدا کتالاب اسالالالت .این در حالالی اسالالالت کاله تمالام کتالابهالای توسالالالط معلمالان باله
صالالورت سالالؤال در میآیند و علیرغم توصالالیه وزارت آموزشوپرورش ،دانشآموزان وادار به حفظ جوابها میکنند .بدین
صورت چگونه انتظار معجزه از کودکان داریم که خالق بار آیند( .زیبا کالم،۱۳۸۴،ی)۸۴.
برای پرورش دانشآموزان خالق آموزش باید مبتنی بر درک مفاهیم باشد .و نیز اهمیت کسب دانش ضمنی بدین جهت
که بسالالالیاری از رفتارهای آموزشالالالی مانند عالقه به یادگیری ،کنجکاوی نسالالالبت به جهان اطرا  ،نگاه علمی به مسالالالایل
داشالالالتن را دانشآموز از معلم و دانشالالالجو از اسالالالتاد یاد میگیرد .بنابراین جذب افراد پرتوان ،باهوش و خالق به صالالالحنه
تعلیموتربیت امری کامال ضروری است( .زیبا کالم ،۱۳۸۴،ی)۸۲-۸۱.
از آن رو که علمجویی و حقیقتطلبی در نهاد انسالالان اسالالت نباید ایجاد عالقه و انگیزه به کسالالب دانش چندان مشالالکل
باشالد .اما متأسالفانه عملکرد آموزشالی در ایران بهگونهایی اسالت که این روحیه کامال در فرد کشالته میشالود .اگر مطالب
درسالالی طوری تنظیم و برنامهریزی شالالود که شالالخص عالقمند شالالود ،حتی زمانی که با حفظ یک کتاب میتواند در آن
درس نمره قبولی بیاورد ،به آن اکتفا نمیکند و خود به خود دنبال کتاب دیگری هم میرود و نگرشالالش در مورد کالس و
درس و معلم عود میشود( .زیبا کالم،۱۳۸۴،ی)۸۳.
در خصالالوی متدولوژی ارزشالالیابی تحصالالیلی و نحوه اعمال آن معتقد اسالالت :در ارزشالالیابی از هر درس ،محور اصالاللی،
مطالالالب مهم و مفالاهیم عم ٔ
الده آن درس اسالالالت .ارزشال الیالابی بالایالد باله جالای سالالالنجش توانالایی حفظ مطالالالب بر فهم و دریالافالت
ٔ
مجموعه سالالؤال و جواب و ارائه
درسالالت آنها تأکید داشالالته باشالالند .از این رو روشهایی چون تبدیل مطالب کتاب به یک
آنها به دانشآموزان ،برخال اهدا مشروحه در بخش آغازین کتاب است.
از دیدگاه او پرداختن به مقوالتی چون فهمیدن ،عقلگرایی و خالقیت ناظر بر دسالتیابی به سالطوح باالی شالناختی اسالت
و در صالالورتی ممکن خواهد شالالد که اهدا درسالالی با شالالرایط واقعی جامعه چون مسالالائل اقتصالالادی ،صالالالحیت علمی و
اخالقی معلمین و روشهالای تالدریس همالاهنالس بالاشالالالد .اینگوناله بیالان میدارد کاله متیو آرنولالد 1یکی از برجسال التاله ترین
فیلسالالوفان نخبهگرای فرهنگی ریشالاله معضالالالت بشالالری را در اشالالاعه روحیه مادیگرایی و بهرهآوری از آموزشوپرورش به
منزله ابزاری برای پیشالالبرد سالالود ناشالالی از صالالنعت مییابد و این درد را ،هرجومرج مینامند .چون فرهنس برتر را کمال
انسالالانی میپندارد .مهمترین وظیفه آموزشوپرورش را حفظ و اعتالی فرهنس میداند .آن هم فرهنگی که همواره مورد

1. Matthew Arnold

214

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

توجه و عالقه اقلیت فرهیخته بوده است .اما بنا بر تحقیقات زیادی که پیرامون کتب درسی دبستانی انجام شده تا نقش
آنها را در ایجاد ذوق ادبی و فرنگی بررسالی نماید ،متأسالفانه حاصالل تمام پژوهشها نشالان میدهد نوعی بیزاری نسالبت
به فرهنالس و ادب را ایجالاد میکنالد و یکی از علالل عمالده ناکارآمدی در تحقق اهدا فرهنگی را عدم انسال الجالام مطالالب کل
کتالابهالای درسالالالی (مرال تمالام کتالب مربوط باله درس فالارسالالالی) و نبودن یالک فلسال الفاله حالاکم بر آنهالا میدانالد( .زیبالا
کالم،۱۳۸۴،ی ی )۹۴-۹۳ .عالدم اهتمالام در توجاله باله ایجالاد ذوق ادبی و فرهنگی در تالدوین محتوای کتالب درسالالالی و
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
نظامهای آموزشالالی پیشالالرو و موفق میگذرد و ما نمیتوانیم به صالالر خوشالالمزگی یک میوه ،درختی را در جایی با آب و
هوای کامال متفاوت بکاریم و منتظر همان محصول باشیم( .زیبا کالم،۱۳۸۴،ی )۳۲ .اگر این اقتباس براساس مطالعه
و تجزیه و تحلیل و تطبیق ارزشهای فلسالالفه حاکم باشالالد میتواند کامال مفید باشالالد و اینگونه تبیین میکند که بحث ما
بر سالر این نیسالت که هرگونه اقتباسالی از الگوهای موفق غلط اسالت .بحث بر سالر این اسالت که باید اقتباس آموزشالی با
شالناخت فلسالفه های حاکم بر هر دو نظام باشالد (اقتباس شالونده و اقتباس کننده) و دریافت میزان انطباق پذیری با توجه
به شباهتها و تفاوتهای فلسفی دو نظام باشد .اگر میان عمل و نظر تعارد باشد ،یعنی چنانکه میان ارزشهای مورد
ادعا و عملکردها ،عدمهمخوانی وجود داشالته باشالد ،نظام آموزشالی از داخل دچار تعارد میشالود و فرو میپاشالد( .زیبا
کالم،۱۳۸۴،ی)۱۱۰ .
یکی دیگر از مواردی که او در این خصالوی بازگو میسالازد این اسالت که متأسالفانه با وجود اینکه مکرر اظهار میشالود که
آموزشوپرورش در کشالور ما اسالالمی اسالت .اصاللیترین آموزه فلسالفه اسالالمی مبنی بر اینکه کسالب دانش و ارزش یک
فعالیت ارزنده و مقدس اسالت زیرپا نهاده شالده اسالت .و به جای آن جمعآوری اطالعات برای کسالب نمره بهتر و مدرک،
شعار تمام خانوادهها و مراکز آموزشی شده است( .زیبا کالم،۱۳۸۴،ی)۴۴
نکته دیگری که زیبا کالم در خصالوی کتب درسالی به آن اشالاره میکند دال بر این مطلب اسالت که به دلیل غفلت از روند
رشالد ذهنی و سالایر مسالایل ،دروس مدارس ما چه در سالطن ابتدایی و چه در سالطن راهنمایی و دبیرسالتان فاقد تساللسالل
موضالوعی اسالت .عالوه بر این ،مطالب نه تنها در خالل یک کتاب درسالی بیارتباطند ،بلکه اگر کتب چند سالال متوالی
در یالک درس ،مرال دینی را در نظر بگیریم انسال الجالامی میالان مطالالالب نمیبینیم و این کودک را دچالار جهش و پرتالاب از
موضالوعی و از شالاخهای به شالاخه دیگر میکند و فهم عقلی را ناممکن میکند و این عدم زمینهسالازی (هم برای معلم و
هم برای دانشآموز) منجر باله کالاهش عالقاله و نوعی تنپروری ذهنی و بیتفالاوتی در فراگیر میشالالالود و باله همین ترتیالب
دانشآموز سالالعی میکند با حفظ کردن مطالب ،بی آنکه برایش درونی شالالود هم معلم و هم خانواده را راضالالی کند .در
حقیقالت باله جالای درونی شالالالدن مسالالالایالل در مالدارس اقالدامالاتی صالالالوری انجالام میگیرد( .زیبالا کالم،۱۳۸۴،ی )۴۹و از
آنجایی که فهمیدن یعنی توانایی ربط دادن ،عدم برقراری چنین ارتباطی چه در سالالطن فردی و چه در سالالطن اجتماعی
به منزله ایجاد احساس هم دردی و هم فهمی معطو به شکست خواهد بود.
نزدیک به دو دهه از تألیف این کتاب سالپری میشالود و همچنان بسالیاری از مسالائل مطرح شالده قابلتبیین اسالت .بهطور
نمونه تشالالالدید حس رقابت ،تقویت دیدگاههای مادی در تحصالالالیل و انتخاب رشالالالته ،توسالالالعه مراکز آموزشالالالی سالالالودجو،
فروکاهش دیدگاههای انسالالانی و اخالقی در نظامسالالازی روابط اجتماعی ،نگاه ابزاری و ارزشگذاریهای سالالودجویانه
215

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

نسالبت به رشالتههای تحصالیلی ،مشالکالت اقتصالادی جامعه فرهنگی در مقابل منافع کریر شالبکهسالازیهای پولسالاز ،تقدم
شال ل محوری بر علم آموزی ،عدم توجه بر پرورش سالطوح باالی شالناختی ،تداوم نخبهگرایی و شالکا اجتماعی به دلیل
اسالالالتفالاده از روشهالای سالالالنتی تالدریس ،بالازتولیالد طبقالات اجتمالاعی از طریق تنوعسالالالازی مالدارس و گسالالالترش تمالایزات
آموزشالی در ضالدیت با حقوق برابر آموزشالی تمامی اقشالار و طبقات جامعه و نهایتا فروکاهش مفهوم عدالت تربیتی که از
خاستگاه انسانشناختی برخوردار است.
ٔ
فلسفه تعلیموتربیت ج.ا.ا (نگارش باقری نوع پرست)
 )۱-۲-۲کتاب در آمدی بر
در این کتالاب مولف باله نقالد روششال النالاسالالالی تجربی حالاکم بر آموزشوپرورش پرداختاله و متالدولوژی بکالارگرفتاله شالالالده را در
تعارد رویکرد فلسفه اسالمی تلقی نموده است.
در آموزشوپرورش ما ،به دلیل آن که فلسالالفه معینی ،در پژوهشالالکدههای وزارت آموزشوپرورش وجود نداشالالته اسالالت.
میبایست در اندیشه تدوین فلسفه ای برای آموزشوپرورش باشیم ،با نگاهی به وضع پژوهش در پژوهشکدههای مذکور
در مییابیم که معرفتشالناسالی حاکم بر آنها ،اثباتگرایانه اسالت و این شالکل معرفتشالناسالی با مبانی و اصالول معرفت
شناختی اسالمی همسویی ندارد( .باقری،۱۳۸۸،ی)۳۰۸ .
در دیالدگالاه اثبالاتگرا نظر بر این اسالالالت کاله واقعیالتهالای اجتمالاعی ،عینی و نالاوابسال التاله باله تفسالالالیر و دیالدگالاه افراد اسالالالت و
بنالابراین ،از نوعی ثبالات در طی زمالان و در موقعیالتهالای مختلف اجتمالاعی برخوردار اسالالالت .از این رو در تبیین پالدیالدههالا،
روابط علی به صالورت مکانیکی مورد توجه قرار میگیرد که این خطمشالی پژوهشالی از منظر فلس ٔ
الفه تعلیموتربیت اسالالمی
قابلقبول به نظر نمیرسالد زیرا مفروضالات خط مشالی مذکور ،با مبانی فلس ٔ
الفه تعلیموتربیت اسالالمی ناهماهنس اسالت .از
این حیالث ،نقصالالالالانی نیز در بالهکالارگیری نتالایج پژوهش برای ایجالاد ت ییر در آموزشوپرورش آشال الکالار خواهالد شالالالالد.
(باقری،۱۳۸۸،ی)۳۱۰ .
بنابراین به مقتضالای فلس ٔ
الفه تعلیموتربیت پیشالنهاد شالده مولف ،باید در پژوهشالکدهها و مراکز پژوهشالی آموزشوپرورش،
خطمشی پژوهشی معینی متناسب با مبانی و اصول تعلیموتربیت اسالمی بکار رود یا دست کم خطمشیهای پژوهشی
موجود با نظر به مبانی و اصول مذکور ،مورد نقادی و استفاده مناسب قرار گیرد.
در خصالالوی مسالالائل مربوط به سالالاختارنظام جدید آموزش متوسالالطه و مهارتگرایی با توجه به مبانی دینی و اسالالالمی
معتقد اسالت که اگر چه در مبانی تعلیموتربیت اسالالمی از ارزش ابزاری طبیعت برای مقاصالد معین یاد میکنیم .اما این
ابزار از خصالیصاله غایتگرایانه نیز برخوردار اسالت این مهم بهویژه به اصالل ومهارت و اخالق حرفهایو میپردازد .این اصالل
ٔ
جنبه غایتگرایانه مذکور مورد توجه قرار گیرد.
چون قاعدهای تجویزی بیانگر آن اسالالت که در تربیت فنیوحرفهای ،باید
در غیر اینصالالالورت ،تربیالت فنیوحرفهای به نوعی مهالارتگرایی کاهش خواهد یابد .در طرح وکلیالات نظالام جدید آموزش
متوسال الطالهو ،سالالالایاله بلنالدی از نگرش اقتصالالالادی باله تعلیموتربیالت حالاکم اسالالالت کاله این خود ،یکی از نقالاط بحران زا در
تعلیموتربیت معاصر است.
کوشالالش برای تبدیل کردن دوره متوسالالطه به منبع اصالاللی تأمین نیروی کار ،یعنی جایگزین کردن دیدگاه اقتصالالادی بر
دیالدگالاه تربیتی ،در حالالی کاله از دیالدگالاه تربیتی اسالالالالم ،تربیالت حرفالهای تنهالا معطو باله ونتیجالهو یعنی ومهالارتو نیسالالالت
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بلکاله مبالادی رفتالار مهالارتآمیز نیز باید مورد توجه قرار گیرد .اما از آن جا که دیدگاه اقتصالالالادی بر طرح نظالام جدید حاکم
اسالالت ،مسالالالله تربیت حرفهای در آن ،هم سالالادهتر نگریسالالته شالالده و هم ارزانتر( .باقری،۱۳۸۸،ی )۳۱۲ .و با توجه به
چارچوب حرفهگرایی محدودی که در این طرح بهکار رفته و تنها به دو شالالالاخه از سالالاله شالالالاخه دوره متوسالالالطه ،به تربیت
حرفهای میپردازد ،تصور روشنی از ماهیت تربیت حرفهای و ابعاد آن تبیین نمیکند .به طوری که در توزیع برنامهدرسی
از دو قسالمت ودروس مشالترکو و ودروس اختصالاصالیو اسالتفاده میکند که قسالمت اول برای هر دو شالاخه (و نیز شالاخه
نظری) تقریبا بهطور یکسالان اسالت و قسالمت دوم ،متناسالب با هر شالاخه و به نحو متفاوت تنظیم شالده اسالت .در واقع این
دروس مشالالترک اسالالت که قرار اسالالت موجب اعتالی فرهنس شالالود و دروس اختصالالاصالالی به مهارتهای خای در حرفه
مربوطه ناظر است .اما نکته اساسی در عدم توازن برنامهدرسی با اهدا و ابعاد تربیت حرفهای است .پرداختن به حوزه
اخالق حرفالهای برای حر مختلف جنبالههالای شال النالاختی متفالاوتی را میطلبالد کاله تمالامی این نکالات در تالدوین برنالامالههالای
درسی متناسب با ابعاد مختلف حرفهای بایستی در نظر گرفته شود( .باقری،۱۳۸۸،ی)۳۱۷ .
اما چنانچه مالحظه میشالالود ،در برنامه نظام جدید متوسالالطه ،این امر مورد غفلت قرار گرفته اسالالت .آنچه این غفلت را
زمینهسالالالازی میکند ،فضالالالای غالب مهارتگرایی بر تربیت حرفهای کنونی بیشالالالتر کشالالالورهاسالالالت که در فضالالالای فکر
آموزشوپرورش کشالور ما نیز مؤثر واقع شالده اسالت .و در اختیار داشالتن چارچوب مشالخصالی از فلسالفه آموزشوپرورش،
امکالان مواجهاله انتقالادی بالا رویکردهالای دیگر را فراهم میآورد و میتوانالد زمیناله چنین خالاهالایی را از میالان ببرد.
(باقری،۱۳۸۸،ی)۳۱۸ .
گرایش به فن آوری اطالعات در آموزشوپرورش بهعنوان اصالل ضالروری در یادگیری عصالر کنونی از دیگر مواردی اسالت
که مولف به تبیین و نقد آن میپردازد .نگرش غایتگرایانه در به کار گیری فناوری اطالعات نیز مترصد است به این معنا
که رایانه و شالالالبکههای ارتباطی نیز گونهای از تسالالالخیر در قلمرو طبیعت اسالالالت و این مواجهه لوازم اخالقی و اجتماعی
معینی را برای اسالتفاده از فناوریها ایجاب میکند .این لوازم در جنبه ساللبی ،یا بر حسالب نبایدها ،مسالتلزم آنسالت که
فرهنس منفی فناوری اطالعاتی مهار گردد .براین اسالاس ،باید از تبدیل نمودن اصالطالحشالناسالی فناوری اطالعات ،به
نظامی فکری برای تبیین پدیدههای تعلیموتربیت خودداری نمود( .باقری،۱۳۸۸،ی)۳۲۰ .
در انتهالا مؤلفالههالای اصالالاللی گرایش باله واصالالالالحالاتو در آموزشوپرورش را مورد کالاوش قرار میدهالد .گرایش باله این امر از
ابتدای سالالال تحصالالیلی  ۱۳۸۰-۸۱توسالالط مسالالالوالن آموزشوپرورش مطرح گردید که در جنبههای :نگرش مهندسالالی
اجتماعی در اصالحات ،مدرسهمحوری و دانشآموزمحوری تبیین گردید.
در نگرش اصالالحات ،مفهوم امهندسالی اجتماعی بر مفروضالات فلسالفی معینی اسالتوار اسالت که با صالب ههای فلسالفی
نظام تعلیموتربیت اسالالالمی هماهنگی ندارد .از سالالوی دیگر اگر به کار گیری مفهوم مذکور بدون توجه به مفروضالالات آن
صالورت پذیرد ،عالوه بر عدم انسالجام ناخواسالته ،نشالان از عدم توجه به چالش انواع رویکردها و مبانی فکری مختلف در
ایجاد اصالحات است.
مفروضالات این مفهوم ریشاله در اثباتگرایی قرن  ۱۹و  ۲۰دارد ،در این نگرش انسالان و مسالائل انسالانی ،در نهایت از نوع
امور طبیعی مادی اسالت که در علوم طبیعی مورد مطالعه قرار میگیرد .به بیان دیگر ،از حیث هسالتیشالناسالی ،تفاوتی
میان انسالالان و مسالالائل انسالالانی با اشالالیاا طبیعی و مسالالائل طبیعی وجود ندارد ،بنابراین از حیث معرفتشالالناسالالی نیز
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روششالناسالی علوم انسالانی باید مطابق با روانشالناسالی علوم طبیعی باشالد .سالرانجام ،ارزشهای اجتماعی بشالر ،چون
پالدیالدههالای جالانبیانالد کاله خود ،اشالالالاره باله واقعیالت نالدارنالد و فالاقالد بالار شال النالاختیانالد ،امالا بر زیرسالالالاختی طبیعی و مالادی
استوارند .این نگرش ،با هرگونه دیدگاه غیرطبیعتگرایانه (همچون وضع پدیدارشناسی و هرمنوتیک) و از جمله دیدگاه
اسالالمی نسالبت به موجودیت انسالان و مسالائل ارزشالی و اجتماعی وی ،ناهماهنس و بلکه متعارد اسالت .با توجه به چنین
عدم همالاهنگی و یا تعالارضالالالی حاکم گردیدن نگرش مهندسالالالی اجتماعی بر واصالالالالحاتو در آموزشوپرورش جمهوری
اسالالالالمی ایران ،نشالالالانگر عدم انسالالالجام فکری در هدایت تحوالت این نهاد اسالالالت .یکی از فوایدی که بر تنظیم و تدوین
فلسالالفه آموزشوپرورش مترتب اسالالت این اسالالت که ما را در بازشالالناسالالی این گونه عدم انسالالجامها یاری میکند و هدایت
تحوالت آموزشوپرورش را سامانمندتر میگرداند( .باقری،۱۳۸۸،ی)۳۲۲ .
بنالا بر مفهوم تربیالت از منظر فلسال الفاله اسالالالالمی کاله باله معنالای ربوبی شالالالدن آدمی اسالالالت .آموزشوپرورش باله منزلاله دو زیر
ٔ
مجموعه ربوبی شالالدن مورد نظر اسالالت .بنابراین هم آموزش و هم پرورش در جهت ربوبی شالالدن و ربوبی سالالاختن آدمی
اسالالت .این هویت مشالالترک اجازه نمیدهد که دو عنصالالر آموزشوپرورش را همچون دو امر مجزا و منفک در نظر بگیریم.
(باقری،۱۳۸۸،ی)۳۲۳ .
با نظر به عدم گسیختگی این دو عنصر ،نمیتوان کار معلم را تنها در آموزش در نظر گرفت و جنبههای اخالقی و ارزشی
را در ذهن و ضالالالمیر و رفتالار و گفتالار وی مورد نظر نالداشالالالالت .همچنین وجود جنبالههالای تخصالالالصالالالی برای هر یالک،
پیچیدگیهای مفهومی خاصالالی را به دنبال دارد .بهگونهای که جنبههای اخالقی و ارزشالالی از پیچیدگیهای مفهومی و
خای عملی خود برخوردارند .در نتیجه نمیتوان انتظار داشالت هر معلمی همان قدر که آموزشالگر اسالت ،پرورشالگر نیز
باشد ،و میبایست به ابعاد تخصصی آن نیز اندیشید .از این حیث تلفیق این دو عنصر ماهیتا؛ صحین نمیباشد.
تفکر مدرسالالهمحوری و دانشآموزمحوری برآیندی از اندیشالالههای قرن بیسالالت و یکم اسالالت .که باقری با وجود امتیازات
ویژه ای که برای این دیدگاه وجود دارد اما با نگاهی ژر و تیزبینانه به بازگویی جنبههای سالاللبی آن میپردازد .هد از
مدرسهمحوری ،کاستن از تمرکززدایی آموزشوپرورش و واگذاری اختیارات بیشتری به مدیران مدارس است .اما این امر
همواره مخاطراتی نیز به همراه داشالالالته اسالالالت یکی از این مخاطره ها ،فقر تدبیر اسالالالت .با محدود شالالالدن حوزه تدبیر و
برنامه ریزی به مسالالوالن یک مدرساله ،توانایی محدودتری برای تدبیر امور فراهم خواهد بود .یکی از مزایای تمرکززدایی،
باال بردن توانایی تدبیر امور توسالط فراهم آوردن متخصالصالان در راس هرم نظام متمرکز اسالت.او برای کاسالتن مشالکالت
احتمالی پشالتیبانی علمی و اطالعاتی پیوسالته میان مدیران مدارس ،برقراری شالبکهای ارتباطی جهت بهرهوری متقابل
از طرحها و تجربههای مدیران را راهگشا میداند.
مخاطره دیگر ،از میان رفتن عدالت تربیتی اسالت .زیرا مدرسالهمحوری میتواند منجر به تضالعیف مدارس ضالعیف شالود به
این دلیل که در مناطق محروم قرار گرفته و از امکانات کمتری برخوردارند .بنابراین تعریف و تأمین امکانات عادالنه برای
مدارس در مناطق مختلف امری ضالالروری اسالالت .و نهایتا اینکه مدرسالالهمحوری میتواند یکپارچگی علمی و فرهنگی در
آموزشوپرورش را از هم بگسلد.
در خصالالالوی دانشآموزمحوری کاله حالاصالالالل مواجهاله رویکردهالای معالاصالالالر در آموزشوپرورش باله جریالانهالای سالالالنتی یالا
معلممحور اسالت چنین ابراز میدارد که نگریسالتن به این مسالالله از منظر تعلیموتربیت اسالالمی ،ما را در به کار گیری این
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مفهوم و اسالتراتژی به تأمل و تردید وا میدارد .در مفهومشالناسالی اسالالمی ربوبی شالدن آدمی نوعی دوسالویگی اسالاسالی را
فرا میخواند که هم مسالتلزم نقش ویژهای است که معلم یا مربی ایفا میکند و هم مستلزم حرکت و تالشی است که باید
از سالالوی شالالاگرد یا متربی صالالورت پذیرد .براین اسالالاس معلممحوری و دانشآموزمحوری هر دو به یک اندازه قابلانتقاد
خواهند بود و تعلیموتربیت باید زمینه ایفای نقش مناسب هر یک از دو قطب معلم و دانشآموز زا فراهم آورد.
پرسش دوم)
با توجه به متون انتقادی مورد نظر مسائل مشترک و غیر مشترک کدامند
برای وضالوحبخشالی در این بخش گفتمان حاکم در کتب برگزیده براسالاس  ۴عنصالر اصاللی در برنامهدرسالی شالامل (هد ،
محتوا ،روش و ارزشیابی) مورد بررسی قرار گرفته و نواقص عمده هر دوره به همراه راهکارهای اصالحی مؤلفین در قالب
جدول آورده شده است.
(جدول مؤلفههای برنامهدرسی مولفین دو رویکرد ایجابی و سلبی)
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برنامهدرسی

مالالالالالتالالالالالون
انالالالت الالالقالالالادی

نواقص عمده
هد

روش

ارزشیابی

محتوا

هر دوره

راهالکالالارهالالای
اصالحی
مولف

منتخب
تالالالالالالالزریالالالالالالالق مدیریت متمرکز
رویالالکالالردهالالای
اقالالتالالبالالاسالالالالی
نالامتنالاسالالالب بالا

ن الظالالام آمالالوزشالالالالی
متمرکز

مالالدیالالریالالت ارزشالالالالیالالابالالی نحوه بازرسی
یکپالالارچالاله و غالبا صالالوری
مالتالمالرکالز از و نمایشی
سالالوی اداره

فالالالالرهالال النالالالالس روشال الهالای عمومی آ و
ایرانی(بواسالطه حالالفالالظ و تالالکالالرار
در تالالدویالالن
اسالالتفاده آثار و مطالب
کالالالالالتالالالالالالب
روشهالالالالالالالالای
درسالی(عدم
تالدریس سالالالایر
تالالوجالاله بالاله
ملل)
فالرهالنالالسهالالا
Home

ی گونالاگون

school bus

و قالالوم الیالالت

Home

ها)

ک النالالدو کالالاو school room

م :کالالتالالاب

فلسفی

قالالالالالرائالالالالالت
انالگاللالیسالالالی
دانالالشآمالالوزا

تنبیه بدنی

روش
ابالالداعالالی در
یالالالالاددهالالالالی

نحوه ارزشیابی زبان آذری
(مالالالدیالالالریالالالت
معلمان
باله کالار گیری
فرمالایشالالالی و
نالقالالد مالحالتالوای روش
تشریفاتی)
کتب درسی
آمالالالوزشالالالالالی
سالیاسالتهای
فالالقالالر مالالادی و متنالاسالالالب بالا
نالالاکالالارآمالالد و
شالالالالالالرایالالالالط
فرهنگی
اقتباسی
محلی
عالالالالالالالالالالالالالالالدم
دغالدغالهمنالدی روش
کالالارمالالنالالدان آ ترکیبی
(آسالالالالالالالالالان روش
طلبی)
قصهگویی
وجالود تالبالعالیالض پالالرس و جالالو
و حق کشی
در یالالافالالتالالن

ن آمریکالایی

بالیتالوجالهالی بالاله علت

بالرای کاللالیالاله

زیالالالان و ادب بالرونرفالالت از
فارسی
نالالابالالرابالالری و

دوره

دسالالت یافتن

دانالالشآمالالوزا
ن

دبیرستان

بالاله آزادی و
عالالالالالدالالالالالالت
اجتماعی
تالالأمالیالن آتالیالاله
معلمان
آمالوزش غالیالر
متمرکز
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تالالقالالدم روابالالط بالالر

تالالوجالاله بالاله

ضالالالوابط در باله کالار

مالالالحالالالدودیالالالت بالالالازیال الهالالالای
محلی
منابع مالی

تالال ال الال الیالال الیالالالالر
اولالالویالالتهالالای گالالیالالری نالالیالالروی عالالدم توجالاله
ارزشالالالالیالالابالالی
انسانی
بالالالالالالالالالالالالالالاله
آمالالوزشالالالالالی و
نالاکالارآمالد(تقالد
تالنالبالیالاله بالالدنالی بالالک اقتضالالالائالات
اهدا آن
م روابالالط بالالر
راهالکالالار در جالهالالت محلی
ضوابط)
ابالالزارانالالگالالاری
الت
ال
ب
ال
ع
ال
ال
ال
ض
و
الود
ب
ال
ه
ال
ب
مدیر مدرسه
در تالالدویالالن
در
الدارس
ال
ال
ال
م
ارزشالالالالیالالابالالی
آموزشی
کتب درسی
جهالت اهالدا
صالالوری نافی
اقتصادی
تالکالیالاله صالالالالر بالر مالعاللالالومالالات عالالالالالوامالالالالالل
تقالدم اقتصالالالاد مالالالح الالالفالالالوظالالالات و مدرساله تابع تربیتی
روشهای سنتی مشالالالالالالق و
بر فرهنس
اقالالالالالالالالالتالالالالالالالالالدار تمرین

تنبیه بدنی
بالالالالازرسالالالالالالالی
فرمایشی
وجالود فسالالالالاد
اداری
کمبود معلم

تالالوجالاله بالاله
مالهالالارتآمالوز
ی
فالالالن ورزی،
رشال التالههالای
هالالالنالالالری و
کاربردی

پالالایالالیالالن بالالودن باله کالار گیری
حقوق آنها
روشهالالالالالای
گفتگو محور

مالعاللالم(مالعاللالممالحالوری
)

هالد جالاری :روشهالای سالالالنتی عالالالالالالالالالالالدم ارزشالالالالیالالابالالی مالال ال الالالالایالالالالرت اقال التال البالالالاس
تزکیاله و تهالذیالب تدریس
نفوس و رشالالالد
فضالایل و مکارم
اخالالالالقالالالی و
اهالالالالالالالالالالدا ،
مالالالبالالالانالالالی تبیینی منبعالث
فالاللسالالالالفالالی از رویکالردهالالای

عالالدم تالالوجالاله بالاله
خالالالق الیالالت و درک
مفالاهیم و یالادگیری
عمیق

انسال الجالالام و تالحصالال الیاللالی اهالدا تبیینی صالالال الحالالیالالن
تسالالاللسالالالالل مالالتالالکالالی بالالر بالا واقعیالتهالای هالالمالالراه بالالا
مالوضالالالوعالی توانالایی حفظ جالالاری نالالظالالام تال الحال اللال الیالالالل
ک التالالاب الهالالای و یادسپاری
درسی

آموزشی
اشالالالاعاله روحیاله
مالادی گرایی و
بالالهالالره آوری از

آمالالالوزش و اسالمی
ایران
هد غایی:

آ گالالاهالالانالاله از
نالالظالالامهالالای
آمالالالوزشالالالالالی
پیشرو

آمالالوزشوپالالرور کالالالالالاهالالالالالش
ش بالاله مالنالزلالاله فاصله فکری
ابالالزاری بالالرای و فالرهالنالگالی

تالال البالال الیالالالیالالالالن

پیشالالبرد سالالود میان مدرساله

واقالالعگالالرایالالانالاله

نالالالاشالالالالالالی از و خانه

مبانی فلسالالفی

صنعت

بالالا مسالالالالالائالالل
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جالالاری ن الظالالام
آموزشی

روششالال النالالاسالالالالی عالالدم تالوازن ارزشالالالالیالالابالالی مالال ال الالالالایالالالالرت تالالالالالدویالالالالالن
هالد جالاری:
نالالالالالالگالالالالالالرش

تالجالربالی حالالاکالم بالر برنالامالهدرس کمی متالأثر از معرفتشالناسی فلسال الفالاله ای
آو

م اله النالالدسالالالالی بالالرخالالاسالالال التالاله از
اصالحات
هد غایی:
تالالالالالالالدویالالالالالالالن

دیالالالالدگالالالالاههالالالالای
طبیعت گرایانه
دانشآموزمحوری

چالالالالارچالالالالوب مدرسهمحوری

درآمالالدی بالالر
ٔ مشالالالالالالخالالالالص
فالاللسالالال الفالاله
فالالالاللسالالالالالالفالالالاله
تالعاللالیالموتالربالی
آمالالوزشوپالالرور
ت ج.ا.ا
ش

ی (محالالدود اندیشالالالههای اثبالات گرایانه با برای آو
بالالالالالالالالالالودن مالادیگرایالاناله معرفتشالناسی
واحالالدهالالای و کالم تالوجالهالی اسالمی
درسالالالالالالالالی باله جنبالههالای
متناسالالالب با کیفی فلسالفه
اهدا )

اسالمی

ارتالالبالالالاطالالالی

تالالالالالالالالقالالالالالالالالدم میان مدیران
دیالالدگالالاههالالای
اقتصالالالالادی بر

عالالالالالالالالالالالدم

دیالالدگالالاههالالای

هالمالالاهالنالگالی

تربیتی

مفروضالالالات
مالهالنالالدسالالالی
فالالره الن الگالالی
نالالالالگالالالالرش

ایجاد شالالبکه

تالالوجالاله بالاله
مالال القالالالالولالالالاله
عالالالالالدالالالالالالت
تربیتی

عالالدم تالبالالیالیالن
مالاهیالت تربیالت
حرفهای

مالالالواجال الهالالاله
واقالعبالیالنالالانالاله
مالالالالالالیالالالالالالان

و بالنالیالالانهالالای

اصالحات با

نالالالالالقالالالالالد

نظام ت و ت

مالالفالالروضالالالالات فالاللسالالال الفالالی

اسالمی

سالالالاختالارهالای م الق البالالول بالالا
فلسفی حاکم

واقعیالتهالای
مالالالوجالالالود و
زمالیالنالالههالالای
اجرایی آن

پرسش سوم)
ریشه ها ،عوامل و علل بروز مسائل مبتالبه آموزشوپرورش کشور در دهههای گذشته و اکنون کدام است
عمدهترین مسالالالله موجود در این خصالالوی به بازنگری اسالالاسالالی در مبانی فلسالالفی روشها ،اهدا  ،محتوا و ارزشالالیابی
آنهالا بالهعنوان مؤلفالههالای اسالالالاسالالالی برنالامالهریزی درسالالالی بالاز میگردد .در همین راسال التالا شال النالاسالالالایی مسالالالائالل متقالدم و
اولیتر(حقیقی) در راس مسالالالائالل دیگر اسالالالت .امروزه منالابع علمی برنالامالهدرسالالالی از بالهروزترین و تحویالل آفرین ترین
مدخلهای آموزشالی اسالت بنابراین شالایسالته اسالت در گام اول مباحث نظری متناسالب با مسالائل حقیقی و موجود و نه
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آرمانی تبیین و نهایتا در قالب اهدا خرد و زود بهره در تدوین محتوای کتب درسالی لحاظ گردد ،البته این مهم نیازمند
به کار گیری رویکردها و روشهای نوینی در تدریس از سالالوی معلمان و بازبینی در ارزشالالیابیهای کالن از جانب مدیران
ردههای باالتر نظام آموزشالالی اسالالت ،بنا بر تحقیقات به عمل آمده در اواخر دهه  ۱۹۵۰میالدی ،انقالبی عظیم در سالالیر
تاریخی تحول در برنامهریزی درسالی محقق گردید که در پی آن برنامهریزان درسالی ،خود ،سالوژه کتابهای این دوره بودند.
محتوای دروس از انالدیشالالاله متفکران سال النالتگرای ذهنی باله رفتالارگرایالان اجتمالاعی و در نهالایالت در قالاباللمالدارس تجرباله گرا
متحول شالد ،این موضالوع ناظر بر آن اسالت که سالیر تکاملی برنامهریزی متون دروسالی ت ییرات اسالاسالی بر خود دید تا آنجا
که نام عصالالر طالیی کتابهای درسالالی گرفت .تداوم این امر تدوین متون جامعی را در برداشالالت که در آن برنامهدرسالالی،
بالهمرالاب ٔاله عرصالالاله پژوهش و کالاوشالالالگری ارتقالا یالافالت ،بنالابراین تحول در برنالامالهریزی و بالهویژه عنالاصال الر آن شال الکالا برآمالده از
مشالکالت نظام آموزشالی را کاهش داد ،علیرغم تحوالت گسالترده صالورت گرفته در تدوین کتب درسالی همچنان با در نظر
گرفتن ظرفیتهای حقیقی و نیازهای اسالاسالی جامعه میتوان در تدوین هد  ،محتوا ،روش و ارزشالیابی که در دهههای
گذشته به یکی از محورهای ریشه ای در مسائل آموزشی کشور مبدل شده چاره سازی نمود.
از دیگر محورهای اصالاللی که در کانون مسالالائل دیگر قرار گرفته و میتوان در برابر آن سالالایر مشالالکالت را بهعنوان مسالالائل
جانبی پیش رو به شالمار آورد ،التقاط ناهمگون سالیاسالتها و سالاختارهای کالن مدیریتی اسالت که در صالدد پیشبینی و
طراحی مدلهای غیربومی بوده و به ندرت توانمندیها ،نگرشها و افکار سایر متخصصین این حوزه از مدیران ردههای
پایین تا معلمان و حتی دانشآموزان و والدین آنان را در نظرگرفته و این مسالله منجر به افزایش شکا میان خواستههای
واقعی جامعه با سیاستگذاریها گردیده است.
نتیجهگیری:
در پایان به نظر میرسالد جانشالانی علت و معلول آسالیبهای جدی بر پیکره نظام آموزشالی بهعنوان اولین نهاد انسالان سالاز
و تحولآفرین در شالالالبکالهسالالالازی اخالقی و تربیتی جالامعاله وارد میسالالالازد و همین مسالالالاللاله اختالط اولویالتهالا ،نیالازهالا و
دغدغهمندیها را به ارم ان میآورد و همین موضالالالوع تداوم سالالالاختارهای نابجا و تربیت آنها را رقم خواهد زد .چنانکه
آثار این مشالکالت در طی نیم قرن اخیر با مشالخص شالدن اشالتراکات در موارد متعدد بر این امر صالحه میگذارد .و توجه
جالدی باله طراحی و بالازآفرینی در راسال التالای شال الکاللگیری سالالالاختالارهالای محرکزای اجتمالاعی وخودبالاوری در عرصالالاله
ارزشگذاردن بر باورهای دینی،ملی ،قومی و فرهنگی کشالورمان را فرا میخواند .با در نظر گرفتن پیچیدگیهای ناشالی
از ارزشهالای ایرانی و اسالالالالمی در مواجهاله بالا ارزشهالای جهالانی و غیردینی ،شال النالاخالت؛ تمییز تفالاوتهالا و تنالاقضهالای
برآمده از آن در بهبود مسالالائل مرمرثمر خواهد بود .نکته اسالالاسالالی که در بخشهای ابتدایی پژوهش به آن اشالالاره شالالد
ماهیت دفعی بودن آموزش و ایجاد روحیه سازشگر متناسب با آن را از کلیدی ترین ویژگیهای روانشناختی میداند که
با قرار گرفتن در موقعیتهای استراتژیک ،تصمیمهای دفعی و استراتژیکی را فرا میخواند.
بهعنوان نمونه تفکر سالالیسالالتمی برخاسالالته از رویکرد فلسالالفی مهندسالالی اجتماعی ،جامعه انسالالانی را در پیوسالالتار نظام
طبیعی ترسالالیم میسالالازد و این بینش حاالت اخالقی ،روانی و عاطفی ملهم از دیدگاههای انسالالانی را نادیده انگاشالالته و
تبعات خاصی را به دنبال خواهد داشت؛ چنان که در خصوی مسائل کنونی نظام آموزشی مترصد است .در سند تحول
بنیادین نظام آموزشالی اگر چه توجه به این مهم صالورت گرفته اما شالکا میان آن چه هسالت و آن چه باید باشالد بهگونهای
اسالت که عمال دسالتیابی به اهدا واالی اخالقی و انسالانی آن را با مشالکل روبهرو میسالازد .همان طور که قبال بیان شالد
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تفکرات مادی و ابزارگرایانه ملحوظ از دیدگاههای اثباتگرایانه نسالالبت به آموزش چنان اشالالاعهیافته که تنها دسالالتیابی به
اهدا زودبازده را سالالودمند تلقی نموده و جایگاه ارزشالالی علمآموزی را تقلیل میسالالازد .ایده دومین جنبه اصالالالحات
وتلفیق آموزشوپرورشو نیز منبعث از همین رویکرد است.
چنین انتاج میشالود که از یک سالو در بعد کالن خواهان تببین مبانی فلسالفه اسالالمی در سالیسالتم آموزشالی کشالور هسالتیم
و بر این امر مؤکدا صالحه میگذاریم و از سالوی دیگر شالاهد آن هسالتیم که جریان واقعی نظام آموزشالی در ابعاد گوناگون
(تربیتی ،اخالقی ،علمی و فرهنگی) متأثر از رویکردهای طبیعتگرایانه و سودآفرین است ،که با مفروضات کالن فلسفه
اسالالمی جهتگیری نامتخالف دارد .در این گفتار ،گونهای از تخاصالم میان خواسالتهای کالن با خواسالتهای سالطوح
دیگر جامعه در سالاختارهای رفتارشالناسالانه عینیتیافته اسالت ،که بخشالی ناظر بر تضالاد عملکردها در برابر باورهای کرامت
آفرین رویکرد اسالالمی اسالت و این امر منجر به ایجاد احسالاسالات تضالعیف بخش در باورهای انسالانی جامعه گشته است که
میبایسالالت برای ترمیم و بهبود آن تالش نمود .چنانچه اگر ما درصالالدد سالالاخت و تربیت تمدن نوین اسالالالمی هسالالتیم
شالایسالته اسالت متناسالب با اصالول اسالاسالی آن از منظر واقعبینانه به دیدگاههای مردم شالناسالی برخاسالته از بافت حقیقی
جالامعاله توجاله نموده و گفتمالانهالای باله واقع خیرخواهالاناله را جویالا شالالالویم و جالایگالاه و نقش ریشالالالههالای فرهنگی تمالد کهن
ایرانی را بهعنوان منبع غنی فرهنگی و اخالقی مدنظر قرار داده ومیان مسالائل جاری و برآیندهای خروجی آن با اهدا
کالن تناظر و هماهنگی ایجاد نماییم؛ همچنین ترسالالیم الگوی واقعبینانه ازمسالالائل نظام آموزشوپرورش کشالالور نقشالاله
راهی است که راهساز خواهد بود.
منابع:
آل احمد ،جالل (.)۱۳۴۵مدیر مدرسه .تهران :سازمان کتابهای پرستو.
آقالالازاده،احمالالد (.)۱۳۸۳مسالالالالائالالل آموزشوپرورش ایران،تهران :سالالالالازمالالان مطالالالعالاله و تالالدوین کتالالب علوم انسالالالالانی
دانشگاهها(سمت).
آل حسالالینی،فرشالالته؛ سالالجادی ،سالالید مهدی؛ صالالادق زاده ،علیرضالالا؛ مهرمحمدی ،محمود ( .)۱۳۹۱فلسالالفه تربیت در
جمهوری اسالمی ایران و مسالله ربط .پژوهش در مسائل تعلیموتربیت اسالمی ،دوره جدید (شماره .۱۲۸-۱۰۱،)۱۵
آدورنو،تالودور،هورکهایمر ،ماکس،)۱۹۶۷( ،دیالکتیک روشنگری(،مهرگان،امید)،هرمس.
ادهم،نوید.)۱۳۹۱(،الزامات مدیریتی تحول بنیادین در آموزشوپرورش.راهبرد فرهنس(،شماره  ۱۷و .۳۲۳-۲۹۵،)۱۸
ٔ
فلسفه تعلیموتربیت.تهران:
 باقری ،خسرو؛ توسلی ،طیبه؛ سجادیه ،نرگس (،)۱۳۸۹رویکردها و روشهای پژوهش درپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 باغچه بان،جبار(،)۱۳۱۴دستور تعلیم الفبا. بهرنگی،صمد(.)۱۳۷۹کندوکاو در مسائل تربیتی ایران.تهران:انتشارات صدای معاصر. زیبا کالم مفرد ،فاطمه( .)۱۳۹۰مبانی فلسفی آموزشوپرورش در ایران خنیفر،حسین(،)۱۳۹۴وبرنامهریزی تحصیلیوقمککانون اندیشه جوان224
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سند تحول بنیادین آموزشوپرورش(.)۱۳۹۰مرکز چا و نشر وزارت آموزشوپرورش.
 ضالرغامی،سالعید(،)۱۳۹۰فلسالفه پژوهش تربیتی:بررسالی بنیادهای فلسالفی رویکردهای تبیین،فهم و انتقاد در تحلیلنقش و جایگاه هر یک در پژوهش تربیتی،پژوهش نامه مبانی تعلیموتربیت.۹۸-۷۵،)۱(۱،
 طالبیان ،محمد حسالن ،تصالدیقی،محمد علی.)۱۳۸۵(،مشالکالت فراروی سالاختار تعلیموتربیت ایران در هزاره سالوم وراهکارهای آن .دانش و پژوهش در علوم تربیتی(،ش .۱۱۹-۹۹،)۹
 طباطبایی ،سالالید مهدی ،فریدونی ،سالالینا.)۱۳۹۵( ،الگوی اسالالتخراج نظام مسالالائل آموزشوپرورش کشالالور مبتنی بربیانات آیت الله خامنه ای.
 علی پور گسالالالکری ،بهنالاز.)۱۳۸۹( ،انالدیشالالاله هالای جالل آل احمالد در آییناله داسال التالان هالایش.کتالاب مالاه ادبیالات،ش(۴۴پیاپی .۳۸-۳۵،)۱۵۸
 کاپلستون (سید جالل الدین مجتبوی):تاریب فلسفه(جلد،۱۳۷۵،)۱انتشارات سروش. کیان ،مریم (،)۱۳۹۳سالیر تحول منابع علمی برنامهدرسالی:بررسالی منابع شالاخص دهه ۱۹۵۰میالدی،دانشالنامه ایرانیبرنامهدرسی.
 ماهروزاده ،طیبه ،فلسفه تربیتی کانت،)۱۳۸۹(،انتشارات سروش. مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیموتربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران(.)۱۳۸۵ نادری ,مریم و حمید احمدی هدایت ،۱۳۹۵ ،بررسی تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران نقیب زاده ،میرعبدالحسین ( ،)۱۳۷۲نگاهی به فلسفه آموزشوپرورش .انتشارات تهران :طهوری. یونسکو.)۱۳۶۰(.آموختن برای زیستن.تهران :امیر کبیر.- 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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آسیبشناسی شیوههای تأمین نیروی انسانی در نظام آموزشی ایران
مهدی سعیدی1
چکیده:
در هر جامعهای کلید ت ییر ،نوآوری و توسالعه در دسالتان توانمند تعلیموتربیت آن سالرزمین نهاده شالده اسالت .مهمترین
رکن نظام تعلیموتربیت ،معلم اسالت و بر این اسالاس باید ویژگیهای خاصالی داشالته باشالد .بر اسالاس دیدگاههای متفاوت
انتظارات متفاوتی نیز از یک معلم وجود دارد .چنانکه تعادل در جریانهای عقلی و رفتاری ،تسالاللط بر هیجانها ،کنترل
هیجانها و مهمتر از همه تصالالالمیمگیریهای متفکرانه و قابلیتهای عاطفی از ویژگیهای مهم یک معلم خوب اسالالالت.
زمینالههالای ت ییر و تحول در نظالام تربیتی ،در بسالالالتر توجاله باله قالابلیالتهالای حرفالهای معلم رد خواهالد داد .بنالابراین توجاله به
الرورت نقش و جایگاه معلم ،ت ییری سالالالطحی و کماثر خواهد
اصالالالالحات در تعلیموتربیت بدون مبنا نهادن اهمیت و ضالال ع
بود .شالواهد فراوان وجود دارد که شالیوههای متعدد جذب معلمان در نظام آموزشالی کشالور ،قرین مؤفقیت نبوده اسالت.
چراکه برخی از این شالالیوهها مانند تأمین نیروی انسالالانی از طریق ماده  ۲۸و اسالالتخدام رسالالمی معلمان حقالتدریس،
سالربازمعلمان ،مربیان پیشدبسالتانی و آموزشدهندگان نهضالت نتوانسالتهاند همپای فار التحصالیالن دانشالگاه فرهنگیان
انجام پژوهشهای بیشالالتر و گسالالتردهتر ،تجدیدنظر در شالالیوههای جذب معلم و
کیفیت قابلتوجهای را ارائه نمایند .لذا
ع
تربیت معلم و مشالارکت دانشالگاهها ضالرورتی اجتنابناپذیر به حسالاب میآید .براینمبنا
اثربخش جدید
طراحی مدلهای
ع
ع

پژوهش حاضالر ،که نوعی پژوهش انتقادی در بسالتر تحلیل فکری اسالت ،نگارنده شالیوههای تأمین نیروی انسالانی را مورد

بحث و بررسالالالی قرار داده اسالالالت .باید توجه داشالالالت که آرمانهای بلندپایهای همچون حضالالالور معلم فکور و تأثیرگذار در
فضالای کالس ،در س ٔ
الایه توجه به رویکردهای جدید و مبنا نهادن صالالحیتمحوری معمان قرار دارد .سالردرگمی که امروز
در شالالیوههای تأمین معلم در نظام آموزشالالی میبینیم حکایت از یک اصالالل بنیادی دارد و آن هم از این قرار اسالالت که ما
اسالاسالا تعلیموتربیت را فرایندی به غایت سالاده و آسالان شالمردهایم که به نظر نمیرسالد فرقی داشالته باشالد که چه کسالی،
چگونه و با چه هدفی ،سالالکاندار این کشالالتی ،در این دریای متالطم باشالالد .پس آنچه امروز برای ما اهمیت دوچندان
ٔ
تربیت معلم در کشور و ارائه راهبردهای نوین و مؤثر میباشد.
پیشینه
دارد مرور
ع
کلیدوانهها :معلم ،تأمین نیروی انسانی ،دانشگاه فرهنگیان ،مدلهای اثربخش ،صالحیتمحوری.
بیان و اهمیت مسئله
یکی از مؤثرترین و مهمترین منابع هر سالازمان ،نیروی انسالانی میباشالد که اگر تربیتشالده و توانا باشالد میتواند سالازمان
را پویا و منابع متنوع و فراوانی را برای سالالالازمان خود فراهم نماید .مدیریت منابع انسالالالانی اصالالالطالحی اسالالالت که از دهه
ٔ
هزاره جدید،
 ۱۹۷۰به بعد مطرح گردید .اندیشالالمندان مدیریت منابع انسالالانی بر این باورند که سالالازمانهای پیشالالرو در
تنها از طریق بهکارگیری الگوهای پیشالالرفته توسالالعه نیروی انسالالانی ،یادگیری سالالازمانی و راهبردهای توسالالعه و بالندگی
قابلیتهای کارکنان ،میتوانند پاسخگوی نیازهای سازمان آنهم با سرعت و انعطا بیشتری باشند.

 1دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیرازSaeedimahdi55@gmail.com ،
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با گذشالت زمان ،در صالد سالال اخیر شالاهد افزایش توجه به نقش منابع انسالانی بهعنوان عنصالری هوشالمند توجه شالده
اسالالت که با دانش ،مهارت و خالقیت خود میتواند نقش اسالالاسالالی در سالالیسالالتم ایفا کند .نیروی انسالالانی کارآمد جزا
سالرمایههای ارزشالمند یک کشالور بهشالمار میآید .اسالاسالا سالرمایه دانشالی از سالرمایه تولیدی بسالیار مهمتر اسالت .بر این مبنا
اسالت که کشالورهای پیشالرفته و در حال پیشالرفت ،به بنیانهای دانشالی جهت ایجاد ت ییرات اسالاسالی و ژر تر ،توجهی
خای نشالان میدهند .در واقع برای این کشالورها ،ارزش سالرمایه انسالانی ،بیش از سالرمایه فیزیکی اسالت .توسالعه پایدار،
انسالانمحور اسالت و با توجه به گسالتردگی مباحث و قابلیتهای بسالیار آن بهسالرعت به مهمترین مناظره کنونی و نیز یکی
از مهمترین چالالشهالای دهالههالای اخیر تبالدیاللشالالالده اسالالالت .بنالابراین ،دانش و دانالایی ملی ،رکن اصالالاللی توسال العاله و نظالام
آموزشی و هم گذرگاه نیل به دانایی ملی بهشمار میآید و جامعه زمانی به آرمانهای خود در تمام زمینهها نائل میگردد
که از طریق توسعه انسانی مسیر خود را هموار سازد.
آموزشوپرورش مؤثرترین نهالاد برای ارتقالاا همالهجالانباله انالدیشالالاله و روش زنالدگی امروز ،در ابعالاد مختلف آن و همچنین
رویارویی با چالشهای دنیای فردا اسالت و معلم نقش اسالاسالی را در این نظام ایفا میکند .آنچه امروز برای ٔ
همه کشالورها
مطرح اسالالت ،تدارک طرحها برنامههای توسالالعه اسالالت و این برنامهها در ٔ
همه موضالالوعات حیات بشالالری ،ازجمله آموزش
مطرح هسالتند .در تدارک اینچنین برنامههایی ،رکن اصاللی را نیروی انسالانی تشالکیل میدهد .نیروی انسالانی از سالویی
باید دانش و مهارت کافی برای اجرای برنامه و از سالالوی دیگر نگرشالالی مربت نسالالبت به برنامه داشالالته باشالالد(موسالالیپور،
.)۱۳۸۱
ّ
جایگاه ممتاز و منحصالالالربهفرد آموزشوپرورش بهعنوان مهمترین متولی تعلیموتربیت و عامل توسالالالعه و تسالالالهیل فرآیند
توسالعه فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصالادی و فناورانه بر کسالی پوشالیده نیسالت .در چنین نظامی نقش مهم و اسالاسالی منابع
انسالالانی که درونداد ،فرآیند و برونداد آن با انسالالان و تربیت او عجین شالالده اسالالت ،اهمیت مضالالاعفی مییابد .شالالکوهی
( )۱۳۹۷معتقد اسالت اگر نظام تعلیموتربیت کشالوری بتواند یک نسالل از دانشآموزان را از تربیتی صالحین برخوردار سالازد
بیشالک به نحوی فزاینده ،سالایر نساللهای آتی را بیبهره نخواهد گذاشالت .برای شالکلدهی زمینههای تربیتی صالحین و
فراگیر در نظالام تربیتی کشالالالور ،جنبالههالای گونالاگون را میتوان نالام برد .یکی از مهمترین و البتاله پررنالسترین عالامالل،
برخورداری از نیروی انسانی کارآمد ،اثربخش و توانا است که بازیگری فعال در نقشه تربیتی کشور باشد.
مدیریت منابع انسالانی مراحل متعددی را شالامل میشالود و در سالازمانهای متعدد ،بنا به دالیل متعدد ،به هر یک از این
مراحل توجه میگردد .مقایساله فرآیند تصالمیمگیری در خصالوی مراحل جذب ،نگهداشالت ،توانمندسالازی و ارتقا ،نظارت
و ارزشالالیابی و ...منابع انسالالانی در آموزشوپرورش با سالالایر سالالازمانها امکانپذیر نیسالالت .در سالالالهای اخیر ،مدیران و
سال الیالاسالالالتگالذاران آموزشوپرورش ،در بحالث مالدیریالت منالابع انسالالالانی در آموزشوپرورش باله شالالالیوههالای نگهالداشالالالت و
توانمنالدسالالالازی معلمالان توجاله حالداکرری نشالالالان دادهانالد و بنالا باله دالیلی ،توجاله کیفیالتمالداری باله ٔ
نحوه جالذب از طریق
ٔ
مقاله حاضالر ،بر ٔ
نحوه جذب و تأمین نیروی انسالانی در
سالازوکارهای اثربخش ،نشالان ندادهاند .بر این مبنا ،توجه و تمرکز
آموزشوپرورش و آسالیبهای احتمالی آن میباشالد .در حال حاضالر ،آموزشوپرورش از مسالیرهایی همچون دانشآموزان
کنکور سالالراسالالری که به دانشالالگاه فرهنگیان وارد میشالالوند ،آزمونهای اسالالتخدامی چند هزارنفری ،جذب و بهکارگیری
مربیان پیشدبسالتانی ،افراد حقالتدریسالی و افرادی که در نهضالتهای سالوادآموزی فعالیت داشالتهاند ،معلمان خود را
جالذب مینمالایالد .بالا توجاله باله تعالداد زیالاد دانشآموزان کشالالالور و اهمیالت و تقالدمی کاله تربیالت بر تعلیم دارد بکالار گمالاردن
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تواناترین و شالایسالتهترین افراد برای حرفه معلمی حیاتیترین مسالالله اسالت .بنابراین سالؤال اصاللی تحقیق بدینصالورت
میباشالالد که پراکندگی و تنوع در شالالیوههای گوناگون جذب و بهکارگیری معلمانی که وظایفی بیاندازه مهم و خطیر در
کالسهای درس بر عهده دارند ،چه آسیبهایی را میتواند برای نظام تعلیموتربیت کشور به دنبال داشته باشد
ٔ
چشماندازی مختصر به پیشینه تحقین
ٔ
زمینه شیوه های متنوع جذب معلمان و بررسی نقاط ضعف و قوت آن در نظام آموزشی ایران تحقیق شاخصی صورت
در
نگرفته اسالت .اکرریت قابلتوجه پژوهشها به شالیوههای توانمدسالازی آنها پس از اسالتخدام پرداختهاند .بهگونهای که
ٔ
زمینه صالالحیت و کارآمدی معلمان پس از اسالتخدام و حضالور در کالسهای
در سالالهای اخیر ،پژوهشهای زیادی در
درس انجام شالالده اسالالت(عقیلی۱۳۹۲ ،؛ مصالالری۱۳۹۵ ،؛ مرادی۱۳۹۶ ،؛ ملکی۱۳۷۲ ،؛ ملکی۱۳۷۵ ،؛ مالیینژاد،
 )۱۳۹۱که در این زمینه به ابعاد گوناگون صالالالالحیتهای علمی الالالالالال عملکردی ،صالالالالحیتهای فردی-شالالالخصالالالیتی،
صالالحیتهای مدیریتی و صالالحیتهای تربیتی پرداخته شالده اسالت .سالنگری و آخش ( )۱۳۹۶به گونهای تطبیقی به
شالیوه های جذب دانشالجویان در مراکز تربیت معلم در کشالورهای ایران ،ژاپن و اسالترالیا پرداختهاند که با توجه به موضالوع
مورد پژوهش آنهالا ،چالالش جالذب از کالانالالهالای متعالدد مطرح نبوده اسالالالت .اگرچاله تحقیقالات گسالالالتردهای در جنبالههالای
گوناگون اثربخشالالی معلمان انجام شالالده اسالالت ،آنچه با بررسالالی اجمالی قابلمشالالاهده اسالالت به نقاط ضالالعف جذب و
بهکارگیری معلمان از شالیوههایی غیر از دانشالگاه فرهنگیان ،پرداخته نشالده اسالت .دلیل عم ٔ
ده این امر هم ناشالی از این
مسالالالاللاله اسالالالت کاله در سالالالالهالای اخیر باله دلیالل کمبود معلم ،آموزشوپرورش باله نالاچالار از شالالالیوههالای متعالددی باله غیر از
دانشگاه فرهنگیان به جذب معلم پرداخته است.
روش تحقین
این پژوهش به شالیوه کیفی انجام گرفته و سالعی شالده اسالت که با برخورداری از نگاه نقادانه خود ،شالیوههای جذب معلم
در نظام آموزشالالالی کشالالالور را مورد تحلیل و بررسالالالی قرار دهد .بر این مبنا ،این پژوهش ،تحلیلی فکری 1اسالالالت .تحلیل
فکری ،فرایندی اسالالت که پژوهشالالگر بر توانایی شالالهودی و قوه تشالالخیص خود برای به تصالالویر کشالالیدن پدیدههای مورد
پژوهش تکیه میکند .کاربرد آن بیشالالالتر به تصالالالمیم پژوهشالالالگر در اتکا به قوه شالالالهودی و قوه تشالالالخیص خود در تحلیل
دادهها بسالتگی دارد تا به روشهای فنی تجزیهوتحلیل دادهها نظیر دسالتهبندی دادهها در مقولهها .چون تحلیل فکری
امری عمدتا ذهنی اسالالت ،امکان تعیین یک روش اسالالتاندارد برای تحلیل دادههای این نوع تحلیل ،امکانپذیر نیسالالت.
در انجام تحلیل فکری از منظر پژوهش هرمنوتیک ،پژوهشالالگر دادههای جمعآوریشالالده را چندین بار به دقت بررسالالی
میکند .هر چند این فرایند ادامه پیدا میکند ،احتمال اینکه ویژگیهای برجسالته پدیده بیشالتر آشالکار شالود وجود دارد.
سالپس پژوهشالگر باید این ویژگیها را به تنهایی و در ارتیاط با یکدیگر درک کند .به عبارت دیگر ،تحلیل باید پدیده مورد
بررسی را هر چه بیشتر تبیین کند(گال ،بور و گال.)۹۹۱-۹۹۳ :۱۳۹۴،
ارزش مضاعف تعلیموتربیت

1 Reflective analysis
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از دیرباز آموزشوپرورش همواره در مرکز توجه همگان بوده اسالالت .شالالاید یکی از دالیل اص اللی این توجه ،قدمت دیرینه
گفتار ارزشالی تعلیموتربیت اسالت که به درازای زندگی بشالریت خود را جلوهگر میسالازد .تعلیموتربیت انسالان را از زندان
تاریک خودسالالاختهای که طبیعت و خودش برای خودسالالاخته اسالالت بیرون رانده و ارزشها و معنای حقیقی زندگی را در
نگاه فرد هویدا میسالازد .از چشالماندازی دیگر ،آدمی در ارضالای نیازهای فطری ،فعلیت دادن به امکانات بالقوهی خود
و بسالی ارزشالمندتر و شالایسالتهتر ،در فرایند رشالد معنادار خود در جادهی ناهموار شالدن ،با مشالکالت متعدد و پیچیدهای
دنیای مدام در حال ت ییر بهصالورت پیوسالته و با مسالیری افزاینده بر این مشالکالت پیچیده میافزاید .در
مواجه میگردد.
ع
چنین شالرایطی اهمیت مهارتهای اسالاسالی و سالطوح باالی حل مسالالله ،تفکر تحلیلی و خالقیت جلوهای پررنس به خود

میگیرند .براینمبنا ،سالاخت و پرداخت تعلیموتربیت در هر کشالور با توجه به بنیادهای فکری ،فلسالفی و فرهنگی امری
بسالالالیار مهم در جهت ایجاد توسالالالعهی فردی و ملی خواهد شالالالد .آنچنانکه فیلسالالالو شالالالهیر آلمانی ،کانت معتقد بود
تعلیموتربیت از مسالائل دشالوار مربوط به انسالان میباشالد .بنابراین سالادهسالازی و تخفیفگرایی در امر خطیر تعلیموتربیت
خود میتواند آفتی از مسائل مبتالبه تعلیموتربیت باشد.
زمانی که ایوان ایلیو در اوایل ٔ
دهه  ۱۹۷۰با طرح نهضالالالت مدرسالالالهزدایی بنیادهای تعلیموتربیت رسالالالمی ،آموزشهای
تصالال ّالنعی و طبقالاتی را مورد حملاله قرار داد موجی از نالاآرامی و نگرانی را در میالان جالامع ٔاله تعلیموتربیالت جهالانی برانگیخالت.
ٔ
پدیده آموزش نبود بلکه توجه دادن اندیشالمندان و
قصالد اصاللی ایلیو از طرح اندیشالههای انتقادی بههیووجه مبارزه با
برنامهریزان تعلیموتربیت رسالمی به پیامدهای پنهان و نتایج وارونهای بود که ناخواسالته و نادانسالته و به شالکل مسالتقیم و
ٔ
چرخه کیمیاگری آموزشوپرورش رسالمی بیرون میآمد .پس ،آنچه موجب نگرانی
غیرمسالتقیم دامنگیر نساللی بود که از
اسالت و هر آن بر آن افزوده میشالود این اسالت که شالکلهای کمکارآمد آموزشوپرورش مانع رشالد حقیقی و دانشورزی
واقعی انسالان گردد ازآنجاکه شالکل و نوع مشالکالت مربوط به آموزشوپرورش ،در گذر زمان ت ییر مینمایند ،باید همواره
ٔ
توجه جامع و کامل به دنیالای واقعی و واقعیالتهای موجود در آن ،زمین ٔاله اصالالالالحات
با نگالاه کلی به اهدا غایی ،البتاله با
در عرص ٔاله نظامهای آموزشالی باز باشالد .بههیوروی نمیتوان با پافشالاری بر شالکلهای سالنتی تعلیموتربیت دانشآموزانی
خالق برای قرن بیستویک تربیت نمود.
الالله تعلیموتربیت در عین ضالرورت ،یک فن ظریف و تخصالصالی با ابهام و پیچیدگیهای بسالیار اسالت .این مس ٔ
مس ٔ
الالله مهم،
تربیتی شکوفا و سازنده میباشد.
نیازمند بررسیهای دقیق و کارشناسانه در جهت دستیابی به نظام
ع
معلم و جایگاه او در تعلیموتربیت
یکی ازنهادهای مهم آموزشوپرورش هر جامعه سالالازمانی اسالالت که در آن معلمان مورد نیاز دورههای مختلف تحصالالیلی
تربیت میشوند ،زیرا محصول این نوع سازمانها معلمانی هستند که نقطه آغاز هر تحول آموزشی و پرورشیاند و قادرند
با دانش و مهارتی که کسالب کردهاند چهره سالازمان آموزشالی را دگرگون سالازند و فضالای مدارس را به فضالای محبت ،رشالد و
بالندگی روح افزا و لذت بخش مبدل کنند و با انتقال عناصالالالر فرهنگی به نسالالالل نوخاسالالالته و اعمال روشهای مناسالالالب
تربیتی ،موجبات رشد شخصیت کودکان و نوجوانان را فراهم سازند .نظر به اهمیت نقش معلمان و اعتبار و ارزشی که بر
آن متصالالالور اسالالالت ،سالالالرمالایالهگالذاری باله منظور تربیالت و تالأمین این رکن مهم تعلیموتربیالت ،بهترین و سالالالودمنالدترین نوع
سالالرمایهگذاری اسالت .گسالالترش این قبیل سالالازمانها مهمترین وظیفه مدیران عالی آموزشوپرورش و مدیران رده باالی
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کشالور اسالت ،چرا که به قول ژان پیاژه :زیباترین اصالالح و بازسالازی آموزشوپرورش در صالورتی که معلم به تعداد کافی و با
کیفیت دراختیار نباشد با شکست روبرو خواهد شد.
در آموزشوپرورش نقش نیروی انسالالانی مهم اسالالت و معلم از مهمترین عوامل مؤثر در رشالالد و توسالالعه کیفی و محتوایی
تعلیموتربیالت باله شال المالار می آیالد ،زیرا تربیالت انسالالالان نتیجاله یالک جریالان متقالابالل دو جالانباله و بالاالخره حالاصالالالل عمالل مربی و
عکسالعمل شاگرد است.
بالا توجاله باله همین اهمیالت و جالایگالاه آموزشوپرورش در بین نهالادهالای مختلف جالامعاله میتوان اذعالان کرد ،مهمترین نهالاد
اثرگذار در تربیت ،تأمین نیروی انسالانی میباشالد و معلم بهعنوان مدرس و مربی میتواند نقش حسالاس و کلیدی در این
رابطه داشالالته باشالالد تا نیروی انسالالانی کارآمد وخالق برای جامعه تربیت نماید ،به این ترتیب زمینه مناسالالب جهت رشالالد
جامعه در تمامی ابعاد آن فراهم میآید.
زمانی آموزشوپرورش میتواند به این شالاخص ٔاله مهم دسالت یابد که به صالورتی دقیق و با مبنا قرار دادن واقعیات و به دور
از آرمانگرایی ،نیازهای یادگیرندگان و در معنایی کلی ،نیازهای جامعهای که از آن برآمده است را با تیزبینی مدنظر قرار
دهد .شالرط الزم جهت تحقق اینگونه آموزشوپرورش ،نیروی انسالانی کارآمد و مؤثر اسالت .از آنجاکه معلمان از مهمترین
ارکان نظام آموزشالالی هسالالتند ،دسالالتیابی به هیو نوآوری امکانپذیر نخواهد بود جز اینکه ت ییرات کیفی مناسالالب در
ٔ
وظیفه شالالاخص آموزشوپرورش هر
معلمان ایجاد شالالده باشالالد(رئو  .)۱۳۸۶ ،در حقیقت باید توجه داشالالت چناچه ما
کشالالور را تربیت در معنا و مفهومی عام و کلی در نظر بگیریم ،هیو راهی نداریم مگر اینکه سالالکاندار و راهبر این مسالالیر
دشالالوار را با نگاهی ویژه در نظر آوریم .بر این مبنا اسالالت که سالالیسالالتمهای تربیتمعلم در سالالراسالالر دنیا ،با توجه به مبانی
فکری ،فرهنگی و فلسفی خود برنامههای ویژهای برای دسترسی به اهدا خود تعیین نمودهاند.
صالحیتهای معلمیگری
نیالاز به حرکت کیفی به سال المالت آموزشهای بهیناله و کارآمد در نظامهای تعلیموتربیت امری بدیهی و ضالالالروری به شالالالمار
میرود زیرا یکی از عوامل مهم پیشالالریت و توسالالعه هر جامعهای اسالالاسالالا منابع و نیروی انسالالانی و چگونگی تربیت آنها
میباشد .آموزشوپرورش در تربیت منابع انسانی برای آینده جامعه از یک سو و در تربیت معلمان تأثیرگذار و اثربخش از
سالویی دیگار وظیفهای حیاتی و اسالاسالی دارد .در عصالر حاضالر اصالالح کیفیت آموزشوپرورش در گرو اصالالح اسالاسالی در
کیفیت و مهارتهای حرفهای معلمان است(امام جمعه و مالیینژاد .)۱۳۹۰ ،طی دهه گذشته مربیان بهطور فزایندهای
دریالایفتالهانالد کاله هر بهبود و اصالالالالحی در کیفیالت آموزشوپرورشالالالی کاله دانشآموزان دریالایالت میکننالد ،تالا حالد زیالادی باله
کیفیت آموزشی که معلمان ارائه میدهند بستگی دارد(نصیری و عبدالمالکی)۶۷ :۱۳۹۳ ،
در هر جامعهای ،معلمان دارای نقشالالی ارزنده و پراهمیت هسالالتند؛ چرا که رسالالالت تعلیموتربیت نسالالل آینده کشالالور را
عهدهدار میباشالالند .صالالالحیتهای حرفهای معلمی بهویژه در دوران حاضالالر ،آن دسالالته از مهارتها و شالالایسالالتگیهایی
اسالالت که به معلمان کمک میکند تا در فرآیند یاددهی و یادگیری به دانشآموزان خود ،به اهدا اصالاللی نظام آموزشالالی
که تربیت نیروی انسانی آگاه و متخصص است ،دست یابند.
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صالالالالحیالت معلم باله توانالایی معلم در برآوردن نیالازهالا و مطالالبالات حرف ٔاله تالدریس باله میزان کالافی و بالا اسالالالتفالاده از مجموعالهای
یکپالارچاله از دانش ،مهالارت و نگرش گفتاله میشالالالود باله طوری کاله این مجموعاله در عملکرد و رفتالار معلم بالازتالاب یالابالد(نیج
ولالدت و همکالاران .)۷۰ ،۲۰۰۵ ،1صالالالالحیالت معلمی باله عوامالل و زمینالههالای متعالددی مربوط میگردد کاله شال النالاخالت
حالداکرری این عوامالل میتوانالد زمینالهسالالالاز دسالالالتیالابی باله پیشالالالرفالت و توسال العاله در آموزشوپرورش گردد .بالهگونالهای کاله
شال النالاختها ،گرایشها و مهالارتهایی که معلم با کسالالالب آنها به پرورش جسالالالمی ،عقلی ،عاطفی ،اجتمالاعی و معنوی
فراگیران کمالک کرده و البتاله این صالالالالحیالتها را در سالالاله حیطاله شال النالاختی ،عاطفی و مهالارتی میتوان جای داد(ملکی،
 .)۱۳۸۴از نقطالهنظرهالای متفالاوت میتوان باله صالالالالحیالت معلمالان ،ابعالاد و جنبالههالای متعالدد آن نگریسالالالت .باله طور مرالال،
کاسالتر و همکارانش )۲۰۰۵( 2صالالحیتهای معلمان را به پنج دس ٔ
الته اصاللی دانش تخصالصالی ،ارتباطات ،سالازماندهی،
تعلیموتربیت(پداگوژی) و صالالالحیت رفتاری تقسالالیم میکنند .این نکته باید همواره باید مدنظر قرار گیرد که پل و رابط
سالالیاسالالتهای آموزشالالی و دانشآموزان در کشالالور ،معلمان هسالالتند که چنانچه در هر کدام از صالالالحیتهای نامبرده،
کمبود و نقصی داشته باشند توانایی انتقال برنامه را نخواهند داشت و در عمل ،زمینههای پیشرفت و توسعه رد نخواهد
داد.
گوناگونی شیوههای جذب معلم در ایران
به نظر میرسالد یکی از شالیوههایی که میتواند به روز بودن و کارآمدی یک نظام تعلیموتربیت متناسالب با نیازهای عصالر
جدید را نشالان دهد ،بحث و گفتوگو پیرامون دغدغههای جاری آن اسالت .به طور مرال مقایساله کنید نظام تعلیموتربیت
ٔ
دغدغه آن انتخاب و درک آگاهانه ارزشها ،ایجاد ٔ
قوه داوری صالالالحین و مسالالالؤلیتپذیری در نظام مفهومی
کشالالالوری که
جامعه اسالت و در مرالی دیگر ،نظامی که حضالور فیزیکی معلم در کالس درس و ُپر کردن فضالای کالس از وجودی به نام
معلم در ابتدای سال تحصیلی برای او دغدغهخاطری بزر است.
ُپرواضالن اسالت که موضالوع کمبود معلم ،به چالش جدی وزارت آموزشوپرورش تبدیل شالده اسالت .آمارها نشالان میدهد
که از مجموع  ۹۳۰هزار معلم رسالالمی آموزشوپرورش تا سالالال  ۹۹نزدیک به  ۳۲۰هزار معلم و تا سالالال  ۱۴۰۴نزدیک به
 ۳۳۰هزار معلم بازنشالسالته خواهند شالد .عالوه بر این به گفته مسالالوالن آموزشالی کمبود معلم در اسالتانهای خوزسالتان،
خراسان رضوی ،اصفهان ،سیستانوبلوچستان ،مرکزی ،تهران و شهرستانهای استان تهران جدیتر است.
تأمین نیروی انسالانی در نظام آموزشالی ایران به شالیوههای متعدد انجام میگیرد .تا چند سالال پیش ،متولی اصاللی تربیت
معلم در کشالالور ،مراکز تربیت معلم بودند اما با گذشالالت زمان تحتتأثیر دیدگاه و عقاید مسالالؤالن و البته مشالالکل جدی در
تأمین معلم به دلیل عدم انجام نیازسالنجیهای دقیق و علمی ،ت ییرات و تحوالتی گسالترده در این مسالؤلیت رد داد .به
گونالهای کاله حتی در بالازهای از زمالان شالالالاهالد باله تعطیلی کشالالالانالدن این مراکز بودهایم .بالایالد گفالت کاله این مهم و مسالالالائالل
پیرامون آن هم ،مانند سایر نهادهای جامعه بیتأثیر از سیاست و دیدگاه سیاستمداران نبوده است.

1 Nijveldt et al
2 Koster et al.
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در ٔ
دهه اخیر شاهد گوناگونی شیوههای جذب معلم در مدارس بودهایم .با گذشت زمان ،در کنار کاهش جذب نیروهای
جدید ،افزایش تعداد بازنشالالسالالالتگیها عاملی گردید تا تصالالالمیمهای سالالالریع ،ناگهانی و مقطعی در جهت رفع کمبودها
گرفته شالالالود .به نقل از روزنامه ایران ،یارمحمد حسالالالینبر مدیرکل اموراداری و تشالالالکیالت وزارت آموزشوپرورش درباره
جبران کمبود معلم میگوید :کمبود معلم برای سالالالال تحصالالالیلی جدید حدود  ۱۰۸هزار نفر بوده اسالالالت که ما از طریق
ورودی دانشالگاه فرهنگیان ،اسالتخدام حق التدریس شالاغلین ،اسالتفاده از حق التدریس آزاد ،به کار گیری بازنشالسالتهها و
اسالالالتفالاده از  ۱۶هزار و  ۴۰۰معلم خریالد خالدمالت آن را جبران کردهایم(روزنالاماله ایران ،شال المالاره  ،۷۱۶۶پنجشالالالنباله  ۴مهر
.)۱۳۹۸
تربیت معلم و ورود آنها به نظام تعلیموتربیت کشور ،الگوهای زیر قابلمشاهده هستند:
به طور کلی برای
ع
 .۱دانشگاه فرهنگیان
دانشالگاه فرهنگیان در سالال  ۱۳۹۰با تجمیع مراکز تربیت معلم سالراسالر کشالور ،تأسالیس شالد .این دانشالگاه زیر نظر وزارت
آموزشوپرورش با هد جذب دانشالالجو از طریق کنکور سالالراسالالری اقدام به تربیت دبیر مینماید .بنابراین کسالالانی که
تمایل به ادامه تحصالیل در دانشالگاه فرهنگیان را دارند میبایسالت پس از ثبتنام و اعالم نتایج کنکور ،در انتخاب رشالته
کنکور شالالالرکت نمالایند .هر سالالالاله داوطلبان زیادی هنگام انتخاب رشالالالته کنکور به دنبال شالالالرایط پذیرش در دانشالالالگاه
فرهنگیالان و چگونگی گزینش در این دانشال الگالاه میبالاشال النالد .البتاله یکی از شالالالرایط اصالالاللی پالذیرش در این دانشال الگالاه
بومیپذیری آن و تراز داوطلب خواهد بود .افرادی که در کدرشالالتههای این دانشالالگاه پذیرفته میشالالوند پس از رقابت در
دوره مصاحبههای حضوری ،و کسب نمرات مدنظر ،بهعنوان پذیرفتهشدگان نهایی مدنظر قرار خواهند گرفت.
 .۲معلمان ماده ۲۸
در ماده  ۲۸اسالاسالنامه دانشالگاه فرهنگیان اینگونه بیان شالده اسالت که تأمین بخشالی از نیازهای خای آموزشوپرورش
در رشال التاله هالایی کاله امکالان توسال العاله آن ازطریق واحالد دانشال الگالاهی وجود نالدارد ،مطالابق بالا ضالالالوابط و مقررات وزارت
آموزشوپرورش و از میان دانشآموختگان سالالایر دانشالالگاهها و مؤسالالسالالات آموزش عالی و پژوهشالالی سالالراسالالر کشالالور و
حوزههای علمیه ،با شالالرط گذراندن حداقل دوره یکسالالاله مهارتآموزی در دانشالالگاه فرهنگیان بالمانع میباشالالد .بدین
منظور هر سالاله بر اسالاس نیازسالنجی اسالتانهای مختلف و در قالب طرحهای اسالتخدامی ،فار التحصالیالن دانشالگاهی
امکان ثبتنام و جذب در آموزشوپرورش برایشان فراهم میگردد.
 .۳استخدام رسمی معلمان حقالتدریس ،سربازمعلمان ،مربیان پیشدبستانی و آموزشدهندگان نهضت
گروه نامبرده تحت شالالرایطی که به هیو عنوان این شالالرایط ،شالالکل و قالب بررسالالی صالالالحیت
بر اسالالاس طرح سالالوم ،ع
معلمیگری را ندارد و در نهایت مجرایی اسالت برای رسالمی شالدن ُحکم کارگزینی و اشالت ال این دسالته از افراد و درنهایت
ٔ
ادامه فعالیت میدهند .معلمان حقالتدریس و مربیان
بهعنوان معلم در سالالطن ابتدایی(به طور غالب) و سالالایر سالالطوح
پیشدبسالالالتانی برای حضالالالور در کالسهای درس باید دوره یکسالالالاله آموزشالالالی در دانشالالالگاه فرهنگیان را با نمره قبولی
بگذرانند و بر این اساس به کار گیری شوند.
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گروه دوم یعنی آموزشدهندگان نهضالت که تعداد  ۲سالوادآموز یا بیشالتر داشالتند ،میتوانند با شالرکت در آزمون داخلی و
گذراندن دوره یکساله به کار گیری شوند که رعایت هر دو شرط برای فعالیت الزامی است.
در هر سالاله شال ٔ
الیوه نامبرده در قسالالمت باال ،افراد متقاضالالی با در نظر گرفتن شالالرایط گوناگونی که برای هر نوع اسالالتخدام
لحاظ میشالالود ،به صالالورت نیروهای رسالالمی در آموزشوپرورش ،شالالاغل میشالالوند .با توجه به اینکه نقاط مربت و منفی
زیادی متوجه هر کدام از شالیوهها میباشالد اما باید توجه داشالت که سالیاسالت جذب معلم جدا از سالایر آرمانها ،اهدا و
رویکردهالای کلی آموزشوپرورش و حتی در مقیالاسالالالی وسالالالیعتر ،جالدا از کلیالت جالامعاله و حالاکمیالت آن نیسالالالت .بالاالخره
آموزشوپرورش میتواند هر کدام از این شالالیوهها را به گونهای با توجه به شالالرایط موجود خود ،توجیه و تفسالالیر کند .اما
آنچه از نظر نگارنده توجیه آن ،توجیهی غیرعقالنی و غیرمنطقی مینماید شال ٔ
الیوه چهارمی اسالالت که در ادامه توضالالین،
تفسیر و به نقد کشیده خواهد شد.
 .۴استفاده از حق التدریس آزاد ،به کار گیری بازنشستهها و استفاده از معلم خرید خدمت
معلم حقالتدریس به معلمی اطالق میشالالود که توانایی علمی و عملی تدریس را داشالالته باشالالد و به صالالورت پارهوقت در
آموزشال الگالاههالای دولتی وزارت آموزشوپرورش تالدریس نمالایالد و حقوقش را از محالل منالابع وزارت آموزشوپرورش دریالافالت
نماید .هر چند سال یک بار از میان افراد واجدالشرایط ،آموزشوپرورش افرادی را استخدام رسمی مینماید که از لحاظ
اقتصادی و رفاهی شرایطشان ت ییر قابلتوجهای خواهد کرد.
از دیگر افرادی که در سالاله سالالال اخیر حضالالورشالالان در کالسهای درسالالی بسالالیار پررنس گردیده اسالالت ،بازنش السالالتههای
سالالهای گذشالته هسالتند .اکرر این افراد کسالانی هسالتند که در سالالهای گذشالته به دالیل تحمل دشالواریهای تدریس و
وجود مشالکالت جسالمی و روحی ،حاضالر بودند با س ٔ
الابقه کاری  ۲۵سالال خود را بازنشالسالته نمایند .اما با شالرایط اقتصالادی
ٔ
ویژه این سالالالالهالا ،ترجین دادهانالد باله دنیالای تالدریس بالازگردنالد .الزم باله ذکر اسالالالت باله نقالل از خبرگزاری تسالالالنیم( ۴آذرمالاه
 ،۱۳۹۸سالاعت )۰۰:۱۰معاون آموزشوپرورش بیان داشالته اسالت بیش از  ۱۶هزار نفر بازنشالسالته در سالال تحصالیلی -۹۹
 ۹۸در فضای کالسها حضور یافتهاند.
معلمان خرید خدمت به افرادی اطالق میشود که با دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی از طریق شرکتهای خدمات
آموزشالالالی با اداره کل آموزشوپرورش قرارداد مسالالالتقیم داشالالالته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی دریافت کردهاند .این
دسالالته از افراد با خدمات موقت و دورهای که به آموزشوپرورش ارائه میدهند شالالیوهای اورژانسالالی و ُمسالالکنگونه برای
مشکل کمبود معلم ایجاد مینماید .معلمان خرید خدمات امنیت ش لی و هویت معلمی ندارند یعنی هیو کد شناسایی
زنس خطر بحران کمبود نیرو به صالدا درآمد حضالور این
ندارند که بهعنوان معلم شالناخته شالوند ،ندارند .از سالال  ۱۳۹۳که ع
معلمان با حداقل دسالالتمزد و بدون ٔ
بیمه دائمی ُپررنس گردید .بخش قابلتوجهای از این معلمان در نقاط صالالفر مرزی به
کار گرفته شدهاند.
باهمنگری و نقد
الحین جذب معلم اسالت .باید گفت که آموزشوپرورش
رویکرد اول ،چشالماندازی نزدیک به نگاه نگارنده در شالیوههای ص ع

برای دسالالتیابی به اهدا مدنظر خود راهی جز نگاه و توجه ویژه به معلم ،شالالیوههای جذب و فرایند معلم شالالدن و معلم
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مالانالدن ،باله معنالای عالامالل بودن ،تالأثیرگالذاری و البتاله ناله فقط منتقاللدهنالده اطالعالات و ارزشهالا ،تحالتتالأثیر عوامالل متعالددی
اسالت .اولین و تأثیرگذارترین مورد ،ش ٔ
الیوه جذب معلم اسالت .آنچنان که در سالالهایی گذشالته قابلمشالاهده بود ،آخرین
انتخاب برای رتبههای متوسالط کنکور و البته در دسالترسترین اولویت برای رتبههای باالی کنکور ،معلمی بود .این ش ٔ
الیوه
انتخاب تحتتأثیر میزان ارزشالی بود که جامعه برای شال ل معلمی مشالخص مینمود .البته با گذشالت زمان ،روند انتخاب
و جذب با ت ییر روبهرو شالد .در این میان ،یکی از مؤثرترین عوامل ،بازار کاری و اشالت ال سالایر رشالتههای دانشالگاهی پس
از اتمالام تحصالالالیالت بوده اسالالالت .این ت ییر خبری خوش برای ت ییر و تحول در سالالالرمایههای انسالالالانی آموزشوپرورش
خواهد بود .البته اگر نظام مهندسالالی منابع انسالالانی آموزشوپرورش کشالالور بتواند از این ت ییر ،بیشالالترین اسالالتفاده را
حاصل نماید.
یکی از تحوالت اخیر دانشالگاه فرهنگیان ،تبدیل دورههای دوس ٔ
الاله تربیت معلم به دورههای چهارسالاله اسالت .با توجه به
اینکاله یکی از عواملی کاله میتوانالد زمینالههالای تربیالت معلمی فکور و اثربخش را ایجالاد نمالایالد ،آموزش متنالاسالالالب در گالذرای
زمان اسالالت .عجله در ورود معلم به کالس درس و کوتاه نمودن دوره نمیتواند آن پختگی الزم را در دانشالالجومعلم ایجاد
نمالایالد .برنالامالهریزی درسالالالی دقیق و منالاسالالالب در کنالار توجاله منطقی باله طول دوره ،میتوانالد زمینالهسالالالاز شال الکاللگیری
صالالحیتها در ابعاد متفاوت خود ،در حوزههای دانش تخصالصالی ،ارتباطات ،سالازماندهی ،تعلیموتربیت(پداگوژی) و
صالحیت رفتاری گردد.
رویکرد دوم ،که اخیرا تحت عنوان شالالیوههای مشالالارکتی از آن یاد میشالالود .در این شالیوه که میان دانشالالگاه فرهنگیان و
سالایر دانشالگاهها زمینههای ارتباط و همکاری فراهم میگردد .این مشالارکت بدینصالورت اسالت که دانشالگاههای دولتی
زمینههای ایجاد صالالالحیتهای علمی ،فنی و دانشالالی را فراهم نموده و دانشالالگاه در دورهای کوتاهمدتتر از ٔ
دوره قبل،
صالالحیتهای مربوط به پداگوژی ،کارورزی و فعالیتهای تجربهمحور تدوین میگردد .آنچه در قالب این طرح البته نه
به صالالورت مشالالارکتی در معنایی که گفته شالالد و به صالالورتی ناپیوسالالته ،در ایران برگزار میگردد به واسال ٔ
الطه ماده  ۲۸اجرا
گردید .این الگو به طور خالصاله به این صالورت اسالت که دانشالجو براسالاس نمرات و تراز کنکور سالراسالری و برمبنای عالقه،
در یکی از رشالتههای دانشالگاهی به تدریس مشال ول میگردد .تحصالیل دانش در این رشالته کامال به صالورت تخصالصالی و
بدون کوچکترین ارتباط با برنامههای درسالالالی کتابهای مرتبط با رشالالالته ،در مدرسالالاله اسالالالت .به طور مرال ،از مجموع
کسالالانی که میتوانند متقاضالالی ورود به تدریس زیسالالتشالالناسالالی در مدرسالاله میباشالالند ،دارندگان مدرک کارشالالناسالالی و
کارشالناسالیارشالد گرایشهای مختلف این رشالته در دانشالگاه میباشالند .این تحصالیل به گونهای اسالت که هیوگونهای
تفالاهمی در زمینههای اهدا  ،محتوا ،شالالالیوههای جذب و توجه به مؤلفههای روانشالالالناختی و شالالالخصالالالیتی افراد ،بین
دانشالگاهها و دانشالگاه فرهنگیان صالورت نگرفته اسالت .به طور مرال ،دانشالجو در رش ٔ
الته زیسالت جانوری تحصالیل کرده و
دارای مدرک تحصالیلی اسالت .پس از آزمون ،باید مدرس علوم تجربی در ٔ
دوره متوسالطه اول و دروس زیسالتشالناسالی در
ع
ٔ
دوره متوسالطه دوم شالود .در واقع از لحاظ محتوایی هیوگونه تطابقی و اگر منطقیتر بگوییم؛ تفاوتی جزئی میان رشالته
تحصالالیلی و رشالالته تدریسالالی در کالس درس دیده میشالالود .در این شال ٔ
الیوه اسالالتخدام ،واقعیت این اسالالت که دانشالالجوی
فار التحصیل دانشگاه ،در ابتدا تمام کوشش خود را بر آن میگذارد که در پستهای ش لی مرتبط و یا شاید غیرمرتبط
با مدرک تحصالیلی خود اسالتخدام شالرکتها و سالازمانهای خصالوصالی(در اولویت) و سالپس در نهادهای دیگر شالاغل گردد.
امالا چنالانچاله این اتفالاق رد نالدهالد چشالالالمانتظالار موقعیالتهالای شال ال لی در آموزشوپرورش میمالانالد .بالدین معنالا کاله فرد تمالام
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راههای ممکن را امتحان میکند و پس از برخورد با درهای بسالته ،هجوم به آزمونهای اسالتخدامی آغاز خواهد شالد .بله؛
فردی خسالالته و رانده از همه جا با دنیایی از آرزوها که در فضالالای کامال متفاوت با دانشالالگاه فرهنگیان پا به دنیای معلمی
میگذارد و سالالؤال بزر این اسالالت که ٔ
دوره شالالش ماهه و یا در بهترین حالت و با رعایت مقاصالالد صالالرفهجویی اقتصالالادی،
میتوان معلم فکور تربیت کرد و انتظار ت ییر و تحول داشت
بنابراین اگر بنا اسالت که میان دانشالگاه فرهنگیان و سالایر دانشالگاههای کشالور ارتباطی برای تأمین و تربیت نیروی انسالانی
الگویی در نظر گرفتاله شالالالود بالایالد برپالای ٔاله انجالام پژوهشهالای کمی و کیفی در تمالام ابعالاد مورد بحالث ،و برمبنالای نظرات
ٔ
تربیت
الوع
ع
کارگروههای تخصالصالی از مجموعه اسالتادان و صالاحبنظران حوزههای متعدد تعلیموتربیت باشالد .اهمیت موض ع
معلم ،بیش از آنچه هست باید در برنامهریزیها خود را نشان دهد.
اما در سالومین و در ضالمن آن البته ،چهارمین ش ٔ
الیوه به کار گیری و اسالتخدام که بیشالترین انتقاد به سالازوکار هر دو وارد
اسالت ،به کار گیری و اسالتخدام رسالمی معلمان حقالتدریس ،سالربازمعلمان ،مربیان پیشدبسالتانی و آموزشدهندگان
نهضالالت اسالالت .سالالؤال مهمی که مطرح میگردد این اسالالت که آموزشوپرورش اسالالاسالالا تا چه اندازه به کیفیتمدار بودن
خدمات آموزشالی خود توجه دارد تضالمین صالالحیتهای علمی ،پداگوژی و رفتاری این دسالته از مسالتخدمین چیسالت
ع
ُ
آیا تنها پر کردن فضالای فیزیکی کالس درس از وجودی جسالمانی به نام معلم برای ما مهم اسالت یا آنچه او در ذهن دارد،
آنچه او آموخته اسالالت و آنچه از تفکر تحلیلی و شالالیوههای اندیشالالیدن در وجود خود دارد این نابرابری و بیعدالتی در
جذب و عدم توجه به معیارهای همگانی برای ٔ
همه افراد ،چه فهم و نگرشالالی برای سالالایر معلمان دارد معلمی که سالالعی
میکند در ضالالمن تحمل رنجها و دشالالواریهای گوناگون ،با گذراندن تحصالالیالت مرتبط با رشالالته تدریس خود و با به روز
کالس
نگه داشالالتن خود ،فرزند این سالالرزمین را بهرهور سالالازد و در مقابل افرادی را میبیند که با کمترین صالالالحیت در
ع
کناریاش در حال تدریس اسالت ،بیشالک دلسالرد و بیرمق خواهد شالد .عانگار توجه به تفاوتها و معیارهای سالطن باالتر،
آنچنالان اهمیتی نالدارنالد و آنچاله مهم اسالالالت اینکاله در اواسالالالط فصالالالل پالاییز بالا خیالالی راحالت بگوییم کالس خالالی از معلم
نداریم.
از سالالویی دیگر ،یکی از مشالالکالتی که هر سالالال ،حقالتدریسها را معترد میسالالازد ،عدم اسالالتخدام قطعی آنهاسالالت.
درواقع ،آنچنان که در قسالالمتهای قبلی هم توضالالین داده شالالد این افراد در وضالالعیت رفاهی و بیمهای حداقلی به سالالر
میبرند .تحمل مصالالائبشالالان از آن رواسالالت که درنهایت به وضالالعیت اسالالتخدام قطعی و رسالالمی درآیند .فرد را بر این
بگذاریم که این معلم شرایط و صالحیتهای اولیه را دارد ،اما آیا شرایط ش لی و دغدغههای حاصل از آن اجازه خواهند
داد ،به تربیت و شالیوههای صالحین آن بیندیشالد! یا ُمدام در این اندیشاله باشالد چگونه کمبودهایش را جبران کند .بنابراین
نقد به هر دو سالو وارد اسالت؛ هم آنکسالی را که باید در بسالتری صالحین جذب کنیم ،از دسالت دادهایم و هم آنکسالی را که
بر اساس شیوهای ناقص جذب کردهایم ،توانایی رشد و توسعهاش را فراهم ننمودهایم.
آنچنانکه در سالالطرهای باال در ضالالمن بیان شال ٔ
الیوه سالالوم توضالالین داده شالالد نیروهایی که در آموزشوپرورش به صالالورت
قراردادی فعالیت میکنند هر سالالاله تمام تالش خودشالالان را میکنند تا در قالب طرحهای حمایتی به وضالالعیت رسالالمی
تبدیل شوند .در اینصورت است که میتوانند از شرایط رفاهی و ش لی بهتری برخوردار گردند .بنابراین با تمام نقدهای
کیفیالتمدارانهای که به این حوزه مربوط میگردد ،آموزشوپرورش میتواند با برقراری شالالالرایط و سالالالازوکارهایی سال البالب
افزایش انگیزه این افراد شالده و با افزایش صالالحیتهای دانشالی ،شالناختی و عاطفی ،آنها را به حالت شالاغل رسالمی
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درآورد تا از دلمشالال ولی آنها بکاهد .بنابراین این دسالالته از شالالاغلین غیررسالالمی به امید اسالالتخدام رسالالمی تحمل رنج
میکنند.
و اما هنگامیکه به حضالور آموزشالیاران نهضالت ،نیروهای خرید خدمات آموزشالی و بازنشالسالتهها در مدارس دقت میکنیم،
وضعیت مبهمتر و البته نگرانکنندهتر خواهد شد!
نیروهای نهضالالتی که سالالال و سالالالهای گذشالالته به آموزش بزرگسالالاالن مشالال ول بودند بهعنوان معلم وارد دوره ابتدایی
ٔ
فلسفه دوران جدید تالشی حداکرری نمود که
میشوند .در نقد این حضور التقاطی همین بس که بگوییم روانشناسی و
به جهان بفماند دنیای کودک با دنیای بزرگسالال از هر نظر که بنگریم ،متفاوت اسالت .اما ما چه میکنیم معلم نهضالت را
با حداقل ممکن و شالاید به بهتر سالخن ،عدم وجود فهمی از کودک و نیازهای او ،به سالرا دانشآموزانی میفرسالتیم که
در حسالاسترین دوران رشالد خود هسالتند .وقتیکه هد فعال فقط خالی نماندن کالسهای درس از حضالور معلم باشالد،
طبیعی است اهمیتی ندارد که کیفیت آموزش چگونه خواهد بود
بهکار گیری نیروی خرید خدمات هم مورد انتقاد بسالیاری از کارشالناسالان آموزشالی اسالت .این نوع معلمان کارآیی الزم را در
کالس درس نالدارنالد و در نتیجاله ضالالالررش را تنهالا دانشآموزان میبیننالد .در شالالالرایطی تقریبالا مشالالالاباله ،وضالالالعیالت حضالالالور
التگان آموزشوپرورش میتوانند  ۸سالاعت در هفته
بازنشالسالتگان نیز چندان امیدبخش نیسالت .بر اسالاس قانون ،بازنشالس ع

تدریس کننالد اما خیلی از این معلمها سالالاله یا چهالار روز در هفتاله تدریس میکننالد .برخی از این معلمالان سالالالالها از زمان

بازنشالسالتگیشالان گذشالته اسالت و دیگر توان الزم را برای تدریس ندارند .در نظر نگرفتن شالرایط جسالمی و روحی معلمان
بازنش السالالته و به اصالالطالح خسالالته ،تبعات و پیامدهای زیادی برای دانشآموزان نه بهعنوان آیندهسالالاز ،بلکه بهعنوان یک
انسان خواهد داشت .بیشک تأثیراتی که این فضا بر دانشآموز میگذارد ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی وی را
با پیامدهای منفی روبهرو خواهد کرد.
راجع بهطرح خرید خدمات ،پیمانکار در استانهای مختلف فردی را انتخاب میکند که فقط مدرک تحصیلی دارد .اکرر
این افراد به دلیل فقدان شال ل درآمدزا ،به معلمیگری روی آوردهاند .این فرد وقتی سالر کالس درس میآید شالاید نتواند
با دانشآموز ارتباط برقرار کند چرا که بعید به نظر میرسالد با انگیزه و عالقه شالخصالی وارد این حوزه شالده باشالد .چراکه
اصالال سالازوکاری تعبیه نشالده اسالت که فرد بخواهد براسالاس عالیق انتخاب کند یا خیر فرد متقاضالی چندسالالی درس
خوانده ،که آنچنان فرقی هم ندارد کجا ،و حاال که مدرک به دسالالت گرفته نمیداند به شال لی باید تکیه زند .پس به نظر
عاقالنه میرسالد تا فرارسالیدن شال ل مدنظر ،جایی مشال ول به فعالیت باشالد و منبع درآمدی ناچیز داشالته باشالد .در طول
مدت تدریس هم که نه خبری از ارزشالالالیابی سالالالاالنه اسالالالت و نه از صالالالالحیتسال النجیهای مسالالالتمر .بنابراین به محض
فرارسالالیدن آرمان مدنظر ،تدریس رها شالالده و به فعالیت در ش ال ل جدید خواهد پرداخت .دقیقا از این معلم چه انتظاری
میتوان داشالالالت و یالا اصالالالال بالایالد داشالالالت ! تجربیالات و ارزشهالای حرفالهای ،دانش حرفالهای و درک و فهم دانشآموزان یا
تدریس مؤثر
بیشالک آنچه هر جامعهای برای پیشالرفت به آن نیاز دارد وجود متخصالصالان متعهد اسالت .کارایی هر فرد در هر سالازمانی
ٔ
درجه اول متخصالالص بودن او اسالالت .معلم در آموزشوپرورش هم از این قاعده مسالالترنی نیسالالت .متخص الصالالی که در
در
زمینههای متعدد تعلیموتربیت بتواند در کالس درس مؤثر واقع گردد .از مهمترین مؤلفههای یک معلم سالالازوار با عصالالر
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جالدیالد ،داشالالالتن دانش حرفالهای ،نگرش حرفالهای ،مهالارتهالای حرفالهای و توانالاییهالای حرفالهای اسالالالت .هر کالدام از موارد
ذکرشالالالده آنچنالان مهم هسالالالتنالد کاله در کنالار هم معلمی را از یالک حرف ٔاله خالای باله هنری سالالالتودنی تبالدیالل میکنالد .معلم
توانمنالد ،تحلیاللگر ،نقالاد و متفکر ،دانشآموز توانمنالد ،تحلیاللگر ،نقالاد و متفکر تربیالت میکند ،اینها ویژگیهایی اسالالالت
که تمام جوامع بشالری به دنبال آن هسالتند و همین وجوه ممیزه انسالانیت اسالت که بهعنوان شالاخصهای مهمی در مسالیر
ُ
کمال و سالعادت افراد اسالت که میتوانند بالندگی افراد و مخاطبانشالان را در مسالیر تکمیل کنند .این اتفاق نمیافتد مگر
اینکه معلم در درون و وجود خود یک سالالری قابلیتها را داشالالته باشالالد که بتوانید اینها را انتقال دهید؛ قرار نیسالالت که
فقط مفاهیم کلیشهای و قالبی بدون داشتن سهمی در آن را به دیگران ارائه دهیم.
نتیجهگیری
هد از انجام این پژوهش ،آسالیبشالناسالی شالیوههای تأمین نیروی انسالانی در آموزشوپرورش ایران اسالت .در سالالهای
ٔ
دغدغه کمبود معلم را
اخیر مشالاهده میکنیم که آموزشوپرورش کشالور در اواخر شالهریور ماه و اوایل مهر ماه ،به شالدت
در کالس درس تجربه مینماید .همین میزان اضالالطراب و دلنگرانی را خانوادهها متحمل میشالالوند .همین امر دلیلی بر
آن شالالده اسالالت تا آموزشوپرورش با طرحهای ضالالربتی و فوری فضالالای کالسها را از حضالالور فیزیکی معلمان ُپر نماید.
هنگامیکه سالالالازمانی اولین و مهمترین مسالالالاللهاش ،کمیت نیروی انسالالالانی فار از کیفیت باشالالالد ،در حقیقت نخواهد
توانسالت کیفیتمداری را مدنظر خود قرار دهد .یکی از مسالائلی که سالازمان آموزشوپرورش در ایران بنا به دالیل متنوع،
به طور جدی به آن نپرداخته اسالت صالالحیتمداری معلمان اسالت .صالالحیت به مجموعهای از تواناییها و قابلیتهای
ٔ
حوزه فعالیت و شال لی او همبسالتگی
دانشالی ،نگرشالی ،مهارتی و سالایر خصالوصالیات شالخصالی اسالت که با کارآیی فرد در
دارد .اسالالتانداردهای پذیرفتهشالالدهای در هر ش ال ل و حرفهای وجود دارند که میتواند میزان و معیاری برای سالالنجش آن
باشالند .صالالحیتهای حرفهای معلمان نیز از این قاعده جدا نیسالتند .توجه و معرفی انواع صالالحیتهایی که یک معلم
برای تأثیرگذاری در کالس درس الزم دارد ،از چشالماندازهای گوناگون قابلبررسالی و توضالین اسالت .از جمله مؤلفههایی
که توافق حداکرری پیرامون آنها وجود دارد تمرکز بر پنج دسال ٔ
الته اصالاللی دانش تخصالالصالالی ،ارتباطات ،سالالازماندهی،
تعلیموتربیت(پداگوژی) و صالالالحیت رفتاری میباشالالد .نهاد آموزشوپرورش هنگامی میتواند مدعی شالالود که معلمی با
این مقیاسها تربیت نموده است که برای هر بخش و در هر سطحی برنامه جامع و کامل ارائه دهد.
در جهالان امروز ،معلمی میتوانالد در عرصالال ٔاله عمالل بالهخوبی نقش خود را بالازی کنالد کاله بالدانالد باله چاله کسالالالی میآموزد ،چاله
میآموزد و چگونه باید بیاموزد .اوسالالت که باید با تالش خود ،راه و رسالالم چگونه آموختن ،چگونه اندیشالالیدن و درنتیجه
ت ییر کردن و متحول شالالالدن را به یادگیرنده بیاموزد .اکنون دیگر معلم در نقش منتقلکننده دانش از پیش تعیینشالالالده
نیسالت .در قرن بیسالت و یکم اصالالح برنامههای تربیت معلم و ایجاد انگیزه برای معلمان بهصالورت یک اولویت مورد توجه
بسالیاری از کشالورها قرار گرفته اسالت(یونسالکو .)۱۹۹۶ ،این مسالائل عمومی در ٔ
همه کشالورها مطرح اسالت که معلمان چه
صالالالحیتهایی را یاد میگیرند ،چگونه یاد میگیرند و به یادگیری چه قابلیتهایی نیاز دارند .البته قابلتوجه اسالالت که
با ظهور علوم جدید ،معنی و مفهوم واژههای مرتبط با نعلیم و تربیالت هم با گذشالالالت زمان ت ییر نموده اسالالالت .امروزه ما
میبینیم دستاوردهای علوم اعصاب چه معانی جدیدی از معلم و یادگیرنده ارائه میدهند.
توجه و تمرکز بر شالیوههای متعدد جذب معلم ،ساله نکته اسالاسالی را آشالکار خواهد سالاخت :اول اینکه ،ش ٔ
الیوه اسالتخدام
معلم در نظام آموزشالالی کشالالور ایران ،رویهای منطقی و علمی را در نظر ندارد و در این رابطه ،مهندسالالی منابع انسالالانی به
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شالدت ضالعیف عمل مینماید .بنابراین الزم اسالت زمینههای همفکری و همکاری با سالایر دانشالگاهها فراهم گردد .دوم،
معلمان در پارهای از این شالالیوهها ،پس از اسالالتخدام ،بالفاصالالله به کالسهای درس وارد میشالالوند و اسالالاسالالا توجهای به
صالحیتهای معلمی نمیشود .تنها هزینهای که برای بازآموزی معلمان در نظر گرفته میشود ،دورههای ضمن خدمت
اسالت .دورههای ضالمن خدمت هم که درگذشالته بهصالورت حضالوری برگزار میگردید ،ت ییر چهره داده و امروزه بهصالورت
اینترنتی برگزار میشالالوند .دالیل گوناگونی ،سالالبب ناکارآمدی و اثربخشالالی محتواهای دورههای ضالالمن خدمت گردیده
اسالالالت .این دالیالل می تواننالد از عالدم وجود عالقاله و انگیزه تالا عالدم تنالاسالالالب بالا نیالازهالای معلمالان بالاشال النالد .الزم اسالالالت کاله
آموزشوپرورش ،در سالالالالهالای اولی ٔاله تجرباله عملی ،معلم را باله حالال خودش رهالا نسالالالاختاله و ضالالالمن بهرهمنالدی معلم از
ٔ
زمینه ارزشالالالیابیهای سالالالاالنه را برمبنای میزان برخورداری از صالالالالحیتهای حرفهای فراهم نماید.
برنامههای متعدد،
سالومین نکته و البته مهمترین نکته ،متأسالفانه در کشالور عزیزمان ایران ،امر خطیر تربیت ،فعالیتی آسان ،ساده و فاقد هر
گونه پیچیدگی در نظر آورده میشالود که چندان مهم نیسالت که توسالط چه کسالی انجام میشالود .چراکه نظر بر آن اسالت
که همواره همگان قادر به انجام آن میباشالند .بنابراین الزم اسالت که ما با اصالل مسالالله ،به گونهای تخصالصالیتر ،نقادانهتر
و با تأمل ی بیشتر برخورد نماییم.
منابع
رئو  ،علی( .)۱۳۸۶بررسی جنبش جهانی برای بهسازی تربیت معلم .رشد تکنولوژی آموزشی.۹ ،۱۴۱ ،
روزنامه ایران ،شماره  ،۷۱۶۶پنجشنبه  ۴مهر .۱۳۹۸
سالالنگری ،محمود؛ آخش ،سالاللمان( .)۱۳۹۶بررسالالی تطبیقی نحوه جذب و آمادهسالالازی دانشالالجو در مراکز تربیت معلم
کشورهای ژاپن ،استرالیا و ایران .نامه آموزش عالی ،بهار  ،۱۳۹۶شماره ( ۳۷از  ۷تا .)۳۲
شکوهی ،غالمحسین( .)۱۳۹۷اصول و مبانی آموزشوپرورش .نشر دی.
عقیلی ،علیرضالالا( .)۱۳۹۲صالالالحیتهای معلم در برنامهدرسالالی تربیت معلم :شالالناسالالایی ،میزان تحقق و نقاط قوت و
ضالعف ،از منظر اسالاتید ،دانشالجویان و فار التحصالیالن .پایان ٔ
نامه کارشالناسالی ارشالد ،دانشالگاه فردوسالی مشالهد ،دانشالکده
علوم تربیتی و روانشناسی.
ٔ
ترجمه
گال ،مردیت؛ بور  ،والتر و گال ،جویس( .)۱۳۹۴روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی.
احمدرضا نصر و همکاران .چا هشتم .تهران :سمت.
مصالری ،مهتاب( .)۱۳۹۵تحلیل محتوای کتب علوم انسالانی دوره تربیت معلم از منظر توجه به صالالحیتهای حرفهای
معلم .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
مرادی ،مهدی( .)۱۳۹۶طراحی الگوی شالایسالتگیهای معلم متناسالب با اقتضالائات عصالر جدید در جمهوری اسالالمی
ایران .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده مدیریت و حسابداری.
ملکی ،حسن( .)۱۳۷۲صالحیتهای حرفه معلمی .مجله :رشد معلم ،مهر  ،۱۳۷۲شماره ( ۹۴از  ۶۲تا .)۶۵
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ملکی ،حسالالن( .)۱۳۷۵صالالالحیتهای حرفه معلمی ،صالالالحیتهای عاطفی .مجله :رشالالد معلم ،مهر  ،۱۳۷۵شالالماره
( ۱۱۹از  ۲۰تا .)۲۱
مالیی نژاد ،اعظم؛ امام جمعه ،طیبه( .)۱۳۹۰مدیر و نوآوری در کیفیت کار معلمان .رشد مدیریت مدرسه.)۲(۷۷ .
ٔ
حرفه معلمی .چا سوم .تهران :انتشارات مدرسه.
ملکی ،حسن( .)۱۳۸۴صالحیتهای
موسی پور ،نعمت اله( .)۱۳۸۱مبانی نظری الگوهای ارزشیابی آموزشی .پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی.)۲(۸.
مالیینژاد ،اعظم( .)۱۳۹۱صالحیتهای حرفهای مطلوب دانشجو معلمان دوره آموزش ابتدایی .نوآوریهای آموزشی،
زمستان  ،۱۳۹۱شماره ( ،۴۴از  ۳۳تا .)۶۲
نصالالیری ،فخرالسالالادات؛ عبدالمالکی ،شالالوبو( .)۱۳۹۳تحلیل صالالالحیتهای حرفهای معلمان در تبیین خودراهبری در
یادگیری دانشآموزان .پژوهش در آموزش .شماره .۶۶-۷۵ ،۱
Nijveldt, Mirjam, Mieke Brekelmans, Douwe Beijaard, Nico Verloop & Theo Wubbels. (2005).
Assessing the interpersonal competence of beginning teachers: The quality of the judgement process,
International Journal of Educational Research, Vol 43, No 1-2, 89-102.
Available at: www.elsevier.com/locate/ijedures
Koster, Bob & Mieke, Brekelmans & Fred, Korthagen & Theo, Wubbels. (2005). Quality requirements
for teacher educators, Teaching and Teacher Education, Vol 21, No 2, 157-176.
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تبیین چالشهای موجود در برنامهدرسگگگی مجازی با رویکردی بر بهبود کیفیت و ثربخشگگگی آن در ملسگگگسگگگات
آموزشی
فهیمه کشاورزی ،1مجید بدخشان2
چکیده:
پالدیالده تعلیم وتربیالت از راه دور باله وسالالالیلاله نیروهالای بزرگی مالاننالد جهالانی شالالالدن ،صالالالنعتی شالالالدن و ت ییرات اجتمالاعی و
اقتصالادی شالکل گرفته اسالت .در واقع آموزش از راه دور و برنامههای آنالین پیچیده ،وابسالته به عوامل مختلفی اعم از فن
آوری ،سالازمان دهی ،برنامهریزی ،و غیره میباشالند .بر اسالاس رویکردهای جهانی و اسالتانداردهای مدیریتی ،اطمینان و
ارزیابی کیفیت آموزش الکترونیکی مبتنی بر روشهای مختلف از ابعاد گوناگون با هد رسالالیدن به یک سالالرویس کامال
ٔ
یکپارچه با کیفیت اسالالت .هد این پژوهش آشالالکار سالالاختن چالشهای موجود در برنامهدرسالالی مجازی با رویکردی بر
بهبود کیفیت و اثربخشالی آن در مؤسالسالات آموزشالی میباشالد .گردآوری دادهها در این پژوهش با توجه به ماهیت کیفی
آن (پویا ،چندجانبه و تعاملی) به صورت باز و به شکل مطالعه اسنادی انجام پذیرفت .جامعه آماری پژوهش شامل اسناد
و مدارک موجود در پایگاههای اطالعاتی قابلدسالترس پژوهشالگران در حوزه چالشهای موجود در برنامهدرسالی مجازی
بود .این پژوهش بالا تالأکیالد بر مفهوم کیفیالت و اثربخشالالالی برنالامالهدرسالالالی مجالازی بالا هالد غلباله بر موانع و رفع چالالشهالای
موجود بر سالالر راه اجرای برنامهدرسالالی آموزش مجازی در ابعاد سالالاختاری و آموزشالالی به گونهای اثربخش بوده و بر این
اسالالاس ابتدا مفهوم کیفیت از دیدگاههای مختلف جهانی را بررسالالی سالالپس به بیان اسالالتانداردهای کیفیت در طراحی
برنالامالههالای درسالالالی آموزش مجالازی پرداختاله و در اداماله راهکالارهالایی برای انالدازهگیری کیفیالت برنالامالهدرسالالالی مجالازی ارائاله
کرده اسالالت .در این مطالعه از کیفیت بهعنوان یک مفهوم چند بعدی نام برده شالالده اسالالت .به طور کلی آنچه در در این
پژوهش مهم بوده رویکردهای موجود در برنامهدرسالی مجازی و نقدها و انتقادات پیرامون اصالالح برنامهدرسالی مجازی در
مؤسسات آموزشی و بررسی چالشهای موجود در ارتباط با اصالحات آموزشی و ساختاری برنامهدرسی آموزش مجازی،
و باله دنبالال آن بالا تالأکیالد بر نظر محققالان مجموعاله راهبردهالای الزم جهالت توسال العاله کیفیالت و همچنین توسال العاله اثربخشالالالی
برنامههای درسی مجازی در سطن آموزشی و پرورشی به گونهای همه جانبه پرداخته شده است.
کلمات کلیدی :چالشها ،اصالحات آموزشی ،برنامهدرسی ،بهبود کیفیت ،اثربخشی.
مقدمه و بیان مسئله:
پالدیالده تعلیم وتربیالت از راه دور باله وسالالالیلاله نیروهالای بزرگی مالاننالد جهالانی شالالالدن ،صالالالنعتی شالالالدن و ت ییرات اجتمالاعی و
اقتصالالادی شالالکل گرفته اسالالت (هوفی ،ایوانز و مورفی .)۲۰۰۸ ،3در واقع آموزش از راه دور و برنامههای آنالین پیچیده،
وابسالته به عوامل مختلفی اعم از فن آوری ،سالازمان دهی ،برنامهریزی ،و غیره میباشالند (گراهام ،آلن ،و اور ۲۰۰۳ ،4و
 - 1نویسنده مسالول :استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران fkeshavarzi@shirazu.ac.ir
 - 2کارشناس ارشد رشته مطالعات برنامه درسی ،majid.badakhshan@yahoo.com ،شماره تماس09137556691 :
3 Hoffey , Murphy and Evan
4 Graham, Allen, and Var
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یانس .) ۲۰۰۲ ،1بر اساس رویکردهای جهانی و استانداردهای مدیریتی ،اطمینان و ارزیابی کیفیت آموزش الکترونیکی
ٔ
یکپارچه با کیفیت اسالت (شالبکه یادگیری از
مبتنی بر روشهای مختلف از ابعاد گوناگون رسالیدن به یک سالرویس کامال
راه دور و یادگیری مجازی اروپا.)۲۰۰۳ 2
امروزه بالا تحوالت عظیم علم و فن آوری و دسالالالترسالالالیهالای آزاد باله منالابع علمی موجود در جهالان ،الزم اسالالالت کاله از
ظرفیالت هالای آموزش مجالازی باله بهترین شال الکالل اسالالالتفالاده شالالالود تالا بتوان افرادی خالق و کالارآمالد و بالا تفکراتی ویژه (برتر)
پرورش داد .بیشالتر مؤسالسالات آموزشالی در ایران اقدام به پذیرش فراگیر به صالورت مجازی (الکترونیکی)کردهاند .چرا که
روز به روز بر تعداد داوطلبان آموزش مجازی افزوده میشالود .حال که آموزشها به سالمت الکترونیکی شالدن سالوق داده
شالالده اسالالت ،باید اسالالتانداردهایی نیز برای کیفیت هر چه بهتر این نوع آموزشها تعریف کرد .عالوه بر کیفیت ،ارزیابی،
کالارآیی ،رقالابالتپالذیری ،پالاسالالالخگویی ،ذینفعالان آموزشالالالی و مفالاهیم مشالالالاباله ،در حالال حالاضالالالر ،مسالالالالل ٔاله پیچیالدهای برای
متخصالالصالالان برنامهدرسالالی آموزش مجازی مؤسالالسالالات اسالالت .بنابراین ،ضالالروری اسالالت که مکانیزمهایی برای نظارت
سیستماتیک بر بهبود کیفیت و اثربخشی آموزشهای مجازی قرار داده شود.
در حال حاضالالر ،آموزش سالالنتی (چهره به چهره) مشالالخصالاله کیفیت به نظر میرسالالد ،بهویژه هنگامی که این بحث به
آموزش عالالی می آیالد .بالا این حالال ،معتبر بودن این تصالالالور ،مورد تردیالد اسالالالت بالا توجاله باله این کاله توافق در مورد آنچاله
وکیفیتو نامیده شالالده اسالالت ،محدود اسالالت (آلن و سالالیمون .)۲۰۱۵ ،3به نظر آلن و سالالیمن ( ،)۲۰۱۵یکی از انتقادات
اصالالاللی در مورد دوره هالای آموزش مجالازی /آنالین ،نگرانی برای کیفیالت پالایین آموزش الکترونیکی اسالالالت ،در حالالی کاله
ارزیابیهای مربت آموزش الکترونیکی در سالالهای  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۵کاهش یافته اسالت .نشالان داده شالده اسالت که تعامل
دانشآموزان برای یادگیری مهم اسالالت(اپرا۲۰۱۴ ،4؛ واتسالالون .)۲۰۱۳ ،5در حالی که دانشالالمندان در مورد این که آیا
تکنولوژی باله طور کلی باله تعالامالت دانشآموز کمالک میکنالد یالا مالانع آن میشالالالود (مالاکری ،پالاپالانیکال ،تالاسال الکالایری ،و
کارکانز۲۰۱۴ ،6؛ مولیناری ۲۰۱۲؛ اسالکرامسالتد ،شاللوسالر ،و ارللنا.)۲۰۱۲ ،7اختال نظر دارند ،آنها موافقند که این

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
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بسالتگی به مشالارکت دانشالجویان و همچنین ماهیت ابزار آنالین دارد (بل و فدرمان۲۰۱۳ ،1؛ گیبس ،رینتالاس ،تمپالر،
و گیبس۲۰۱۴ ،2؛ مولیناری.)۲۰۱۲ ،3
اگر نیم نگاهی به خروجیهای مؤسالسالات آموزشالی داشالته باشالیم ،میبینیم که اکرر فار التحصالیالن فاقد تواناییهای
الزم در امور زندگی و آینده خود هسالالتند .با توجه به گسالالترش آموزش الکترونیکی و به نوعی تلفیق آن با آموزش عالی و
بالا توجاله باله ظرفیالت هالای گونالاگون این نوع آموزش (مجالازی) ،در پرورش افرادی متفکر ،خود راهبر ،خالق ،خودتنظیم بالا
عزت نفس باال ،چرا هنوز به اهدا سالطن باالی آموزش مجازی دسالت نیافتهایم آیا میتوان گفت که آموزش مجازی به
صالورت اثربخش ارائه نمیشالود چالشهای موجود در اصالالح برنامهدرسالی آموزش مجازی کدام اسالت و چه راهکارهایی
در راستای بهبود کیفیت و اثربخشی برنامههای درسی بایستی اتخاذ گردد
آموزش مجازی
آموزش از راه دور اغلب بهعنوان یک راه حل عملی ارائه شالالده اسالالت که انعطا پذیری و توانایی یادگیری هر زمان ،هر
مکان را بیان میکند .آموزش مجازی نهتنها بهصالورت شالگفتانگیزی بر پایه اینترنت گسالترش یافته ،بلکه دانشآموزان،
مدرسالالان و دانشالالگاهها را از تمام نقاط جهان هم متصالالل کرده اسالالت (هاراسالالیم۲۰۰۰ ،4؛ مور و کایرسالاللی۲۰۱۲ ،5؛
سالیمونسالون و همکاران.)۲۰۱۲ ،6توسالعه جهانی آموزشوپرورش به وسالیله آموزش مجازی بر پایه اینترنت پویاتر شالده
اسالت ،سالناریوهای پیچیده تر آموزشالی و جوامع مورد نیاز بیشالتری را برای شالناخت معرفی کرده اسالت(گاناواردنا۲۰۰۳ ،؛
گالانواردنالا۲۰۱۴ 7؛ گالانواردنالا و الپونیالت۲۰۰۸ ،8؛ هراسالالالیم۲۰۰۰ ،9؛ هیویلنالس۲۰۰۵ ،10؛ هور۲۰۱۳ ،11؛ ریش و
لنالدر-وانبرسالالالچوت ۲۰۱۰ ،12؛ اسالالالمیالت و آیرس .)۲۰۰۶ ،13ارتبالاطالات مؤثر بین هماله ذینفعالان برای ایجالاد جوامع
یادگیری ،فرصالتهای همکاری ،تحویل کار آموزشالی و موفقیت کلی یادگیری بسالیار مهم اسالت (بومونت ،اسالتیرلینس و
1 Bell & Federman,
2 Gibbs, Rintesas, Templar, & Gibbs
3 Molinari
4 Harasim
5Moore ،Kearsley
6 Simonson et al
7 Gunawardena
8Gunawardena ،LaPointe
9 Harasim
10 Hewling
11 Hoor
12 Parrish & Linder-VanBerschot
13 Smith & Aires
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پرکی۲۰۰۹1،؛ ماکری و همکاران .)۲۰۱۴ ،.2محققان اسالالتفاده از ابزارهای همزمان ونا همزمان را به صالالورت ترکیبی
برای حمالایالت از یالادگیری مشالالالارکتی توصال الیاله میکننالد (گیربس و همکالاران۲۰۱۴ ،.3؛ هراسالالالتینکی ،کلر ،مهمالل و
کارلسالالون۲۰۱۰ ،4؛ وی ،پنس و چو .)۲۰۱۵،5به طور خای از تکنولوژی همزمان ،از قبیل سالالیسالالتم عاملهای زنده و
ویدئو کنفرانس ،که فرصالتهای اشالتراک پویا بین آموزگاران و دانشآموزان را تسالهیل میکند در حالی که تکنولوژیهای
ناهمزمان نمیتوانند این ویژگیها را داشته باشند (گیربس و همکاران۲۰۱۴ ،6؛ نرت وینس.)۲۰۱۳ ،7
مزایای منحصربهفرد آموزش الکترونیکالی بهعنوان نوعی از آموزش مجازی
از امتیالازات ویژه آموزش الکترونیکی حمالایالت کردن از فراگیران بزرگسالالالال بالا ویژگیهالای متمالایز در مقالایسالالاله بالا سالالالایر
دانشآموزان میباشد .اوال ،فراگیران بزرگسال از علت و چگونگی یادگیری خود آگاه هستند (نولز  .)۱۹۹۶ ،8همچنین
نشان داده شده است دانشآموزان بزرگسال دارای زمینه و اهدا آموزشی متنوع هستند و میخواهند تجربیات خود را
در مورد روند آموزشی خود منعکس کنند (لیندمن  .)۲۰۱۵ ،9با توجه به این که آنها مسالولیتهای متفاوتی در زندگی
روزمره خود دارنالد کاله بر تجرب ٔاله آموزشالالالی آنهالا تالأثیر میگالذارد (سالالالرکون .)۲۰۰۸ ،10باله همین علالت نیالاز باله یالک محیط
آموزشالی دارند که در آن مجاز به تعیین فرایندهای آموزشالی خود برای به اشالتراک گذاشالتن ایدههایشالان بهراحتی باشالند؛
و روند آموزشی خود را در کنار زندگی خصوصی خود حفظ کنند .بنابراین ،محیط آموزشی آنالین و یادگیری الکترونیکی
فرصالالتهای مناسالالبی را با انعطا پذیری ویژه برای دانشالالجویانی که از مسالالالولیتهای یادگیری خود آگاهی دارند و بر
فرایندهای یادگیری خود مدیریت دارند فراهم میکند.
برخی از محققین میزان آزار و اذیالت دانشال الگالاهی را در دورههالای آنالین ،باله دلیالل عالدم تعالامالل چهره باله چهره یالا سالالالهولالت
دسالالترسالالی بیشالالتر به منابع ،کمتر میدانند (یانس .)۲۰۱۳ ،محققان دیگر متوجه شالالدند که دانشالالجویان آنالین کمتر
ازآموزش چهره باله چهره تقلالب میکننالد(میلر و یالانالس جونز  .)۲۰۱۲ ،11بالدیهی اسالالالت ،آموزش آنالین باله دانشآموزان
اجازه میدهد تا در شالالالبکالههای علمی -تحقیقی و ترمهای تابسالالالتانی مشال ال ول شالالالوند و از طر دیگر آموزش مجازی

1 Beaumont, Stirling & Percy,
2 Makri et al
3 Giesbers et al
4 Hrastinski ،Keller & Carlsson
5 Wei ،Peng & Chou،
6 Giesbers et al
7 Nortvig
8 Knowles
9 Lindeman
10 Cercone
11 Miller & Yang Jones
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دسالالالترسالالالی افراد معلول به آموزش را فراهم میکند .مهمتر از همه ،روش آنالین آموزش و یادگیری ممکن اسالالالت نتایج
آموزشالی بهتر و نمرات به طور قابلتوجهی باالتر در آزمونها را نسالبت به آموزش معمولی به دسالت آورد (وانس ،شالانون و
راس  .)۲۰۱۳1این یافتهها به نظر میرسد با افزایش تعامل دانشآموزان با همساالن ،مربی و مواد و منابع مرتبط است.
دانشآموزان بر محیطهالای یالادگیری از راه دور تالأکیالد زیالادی دارنالد ،زیرا آنهالا نتالایج تحصالالالیلی بالاالتری را بالدون نیالاز باله
خسالتگی گاه به گاه یک کالس سالنتی) فورتونه ,سالپیلمن وپانگلینان( ۲۰۱۱2به دسالت میآورند .هارینگتون و لوفردو3
( )۲۰۱۰دریافتند که دانشالجویان برنامههای آنالین را ترجین میدهند زیرا آنها مناسالب هسالتند و به آنها فرصالتی برای
مطالعه در روش جذاب تر از طریق اسالتفاده از فناوری اطالعات میدهد .از سالوی دیگر ،آموزش راه دور شالامل بسالیاری
از خود انگیزه گی و خودتنظیمی میشالود ،زیرا دانشآموزان باید زمان الزم برای سالرمایهگذاری برای دسالتیابی به نتایج
یادگیری را پیدا کنند .تا آنجا که مربیان نگران هسالتند ،دورههای از راه دور (آنالین) وقت گیری بیشالتری داشالته باشالند
(بیلی و کارت .)۲۰۰۹ ،4
از جملاله مزایالای دیگر آموزش مجالازی این اسالالالت کاله یالادگیرنالدگالان میتواننالد فراینالدهالای یالادگیری را در هر کجالا و هر زمالان
که از طریق محیطهای یادگیری آنالین میخواهند ،مدیریت کنند .عالوه بر این ،دانشآموزان بزرگسالالال فرصالالتی برای
تعامل بیشالتر از طریق ابزارهایی (مانند بحث و چت) ارائه شالده توسالط محیطهای یادگیری آنالین دارند  .به این ترتیب،
آنهالا میتواننالد مهالارتهالای تیمی مجالازی را توسال العاله داده و فرآینالدهالای یالادگیری خود را کنترل کننالد)کیم ،لیو ،بونالک
( . ۲۰۰۵5تعامل نیز بهعنوان عامل کلیدی در آموزش آنالین از راه دور در نظر گرفته شالالالده و پیشبینی کننده خوبی از
یادگیری اسالت)پیک یانو .)۲۰۰۲ ،6آموزش آنالین از راه دور همچنین فرصالتی را برای یادگیرندگان فراهم میکند تا در
آموزش فردی شالالالرکالت کننالد و در نتیجاله فراینالدهالای یالادگیری میتواننالد در همالاهنگی بالا ویژگیهالای آنهالا برنالامالهریزی
شالالوند(مینز ،تویاما ،مورفی ،باکیا و جونز .),7۲۰۰۹عالوه بر این ،یکی از مهمترین و اصالاللی ترین مزایای آموزش آنالین
آموزش بزرگسالالالاالن ،فرصالالالتی برای یالادگیری مالادامالعمر اسالالالت .کووانوویو و همکالارانش )۲۰۱۵( 8بر این نکتاله تالأکیالد
میکنند کهو ...یادگیری از راه دور وقتی به درسالتی برنامهریزی شالده و پشالتیبانی میشالود با ترکیبی مناسالب از تکنولوژی
و آموزشوپرورش ،معادل یا ،در برخی موارد ،مؤثرتر از تدریس در کالس درس سنتی میباشد و(ی .)۷
چالشهای پیش روی آموزش مجازی

1 Wang, Shannon & Ross, 2013
2 Fortune, Sepilman, & Panglinan
3 Harrington ،Lofardo
4 Bailey & Card
5 Kim, Liu & Bonk
6 Picciano
7 Means, Toyama, Murphy, Bakia & Jones
8 Kovanović at al
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-۱چالش بومیان دیجیتال
دانش آموزان امروز از لحالاظ تکنولوژیکی غوطاله ور هسالالالتنالد و نقش شالالالایع فنالاوری در زنالدگی جوانالان ،فرهنالس جالدیالد
مشالارکتی را در میان یادگیرندگان نساللهای کنونی و آینده ایجاد کرده اسالت .ما در حال دور شالدن از دنیایی هسالتیم که
برخی از آنها متصالالالور هسالالالتند و به یک محیط اجتماعی میاندیشالالالند که در آن هر کس دارای نقش فعال در فرهنگی
اسالالت که ایجاد میشالالود(جن کینز .)۲۰۰۹ ،1نسالالل فعلی فراگیر دیجیتال(بومی دیجیتال) با تکنولوژی بسالالیار راحت
اسالالت .انتظار میرود تعادل بهتری بین منابع آنالین و خواسالالتههای دانشالالگاه برقرارکند) مین ،سالالیک .)۲۰۱۴،2با این
حال ،این ت ییر در فرهنس هنوز در سالیسالتمهای آموزشالی ما منعکس نشالده اسالت .جرمی ریف کین اظهار داشالت که ودر
کالس آموزش سالالالنتی ،سالالالؤال از اقتالدار معلم باله شالالالدت ممنوع اسالالالت و اشالالالتراک گالذاری اطالعالات و ایالدههالا در میالان
دانشآموزان برچسب تقلب میگیردو ( .ریف کین)۲۰۱۴ ،3
-۲چالش ت ییر نقش معلم
یکی از دالیل اصالاللی که پتانسالالیل عظیمی از دورههای آنالین مورد اسالالتفاده قرار نمیگیرد ،تمایل به فکر کردن در مورد
سخنرانیهای درس کالسیک است .بدین ترتیب جالب ترین آزمایشها با به چالش کشیدن وضع موجود با از بین بردن
کنترل سالالختگیرانه نتایج یادگیری و معیارهای ارزیابی ،تبدیل شالالدن از تحویل محتوا به یک فرایند یادگیری ،آزمایش با
روشهای ارزیابی جایگزین ،بازیها و غیره ،بهوجود میآید (نوکس و همکاران.)۲۰۱۲ 4
رویکردهای رفتاری که معموال اسالالتفاده میشالالود ،بهویژه برای خالقیت و تفکر انتقادی مناسالالب نیسالالتند .با این حال،
کاهش خالقیت از دهه ( ۱۹۶۰کی یونس ،)۲۰۱۱ ،5بر اسالاس یک نظرسالنجی از (وآی بی ام ،۲۰۱۰و  ،)۲۰۱۰آی بی
ام.6خالقیت و تفکر انتقادی مهمترین عامل موفقیت و نوآوری در آینده محسوب میشوند .اگر چه کار تیمی و همکاری
میتوانالد خالقیالت را تحریالک کنالد (جالان-اشال التالاینر ،(۲۰۰۶،7برای مرالال ،بالایالد باله اسالالالتفالاده از محیط یالادگیری تعالاملی-
اکتشالافی ،بیشالتر توجه شالود .یکی از کلیدهای بهبود یادگیری آنالین ،ایجاد یک تجربه یادگیری شالخصالی اسالت (تورکو و
اسالتیلز،)۲۰۰۳ ،8که در آن آموزش برای هر دانشآموز سالازگار اسالت .این مفهوم اغلب بهعنوان یادگیری سالازگار (وگوگل

1 Jenkins
2 Min-sik
3 Rifkin
4 Knox et al
5 Kyung
6 IBM
7 John-Steiner
8Tokoro & Steels
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به اسالپانسالر1و )۲۰۱۴اشالاره میشالود و در حال حاضالر در موکها 2به سالختی حضالور دارد .با این حال ،بنجامین بلوم
اشالاره کرد که تنوع آموزشالی کمتر بین دانشآموزان منجر به اختال بیشالتر در نتایج یادگیری (بلوم )۱۹۶۸ ،3میشالود.
ارائه یک تجربه شالخصالی برای صالد هزار دانشالجو با اهدا و زمینههای مختلف یادگیری یکی از چالشهای آینده اسالت
(لیوین.)۲۰۱۳،4
-۳چالش تولید محتوا
طراحی مناسالالب دورهها حتی در یادگیری آنالین بسالالیار ضالالروری و قاطع تر از کالسهای معمولی اسالالت ،زیرا معلمی
نیسالت که نیازهای دانشآموزان را درک کند و بازخوردهای الزم را ارائه ندهد .تعداد بیشالتری از دانشالجویان در دورههای
آنالین تنها به این دلیل افزوده و مشال ول میشالوند که تحقیقات و منابع عظیم باز آموزشالی(موک)5ها در مورد چگونگی
ایجاد دورههای دیجیتال (آنلین) ظاهر میشوند) جانسون۲۰۱۴ ،6؛ گوا ،کیم ،و روبین۲۰۱۴ ،7؛ و مونتر سازمان ملل
متحد موک.)۲۰۱۴" ،8
با این حال ،بسالالالیاری از موکها هنوز هم از همتای آنالین کالسهای درس هسالالالتند (لپینسالالالکی .)۲۰۱۴ ،معلمان به
اندازه کافی آموزش ندیدهاند و هنوز به طور کامل در آستانه درک نحوه طراحی دورهها برای بهینهسازی تواناییهای فن
آوری هسالالالتنالد (آبرامی و همکالاران .)۲۰۰۶ ,9تحقیقالات نشالالالان داده اسالالالت کاله دورههالایی کاله از لحالاظ دیجیتالالی متولالد
شالالدهاند بسالالیار مؤثر هسالالتند (بن نعیم ،)۲۰۱۴ ،10اما تاکنون منابع و انگیزههای کمی برای ت ییر این وضالالعیت وجود
داشته است(.)۶
در معرفی یالادگیری از راه دور ،محتوای درس معالادل بالا تالدریس اسالالالالت و نحوه ارائاله دانش و مهالارتهالا بالا تولیالد دوره
همپوشالالان اسالالت .عالوه بر این ،با افزایش تعامالت و روشهای کامپیوتری ،یادگیری بهعنوان یک تجربه درونی فعالتر
میشالالالود و شالالالکا بین ارزیابی ،یادگیری و تدریس بهتدریج ناپدید میشالالالود (هابر.)۲۰۱۴ ،11به این معنا ،موکها به
دلیالل مزایالای قالاباللتوجاله خود ،پتالانسال الیالل مسالالالتقیم را برای جالایگزینی کتالابهالای درسالالالی دارنالد :دورههالای آنالین ،تجربه
1 Google to Sponsor
2 MOOC
3 Bloom
4 Lewin
5 mooc
6 Johnson
7 Guo, Kim, & Rubin
8 Monter un MOOC
9 Abrami et al
10 Ben-Naim
11 Haber
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تعالاملی چنالدرسالالالانالهای را بالا قالابلیالت ارتبالاط چنالد منظوره ارائاله میدهنالد .همچنین ،محتوا را میتوان هر زمالانی بالدون هیو
هزیناله ای باله روز کرد (همیلتون .)۲۰۱۴،1همالانگوناله کاله دورههالا از طریق شالالالبکاله ارائاله داده میشالالالونالد ،مرز بین مواد
آموزشالی و سالیسالتمهای تعاملی ،تطبیقی سالیسالتمهای آموزش هوشالمند نیز از بین میرود(مانوساللیس ,دراچساللر ,وربرت
و دول .)۲۰۱۳ ,2عالوه بر این ،موکهالا کاله باله طور ذاتی در طراحی مشالالالالارکالت دارنالد ،تمالایز جالدی بین معلمالان و
دانشآموزان را نالادیالده میگیرنالد .در آخر ،مواد یالادگیری باله طور مشالالالترک درموکهالا سالالالاختاله میشالالالونالد .عالوه بر این
دانشآموزان باله یکالدیگر کمالک میکنالد در انجمن هالا ،دورههالای ایجالاد شالالالده ،نشالالالانالههالای فراگیری دانشآموزان ظالاهر
میشالود (هالیدی  .)۲۰۱۴،3ابتکارات فروش اینترنتی مانند ویکی پدیا 4نشالان داده اسالت که این آرزوها لزوما در خیال
وباور نیستند(.)۴
تولید یک روش متفاوت برای یادگیری آنالین ،گیمیفیکیشن 5است .معلمان از سالها ی گذشته در کالسهای خود از
بازیها اسالتفاده میکنند :یک نظرسالنجی اخیر نشالان میدهد  ۷۴درصالد از معلمان در ایاالت متحده از بازیها اسالتفاده
میکنند و  ۷۳درصالد از آنها حداقل از یک بار در هفته اسالتفاده میکنند (جهی .)۲۰۱۴ ،6بازیابی و بازیهای جدی،
استفاده از مفاهیم و تکنیکهای بازی خارج از فعالیتهای سرگرمی مورد بررسی قرار میگیرند (اوباما .)۲۰۱۱ ،7یکی
از نمونالههالای اخیر مینکرافالت ادو 8اسالالالت کاله باله حالدود  ۰۰۰،۲۵۰دانشآموز (واکس من )۲۰۱۲ ،9میرسالالالد ،کاله در آن
دانشآموزان میتواننالد در مورد تالاریب در دنیالای مجالازی کاله جوامع بالاسال التالانی را میآموزنالد ،یالاد بگیرنالد و در آنجالا قالادرنالد بالا
تالاریخچاله شالالالخصال الیالتهالای مشال الهور دیالدار و در مورد این فرهنالسهالای جالذاب یالاد بگیرنالد ،ژنتیالک در زمالان واقعی تعالاملی
(کان ،)۲۰۱۳ ،10شالبیه سالازی اختالفات اجتماعی ،و یا درک گسالترش بیماریهای همه گیر از طریق بازی شالبیه سالاز
(براون .)۲۰۱۴،11
با وجود چالش ها ،آموزش الکترونیکی همچنان به طور فزاینده ای در مؤسالسالات عالی دارای رتبه ای محبوب میشالود و
مطالالعالات متعالدد میگویالد کاله تکنولوژی ارتبالاطالات را بهبود میبخشالالالد و نتالایج یالادگیری مؤثر برای دانشالالالجویالان آنالین را

1 Hamilton
2 Manouselis, Drachsler, Verbert, & Duval
3 Holoiday
4 Wekypedia
5 gamification
6 Jhee
7 Obama
8 MineCraftEDU
9 Waxman
10 Kahn
11 Brown
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فراهم میآورد( .چوک و ونس۲۰۱۵ ،1؛ کرادوک۲۰۱۲ ،2؛ مایر۲۰۱۴ ،3؛ رایورز ،ریچاردسالالون ،و پریس۲۰۱۴ ،4؛ وی
و همکالاران .)۲۰۱۵ ،5فقالدان اتصالالالال باله اینترنالت بالا سالالالرعالت بالاال ،مهالارتهالای آنالین و آشال النالایی بالا فنالاوری ،و همچنین
مشالالالکالت فنی ،چالالشهالای رایج برای دانشآموزان یالادگیری الکترونیکی اسالالالالت(بیومالانالت و همکالاران۲۰۰۹ ،6؛
کراددوک۲۰۱۲ ،7؛ گوا و همکاران۲۰۱۴ ،8؛ هیس گینز و هاروارد۲۰۱۳ ،9؛ نرت ویس۲۰۱۳ ،10؛ ریو و همکاران،11
 .) ۲۰۱۲عالوه بر این ،مطالعات قبلی نشان داده است که احساس تنهایی دانشجویان آنالین با توجه به فاصله ،ماهیت
بی رویاله این برنالامالههالا (بیومونالت و همکالاران ،۲۰۰۹ ،12هیالس گینس و هالارولالد )۲۰۱۱ ،13و ارتبالاطالات نالامنالاسالالالب میالان
مالدرسالالالان و دانشآموزان(آبرامی ،برنالارد ،بورس ،بروخوفسالالالکی ،و تمیم۲۰۱۱ ،14؛ اسالالالکی رامسال التالاد و همکالاران،15
 .)۲۰۱۲مالانع کالار گروهی و کمبود تجرباله گروهی میشالالالود(بیالادوین۲۰۱۳ ،16؛ دیکسالالالون و همکالاران۲۰۰۸ ،17؛
اهلرز۲۰۱۳ ،18؛ سالان و روئدا .)۲۰۱۲ ،19مطالعات توسالط بیادوین )۲۰۱۳( 20و لیی )۲۰۱۲( 21نشالان میدهد که

1 Cheok & Wong
2 Cradduck
3 Meyer
4 Rivers, Richardson, & Price
5 Wei et al
6Beaumont et al
7 Cradduck
8 Guo et al
9 Higgins & Harreveld
10 Nortvig
11 Reiach et al
12 Beaumont et al
13 Higgins & Harreveld
14 Abrami ،Bernard ،Bures ،Borokhovski ،& Tamim
15 Skramstad at al
16 Beaudoin
17 Dixon et al
18 Ehlers
19 Sun & Rueda
20 Beaudoin
21 lee
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گفتگوی آنالین میتواند مانع مشالالالارکت دانشآموزان در بحثها شالالالود ،که میتواند تعامالت و یادگیری دانشآموزان را
حتی با استفاده از فنآوریهای همزمان تقلیل دهد (لیی۲۰۱۲ ،1؛ نرت وینس.)۲۰۱۳ ،2
معایب و محدودیتهای آموزش مجازی
مسالالالله کیفیت نگرانی فعلی برای همه کسالالانی اسالالت که در آموزشوپرورش مشالال ول به کار هسالالتند ،هم برای آموزش
چهره به چهره(سالالالنتی) و هم از راه دور  /آموزش آنالین .با این حال ،با توجه به ماهیالت آموزش مجازی و وجود فاصالالالله
فیزیکی بین دانشآموزان و معلمان ،ممکن اسالت مسالالله کیفیت برای یادگیری از راه دور بسالیار حسالاس تر باشالد .مهمتر
از همه ،انواع آموزشهای آنالین و مدلهای آموزشالالالی مرتبط با آن و ابزارهای تکنولوژیک پذیرفته شالالالده ،نیازمند تمرکز
شالالدید اسالالتانداردها هسالالتند زیرا آنها به طور رقابتی در یک زمینه جهانی قرار دارند (زقیبی ,زقیبی ,و چاتر.)۲۰۱۲ 3
طبق گفته (زقیبی ,زقیبی ,و چاتر  )۲۰۱۲فعاالن مختلف درگیر در آموزشوپرورش  /آموزش آنالین :توسالالعه دهندگان،
مالدیران ،دولالت هالا ،ارائاله دهنالدگالان ،معلمالان و آموزگالاران بالایالد اطمینالان حالاصالالالل کننالد کاله این تکنولوژی باله انالدازه کالافی
نیازهای آموزشی آنان را برآورده میکند .کووانوویو و همکاران )۲۰۱۵( 4نشان میدهند که و یادگیری از راه دور ،زمانی
که به درستی برنامهریزی شده و با ترکیبی از فن آوری و آموزش پشتیبانی شده باشد ،در بسیاری موارد مؤثرتر از آموزش
به روش سنتی (رو در رو)و (ی  )۷میباشد.
تفاوت در میان فرآیندهای کیفیت
در ادبیات مربوط به کیفیت در آموزش عالی ،سالاله اصالالطالح به طور معمول ظاهر میشالالود :معیار سالالنجش ،تضالالمین
کیفیالت و بهبود کیفیالت .این اصالالالطالحات به توابع متمالایز اما نزدیک به هم مربوط هسالالالتنالد .قضالالالاوت در مورد کیفیالت،
قیاسی میباشد و آنچه که در میان این سه عملکرد توافق شده ،نوع مقایسههایی است که انجام شده است.
معیار سنجش:
(فالدراسالالالیون مالدیریالت کیفیالت اروپالا ،ی  )5۱معیالار سالالالنجش را وفرآینالد شال النالاسالالالایی و یالادگیری از روشهالای خوب در
سالالازمانهای دیگرو تعریف میکند کیگان و اوریگان )۲۰۰۰( 6چهار مرحله در معیار سالالنجش را شالالرح دادند )۱ :درک
دقیق فراینالدهای خود؛ -۲تجزیه و تحلیالل فرایندهای دیگران؛  - ۳مقایسالالاله عملکرد خود با دیگران ،تجزیه و تحلیل -۴
اجرای مراحل مورد نیاز برای تعلیق شکا عملکرد.
تعاریف تضمین کیفیت و بهبود کیفیت
1 lee
2 Nortvig
3 Zghibi, Zghidi, Chater
4 Kovanović at al
5 European Quality Management Federation
O'Reagainو 6 Keegan
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از سالال  ۱۹۹۴تا  ،۱۹۹۵در سالطن اروپا ،یک پروژه آزمایشالی برای ارزیابی کیفیت در آموزش عالی انجام شالد .بعدها ،در
سالال  ،۱۹۹۸یک توصالیه به کشالورهای عضالو برای ایجاد همکاری بین مؤسالسالات آموزش عالی در مورد موضالوعات مربوط
به کیفیت ایجاد شالالد .عالوه بر این ،در سالالال  ،۱۹۹۹اعالمیه بولونیا (منطقه آموزش عالی اروپایی ،1)۱۹۹۹ ،همکاری
اروپا در زمینه کیفیت را در آموزش عالی تشالالویق میکند .،شالالبکه اروپایی تضالالمین کیفیت (انجمن دانشالالگاه اروپایی،
انجمن اروپالایی مؤسال السالالالات آموزش عالالی و اتحالادیالههالای دانشالالالجویالان اروپالا در اروپالا) ،2در سالالالال  ۲۰۰۰بالا هالد ایجالاد
همکاری میان کشالالورهای اروپایی در زمینه ارزیابی کیفیت تاسالالیس شالالد و در همکاری با سالالایر سالالازمانها متعهد شالالده
اسالت وظیفه ایجاد فهرسالتی از اصالول ،رویهها و دسالتورالعملهای قابلقبول کیفیت و یک سالیسالتم مناسالب ارزیابی برای
ارزیابی داخلی و خارجی توسط آژانسهای مختلف به وجود آورد.
بنابراین ،در حال حاضالر ،انجمن اروپایی تضالمین کیفیت اسالت که اسالتانداردها و دسالتورالعملهای کیفیت را در منطقه
آموزش عالی اروپا هماهنس و فرموله میکند و شالیوههای خوب را توسالعه میدهد .تمام موارد فوق حاکی از آن اسالت که
افزایش و تضالمین کیفیت در زمینه آموزش عالی در اولویت اول در اروپا محسالوب میشالود .با این حال ،یک بررسالی کامل
از هماله موارد ،نشالالالریالات رسالالالمی اتحالادیاله اروپالا هیو گوناله یالافتاله ای مبنی بر اینکاله بین مفالاهیم و معیالارهالای کیفیالت
آموزشوپرورش و آموزش آنالین شکا یا فاصله ای باشد ،را نشان نمیدهد .در این بیانیه آمده است که هیو چارچوب
کیفیت برای آموزش الکترونیکی توسالعه داده نشالده اسالت .عالوه بر این فرد میشالود که (یادگیری الکترونیکی) نباید
باله طور جالداگالاناله ارزیالابی شالالالود ،بلکاله بالایالد بالهعنوان بخشالالالی جالدایی نالاپالذیر از آموزش عالالی مورد توجاله قرار گیرد (انجمن
اروپایی تضمین کیفیت در آموزش عالی.)3۲۰۱۰
هر مؤسسه کیفیت خود را در پنج بخش مرتبط با یکدیگر نشان میدهد  -اثربخشی یادگیری ،دسترسی ،مقیاس (ثبت
نام ظرفیت با بهرهوری هزینه و تعهد سالازمانی) ،رضالایت اسالاتید و رضالایت دانشالجویان .این موارد به پنج سالتون از آموزش
آنالین با کیفیت تبدیل شالالده اسالالت .سالالتونهایی که حمایت از آموزش آنالین را پشالالتیبانی میکنند .قصالالد چارچوب
کیفیت ،که همیشه در حال پیشرفت است کمک به مؤسساتی است که اهدا و پیشرفتها در جهت مسائل کیفیت (از
چارچوبهای تضالالمین کیفیت برتر در ایاالت متحده) را تعیین میکنند .مسالالائل مربوط به کیفیت تحت عنوان صالالندوق
آموزشوپرورش برای بهبود تحصالیالت پس از متوسالطه آغاز شالد .مؤسالساله کیفیت ) 4(QMدر حال حاضالر یک سالازمان
بینالمللی اسالالالت که بر بهبود کیفیالت دورههای آنالین در آموزش ابتالدایی( ۱۲سالالالال) ،آموزش عالی و آموزش حرفهای
متمرکز شالالده اسالالت .در حال حاضالالر بیش از  ۸۰۰مشالالترک سالالازمان کیفیت وجود دارد (زیمرمن ،شالالات تاک ،ی ادیر،5
 .QM )۲۰۱۴یک بررسالی همکارانه و فرایند توسالعه دانشالکده اسالت که براسالاس هشالت اسالتانداردهای عمومی متمرکز
است:
)1 Bologna Declaration (European Higher Education Area, 1999
)2 European University Association, European Association of Higher Education Institutions and European Student Unions in Europe
3 European Association for Quality Assurance in Higher Education
4 Institute of Quality
5 Zimmerman, Shattuck, & Adair
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بررسی و معرفی دوره
اهدا یادگیری
ارزیابی و اندازهگیری
مواد آموزشی
تعامل و تعامل یادگیرنده
تکنولوژی دوره
پشتیبانی یادگیرنده
قابلیت دسترسی (مسائل مربوط به کیفیت )۲۰۱۴
هر یالک از این اسال التالانالداردهالای عمومی دارای تعالدادی از زیرمجموعالههالای مرتبط و خالای اسالالالت .در حالالی کاله هر یالک از
مشالترکین مساللما میتوانند از مرکز کیفیت متفاوت اسالتفاده کنند ،فرآیند سالازمان کیفیت رسالمی شالامل گرفتن دوره ای
اسالت که قبال آموخته شالده اسالت و توسالط ساله بازرس همکار (که باید شالامل یک بازبینی کارشالناسالی ،یک متخصالص
موضالالوع و یک بازرس خارجی باشالالد) که بررسالالی میکند تا هر یک از اسالالتانداردها برآورده شالالده باشالالد و سالالپس دوره را
بازبینی میکند تا بتواند به هرگونه معیارهای موجود رجوع کند .و ببیند که فرآیند کامل اجرا شالالده اسالالت یا نه ،این یک
مدل به طور گسترده ای برای طراحی دورههای آنالین با کیفیت است (شات تاک.)۲۰۱۲ ،1
تحقیق در مورد آنچه که دانشالجویان را در آموزش از راه دور را رضالایتمند میکند ،میتواند یکی از عوامل اسالاسالی در
طراحی مدلهای تضالمین کیفیت باشالد .از لحاظ تحلیلی ،آنها بهعنوان یک جنبه بسالیار مهم انعطا پذیری و راحتی
در یادگیری خودتنظیم (بر اسالالاس تفاوتهای فردی) ،و نیز آزادی از زمان و محدودیتهای ج رافیایی اشالالاره میکنند.
عالوه بر این ،آنها تأکید میکنند که آموزش از راه دور و آموزش آنالین ارزان تر اسالت (با توجه به امکان ارائه شالده برای
تحصال الیالل درخالاناله) و تالأکیالد ویژه بر شالالالیوه خود یالادگیری ،دسالالالترسالالالی باله یالادگیری مالادامالعمر و کالارایی و انطبالاق منالابع
یادگیری دارند (آندرسالالون .)۲۰۰۳ ،2مهمتر از همه ،اسالالتفاده از ابزارهای تکنولوژیک (ارتباطات ،تعامل و یادگیری) از
عوامل رضالالایت بخش اسالالت .عالوه بر این ،فراگیران در زمینه پشالالتیبانی ارائه شالالده به صالالورت فردی ،و سالالطن باالیی از
تعامل بین یادگیرنده با یادگیرنده و یادگیرنده با مدرس احساس رضایت میکنند(والک پالس و تسکو .)۲۰۱۵ ،3با این
وجود ،به نظر میرسالد که نشالانههای ارتباطی غیر کالمی مانند شالکلک ها ،لبخند ،عبارات صالورت و زبان بدن در تعامل
چهره به چهره بیشالتر باشالد .عدم وجود ارتباطات کالمی یا غیر کالمی ممکن اسالت منجر به سالوا تفاهم شالود ،در حالیکه

1 Shattuck
2 Anderson
3 Vlachopoulos & Tsokkas
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ارتباط شالالخصالالی در کالسهای سالالنتی یا ارتباط تعاملی و پیامهای نوشالالته شالالده از طریق انجمنهای آنالین بر عملکرد
دانشآموزان تأثیر بسزایی دارد.
در حالالی کاله در گالذشال التاله ،اکیفیالت معالادل اانالدازهگیری بر اسالالالالاس محتوا ,تعلیموتربیالت و نتالایج یالادگیری بود
(بریمر .)۲۰۱۲،1اما در سالالالهای اخیر کیفیت ،ت ییر در سالالیسالالتم اسالالت که طی فرایندی و با ترکیب عواملی منجر به
تجربه آموزشالالی و یادگیری میشالالود .اهمیت توجه به کیفیت در یک سالالیسالالتم یادگیری الکترونیکی بسالالیار مهم اسالالت و
بسالالیاری از محققان اسالالتدالل میکنند که این نقش در افزایش میزان موفقیت در پیاده سالالازی و اسالالتفاده از سالالیسالالتم
یادگیری الکترونیکی است .بهبود کیفیت (همچنین نگاه کنید به موضوع کامین گز ،فیلیپس ،تیل بروک و الو )2مربوط
باله بالاال بردن کیفیالت یالک محصالالالول یالا خالدمالات اسالالالت .نوع مقالایسالالاله ای کاله در هنگالام ارتقالاا کیفیالت بیالان میشالالالود ،بین
استاندارد فعلی یک محصول یا یک سرویس و استاندارد مورد نظر است .بهبود کیفیت مربوط به مقایسه کیفیت تولید با
کیفیت آنچه که در گذشته تولید شده است .میباشد .بنابراین بهبود کیفیت ،در درجه اول به خود و نه با دیگران مربوط
میشود .فرایندهای متمرکز بر بهبود کیفیت همچنین بیشتر بر جنبههای خای عملکرد یک سازمان متمرکز میشوند.
مفهوم کیفیت در آموزشوپرورش:
کیفیت توسالالط سالالازمان بین المللی اسالالتاندارد سالالازی ( )ISOدر اسالالتاندارد  ۲۰۰۰: ۹۰۰۰ISOبهعنوان درجه ای از
ویژگیهای اساسی مورد نیاز است (کالین .)۲۰۰۲ ،3این تعریف توسط جوران و گادفری  )۲۰۰۱(4تکمیل شده است،
برای آنهالا دو تعریف حیالاتی از کیفیالت وجود دارد .اول ،این بالدان معنی اسالالالت کاله این ویژگیهالای محصالالالول نیالازهالای
مشالالتری را برآورده میکند (مربوط به درآمد) .دوم ،کیفیت به معنای کمبود هایی(عملکرد نادرسالالت) اسالالت که نیازمند
بازنگری اسالت در صالورتی نارضالایتی مشالتری و یا شالکایت (مربوط به هزینه) او را در پی داشالته باشالد .این مفاهیم به طور
کامل با مفهوم کلی کیفیت یا برتری یا مدیریت کیفیت جامع مرتبط هستند که به هر شکلی توسط آن مؤسسه بر حسب
نیازها و انتظارات مشالالتریان تعریف شالالدهاند(.سالالانتالین و اسالالمیت .)۲۰۱۵ ،5بررسالالی تحقیقات بین المللی سالالازمان
آموزشالالی ،علمی و فرهنگی سالالازمان ملل متحد (یونسالالکو )۲۰۰۹ ،6بیان میکند که اسالالتانداردهای کیفیت باید تمام
اهدا آموزش عالی را منعکس کنند :به خصالالالوی ،برای پرورش دانشآموزانی با تفکر انتقادی ،مسالالالتقل و توانمند در
یادگیری مادامالعمر.
نرد رشالالد چندگانه در جامعه جهانی ،تقاضالالای خدمات جدید یا بهبود کیفیت مداوم آنهایی را که در حال حاضالالر ارائه
میدهند ،ایجاد میکند .چنین رشالالدی مسالالتلزم تالش مسالالتمر برای به دسالالت آوردن ومزیت رقابتیو از طریق کیفیت و

1 Bremer
 Loweو 2 Cummings ،Phillips ،Tilbrook
3 Colin
4 Juran & Godfrey
5 Santillán & Asmat
6 UNESCO
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ارزش افزوده محصالوالت اسالت .این ارزش افزوده در ایجاد محصالوالت یا خدمات ریشاله دارد که نه تنها با تعاریف کیفیت
مربوطه مطابقت دارند ،بلکه در هر نقطه ای که بعدا به درسالتی ارزیابی میشالوند ایجاد میشالود .بنابراین ،ارزش افزوده
ایجاد شالده ،جزا کیفیت اسالت ( ۲۰۰۸ترمبلی ،کیش 1ی  .)۲۶۱-۲۵۹رشالد کیفیت در آموزش عالی ناشالی از ظهور و
یا گسالالترش بخشهای خصالالوصالالی اسالالت ،که به تنوع در آموزشوپرورش و آموزش موجود ،از جمله آموزش از راه دور،
منجر شالده اسالت .با توجه به اینکه همه آنها شالعاروحفاظت بهتر از مصالر کنندگانو را سالرلوحه کارشالان دارند.بنابراین،
آموزش از راه دور بهعنوان یک عامل کلیدی در ت ییر کیفیت شناخته شده است (آلیا ،لوردو و دئو .)۲۰۱۴ ،2
استانداردهای طراحی کیفیت در دورههای آموزشی الکترونیکی
آژانس ملی آموزش عالی سوئد ( )۲۰۰۸پروژه ای را بر اساس تجزیه و تحلیل سیاستها و پروژههای اروپایی ،شیوههای
سالالالازمالانهالای ملی و داده هالای تجربی در مورد کیفیالت یالادگیری الکترونیکی برای تعریف کیفیالت در آموزش دیجیتالال /
آنالین آغالاز کرده اسالالالت .کاله در زمینالههالای حیالاتی مالاننالد مواد ،محتوای ،سالالالاختالار محیط مجالازی ،ارتبالاطالات ،همکالاری و
تعامل ،ارزیابی دانشآموزان ،انعطا پذیری و سالازگاری ،پشالتیبانی (دانشآموز و کارکنان) ،شالایسالتگی و تجربه کارکنان،
چشالالالم انالداز و رهبری نهالادی و تخصالالالیص منالابع ،تعیین شالالالده اسالالالت .:در نهالایالت ،بالا جمعبنالدی کیفیالت 3کاله توسالالالط
کنسالرسالیوم سالازمانها برای آموزش متوسالطه پس از دوره متوسالطه در کانادا ارائه شالده اسالت ،تعدادی از اسالتانداردها برای
طراحی دوره و برنامهدرسالی آنالین (کنسالرسالیوم آموزش الکترونیکی )۲۰۱۲ ،4ارائه شالده اسالت :اسالتانداردهای کیفیت
اسالتاندارد کاغذ سالفید  ،5یک سالند مشالارکتی که منجر به توسالعه اولیه اسالتانداردهای کیفیت برای کنسالرسالیوم آموزش
الکترونیکی با کیفیت میشالالود ،پاولوسالالکی )۲۰۰۷( 6تأکید میکند که اغلب اسالالتانداردهای کیفیت ،بهویژه در جامعه
آموزشالالی ،غلط اسالالت .این امر تا حدی به این باور اسالالت که اسالالتانداردهای کیفیت انعطا پذیری و خالقیت را محدود
میکند و آنها نیاز به تالشهای شالدید و اضالافی دارند .با این حال ،اسالتانداردهای تازه تاسالیس کیفیت ،یک چارچوب
اسالالالاسالالالی را فراهم میکند که میتواند به سالالالازمانها کمک کند تا سالالالیسالالالتمهای کیفیت را با توجه به نیازهای خای
خودشالالالان توسال العاله دهنالد .بالا توجاله باله پالاولوسالالالکی ( ،)۲۰۰۷اسال التالانالداردهالای کیفیالت مفالاهیم اجتمالاعی همالاهنالس برای
مدیریت ،تأمین امنیت و یا ارزیابی کیفیت را ارائه میدهند .عالوه بر این ،او بیان میکند در حالی که در دسالترس بودن
طیف گسالالالترده ای از اسالالالتانداردها در زمینههای یادگیری ،آموزشوپرورش و آموزش وجود دارد ،میتوانیم طبقهبندی
سه نوع متمایز
استانداردهای کیفیت عمومی ،که مفاهیم مدیریت کیفیت را بدون در نظر گرفتن زمینه کاربرد ارائه میدهند.

1 Tremblay ،Kish
2 Albor ،Lorduy & Dau
3 Quality Suite
4 eCampusAlberta
5 White Paper
6 Pawlowski
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استانداردهای کیفیت خاصی که مدیریت کیفیت را در فرایندها یا محصوالت آموزشی افزایش میدهد.
معیارهای مربوطه که برای مدیریت یا تضمین خاصی از کیفیت استفاده میشوند.
و در آموزش الکترونیکی باله طور خالای .در واقع ،این میتوانالد بالهعنوان یالک کالاتالالیزور برای تعریف مفالاهیم جالدیالد کیفیالت
در آینده دیده شود و(ی .)۷
اندازهگیری کیفیت دوره آنالین
آموزش بهعنوان اسالالالتراتژی باید با نیازهای کسالالالب و کار ،اثربخشالالالی عملکرد و اندازهگیری نتایج مرتبط باشالالالد .یکی از
دالیل اصلی آموزش ،بهبود سازمان ،تولید و کاهش هزینهها است(رومان ی کوپر .)۲۰۱۵ ،1دانشگاهها نیاز به تخصص
و دانش حرفهای دارند تا به طور مؤثر بهعنوان سالالالازمانهای بزر  ،پیچیالده و منحصالالالربهفرد در جامعاله مدرن عمالل کننالد
دانشالگاهها منحصالربهفرد هسالتند؛ زیرا آنها شالامل جوامع محققان ،منابع اصاللی فرهنس و ونهادهای اصاللی عمومیو
هستند( .آلتابو.)۲۰۱۴ ،2
ساختار چارچوب بهبود کیفیت:
چارچوب بهبود کیفیت در حدود  ۱۰اصالل کلیدی سالازماندهی شالده اس .این اصالول به معنای شالامل طیف وسالیعی از
توابع مربوط به حمایت از آموزش آنالین:
برنامهریزی اطالعات و مدیریت منابع
پایبندی رهبری متعهد
بهبود دسترسی برای همه مشتریان ،همبستگی عدالت و ترویج تنوع فرهنگی
درک الزامات یادگیرنده و بازتاب نیازهای ذینفعان
طراحی ،توسعه و اجرای برنامههای یادگیری مؤثر و فعال
ایجاد کارکنان با اعتماد به نفس و متعهد با صالحیتهای جدید
مدیریت و نگهداری زیرساختهای فنی
ارزیابی برای بهبود مستمر
ارائه خدمات اداری مؤثر و کارآمد
حمایت از نیازهای یادگیرندگان

1 Rothmann & Cooper
2 Altbach
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همراه با هر یک از اصالول مجموعه ای از بهترین شالاخصهای عملکرد اسالت .این شالاخصها معیارهایی برای نشالان دادن
اینکه آیا اصول مورد استفاده قرار میگیرند ،ارائه میدهند.
کیفیت بهعنوان یک مفهوم چند بعدی
بر طبق گفته کانتگرو گوس ،)۲۰۱۲(1این اصالالطالح برای نشالالان دادن یک مجموعه ای از ویژگیها ،که به گشالالتالت2
شالکل میدهد ،ارائه نمایشالی کامل از یک فرد ،یک سالیسالتم ،فرآیند یا یک محصالول را گسالترش میدهد .به طور مشالابه،
وکیفیتو را بهعنوان یک اصالالالطالح چند بعدی مییابیم ،بدون توافق جهانی در مورد تعریف آن ،از آنجا که هر مشالالالتری
وآینالدهنگرو بر ویژگیهالای متفالاوتی از محصالالالول یالا خالدمالات متمرکز اسالالالت کاله آن را بالهعنوان وکیفیالتو مطرح میکنالد.
(زاوالنوس .)۲۰۰۳ ،3مهم این اسالالت که کیفیت کافی نیسالالت ،زیرا تنها وسالالیله ای اسالالت برای اندازهگیری رضالالایت از
معیارهای خای و الزامات  /اسالالالتاندارد که آن را تضالالالمین میکند .بنابراین ،آن ویک سالالالفر بی پایان "شالالالناخته شالالالده
اسالالالت(.سالالالربو،کراوفرد و ولزانالت،پلوس-الویج،اسالالالهینالدلر .۲۰۰۹،4لیی،اینهالانس،دمیتری .)۲۰۱۵،5تقریبالا باله نظر
میرسالد که تعاریف اکیفیت به اندازه تعداد افرادی که با آن سالروکار دارند متفاوت اسالت (شالورای آموزش عالی کبک-
.)۲۰۱۲.CSE6در نتیجه ،به نظر میرسالالد که چگونگی تضالالمین کیفیت تحصالالیالت دانشالالگاهی میتواند بهعنوان یک
اصطالح چند وجهی در نظر گرفته شود ،از آنجایی که معانی آن به زمینههای مختلف بستگی دارد.
نتیجهگیری:
زمینه ت ییرات اجتماعی فرصالتهای جدید و انتظارات برای آموزش را شالکل داده اسالت .طبق گفته یونسالکو برای مقابله
با تقاضالالالای انفجار برای تحصالالالیالت عالی ،چهار دانشالالالگاه با ظرفیت  ۳۰۰۰۰دانشآموز هر کدام باید سالالالاخته شالالالوند
(اسالالالتوکالا .)۲۰۰۱ ،7نسالالالل بومیالان دیجیتالال ،بالا آرامش کالامالل بالا تکنولوژیهالای جالدیالد مالاننالد رسالالالانالههالای اجتمالاعی،
دسالتگاههای تلفن همراه ،رایانش ابری و دادههای بزر  ،سالبک زندگی خود را در تعارد عمیق با شالیوه رایج و قدیمی
تدریس پیدا میکند.
مهاجران دیجیتال قطعا با چالشهایی در اسالتفاده از فناوری روبرو هسالتند ،اما پس از آن که بر روش تعامل با نرم افزارها
تساللط یابند ،نتایج به دسالت آمده ممکن اسالت برابر و یا حتی بهتر از آن باشالد که توسالط بومیان دیجیتال حاصالل شالده
اسالت .تا زمانی که برنامهریزی و رهبری معلم به خوبی و متمرکزبر روند کارباشالد فناوری ثمر بخش اسالت هر گونه خطا به
دلیالل برنالامالهریزی درسالالالی و یالا رهبری معلم ممکن اسالالالت تبالدیالل باله یالک تجرباله منفی برای دانشآموزان شالالالود .بالا رشالالالد
1 Kontogeorgos
2 Gestalt
3 Zaulanus
4 Schindler ،Puls-Elvidge ،Welzant ،& Crawford ،Sârbu
5 Ilie ،Enache ،Dumitriu
6 Conseil Supérieure de l'Education de Québec-CSE
7 Stamenka
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رویکردهای یادگیری آنالین و ترکیبی ،باید توجه بیشالتری به طراحی و تسالهیل رویکردها انجام شالود که باعث ایجاد انواع
روشهای یادگیری برای تعامل دانشآموزان میشالود .گنجاندن مشالارکت دانشآموزان ،اسالتفاده از گروهها در حوزههای
بحث و گفت و گو .با این وجود باید در امتحانات از سالؤاالتی که از سالطن به سالمت یادگیری عمیق سالوق داده میشالود،
اسالتفاده شالود .تکیه بر این کار طراحی ،توسالعه و تسالهیل ،نیاز به جمع آوری دادهها برای اطالع از سالالمت انجمن بحث
و گفتگوی آنالین اسالالالت .به این ترتیب ،باید به برنامهریزیهای هدفمند توجه شالالالود که دانشآموزان را در فرصالالالتهای
تعامل معنی دار برای دستیابی به یادگیری عمیق درگیر کند (جانسون.)۲۰۱۷ ،
مالدل کیفی ممکن اسالالالت اخالق و معنویالت را برای مردم باله دنبالال داشال التاله بالاشالالالد ،آنهالا بالایالد بتواننالد دانش ایجالاد کننالد،
رشالالالته ها را ادغام کنند و پیچیدگی واقعیت را درک کنند .عالوه بر این ،ایجاد انگیزه و آموزش برای افرادی که انسالالالان را
پرورش میدهنالد و عملکردی تحمالل پذیر را در جامعاله و بین فرهنالسها ترویج میدهنالد که در آن مفهوم آموزش به معنالای
پرورش اصالالیل ترین اصالالطالحات دانش ،علم ،فناوری ،هنر ،ورزش و فرهنس ...اسالالت ،مفید میباشالالد (باتر.)۲۰۱۷ ،
گرایش جهانی به سالمت آموزش آنالین باید توسالط مؤسالسالات پیشبینی شالود ،صالر نظر از اینکه آنها را از این منابع
بالهعنوان راهی برای گسالالالترش پوشالالالش خود و یالا ارائاله برنالامالههالای انعطالا پالذیر در دورههالای ترکیبی(سالالالنتی-مجالازی)
اسالتفاده کنند .فرایند اجرای آن باید نیاز معلمانی را که به ابزار برنامه پلتفرم اطمینان دارند و برای تکریر و تقویت روش
به صالورت صالحین آموزش داده شالدهاند ،شالناسالایی کند .و برای دانشالجویان ،متداول ترین اسالتراتژی این اسالت که در
همالان ابتالدای مطالالعاله در این مؤسال السالالاله ،موضالالالوعی را بالهصالالالورت آنالین بپیمالاینالد ،هالد دسالالالتیالابی باله این اسالالالت کاله
دانشآموزان به کاربران مطمالن فن آوری برای اهدا آموزشی تبدیل شوند (ماکویز.)۲۰۱۷ ،
متأسالفانه فقدان شالخصالی سالازی و خالقیت دانشآموزان ،آنها را تا حد بسالیاری زیادی از محیطهای یادگیری سالنتی را
دور میکند .مرزها کم رنس شالالالدهاند یک نتیجه قابلتوجه موکها محو شالالالدن مرزهای تاسالالالیس شالالالده در بسالالالیاری از
برنامه های مختلف اسالالت .تمایز بین یادگیری رسالالمی و غیر رسالالمی ،بین آموزش عمومی و تخصالالصالالی ،و بین معلمان و
دانشآموزان ،به آرامی محو میشالالود .همچنین ،مرزهای تدریس در حال تکامل هسالالتند :بازیهای آموزشالالی ،فیلمها و
تمرینات بخشالی از آموزش در یک محیط آموزشالی میباشالد .نتایج تحقیقات دیگری نشالان میدهد که تصالمیم گیرندگان
ایران در ارتباط با پیامدهای فرهنگی و سالیاسالی اسالتفاده از اینترنت متحد نیسالتند و این باعث عدم اعتماد به اسالتفاده از
اینترنت برای اهدا آموزشالالی میشالالود ،بنابراین اسالالتفاده از اینترنت برای جنبههای مختلف در ایران در واقع با تأخیر
مواجاله اسالالالت .برای مرالال مالا قضالالالاوت غیر قالاباللاعتمالاد در مورد مجالت الکترونیکی و دورههالای الکترونیکی یالادگیری
میبینیم .همچنین مطالعات نشالان میدهد افرادی که داوطلب شالرکت در آموزش الکترونیک هسالتند کسالانی هسالتند
که موفق به ورود به دانشگاههای دولتی نمیشوند؛ و این نوع آموزش فقط یک گزینه برای ادامه تحصیل عالی است.
منابع:
- Allen, I. E., & Seaman, J. (2015). Grade level: Tracking online learning in the United States.
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واکاوی تجارب زیسته معلمان در موضوع عدالت آموزشی :چالش پیش روی آموزشوپرورش
علی زارعی ،1مرضیه دهقان2
چکیده:
هد پژوهش حاضالالر ،واکاوی تجارب زیسالالته معلمان در موضالالوع عدالت آموزشالالی بین مدارس مختلف آموزشوپرورش
اسالالالت .بالا توجاله باله تنوع مالدارس در آموزشوپرورش ،مقالالاله حالاضالالالر باله دنبالال واکالاوی نظرات معلمالان شالالالاغالل در مالدارس
دولتی ،غیرانتفاعی ،تیزهوشالان ،مدارس تطبیقی و مدارس بینالمللی در مورد عدالت آموزشالی اسالت .در این راسالتا از
رویکرد کیفی و روش پدیدارشالناسالی اسالتفاده شالد .میدان پژوهش معلمان دوره متوسالطه در شالهر تهران و اسالالمشالهر
بودند .نمونه پژوهش شالامل  ۱۲نفر از معلمان با تجربه و با سالابقه باالی  ۵سالال بودند که همه افراد نمونه ،سالابقه تدریس
در مدارس دولتی ،غیرانتفاعی ،تیزهوشالالان ،تطبیقی و بینالمللی را داشالالتند .نمونهگیری این پژوهش هدفمند و از نوع
مالکمحور بود و تا ّ
حد اشباع نظری ادامه یافت .به منظور اعتباربخشی به یافتهها به انجام  ۲مصاحبه تکمیلی پرداخته
شالالالد ولی اطالعالات جالدیالدی حالاصالالالل نگردیالد .برای گردآوری دادههالای پژوهش از مصالالالاحباله عمیق نیمالهسالالالاختالاریالافتاله
اسالتفاده شالد .پروتکل مصالاحبه تدوین گردید و سالؤاالت مصالاحبه تدوین و اعتباریابی شالد .زمان هر مصالاحبه بین  ۲۰تا
 ۴۰دقیقه بود .مصالالاحبهها به صالالورت حضالالوری و انفرادی انجام شالالد .با توجه به اینکه با دو نفر از مصالالاحبهشالالوندگان
امکان مصالالاحبه حضالالوری نبود با اسالالتفاده از شالالبکه موبایل بنیان (تماس تلفنی و واتسآ ) با آنان مصالالاحبه شالالد .برای
تحلیالل دادههالای پژوهش از روش پنجمرحلالهای جیورجی اسالالالتفالاده گردیالد .در مجموع هفالت مقولاله اصالالاللی و هر مقولاله
اصالالاللی از تعدادی زیرمقوله تشالالالکیل شالالالد .جهت ارزیابی یافتههای پژوهش از ممیزی بیرونی ،مرور دسالالالتنوشالالالتهها،
جسالالتجوی شالالواهد مت یر و تحلیل موارد منفی و روش کنترل مداوم اسالالتفاده شالالد .یافتههای پژوهش نشالالان داد بین
مدارس مختلف از نظر سالیاسالتگذاری و تصالمیم گیری ،نیروی انسالانی ،امکانات آموزشالی ،برنامهریزی آموزشالی ،فرهنس
و ّ
جو سالازمانی ،توزیع خدمات ارائه شالده و دریافت هزینه شالکا عمیقی وجود دارد که منجر به فرسالودگی تحصالیلی بین
دانشآموزان مدارس دولتی میشالود ،نتایج از نظر معلمان نشالان داد در مدارس غیرانتفاعی به علت دریافت هزینههای
بالاال از دانشآموزان ،مالدرسالالاله اولویالت اول را باله رضالالالایالت والالدین دانشآموزان و خود دانشآموزان اختصالالالای میدهالد در
صالورتی که در مدارس دولتی توجه بسالیار کمی به نظرات والدین و دانشآموزان میشالود .در مدارس اسالتعداد درخشالان و
غیر انتفالاعی یکی از اهالدا مالدارس موفقیالت دانشآموزان در کنکور اسالالالت .در مالدارس اسالالالتعالداد درخشالالالان باله علالت
غربالگری دانشآموزان به واسالطه آزمونهای ورودی سالنگین ،دانشآموزان از توانایی بیشالتری برخوردارند و خود آنها و
خانوادههایشالالان تمام تالشالالشالالان را برای موفقیتهای آموزشالالی انجام میدهند و مدارس نیز این موضالالوع را تسالالهیل
میکننالد در صالالالورتی کاله در مالدارس بینالمللی بالا توجاله باله اینکاله محتوای برنالامالهدرسالالالی متفالاوت از محتوای برنالاماله در
آموزشوپرورش اسالالالت که به هیو وجه قابلمقایسالالاله با انواع مدارس دیگر نیسالالالت .لذا تا زمانیکه سالالالیاسالالالتگذاران و
مسالالالوالن آموزشوپرورش تالش جدی در زمینه همسالالانسالالازی انواع مدارس نکرده و سالالیطره تنوع بیش از اندازه انواع
مدارس را از جامعه نزدایند ،دستیابی به عدالت آموزشی در ّ
حد شعار و نمایشهای تبلی اتی خواهد ماند.
 1دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بزرگساالن ،دانشگاه تهرانazarei@ut.ac.ir ،
 2عضو هیأت علمی گروه روشها و برنامههای آموزشی و درسی ،دانشگاه تهرانdehghani_m33@ut.ac.ir ،
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وانههای کلیدی :عدالت آموزشی ،مدارس دولتی ،غیرانتفاعی ،تیزهوشان ،بینالمللی ،معلمان ،دوره متوسطه
مقدمه
پسالت مدرنیسالتها برخال تلقی رایج از عدالت 1که در ایدئولوژیهای دوران مدرن آشالکار شالد ،تأمین و بسالط عدالت را
در گروی توجاله واقعی باله نیالازهالا ،عالیق و گرایشهالای گروههالای اجتمالاعی و نفی یالک روایالت کالن از عالدالالت آموزشالالالی 2و
تربیتی میداننالالد .متفکرانی چون لیوتالالار ،)۲۰۰۸( 3فوکو ،)۲۰۰۷( 4ژیرو )۱۹۹۷-۱۹۹۲( 5و دیگران را میتوان از
تأثیرگذارترین نمایندگان اندیشالاله پسالالت مدرن 6در موضالالوع عدالت آموزشالالی دانسالالت .از دیدگاه لیوتار ،در جوامع غربی
علم و دانش در خدمت برآوردن نیازهای فنی و اقتصادی صنایع بزر قرار گرفته است ،در حالی که قرار بود علم و دانش
مدرن در خدمت بسط و گسترش دموکراسی و توسعه آموزشوپرورش به ساختن یک جامعه انسانی کمک نماید (لیوتار،
 .)۲۰۰۸تعریفهای بسالیار متنوعی از عدالت در میان فرهنسهای جهان وجود دارد .هسالته مشالترک تمام این تعریفها
از عالدالالت ،مفهوم انصالالالا  7اسالالالت کاله معنالای آن نیز نالهتنهالا در میالان افراد بلکاله در میالان فرهنالسهالا ،تمالدنهالا و حوزههالای
تاریخی متفاوت است (کویره.)۲۰۱۰ ،8
موضالوع عدالت آموزشالی به معنای فراهم آوردن برابری فرصالتهای آموزشالی بین مدارس مختلف برای دانشآموزان اسالت
که اغلب به برابری در برخوردهای معلم با دانشآموز بهویژه در کالسهایی که تنوع و فرق زیادی بین دانشآموزان وجود
دارد ،مربوط میشالالود (مشالالر .)۲۰۱۰ ،9پیرامون مفهوم عدالت در طول تاریب نظریههای گوناگونی تبیین شالالده اسالالت.
فیرالاغورح 10عالدالالت را رعالایالت حقوق افراد مطالابق بالا اسالالالتعالدادهالای طبیعی آنهالا میدانالد ،از نظر سالالالقراط 11عالدالالت
رعایت نوعی تناسالالالب و هماهنگی اسالالالت ،از دیدگاه افالطون 12عدالت نوعی تناسالالالب و تعادل در امور اسالالالت ،به زعم
رواقیون 13هماله انسالالالانهالا برابرنالد (جمشال الیالدی .)۱۳۸۰ ،یکی از مؤثرترین راههالای تحقق عالدالالت آموزشالالالی تالأمین
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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فرصالالالتهای یکسالالالان برای دسالالالترسالالالی عموم افراد جامعه به آموزشوپرورش اسالالالت و همه آحاد انسالالالانی حق دارند از
آموزشوپرورش یکسان برخوردار گردند (عبدوس.)۱۳۸۱ ،
یکی از عواملی که در کنار عدالت آموزشالی اسالت ،فرسالودگی تحصالیلی 1میباشالد .این حالت خسالتگی هیجانی و ذهنی
در مورد مسالائل تحصالیلی هم صالدق میکند که حاصالل اسالترس مزمن مانند گرانباری نقش ،فشالار و محدودیت زمانی و
فقدان منابع الزم برای انجام وظایف و تکالیف محول شالالده میباشالالد و فرسالالودگی تحصالالیلی نام دارد (سالالاویز.)۱۳۹۱ ،
فرسالالودگی حالت کلی دارد ولی فرسالالودگی ناشالالی از تحصالالیل فقط در امور تحصالالیلی دیده میشالالود (رسالالتم اوغلی و
خشالالالنودنیالا .)۱۳۹۲ ،دیالس ( )۱۹۹۲معتقالد اسالالالت هنگالامی کاله فرد در معرد فشالالالار روانی طوالنی و مالداوم محیط قرار
میگیرد ،اگر قادر به تطبیق خود نباشالالد دچار فرسالالودگی میشالالود .به طور کلی فرسالالودگی را میتوان نوعی اختالل2
نامید که به دلیل قرار گرفتن طوالنی مدت فرد در معرد اسالترسهای محیطی در وی ایجاد میشالود و نشالانههای آن در
ابعاد جسالالمی ،هیجانی و ذهنی بروز میکند (جلیلیان .)۱۳۹۱ ،فرسالالودگی تحصالالیلی را میتوان بهعنوان یک واکنش
اسالترس مزمن در دانشالجویانی مطرح کرد که در ابتدا با الزامات تحصالیل درگیر شالدهاند ،این واکنش ناشالی از یک تفاوت
بین دانشجویان و انتظارات خودشان یا دیگران است (سالمال-آرو 3و همکاران.)۲۰۰۹ ،
یانس )۲۰۰۵( 4فرسالودگی تحصالیلی را بدین گونه تعریف میکند ادانشالجویان در فرایند یادگیری به دلیل اسالترس دوره
تحصالیلی که موجب حاالت خسالتگی هیجانی و عدم توجه به هویت فردی (زوال شالخصالیت) و احسالاس پیشالرفت شالخصالی
کم میبالاشالالالد را نشالالالان میدهنالد (جلیلیالان .)۱۳۹۱ ،افرادی کاله فرسالالالودگی تحصالالالیلی دارنالد ،معموال عالیمی مالاننالد
بیاشالالتیاقی نسالالبت به مطالب درسالالی ،ناتوانی در ادامه حضالالور مسالالتمر در کالس درس ،شالالرکت نکردن در فعالیتهای
کالسالالالی ،احسالالالاس بیمعنالایی در فعالالیالتهالای درسالالالی و نالاتوانی در فراگیری مطالالالب درسالالالی را تجرباله مینمالاینالد
ّ
(نعالامی ۱۳۸۸،و مقالدسالالالی .)۱۳۹۱ ،موقعیالتهالای آموزشالالالی بالهعنوان محالل کالار فراگیران محسالالالوب میشالالالود ،اگرچاله
فراگیران در موقعیتهای آموزشالی ،بهعنوان کارمند کار نمیکنند ،اما از دیدگاه روانشالناختی ،فعالیت آموزشالی و درسالی
میتوان آنها را بهعنوان یک کار در نظر گرفت (سالمال– آرو ،ساووالینن 5و هولوپاینن.)۲۰۰۸ ،6
فرسالودگی تحصالیلی توسالط دانشالجویان و دانشآموزان به صالورت خسالتگی مزمن ناشالی از کار بیش از حد در فعالیت
درسالی ،نگرش بدبینانه و بیتفاوتی نسالبت به کارهای مدرساله و احسالاس شالایسالتگی پایین و فقدان احسالاس موفقیت در
تکالیف تحصالالیلی بروز میکند که مانعی در پیشالالرفت تحصالالیلی میباشالالد (بدری گرگری و همکاران .)۱۳۹۱ ،موضالالوع
عدالت آموزشالالی بنیان فکر و فرهنس یک جامعه اسالالت .وقتی عدالت آموزشالالی در یک سالالیسالالتم آموزشالالی حاکم باشالالد،
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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برخورداری افراد یک جامعه از همه امکانات برابر آموزشی را فراهم میآورد .عدالت آموزشی میتواند بین اعضای جامعه
همسالالویی ایجاد کند و جامعه را به سالالمت علمینگری و حرمت نهی به علم پیش برد و جامعه را از مشالالکلترین مسالالیرها
برای رسالیدن به سالربلندی سالوق دهد .موضالوع عدالت آموزشالی بهرهگیری همه اسالتعدادهای کشالور از امکانات برابر و
متناسالب با نیازشالان اسالت و تحقق این آرزوی دیرین مسالتلزم اراده قوی و همهجانبهنگر اسالت تا با جلوگیری از انباشالت
امکانات و توانمندیها در یک نقطه یا در برخی مناطق زمینه بهرهمندی همه اسالتعدادها از امکانات را فراهم آورد .یکی
از مؤثرترین راههای تحقق موضالالوع عدالت آموزشالالی تأمین فرصالالتهای یکسالالان برای دسالالترسالالی عموم افراد جامعه به
آموزشوپرورش اسالت و همه آحاد انسالانی حق دارند از آموزشوپرورش یکسالان برخوردار گردند .در جهان کنونی یکی از
شالالالاخصهای پیشالالالرفت اجتماعی ،1آموزشوپرورش 2و چگونگی بهرهمندی از آن میباشالالالد .بر همین مبنا کشالالالورها
بهخصالالوی کشالالورهای در حال توسالالعه درصالالدد ایجاد فرصالالتهای برابر دسالالترسالالی همگان به آموزشوپرورش هسالالتند
(عبدوس.)۱۳۸۱ ،
در راسالالتای عدالت آموزشالالی باید جلوی توسالالعه مدارس خای 3گرفته شالالود .هیوگونه تفاوتی بین دانشآموزان دولتی،
غیرانتفاعی ،تیزهوشالالالان ،تطبیقی و بینالمللی وجود ندارد و باید از امکانات آموزشالالالی 4به اندازه و با عدالت اسالالالتفاده
کنند .تعداد مدارس غیرانتفاعی در حال افزایش اسالالت و تأکید همه مدارس توسالالعه ّ
کمی آموزشها اسالالت .تفاوت بین
مدارس غیرانتفاعی ،دولتی ،تیزهوشالان ،تطبیقی و بینالمللی باید به حداقل برسالد و همه در برابر اسالتفاده از امکانات
آموزشالی برابر باشالند (تمجیدی .)۱۳۹۴ ،در مورد فرسالودگی تحصالیلی که در کنار عدالت آموزشالی اسالت باید گفت که
فرسالالالودگی در دانشآموزان هنوز هم توجه زیادی مشالالالابه فرسالالالودگی در کارمندان و ورزشالالالکاران پیدا نکرده اسالالالت ،اما
شالالناخت فزایندهای وجود دارد ،مبنی بر اینکه فرسالالودگی مشالالکلی اسالالت که بسالالیاری از دانشآموزان را تحتتأثیر قرار
میدهد (اسالتویبر .)۲۰۱۱ ،5فرسالودگی در میان دانشآموزان به خسالتگی در نتیجه تقاضالاهای تحصالیلیّ ،
حس شالک و
تردیالد ،فقالدان عالقاله باله تکالالیف تحصالالالیلی و احسالالالاس بیکفالایتی بالهعنوان یالک دانشآموز اشالالالاره دارد .افراد مبتال باله
فرسالودگی تحصالیلی نشالانههایی مانند عدم عالقه به موضالوعات تحصالیلی ،ناتوانی برای حضالور مداوم در کالسها ،عدم
مشالارکت در فعالیتهای کالسالی ،احسالاس بیمعنایی در فعالیتهای کالسالی و ناتوانی در فراگیری موضالوعات تحصالیلی
را تجربه میکنند (اخوان حجازی .)۱۳۹۱ ،هد این پژوهش واکاوی تجارب زیسته معلمان در موضوع عدالت آموزشی
بین مالدارس مختلف آموزشوپرورش اسالالالت .تمالامی معلمالان مالدارس ،اسال التالادان دانشال الگالاههالای مختلف ،دانشالالالجویالان
عالقهمند به موضالالوع عدالت آموزشالالی میتوانند از نتایج این پژوهش بهرهمند شالالوند و گامی هر چند کوچک در جهت
تحقق عدالت آموزشی بردارند.
روش پژوهش
1 Social progress
2 Education
3 Special schools
4 educational facilities
5 Stoeber
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پژوهش حاضالر مبتنی بر روش پدیدارشالناسالی 1توصالیفی اسالت .با توجه به موضالوع پژوهش و با توجه به دیدگاه بازرگان
( )۱۳۸۹برای انجام پژوهشهای آموزشالی که بتواند راهگشالای شالناخت عمقی عناصالر آموزشالی باشالد ،باید از روشهای
کیفی اسالتفاده نمود (قربانخانی و صالالحی .)۱۳۹۶ ،در پژوهش حاضالر تالش شالده با اسالتفاده از رویکرد تفسالیرگرایانه،
ضالالالمن درک ادراک معلمالان از ابعالاد تبعیض عالدالالت آموزشالالالی در مالدارس دولتی در مقالایسالالاله بالا مالدارس غیرانتفالاعی،
تیزهوشالالان ،تطبیقی و بین المللی در دوره متوسالالطه بازنمایی شالالود .میدان پژوهش ،معلمان مدرسالاله دوره متوسالالطه در
شالهر تهران و اسالالمشالهر بوده اسالت .به دلیل ماهیت پژوهش برای انجام مصالاحبه از مصالاحبه نیمهسالاختاریافته اسالتفاده
شالالده اسالالت؛ این گونه که ابتدا مصالالاحبه شالالوندگان در جریان موضالالوع بحث قرار گرفتند و از آنها درخواسالالت شالالد تا به
پرسالشهای پژوهش جواب دهند ،سالپس در ادامه روند مصالاحبه در جهت هد پژوهش توسالط پژوهشالگر هدایت شالد.
جمعآوری دادهها آنقدر ادامه پیدا کرد که امکان دسالت پیدا کردن مقولهها و زیرمقولهها وجود داشالته باشالد ،اما وقتی به
اشالباع دادهها برسالد ،نیازی به افزایش تعداد افراد گروه نمونه ندارد .در این حالت ،دادههای جدیدی که در پژوهش وارد
میشالالالونالد ،طبقالهبنالدی موجود را عود نمیکننالد .ح ّالد اشال البالاع نظری  ۱۲نظر از معلمالان بودنالد کاله بالا اسالالالتفالاده از روش
نمونهگیری هد مند از نوع مالکی متناسالالب با موضالالوع پژوهش ما انتخاب شالالدند .برای انجام مصالالاحبه ،ابتدا با معلم
مورد نظر برای کسب رضایت صحبت شد و عالقهمندی به صورت انفرادی در مدارس مصاحبه میشد .زمان صر شده
برای هر مصالالاحبه انفرادی ،بین  ۲۰تا  ۴۰دقیقه وقت صالالر شالالد .پژوهشالالگر هم در طول مصالالاحبه با روش تعاملی و در
قالب گفتوگو ،به جسالتجوی سالؤال پژوهش میپرداخت .بدین منظور با معلمانی آگاه به موضالوع پژوهش و بیشالتر از ۵
سالال سالابقه کار در آموزشوپرورش را داشالتند ،تمایل خود را به شالرکت در پژوهش از طریق اظهار شالفاهی اعالم کردند،
مصالاحبه شالکل گرفته اسالت .با توجه به اینکه با دو نفر از مصالاحبهشالوندگان امکان مصالاحبه حضالوری نبود با اسالتفاده از
شالالبکه موبایل بنیان (تماس تلفنی و واتسآ ) با آنان مصالالاحبه شالالد .جدول  ۱ویژگیهای شالالرکتکنندگان در پژوهش را
نشان میدهد.
جدول  :۱ویژگیهای معلمان مورد مطالعه در پژوهش
شماره

جنسیت

سابقه تدریس

مدرک تحصیلی

۱

زن

 ۱۰سال

فوق دیپلم

۲

زن

 ۶سال

لیسانس

۳

مرد

 ۲۰سال

فوق دیپلم

۴

مرد

 ۲۵سال

فوق لیسانس

۵

زن

 ۷سال

لیسانس

۶

مرد

 ۱۳سال

لیسانس

1 Phenomenology
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۷

مرد

 ۲۰سال

لیسانس

۸

زن

 ۲۲سال

لیسانس

۹

مرد

 ۱۸سال

فوق لیسانس

۱۰

مرد

 ۱۵سال

لیسانس

۱۱

مرد

 ۱۲سال

فوق لیسانس

۱۲

زن

 ۱۰سال

دکتری

در مصالاحبه از معلمان خواسالته شالد تا تجربه خود را از موضالوع عدالت آموزشالی در مدارس دولتی در مقایساله با مدارس
غیرانتفالاعی ،تیزهوشالالالان ،تطبیقی و بینالمللی در دوره متوسال الطاله بیالان کننالد .در تحلیل دادهها از راهبرد پنجمرحلهای
جیورجی 1استفاده شد .بدین منظور گامهای زیر طی گردید:
گالالام اول :یالکالی از مالهالمتالریالن مالراحالالل تالحاللالیالالل دادههالالا بالر اسالالالالاس رویالکالرد تالحاللالیاللالی جالیالورجالی ،در نالظالر گالرفالتالن نالگالرش
پدیدارشناسی است (جیورجی .)۲۰۰۷ ،نگرش پدیدارشناسی با نگرش عادی یا شیوههای معمول درک دنیای پیرامون
متفاوت اسالت .در نگرش پدیدارشالناسالی پژوهشالگر دانش روزمره خود را با هد ارائه نگاهی نو به دادهها در پرانتز قرار
میدهد .به عبارت دیگر ،پژوهشالگر پیشفردهای نظری ،فرهنگی ،تجربی و سالایر موارد را به کناری میگذارد (بروم،2
 .)۲۰۱۱در حقیقالت ،فرد نگرش پالدیالدارشال النالاسالالالی باله مفهوم دو چیز اسالالالت )۱ .انجالام اپوخاله 3یالا تعلیق و  )۲تقلیالل.4
مفهوم براکتینس یا در پرانتز گذاشالالتن بر گرفته از اپوخه هوسالالرل 5اسالالت که در آن پژوهشالالگر بدون ارائه فرضالالیه در مورد
اعتبالار یالا وجود دادههالا باله خود اجالازه حضالالالور میدهالد .چنین نگرشالالالی میبالایسالالالت طی فراینالد تحلیالل دادههالا توسالالالط
پژوهشالگر رعایت شالود (بروم ،۲۰۱۱ ،6جیورجی .)۲۰۰۷ ،مصالاحبهها با کسالب اجازه از اطالعرسالانها با اسالتفاده از نرم
افزار  Voice Memosضالالبط شالالدند و قبل از انجام مصالالاحبه این نکته یادآور شالالد که بههیوعنوان هویت اطالعرسالالانها
فاش نخواهد شد.

1 Giorgi
2 Broome
3 Epoche
4 Reduction
5 Husserl
6 Broome
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گام دوم :گام دوم در تحلیل دادهها ،مطالعه کلی توصالیف به منظور دسالتیابی به حس کلی 1از متن مصاحبه است که به
واسالالطه آشالالنایی پژوهشالالگر با اطالعات کسالالب شالالده و رونویسالالی کلمه به کلمه دادههای خام مصالالاحبه انجام میگیرد
(آنالدرسالالالون .)۲۰۱۰ ،2تنهالا نکتالهای کاله بالهعقی ٔ
الده جیورجی بالایالد در این مرحلاله در نظر داشالالالت ،این اسالالالت کاله کالل متن
مصالاحبه باید مورد مطالعه قرار گیرد .چون دیدگاه پدیدارشالناسالی ،دیدگاهی کل نگر 3میباشالد (جیورجی .)۱۹۷۵ ،در
واقع گالام اول رسال الیالدن باله حس کلی از بیالانیالههالا ،بالدون بالازانالدیشالالالی نقالاداناله در مورد تجرباله مورد نظر ولی همراه بالا نگرش
پدیدارشالناسالی اسالت .برای این منظور پژوهشالگر میبایسالت جهت رسالیدن به حس کلی از متن مصالاحبهها ،بارها آنها را
خوانده و تالش نماید معنای تجربه مربوط به پدیده مورد نظر را از دیدگاه شالالرکتکنندگان ،نه بر اسالالاس تالوری و دیدگاه
نظری خود درک نماید (بروم ،۲۰۱۱ ،دیکاسترو.)۲۰۱۱ ،4
کوآویسالتو و همکاران )۲۰۰۲( 5در پژوهش خود که به روش پدیدارشالناسالی و با هد بررسالی تجارب بیماران بهبود یافته
از اختالالت روانی انجام شالالده بود ،روش تحلیل جیورجی را به کار برده و در این زمینه بیان داشالالتند که آنها به منظور
رسالیدن به یک ایده کلی از مصالاحبهها ،کل متن مصالاحبه را مطالعه کرده و سالعی داشالتند زبان شالرکتکننده را بفهمند.
سالالالپس متن مصالالالاحباله را باله صالالالراحالت ،بالارهالا و بالارهالا مطالالعاله کرده تالا باله خوبی بر کالل آن تسالالاللط پیالدا کننالد .مطالالعاله متن
مصالاحبه برای بار نخسالت که جیورجی آن را فرایند آشالنایی 6نامیده ،با هد درک زبان شالرکتکننده توسالط پژوهشالگر
انجام میگیرد (مگال .)۲۰۰۹ ،7این مرحله بر اسالاس دیدگاه پدیدارشالناسالی گشالتالت و بر این فرد اسالتوار اسالت که
کلیه بخشهای متن مصالاحبه با یکدیگر در ارتباط هسالتند .کسالی قادر خواهد بود روابط بین اجزاا را درک کند که الاقل
یک بار سرتاسر متن مصاحبه را مورد بررسی قرار دهد (ثورکیلدسن و راهوم .)۲۰۱۰ ،8
باله همین منظور در مرحلاله نخسالالالت ،پژوهشالالالگران بالا رونویسالالالی کلماله باله کلماله دادههالای خالام ،بالازخوانی مصالالالاحبالههالای
رونویسالی شالده همزمان با گوش دادن به صالدای ضالبط شالده و مطالعه متن هر مصالاحبه برای چندین بار ،فاز آشالنایی
جیورجی را به اتمام رسالالانیدند .معیار ورسالالیدن به حس کلیو بیانگر دیدگاه پدیدارشالالناسالالی گشالالتالت اسالالت که توسالالط
جیورجی پذیرفته شالده اسالت .فرد بر این اسالت که کلیه قسالمتهای مصالاحبه به هم مرتبط بوده و بدون توصالیف کامل
مصالالالاحباله حداقل برای یک بار ،روابط بین اجزاا درک نمیشالالالود (جیورجی .)۱۹۸۹ ،پس از انجالام مصالالالاحبه و ضالالالبط
مصاحبه ،به صورت دقیق چندین بار مصاحبهها پخش و بدون کم و کاستی روی کاغذ پیاده شدند.

1 Sense of the whole
2 Anderson
3 Holistic
4 De Castro
5 Koivisto, et al
6 Familiarization
7 Migel
8 Thorkihdsen & Raholm
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گالام سالالالوم :این مرحلاله تفکیالک واحالدهالا 1نالام دارد .برآینالد نهالایی تحلیالل پالدیالدارشال النالاسالالالی ،تعیین معالانی تجرباله اسالالالت
(جیورجی .)۱۹۷۵ ،زمانی که پژوهشالگر متن مصاحبه را مطالعه نمود و به حس کلی از آن دست یافت ،متن مصاحبه به
آنچاله کاله جیورجی آن را واحالدهالای معنالا 2یالا تمالایز معنالا 3مینالامالد ،ت ییر مییالابالد تالا بالدین وسالالالیلاله بالا دادههالا بالهعنوان
واحدهای قابلمدیریت رفتار شالود (دیکاسالترو .)۲۰۱۱ ،در این راسالتا چندین بار رونوشالتها توسالط پژوهشالگر ،مطالعه و
واحالدهالای معنالایی مشالالالخص میگردد (آنالدرسالالالون .)۲۰۱۰ ،هالد از این مرحلاله ،تعیین واحالدهالای معنالایی اولیاله 4یالا
طبیعی ،5همان طوری که توسالالالط شالالالرکتکنندگان توصالالالیف شالالالده ،میباشالالالد .واحد معنایی میتواند یک واژه یا یک
پاراگرا باشالالد .بدین منظور با بازخوانی رونوشالالتها و درک هر رونوشالالت ،بایسالالتی خط به خط دادهها تحلیل ،واژهها و
عبارات مهم یا بخشهایی از مصالاحبه که با تجارب شالرکتکنندگان در مورد پدیده مورد نظر مرتبط اسالت ،مشالخص شالود.
تعیین و تفکیالک واحالدهالای معنالایی بالا عبور و گالذار از یالک ایالده باله ایالدهای دیگر صالالالورت میگیرد .واحالدهالای معنالایی مورد
نظر با یکدیگر معنای کل تجربه را تشالالالکیل میدهند (آندرسالالالون ،۲۰۱۰ ،مگال ،۲۰۰۹ ،واتینس ۲۰۰۲ ،6و جیورجی،
 .)۱۹۸۹در حقیقت واحدهای معنایی عینی در متن مصاحبه وجود ندارند ،بلکه پژوهشگر فقط قصد دارد متن مصاحبه
را به واحدهای معنایی تجزیه نماید که ضمن تحلیل عمیقتر ،مدیریت آنها به سهولت انجام گیرد (دیکاسترو،۲۰۱۱ ،
جیورجی .)۱۹۷۵ ،به عقیده جیورجی ،اینکه چگونه و در کجا واحدهای معنایی مشخص شوند ،قطعی نیست .ممکن
اسالالت در مورد داده های مشالالابه ،پژوهشالالگران مختلف در جاهای متفاوتی ،واحدهای معنایی را مشالالخص نمایند .گرچه
ممکن اسالالت بین پژوهشالالگران واحدهای معنایی مشالالابه یا متفاوت باشالالد اما آنچه که حائز اهمیت اسالالت ،یافتههای
پژوهش و همچنین کیفیت کلی تحلیل دادهها میباشالالد .در حقیقت ،الزم نیسالالت پژوهشالالگر به تعیین اولیه واحدهای
معنایی متعهد باشالد (بروم .)۲۰۱۱ ،7هر مصالاحبه به صالورت موردی تحلیل شالد تا روابط معنی داری که هر مصالاحبه با
موضوع مصاحبه دارد ،مشخص شود.

1 Determination of parts
2 Meaning unites
3 Meaning discrimination
4 Preliminary
5 Natural
6 Whiting
7 Broome
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گام چهارم :تبدیل 1واحدهای معنایی به عبارات توصالالیفی از طریق تقلیل دادهها یا تبدیل واحدهای معنایی به عبارات
مهم روانشالناختی 2نام دارد (جیورجی ،۱۹۷۵ ،3بروم ،۲۰۱۱ ،4مگال .)۲۰۰۹ ،5این مرحله ،قلب این روش تحلیلی
را تشالالالکیل داده و از نظر جیورجی دشالالالوارترین مرحله اسالالالت (جیورجی .)۱۹۸۹ ،6چون اولین ت ییر دادهها در فرایند
تحلیل طی این مرحله صالالورت میگیرد .این مرحله صالالرفا شالالامل توصالالیف چگونگی تجربه موضالالوع و درک آن توسالالط
مشالالارکتکننده مطابق دیدگاه وی بدون تبیین وچراییو آن اسالالت .اینکه چرا این پدیده به این شالالیوه تجربه شالالدهّ ،
مد
نظر نمیباشالالد .تبدیل واحدهای معنایی به زبان علمی اسالالاسالالا طی دو مرحله انجام میشالالود :ابتدا پژوهشالالگر به زبان
خویش و تا حد امکان به سالادگی معنای هر واحد معنایی را توصالیف مینماید .بدین صالورت که با حفظ بسالتر و زمینهای
که در آن تجربه رد داده ،فراینالد تبدیل اولیه از واژههای شالالالرکتکننده به واژههای پژوهشالالالگر صالالالورت میگیرد .چنین
فرایندی شالامل تبدیل از گفتههای شالرکتکننده که به زبان اول شالخص مفرد بوده ،به زبان علمی سالوم شالخص میباشالد
در حالی که نسالبت به معانی بیان شالده توسالط مشالارکتکنندگان متعهد بوده و محتوای معنایی ت ییر نمییابد (بروم،7
 .)۲۰۱۱در این مرحلاله ت ییری در واحالدهالای معنالایی اتفالاق نمیافتالد (جیورجی .)۱۹۸۹ ،8سالالالپس پژوهشالالالگر سالالالعی
میکنالد هر واحالد معنالایی را باله موضالالالوع مورد مطالالعاله ارتبالاط داده و مجالددا معنالای هر واحالد را باله زبالان علمیتر بنویسالالالد.
بنابراین این مرحله شالامل بررسالی واحدهای معنایی از نظر هد خای پژوهش میباشالد و هم شالامل بررسالی واحدهای
معنایی اولیه درونمایههاسالت و سالؤال در مورد اینکه واین چه چیزی را در مورد مفهوم مورد نظر به پژوهشالگر میگوید و
جیورجی به درونمایههای نهایی اصالالطالح خاصالالی را نسالالبت نمیدهد ،ولی امروزه به آن درونمایههای مکاشالالفه آمیز9
گفته میشالالود .چنین فرایندی بایسالالتی در مورد کلیه واحدهای معنایی و درونمایههای اصالاللی آنها که از مرحله سالالوم
اسالالالتخراج شالالالده اسالالالت ،انجام شالالالود .بدین ترتیب ،مطابق روش جیورجی فرایند تبدیل طی دو مرحله انجام میگیرد.
فراینالد تبالدیالل بیالانالات معمولی باله زبالان علمی بالا تالأکیالد بر پالدیالده مورد مطالالعاله از طریق تفکر انتزاعی انجالام نمیشالالالود بلکاله
اسالالاسالالا به واسالالطه فرایندهای ذهنی معرفی شالالده توسالالط هوسالالرل یعنی بازاندیشالالی و واریاسالالیون تصالالوری آزاد 10انجام
می شالود تا جوهره و ماهیت سالاختار پدیده مورد تجربه مشالخص شالود .چنین فرایندی ضالرورت دارد ،زیرا توصالیفات خام
افراد میتواند معر واقعیتهای چندگانه باشالد .هد اسالتفاده از واریاسالیون تصالوری این اسالت که مشالخص شالود کدام

1 Transformation
2 Psychologically sensitive expressions
3 Giorgi
4 Broome
5 Migel
6 Giorgi
7 Broome
8 Giorgi
9 Revelatory
10 Free imaginative variation
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کیفیالت پدیده ضالالالروری و اسالالالاسالالالی اسالالالت و کدامیک غیرضالالالروری به واسالالالطه تبدیل ،آنچه که واحد معنایی از نظر
روانشال النالاختی بیالان میکنالد ،بالدون هر گوناله تفسالالالیر در مورد حقیقالت آن توصالالالیف میشالالالود( .بروم .)۲۰۱۱ ،1تمالام
مصالالاحبهها و حاالتی که در حین مصالالاحبه وجود داشالالته ،جمله به جمله خوانده شالالدند و جمالت مهم و نکات کلیدی
مشخص شده و طبقهبندی و مقولهبندی اولیه صورت گرفت.
بدین ترتیب تحلیل فردی از گام اول تا پنجم را شالامل میشالود .این مرحله که در تحلیل فردی بهعنوان مرحله پایانی در
نظر گرفته میشالود ،تحلیل مصالاحبه هر یک از شالرکتکنندگان و توصالیف تجربه بر اسالاس واحدهای معنایی ظاهر شالده
در مرحله پیشالالالین تحلیل دادهها میباشالالالد .هر واحد معنایی بخشالالالی از کل پدیده مورد مطالعه اسالالالت .در این مرحله،
واحدهای معنایی مورد نظر با هم ترکیب شالالده تا سالالاختاری منطقی از پدیدهای که به صالالورت فردی تجربه شالالده ،ایجاد
شود .در عین حال بخشهای اضافی مصاحبه حذ میگردد .نتیجه این مرحله ساختار با در نظر گرفتن موقعیت 2نام
دارد (آندرسون.)۲۰۱۰ ،3
گالام پنجم :در مرحلاله نهالایی تحلیالل دادههالا ،پژوهشالالالگر سالالالاختالارهالای خالای شال النالاسالالالایی شالالالده در مرحلاله قبالل را مورد
بالازانالدیشالالالی قرار می دهالد .اختالفالات موجود در تجالارب افراد حالذ شالالالالده و تنهالا بر ابعالاد مشالالالترک تجالارب کلیاله
مشالالارکتکنندگان تمرکز و به عبارت دیگر تحلیل ترکیبی صالالورت میگیرد .چنین روندی امکان ظهور توصالالیف نهایی از
پالدیالده مورد مطالالعاله را تحالت عنوان توصالالالیف عالام یالا اسالالالاسالالالی 4فراهم میآورد .چنین توصالالالیفی از شال المالار بسال الیالاری از
رویدادهای واقعی بهدسالت میآید و بر اسالاس مؤلفههای اسالاسالی 5روانشالناختی تجربه مورد نظر میباشالد .در این جا
پژوهشالگر بایسالتی مشالخص کند چه خصالیصالهای از سالاختار خای معر یک حقیقت کلی اسالت و کدام خصالیصاله نه.
بدین ترتیب هر سالاختار خای با سالایر سالاختارهای خای مقایساله میشالود تا همگراییها و واگراییها شالناسالایی شالود.
این شالباهتها زمانی که به صالورت کالمی بیان شالوند ،بیانیههای عمومی هسالتند که ممکن اسالت بخشالی از توصالیف
عمومی سالالالاختالار جالایگزین آن پالدیالده بالاشالالالد .در مرحلاله آخر ،طبقالهبنالدی و مقولالههالا و زیر مقولالههالا باله صالالالورت دقیق و بر
اساس هد پژوهش ،مشخص و تنظیم شدند.
برای افزایش دقالت و اسالالالتحکالام تالأییالد روایی و پالایالایی ،اطمینالانپالذیری دادههالای مطالالعاله در بخش کیفی از روشهالای
مختلفی استفاده شده است .در این پژوهش از ممیزی بیرونی ،مرور دستنوشتهها ،6جستجوی شواهد مت یر و تحلیل
موارد منفی 7و روش کنترل مداوم استفاده شد.

1 Broome
2 Situated structure
3 Anderson
4 General or Essential structure
5 Constituent
6 Member check
7 Searching for opposite evidences and negative case analysis
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یافتهها
در این بخش ابتدا نظرات معلمان را در موضالوع عدالت آموزشالی جویا شالدیم و سالپس موانع موجود در نظام آموزشالی که
منجر به بیعدالتی شده است مشخص شده است.
نظام آموزشالی بهعنوان یک نظام بنیادین و اسالاسالی مسالالولیت عظیم باروری و شالکوفایی نسالل کنونی و آتی جامعه را برای
رسالیدن به توسالعه فرهنگی ،اجتماعی ،سالیاسالی و اقتصالادی به عهده داشالته و دارای نقشالی حیاتی در حرکت یک جامعه
به سالمت توسالعه و ترقی میباشالد .این نظام وقتی میتواند در حرکت پیشالرفت یک جامعه نقش خود را دقیق ایفا نماید
که آموزش به صالورت فراگیر در دسالترس همه باشالد ،بنابراین پژوهشالگر در این مصالاحبهها به دنبال این مسالالله میباشالد
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.
به طور کلی ،آنچه که از دادههای گردآوری شالالده اسالالتنباط میشالالود ،این اسالالت که امکان برقراری عدالت آموزشالالی به
صالورت کامل وجود نداشالته و فقط میتوان این نابرابریهای موجود را در نظام آموزشالی کاهش داد ،بنابراین تا وقتی که
محرومیت وجود دارد ،عدالتی وجود نخواهد داشالالت .نقطه مشالالترک تمام این دیدگاهها آن اسالالت که عدالت آموزشالالی به
معنای شالانس برابر در دسالترسالی به آموزش و توزیع عادالنه منابع و امکانات اسالت .متأسالفانه در کشالور ما با وجود همه
زحمات و تالشهایی که تاکنون شده است ،از نظر عدالت آموزشی در شرایط مناسبی قرار نداریم ،چه از نظر ج رافیایی
و جنبه اقتصادی ،بچههای ما در شرایط برابری برای کسب آموزش و رشد و شکوفاسازی استعدادهای خود قرار ندارند.
چنالانچاله یکی از اطالعرسالالالانهالای پژوهش بیالان میدارد :وباله نظر من عالدالالت آموزشالالالی باله معنی فراهم آوردن امکالان
دسالالترسالالی به امکانات آموزشالالی برای همه یادگیرندگان اسالالت یعنی تا اندازهای که نیاز فراگیران را برآورده کند .مرال در
مناطق محروم ،مناطق توسالالعهیافته یا در حال توسالالعه همه بتوانند از امکانات آموزشالالی مورد نیازشالالان مرل معلم و کادر
آموزشالالالی ،فضالالالای آموزشالالالی ،تجهیزات آموزشالالالی ،کتالابهالا و سالالالیدیهالا ،کتالابخالاناله مجهز ،سالالالایالتهالای کالامپیوتری و
آزمایشگاهها و غیره بهره ببرند.و
ابعاد تبعیض عدالت آموزشالی در مدارس دولتی و مدارس غیرانتفاعی ،تیزهوشالان ،تطبیقی و بین المللی دوره متوسالطه
در زیر به خوبی تحلیل شدهاند:
با وجود تأکید اصالل سالیام قانون اسالاسالی مبتنی بر فراهم کردن آموزش به صالورت رایگان تا پایان دوره متوسالطه و تالش
دولتمردان در جهت دسالترسالی همگان به آموزش با کیفیت ،هنوز ناعدالتی آموزشالی در دسالت یافتن به آموزش و توزیع
امکالانالات بین دانشآموزان مالدارس دولتی و غیرانتفالاعی ،تیزهوشالالالان ،تطبیقی و بین المللی یکی از موارد ضالالالعف نظالام
آموزشی کشور ما میباشد .در این بخش از مصاحبه به این مسالله پرداخته خواهد شد که چه موانع و مشکالتی در نظام
آموزش ما هست که باعث میشود عدالت آموزشی آن طور که باید و شاید در مدارس دولتی تحقق نمییابد
 -۱ابعاد تبعیض مرتبط با سیاستگذاری و تصمیم گیری
در زمینه ابعاد تبعیض مرتبط با سالالیاسالالتگذاری که مانع از تحقق یافتن عدالت آموزشالالی در مدارس دولتی میشالالود،
پاسب معلمان به شرح زیر است:
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اطالعرسالانهای شالماره  ۸ ،۶ ،۵و  ۱۰خاطرنشالان میسالازد :الف) مالک قرارگرفتن نمره در انتخاب رشالتههای تحصالیلی
و عدم توجه به عالقه برخی از شاگردان یکی از مشکالت است و این مسالله افت تحصیلی را به همراه خواهد داشت.
ب) نبود آزمونهای مناسالب در گزینش معلمان و تأکید بر روابط به جای ضالوابط در انتخاب افراد باعث شالده که افرادی
ّ
در مدارس دولتی مشالال ول به کار شالالوند که با نیاز دانشآموزان و مشالالکالت آموزشالالی آشالالنایی نداشالالته و به جای حل
مشکالت ،بر تعداد آن میافزایند.
ج) همچنین توجه مسالالولین آموزشوپرورش بیشالتر به سالمت و سالوی مدارس خای مانند مدارس غیرانتفاعی ،مدارس
تیزهوشالان ،مدارس تطبیقی و مدارس بین المللی اسالت ،به همین خاطر امکانات بیشالتری مانند معلمان و دانشآموزان
نمونه ،تجهیزات آموزشالی پیشالرفته مانند تخته هوشالمند ،کالسهای مدرن در اختیار این گونه مدارس قرار بگیرد و کمتر
به مدارس عادی و دولتی توجه میشود.
اطالعرسالالانهای شالالماره  ۸ ،۶و  ۱۰بیان میکنند :یکی از مشالالکالت ،تناقض بین گفتار و عمل در بین مسالالالولین نظام
آموزشالی میباشالد که باعث شالده اعتماد کارکنان آموزشالی به مسالالولین از بین برود و روابط احترام آمیز و صالادقانه در نظام
آموزشالالالی منحل شالالالده و کارکنان آموزشالالالی در قبال وظایفشالالالان ،احسالالالاس تعهد نمیکنند .عدم ثبات در انتخاب وزیر
آموزشوپرورش و همچنین مدیریت سالالازمان آموزشوپرورش یکی دیگر از این بحرانها و چالشهاسالالت .با ت ییر رئیس
جمهور ،وزیر آموزش نیز ت ییر میکند و سالیاسالتهای آموزشالی تازهای را اعمال میکند که با سالیاسالتهای قبلی متفاوت
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.
اطالعرسالانهای شالماره  ۴ ،۹ ،۱و  ۸میگویند :یکی از موانع برقراری عدالت بین مدارس دولتی در مقایساله با مدارس
غیرانتفاعی ،تیزهوشالان ،تطبیقی و بین المللی ،نحوه گزینش نیروی انسالانی میباشالد که در آن انتخاب افراد به صالورت
ساللیقهای اسالت و مبتنی بر شالایسالتهسالاالری نیسالت و تجربه و تخصالص در این میان جایی ندارد و این به علت ضالعف در
سالیسالتم گزینشالی ایجاد میشالود که اثرات بدی را به همراه خواهد داشالت .در نظام آموزشوپرورش ما متأسالفانه اسالتفاده
از افراد غیرمتخصالص در ردههای باالی سالازمان موجب عدم برنامهریزی مناسالب آموزشالی شالده اسالت که این مشالکالتی را
برای کل نظام آموزشالی ایجاد میکند و در سالطن پایین و در مدارس دولتی ،اسالتفاده از معلمانی که رشالته تخصالصالی در
درس مورد نظر را ندارند ،مشکالتی را برای دانشآموزان ایجاد کرده است.
اطالعرسالانهای شالماره  ۵ ،۴ ،۲و  ۹خاطرنشالان میسالازند :وجود سالاختار متمرکز یکی از مشالکالت نظام آموزشالی ما
میباشالد .تصالمیمگیریها از باال گرفته میشالود و دیگر اعضالای سالازمان دخالتی ندارند .نبود روحیه اندیشاله مشالارکتی و
فقدان جلسالات هماندیشالی و همفکری میان مسالالوالن و مجریان یک مرال بارز در نظام آموزشی ما میباشد ،به این دلیل
که افراد تصالمیمات اتخاذ شالده را از آن خود نمیدانند .بخشنامههای صالادر شالده آموزشوپرورش باعث میشالود روحیه
ّ
پژوهش و خالق بودن در بین معلمان تضالالعیف شالالده و آنها در حل مشالالکالت آموزشالالی از آزادی عمل و ابتکار بهرهای
نداشالالالته باشالالالند .در نهایت نبود تحقیقات کاربردی و بنیادی ،یک مانع جدی در برقراری عدالت آموزشالالالی بین مدارس
دولتی در مقایسه با مدارس غیرانتفاعی ،تیزهوشان ،تطبیقی و بین المللی میباشد.

272

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

یافتههای حاصالل از مصالاحبه به ما نشالان میدهد که یکی از معضالالت مهم در سالاختار آموزشوپرورش ،مدیریت متمرکز
این سالیسالتم میباشالد که باعث میشالود نتوانند تحولی نو در فرهنس منطقهای کشالور ایجاد کنند .کلیه خطمشالیها و
برنامهریزی سالالالازمان آموزشوپرورش در یک جا اتخاذ میگردد و بعدا جهت اجرا به اسالالالتانها و مناطق ابال میشالالالود.
عالوه بر همه این ها دیوانسالاالری آموزشالی باعث شالده که معلمان و دبیران از آزادی و ابتکار عمل الزم برخوردار نبوده و
این باعث نارضایتی ش لی شود .یکی دیگر از مشکالت مربوط به نحوه گزینش و جذب معلمان میباشد یعنی مسالوالن
امر از معیارها و ضالوابط الزم عدول کردهاند و اجازه فعالیت افرادی را در این حرفه دادهاند که از صالالحیتهای حرفهای
به دوراند.
 -۲ابعاد تبعیض مرتبط با نیروی انسانی
اطالعرسالانهای شالماره ۸ ،۵ ،۴و  ۱۰خاطرنشالان میسالازند :استفاده از دبیران با رشتههای غیرمرتبط در تدریس بعضی
از دروس به خاطر تکمیل سالاعت مؤظف کاری یکی از مشالکالتی اسالت که در مدارس دولتی وجود دارد که مانع برقراری
عدالت آموزشالی میشالود .یکی دیگر از موانع عدالت آموزشالی ،عدم دانش تخصالصالی برنامهریزان آموزشوپرورش اسالت
که باعث میشالود بسالیاری از برنامهدرسالی و آموزشالی در طراحی و اجرا شالکسالت بخورند و این ضالربات سالنگینی را بر پیکره
نظام آموزشی ما وارد سازد.
توجه به ّ
کمیت به جای کیفیت از موانع برقراری عدالت آموزشالی در مدارس دولتی اسالت .تعدد دانشآموزان یک کالس،
کمبود معلم ،جدا کردن دانشآموزان قوی از ضالعیف و اسالتفاده از روش تدریس سالخنرانی و تأکید بر محفوظات به جای
فهم مطالب از عواملی میباشالالد که موجب فراموشالالی بعد کیفی در نظام آموزشوپرورش ما شالالده اسالالت که نتایج آن جز
عدم انگیزه معلمالان و ترک تحصال الیالل و مردودی دانشآموزان عادی چیز دیگری نخواهد بود .امروزه برابری فرصالالالتهای
آموزشالی از لحاظ کیفی مورد تأکید اسالت که یکی از عوامل مهم در این امر کیفیت تدریس معلم میباشالد .به روز نبودن
اطالعات علمی و گنجینه دانشالی معلمان مدارس دولتی باعث شالده که نتوانند دانسالتههای خود را با پیشالرفت روز دنیا
همگالام کننالد و این باله خو دی خود بر کیفیالت تالدریس تالأثیرگالذار خواهالد بود چرا کاله تالأکیالد بر این امر خطیر موجالب تقویالت
انگیزه و پیشرفت دانشآموزان خواهد شد.
اطالعرسالانهای  ۳ ،۱و  ۷خاطرنشالان میسالازند :نبود انگیزه در معلمان برای خدمت در مدارس دولتی به دلیل مسالافت
زیاد ،نبود وسالالایل ایاب و ذهاب باعث شالالده که با کمبود معلم در مدارس دولتی و عادی مواجه شالالویم و این مورد باعث
میشالود که بسالیاری از بچههای ما فرصالت تحصالیل را از دسالت بدهند همچنین معلمان ماهر در نقاط مختلف نامتناسالب
توزیع میگردند که باید تدبیری برای این مهم اتخاذ کرد.
اطالعرسالانهای شالماره  ۳ ،۲و  ۶بیان می کنند :به دلیل پایین بودن حقوق و مزایا ،معلمان انگیزه کافی برای تدریس با
کیفیالت نالدارنالد کاله این خود یکی از موانع و مشالالالکالت آموزشوپرورش میبالاشالالالد کاله در واقع شال العالار باله انالدازه حقوقم کالار
میکنم درباره این گونه افراد کامال صدق میکند.
اطالعرسالالانهای شالالماره  ۴ ،۱و  ۷خاطرنشالالان میسالالازند :بیشالالتر دبیران به دلیل کمبود انگیزه دوسالالت ندارند که در
مدارس دولتی خدمت کنند و اگر هم تعداد معدودی راضالالی به این امر شالالوند ،سالالرباز معلم یا معلمانی کم تجربهاند که
همین امر نابرابری آموزشی را دوچندان میکند.
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اطالعرسالانهای شالماره  ۵ ،۴ ،۳و  ۹خاطرنشالان میسالازند :در تمامی کشالورهای پیشالرفته ،ارج و قرب خاصالی را برای
حرفه معلمی قائلند اما متأسالفانه در ایران این گونه نیسالت ،برای مرال معلمان ابتدایی در مدارس انگلسالتان سالاالنه ۲۵۰
میلیون تومالان حقوق دریالافالت میکننالد یعنی  ۴۰برابر حقوق یالک معلم ایرانی .در چنین شالالالرایطی معلمالان مالا ترجین
میدهند ش ل معلمی را به دلیل پایین بودن حقوق و مزایا ،بهعنوان ش ل دوم اختیار کنند.
ّ
اطالعرسالان شالماره  ۱۰خاطرنشالان میسالازد :یکی از مشالکالت این اسالت که ایده مناسالب برای حل مشالکالت دانشآموز
از سالالوی معلمان مطرح میشالالود ،اما متأسالالفانه مسالالالولین امر اهمیتی به این ایدهها نمیدهند و این باعث کم شالالدن
انگیزه معلمان به تدریس با کیفیت شده و این خود نارضایتی ش لی را در پی خواهد داشت.
 -۳ابعاد تبعیض مرتبط با امکانات آموزشی
اطالعرسالانهای شالماره  ۲و  ۳میگویند :توزیع ناعادالنه امکانات آموزشالی در مدارس دولتی و غیرانتفاعی ،تیزهوشالان،
تطبیقی و بین المللی یکی از ابعاد ناعدالتی آموزشی میتواند باشد.
اطالعرسالالان شالالماره  ۱و  ۴بیان میکنند :کمبود مدارس دولتی بهخصالالوی در دوره متوسالالطه باعث شالالده که خیلی از
دانشآموزان از تحصیل بازبمانند.
اطالعرسالانهای شالماره  ۱و  ۵خاطرنشالان میسالازند :کمبود فضالای بهداشالتی – آموزشالی مدارس دولتی یکی دیگر از
مشکالت است .عدم تخصیص امکانات آموزشی یکی دیگر از مشکالت میباشد.
اطالعرسالالالانهای شالالالماره  ۷و  ۹میگویند :امکانات آموزشالالالی که در اختیار دانشآموزان مدارس دولتی و غیرانتفاعی،
تیزهوشان ،تطبیقی و بین المللی است با هم تفاوت فاحش دارد و این باعث نابرابری عدالت آموزشی شده است.
اطالعرسان شماره  ۴میگوید :مدارس کشور به سه سطن  -۱برخوردار  -۲نیمه برخوردار  -۳محروم تقسیم میشوند.
مدارس برخوردار مانند مدارس غیرانتفاعی ،تیزهوشالان ،نمونه دولتی ،تطبیقی و بین المللی اسالت که امکانات آموزشالی
و فیزیکی بسالیار خوبی مانند معلمان نمونه ،کتابخانه دیجیتال ،کالسها و فضالای بهداشالتی و ورزشالی مناسالب هسالتند و
قسالالالمتی از هزینالههالای مالدارس را والالدین پرداخالت میکننالد و در این مالدارس دانشآموزانی کاله دارای معالدل بالاال و وضالالالع
مالی خوبی هستند ،تحصیل میکنند.
مدارس نیمهبرخوردار همانند مدارس دولتی و عادی هستند که بیشتر هزینههای آن را دولت میپردازد و والدین مبل ی
برای تحصالیل فرزندشالان نمیپردازند و این مدارس امکانات کمتری نسالبت به برخوردار دارا هسالتند و تعداد بسالیار کمی
معلم نمونه در این مدارس حضور دارند .در واقع دانشآموزانی و با هر معدلی در این مدارس حضور دارند.
مدارس محروم که امکانات بسالالیار ضالالعیف آموزشالالی دارند .در این مدارس دانشآموزان پایه اول تا پنجم ابتدای در یک
کالس درس میخواننالد .معلمالان کالارآموز در این مالدارس تالدریس میکننالد .مالدارس محروم مشال الکالل کمبود فضالالالای
بهداشتی و ورزشی دارند و فاقد تجهیزات آموزشی و رسانههای آموزشی میباشند.
مهم ترین معضالل نظام آموزشالی کشالور ،مبتنی بر ایجاد نابرابری آموزشالی برمبنای تخصالیص منابع اسالت .تحقیقات نشالان
می دهد که وجود امکانات آموزشالالالی بیشالالالتر و اسالالالتفاده از کادر آموزشالالالی مجرب در مدارس غیرانتفاعی ،تیزهوشالالالان،
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تطبیقی و بین المللی نه تنها موجب تشدید نابرابری و افت تحصیلی میان دانشآموزان مدارس عادی و دولتی میشود،
بلکه به نابرابری اقتصالالادی و اجتماعی و شالالکا طبقاتی دامن میزند .عدم اجرای عدالت آموزشالالی ،شالالکا و فاصالالله
طبقاتی بین دانشآموزان مدارس دولتی و غیرانتفاعی ،تیزهوشان ،تطبیقی و بین المللی را تشدید میکند.
در ادامه یکی از اطالعرسالانهای پژوهش تجربه زیسالته خود را عمیقا در این رابطه شالرح میدهد :ا...تفاوت فاحشالی در
تجربه زیس ٔ
ٔ
الته خودم دخترم که
تجهیزات و امکانات در مدارس عادی و غیرانتفاعی دیده میشالود .بهعنوان مرال بهعنوان
هم تو مدرسالاله عادی درس خونده و هم در مدرسالاله غیرانتفاعی ،همین دو تا مدرسالاله رو که من مقایسالاله میکنم از لحاظ
تجهیزات آموزشالی واقعا قابلمقایساله نیسالتند ،ما توی یکی از مناطق خوب تهران هم در واقع زندگی میکنیم و دخترم را
به یکی از مدارس عادی که فرسالالتادم ،واقعا لنس یک پنکه بود اون مدرسالاله ،یا مرال یک خنککنندهای نداشالالت بچهها
همه اوایل سالالال و اواخر سالالال که گرما هنوز حاکم بود ،خیلی گرمشالالون میشالالد ،در حالی که در مدارس غیرانتفاعی در
واقع شالما بهندرت همچین چیزی رو مشالاهده میکنید ،امکانات دیگه ،مرال حیاط بزر مدرساله مدارس عادی داره که
طبیعتا مدارس غیرانتفاعی نداره ،نیروی متخصالالصتری با توجه به اینکه اینها رصالالد میشالالوند معلمها و از فیلترهای
مختلف رد میشالالالونالد بالهخصالالالوی در پالایالههالای پالایینتر در مالدارس عالادی عملکرد بهتری دارنالد ،در پالایالههالای بالاالتر در
دبیرسال التالان واقعالا عملکرد معلمالان خیلی تفالاوت میکناله بالا مالدارس عالادی ،این از تجرب ٔاله زیسال الت ٔاله خود من کاله در واقع توی
مدارس غیرانتفاعی و عادی ،البته چیزی که من خودم تجربه کردم ،مرال در یکی از مدارس عادی یکی از معلمها تماس
میگرفت با اولیایی که برای پیشالالرفت درس بچهشالالون کالس خصالالوصالالی با من داشالالته باشالالین ،عمال بچهها رو تشالالویق
میکرد ،اون خانوادههایی که ضالعیفتر بودند و نمیتونستند در کالسهای خصوصی اون خانم شرکت کنند ،مطمالنا از
یه سالری از بهرههای آموزشالی که میتونسالتند اسالتفاده کنند محروم بودن ،بهخاطر وضالعیت اقتصالادیشالون ،این به چشالم
میخورد و متالأسال الفالاناله نمیتونم بگم کاله همالهگیر بود ولی کم هم نبود .این مسالالالاللاله بالهخالاطر پرداخالتهالایی کاله در مالدارس
غیرانتفاعی میشاله ،کمتر دیده میشاله ،والدین حاضالر نیسالتند بچههاشالون در کالسهای خصالوصالی شالرکت کنند و این
پیشنهاد از طر معلم بهندرت به چشم میخوره که به نظر من عین تضاد با عدالت آموزشی است. ...
 -۴ابعاد تبعیض مرتبط با برنامهریزی آموزشی
اطالعرسالانهای شالماره  ۸ ،۴ ،۲و  ۱۲خاطرنشالان میسالازند :برنامهریزان آموزشالی در طراحی و تدوین منابع آموزشالی به
نیازهای دانشآموزان و مدارس مختلف توجه چندانی ندارند و آنان با معلمان که آشالنا به نیازهای دانشآموزان و مدارس
خود هسالالتند ،همفکری و هماندیشالالی ندارند و توضالالیحاتی در خصالالوی این برنامههای آموزشالالی به مدیران نمیدهند تا
این برنامهها به نحو احسن اجرا شود.
اطالعرسالانهای شالماره  ۵و  ۷خاطرنشالان میسالازند :عدم تناسالب محتوای کتاب و برنامههای آموزشالی با تواناییهای
دانشآموزان باعث کاهش انگیزه دانشآموزان میشود و این خود پیامدهایی مانند افزایش آمار مردودی و افزایش تعداد
ترک تحصیلکنندگان را در پی دارد.
اطالعرسالالالانهالای شال المالاره  ۷ ،۴و  ۱۰میگوینالد :محتوای کتالابهالای درسالالالی بالا نیالازهالای دانشآموزان مالدارس دولتی
همالاهنگی ندارد در واقع دانشآموزان مدارس دولتی و عادی همالان کتالابهایی را میخواننالد که دانشآموزان در مدارس
غیرانتفاعی ،تیزهوشان ،تطبیقی و بین المللی میخوانند چرا که نیازهای این گروهها با هم متفاوت است.
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مسالالله مهمی که در بحث موانع مرتبط با برنامهریزی به آن اشالاره شالده ،بیتوجهی به محتوای کتابهای درسالی اسالت.
عواملی مانند تناسب نداشتن نیازهای دانشآموزان با محتوای کتاب درسی ،عدم هماهنگی اهدا آموزشی با نیازهای
دانشآموزان از عوامل افت تحصالیلی میباشالد .اگر محتوا و فنون آموزشوپرورش با نیازها و مشالکالت دانشآموز تناسالب
داشالته باشالد ،باعث میشالود که دانشآموز در جهت تحصالیل بهتر کوشالش کند و از میزان ترک تحصالیل کاسالته شالود.
کتابها و ّ
مواد درسالالالی و محتوای دروس مهمترین راه رسالالالیدن به اهدا آموزشالالالی اسالالالت .اغلب کتابها و برنامههای
آموزشالالالی از نظر کیفی و ّ
کمی بالا نیالازهالای دانشآموزان همالاهنالس نیسالالالت .بین محتوای کتالاب ،سالالالاعالات تالدریس و درک
دانشآموزان تناسالالب وجود ندارد .یکی از مؤثرترین عوامل ترک تحصالالیل ،محتوای کتابهای درسالالی اسالالت و همچنین
ارتباط نداشتن محتوای درسها با نیاز دانشآموزان ،ارتباط نداشتن محتوای درسها با آموختههای قبلی دانشآموزان،
حجیم بودن محتوای کتابهای درسالی با توجه به مقدار زمانی که برای یادگیری فرصالت دارند ،ارتباط نداشالتن محتوای
دروس بالا نیالازهالای حالال و آینالده جالامعاله ،روان نبودن و جالذاب نبودن و قالاباللفهم نبودن مطالالالب درسالالالی ،عالدم ایجالاد تفکر و
عدم ایجاد روابط اجتماعی مطلوب در دانشآموزان از دیگر عوامل مرتبط میباشد.
 -۵ابعاد تبعیض مرتبط با فرهنس و ّ
جو سازمانی
اطالعرسالانهای شالماره  ۱۰ ،۴ ،۲و  ۱۱بیان میکنند :بسالیاری از مشالکالت آموزشوپرورش به دلیل گرایش مسالالولین
آن مجموعه به تشخیصهای فردی و کمتوجهی و بیاعتنایی به نظریات عمومی و در یک کالم بستن فضای انتقاد است
که باعث گسالترش روحیه دیکتاتوری و اسالتبدادی و نبود فضالای مشالارکتی میشالود که منجر به ایجاد محیطی خشالک و
انعطا ناپذیر در سالالازمان آموزشوپرورش میشالالود و نارضالالایتی معلمان نسالالبت به مسالالالولین نظام آموزشالالی را به دنبال
خواهد داشت که در نهایت کارایی نظام آموزشی افت پیدا کرده و نمیتواند در مسیر شکوفایی گام بردارد.
اطالعرسالانهای شالماره  ۶ ،۴و  ۸خاطرنشالان میسالازند :عدم وجود محیطی دوسالتانه در سالیسالتم آموزشالی باعث میشالود
که اعتماد و روحیه مشالالارکتی در بین کارکنان کم شالالده و آنها در قبال وظایفشالالان احسالالاس مسالالالولیت نکرده و انگیزه
کافی برای ابتکار و خالقیت در نظام آموزشی نداشته باشند.
اطالعرسالانهای شالماره  ۵ ،۴ ،۲و  ۹میگویند :وجود نگاه تبعیضآمیز در بین مسالالوالن ما در انتخاب رشالته تحصالیلی
مانع از تصالمیمگیری درسالت توسالط دانشآموزان میگردد .آنها اعتقاد دارند که پسالرها در درک و تحلیل مسالائل ریاضالی
توانایی بیشالتری دارند و دخترها در علوم انسالانی و ادبیات و هنر مسالتعدترند .انتخاب رشالته در دوره متوسالطه و دانشالگاه
معموال بر اساس چنین باوری انجام میشود که در نهایت به عدم مؤفقیت تحصیلی منجر میشود.
با توجه به دیدگاه معلمان به این نتیجه میرسیم که در نظام آموزشی کشورمان ،یک فرهنس ناسالم و ّ
جو سازمانی بسته
و نامطلوب حاکم اسالت که در چنین فرهنس نامطلوبی ،معلمان و مسالالوالن ردههای باال رفتاری تهدیدی ،انعطا ناپذیر
و غیرحمایتی دارد و کارکنان را در فرایند تصالمیمگیری شالرکت نمیدهند که باعث کاهش رضالایت شال لی شالده و احتمال
اینکه افراد کارشالالان را ترک کنند بیشالالتر میشالالودّ .
جو سالالازمانی نامطلوب ،محیطی سالالرشالالار از بیاعتمادی را بهوجود
میآورد که هر گونه مدیریت مشالالارکتی و دوسالالتانه را به شالالکسالالت وا میدارد و در نهایت عملکرد و کارایی سالالازمان دچار
آسیبهای جدی میشود.
 -۶ابعاد تبعیض مرتبط با توزیع خدمات
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اطالعرسالالانهای شالالماره  ۹ ،۷و  ۱۰خاطرنشالالان میسالالازند :عدم تخصالالیص سالالرانه به صالالورت عادالنه برای دانشآموزان
مناطق مختلف ،عدم بررسالی و پیگیری وضالعیت و مشالکالت دانشآموزان بازمانده از تحصالیل و نبود شالرایط مناسالب برای
ادامه تحصیل دانشآموزان ،از موانع گسترش عدالت آموزشی میباشند.
اطالعرسالانهای شالماره ۶ ،۴ ،۱و  ۹خاطرنشالان میسالازند :توزیع نامتناسالب رشالتههای تحصالیلی بین مدارس یکی از
معضالالالالت نظام آموزشالالالی اسالالالت .مرال رشالالالتههای ریاضالالالی و تجربی بیشالالالتر برای دانشآموزانی اسالالالت که در مدارس
غیرانتفاعی ،تیزهوشالان ،تطبیقی و بین المللی میخوانند و دانشآموزان مدارس عادی و دولتی بیشالتر سالمت رشتههای
انسالانی و کاردانش میروند .توزیع رشالتههای تحصالیلی بین پسالران و دختران متفاوت اسالت به خاطر اینکه پسالران بیشالتر
به رشته ریاضی و تجربی سوق داده میشوند اما دختران بیشتر به رشتههای انسانی عالقه دارند و کمتر به رشته ریاضی
و تجربی گرایش دارند البته مسالالولین ما بر این باورند که پسالرها در درک و تحلیل مسالائل ریاضالی توانایی زیادی دارند و
دخترها در علوم انسالانی و ادبیات و هنر مسالتعدترند .انتخاب رشالته تحصالیلی در دوره متوسالطه و دانشالگاه معموال بر پایه
چنین باوری است.
اطالعرسالانهای شالماره  ۷ ،۳و  ۹خاطرنشالان میسالازند :یکی دیگر از بزر ترین مشالکالت مدارس دولتی این اسالت که
معلمان بدون گذراندن دوره آموزشالی خای ،باید  ۳۰کتاب درسالی در  ۵پایه درسالی را طی  ۱۳۲سالاعت با حداقل فضالا و
امکالانالات درس بالدهنالد و اغلالب دانشآموزان مالدارس دولتی باله دلیالل اینکاله از حالداقالل امکالانالات آموزشالالالی برخوردارنالد ،در
همان سالالالهای اولیه ورود به مدرسالاله دچار شالالکسالالت تحصالالیلی بیشالالتری نسالالبت به دانشآموزان مدارس غیرانتفاعی،
تیزهوشان ،تطبیقی و بین المللی میشوند.
اطالعرسالانهای شالماره  ۵ ،۱و  ۸خاطرنشالان میسالازند :سالرانه و بودجه آموزشالی در مدارس دولتی نسالبت به مدارس
غیرانتفاعی ،تیزهوشالالان ،تطبیقی و بین المللی بسالالیار پایین اسالالت که همین امر مانع برقراری عدالت در نظام آموزشالالی
میشود.
یکی از موانع مهم در بحث توزیع خدمات ،سالرانه و بودجه آموزشالی اسالت .بودجه آموزشوپرورش نشالان دهنده اهمیتی
اسالالت که دولتمردان ما به بخش آموزش میدهند .در بیشالالتر کشالالورهای توسالالعه یافته این بودجه بیشالالتر از درآمد ملی
اسالت ،اما در ایران همواره به دلیل کررت نیروی انسالانی ،بودجه آموزشوپرورش با کسالری مواجه اسالت و در واقع سالاالنه
سالالالهم کمتری از بودجاله دولالت باله بخش آموزش تعلق دارد و این نشالالالان میدهالد کاله دولتمردان باله بخش آموزش و توزیع
متناسالالب خدمات آموزشالالی توجهی ندارند .وقتی بودجه آموزشوپرورش را هزینه بدانیم ،تالش میکنیم تا این هزینه را
کاهش دهیم ،اما اگر این بودجه را سالرمایه بدانیم ،پس تالش میکنیم سالرمایه خود را افزایش دهیم .کسالری بودجه در
آموزشوپرورش باعث شالالده اسالالت که بخشالالی از اداره مدارس را به بخش خصالالوصالالی واگذار کنیم ،لذا خانوادههایی که
درآمالد مالالی خوبی دارنالد ،فرزنالدان خود را باله این مالدارس (مالدارس غیرانتفالاعی ،تیزهوشالالالان ،تطبیقی و بین المللی)
میفرسالالتند و عدهای به دلیل فقر مالی و عدم حمایت مالی دولت نمیتوانند در این مدارس ثبت نام کنند و در نتیجه از
تحصیل باز میمانند.
مسالالله دیگری که توسالط معلمان مطرح شالد ،توزیع نامتناسالب رشالتههای تحصالیلی بین مدارس میباشالد .انتخاب 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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بازار کار اسالت ،بسالیار پراهمیت میباشالد ،انتخاب رشالته و هدایت تحصالیلی در دوران متوسالطه باید با دقت و سالنجیدن
تمالامی جوانالب بالهویژه عالقاله دانشآموز ،توسالالالط شالالالخص دانشآموز و بالدون هیوگوناله زور و اجبالار صالالالورت بگیرد .توزیع
نامتناسالالب دانشآموزان بین رشالالتههای مختلف تحصالالیلی و مشالالکالتی که از این وضالالع بهوجود میآید ،در خور توجه و
تعمق است و این وضعیت نقش کارآمدی نظام آموزشی را زیرسؤال برده است.
 -۷ابعاد تبعیض مرتبط با دریافت هزینه
نتایج از نظر معلمان نشالان داد در مدارس غیرانتفاعی ،تیزهوشالان ،تطبیقی و بینالمللی به علت دریافت هزینههای باال
از دانشآموزان ،مدرساله اولویت اول را به رضالایت والدین دانشآموزان و خود دانشآموزان اختصالای میدهد در صالورتی
که در مدارس دولتی توجه بسالالیار کمی به نظرات والدین و دانشآموزان میشالالود .در مدارس اسالالتعداد درخشالالان و غیر
انتفاعی یکی از اهدا مدارس موفقیت دانشآموزان در کنکور اسالت .در مدارس اسالتعداد درخشالان به علت غربالگری
دانشآموزان باله واسال الطاله آزمونهالای ورودی سالالالنگین ،دانشآموزان از توانالایی بیشالالالتری برخوردارنالد و خود آنهالا و
خانوادههایشالالان تمام تالشالالشالالان را برای موفقیتهای آموزشالالی انجام میدهند و مدارس نیز این موضالالوع را تسالالهیل
میکننالد در صالالالورتی کاله در مالدارس بینالمللی بالا توجاله باله اینکاله محتوای برنالامالهدرسالالالی متفالاوت از محتوای برنالاماله در
آموزشوپرورش اسالت و به گفته یکی از اطالعرسالانها در این زمینه که خاطرنشالان میسالازد :ا ...ما در مدرساله کارهای
مختلفی میکنیم که برای بچهها جذابیت داشالته باشاله ،تا همهشالون از روی عالقهمندیهاشالون به حوزههای مختلف در
فعالیتها و آموزشها شالرکت داده بشالن ،جش ٔ
النواره خالقیتی داریم که حالت ترغیبکنندهای هم داره بچهها داوطلبانه،
غرفههای مختلف میزنن ،تو این غرفهها مرل شالیمی ،ادبیات فارسالی ،ادبیات انگلیسالی ،رشالتههای تخصالصالی دیگه یا
حتی آشپزی ،رباتیک یا ...غرفههایی با معلمهاشون زده میشه همه به صورت تیمی اینجا کاری رو انجام میدن و واقعا
توی این همایش ،هیو تفاوتی بین هیو فرهنس و زبانی نیست و همه چی در اوج همکاری و تیمورکی است که این روی
یادگیری خیلی سازنده خواهد بود . ...که به هیو وجه قابلمقایسه با انواع مدارس دیگر نیست.
راهکارهایی که اطالعرسالانها برای برونرفت از این چالش آموزشوپرورش (عدالت آموزشالی) بیان کردند در مجموع به
شرح ذیل است:
اطالعرسالانهای شالماره  ۶ ،۴و  ۸خاطرنشالان میسالازند :ا ...بهترین راهکار برای خروج از این چالش سالیاسالتگذاری
آموزشوپرورش رو مدارس برای عدالت آموزشالیه ،اول یه تعریف واحدی از این ارائه بدن و بعد از اون از این حیطه تالوری
بودن رد بشالالیم و وارد عمل بشالالیم .اطالعرسالالانهای شالالماره  ۲و  ۷خاطرنشالالان میسالالازند :ا...مهمترین راهکاری که
میتونم بگم و خیلی هم روش تأکیالد میکنم معلمالان باکیفیالت و حرفهایان که به این مهم اولویت داده بشالالالن ،خیلی از
معلمهای ما معنی صالحین عدالت آموزشالی رو ممکنه ندونن ،وقتی با معنیش آشالنا نیسالتن ،چجوری میخوان در واقع
اون رو به اجرا بذارن...

اطالعرسالانهای شالماره ۶ ،۲ ،۱و  ۹خاطرنشالان میسالازند :ا...یکی از راهکارهای اسالاسالی،

فراهم کردن امکانات الزم برای رفع چالشهاسالت و تجهیز مدارس از لحاظ اینترنت ،آنالین لرنینس ،هر چیزی که به هر
حال این بعالد آموزش رو ،بعد مسالالالافت رو در واقع کاهش بده میتونه به این عدالت آموزشالالالی خیلی کمک کنه مرال این
فلیپ لرنینس یا یادگیری معکوس 1خیلی میتونه توی این عدالت آموزشالی رهگشالا باشاله که خودش نیازمند دسالترسالی
1 Flipped Learning
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به تجهیزات خای و همچنین داشالتن معلمان خبره و با کیفیت توی این زمینه اسالت ...لذا تا زمانیکه سالیاسالتگذاران
و مسالالوالن آموزشوپرورش تالش جدی در زمینه همسالانسالازی انواع مدارس نکرده و سالیطره تنوع بیش از اندازه انواع
مدارس را از جامعه نزدایند ،دستیابی به عدالت آموزشی در ّ
حد شعار و نمایشهای تبلی اتی خواهد ماند.
بحث و نتیجهگیری
اولین گام جهت برقراری عدالت آموزشالالی ،رسالالیدن به تعریفی جامع و واحد بین دسالالتاندرکاران آموزشوپرورش اسالالت،
همچنین معلمالان در رابطاله بالا مؤفقیالت نظالام آموزشالالالی در برقراری عالدالالت آموزشالالالی موافق نبودهانالد .بالا اسالالالتنالاد باله نقالل
قولهای معلمان به این نکته واقف شالدیم که برقراری عدالت در نظام آموزشالی با چالشهایی روبهرو اسالت .این چالشها
و موانع دارای  ۷مؤلفه شالالالامل سالالالیاسالالالتگذاری و تصالالالمیمگیری ،نیروی انسالالالانی ،برنامهریزی ،امکانات ،فرهنس و ّ
جو
سالازمانی ،توزیع خدمات و دریافت هزینه میباشالد که زیرمؤلفههای این موانع شالامل توزیع نامتناسالب امکانات فیزیکی
(کالس ها ،فضالای سالبز ،فضالای بهداشالتی ،فضالای ورزشالی) و امکانات آموزشالی (معلمان ،کتابخانه ،سالالن مطالعه ،رسالانه
آموزشالی ،سالالن نمازخانه ،کارکنان ،مدیر مدرساله و امور مشالاوره) ،نبود انگیزه در معلمان برای خدمت در مدارس دولتی
و فقر و مشالالالکالت مالی برخی از خانوادهها ،عدم ثبات در مدیریت ،عدم توجه مسالالالالولین به نیازها و مشالالالکالت مدارس
دولتی ،اسالتفاده از افراد ناالیق و غیرمتخصالص در تهیه برنامههای آموزشالی ،عدم تناسالب محتوای کتابهای درسالی با
نیازها و شالرایط زندگی دانشآموزان ،رفتار و عملکرد مسالالولین و تناقض گفتار و افعال آنها ،نبود روحیه انتقادپذیری در
مسالالولین ،وجود فضالای خشالک و غیرقابل انعطا در نظام آموزشالی ،فراهم نکردن فرصالت ابراز ایدههای شالخصالی ،نبود
انگیزه در معلمان به منظور تدریس با کیفیت به دلیل پایین بودن حقوق و مزایا ،توزیع نامتناسالب رشالتههای تحصالیلی و
عدم توجه به عالقه و اسالتعداد دانشآموزان ،نبود سالیسالتم گزینشالی مناسالب در انتخاب معلمان ،مدیران و مسالالوالن ،نبود
تحقیقات بنیادی و کاربردی به منظور شالناسالایی مشالکالت نظام آموزشالی میباشالد .بیشالتر موانع از دید معلمان نیروی
انسالانی ،سالیاسالتگذاری و امکانات میباشالد .برای رفع موانع مربوط به سالیاسالتگذاری ،برگزاری جلسالات هماندیشالی و
اسالالتفاده از روش مشالالارکتی در تهیه و تدوین منابع آموزشالالی بین مدیران و مسالالالوالن ،توجه بیشالالتر مسالالالولین به مدارس
دولتی ،توجه به عالقه و اسالالتعداد دانشآموزان در انتخاب رشالالتههای تحصالالیلی ،اسالالتفاده از آزمونهای اسالالتاندارد در
گزینش افراد و رعایت ضالابطه ،تخصالص و تجربه در این زمینه ،هماهنگی میان گفتار و عمل مسالالولین به منظور افزایش
اعتماد کارکنان نسالبت به آنها ،نهادینه کردن ثبات مدیریتی به منظور افزایش روحیه تعهد و مسالالولیتپذیری ،اسالتفاده
از سالیسالتم مناسالب گزینشالی مبتنی بر اصالل شالایسالتهسالاالری ،تشالویق کارکنان آموزشالی در جهت انجام تحقیقات گسالترده
برای رفع معضالالت و مشالکالت آموزشالی و به کاربردن طرحهای اصالیل و ایدههای خالق در نظام آموزشالی ،ایجاد طرح
مدرسالهمحور و تفویض اختیار بیشالتر به مقامات محلی و مدارس در شالهرسالتانها پیشالنهاد شالده اسالت .برای رفع ابعاد
تبعیض مربوط به نیروی انسالانی ،توزیع عادالنه نیروی انسالانی تحصالیل کرده و مجرب ،اسالتفاده از نیروی انسالانی کاردان
و متخصالص و قرار دادن این افراد در پسالتهای مرتبط با رشالته تحصالیلی آنها ،اسالتفاده از افراد متخصالص و صالاحب نظر
در طراحی و تدوین برنامههای درسالی ،افزایش تعداد معلمان در مدارسالی که از کمبود معلم رنج میبرند ،توزیع متناسالب
دانشآموزان در مالدارس دولتی ،ادغالام دانشآموزان قوی و ضالالالعیف در یالک کالس باله منظور بهبود وضالالالعیالت تحصالالالیلی
دانشآموزان ضالعیف ،برگزاری دورههای آموزشالی تخصالصالی و ضالمن خدمت متناسالب با تحوالت روز برای معلمان ،تشالویق
دبیران مجرب و ایجالاد انگیزه در آنهالا برای تالدریس بالا کیفیالت از طریق افزایش حقوق و مزایالای شال ال لی ،فراهم کردن
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شالالالرایط مناسالالالب برای بیان آزادانه دیدگاهها و نظرات افراد در نظام آموزشالالالی و اسالالالتقبال از طرحها و ایدههای جدید و
خالق ،قالدردانی و تقالدیر و تشالالالکر از زحمالات معلمالان و رفع نیالازهالای معیشالالالتی آنهالا ،اسالالالتفالاده از معلمالان کمکی و
نیمهحرفهای ،کاهش تراکم دانشآموزان در کالس درس مدارس دولتی به منظور ارتقای کیفیت آموزشالالی مطرح شالالده
است.
برای رفع ابعاد تبعیض مربوط به امکانات ،توزیع عادالنه امکانات آموزشالالی ،افزایش و توسالالعه مدارس متوسالالطه و وجود
مراکز آموزش از راه دور برای دانشآموزان ،بهبود فضالالالای بهالداشالالالتی و آموزشالالالی مدارس مناطق محروم ،افزایش تعداد
کالسهالا ،میز ،نیمکالت ،سالالالالن مطالالعاله برای دانشآموزان ،دادن اعتبالارات خالای باله مالدارس دولتی برای خریالد میز،
صالندلی ،وسالایل آموزشالی و کمک آموزشالی ،فراهم کردن امکاناتی مانند ت ذیه ،بهداشالت و سالرویس ایاب و ذهاب برای
دانشآموزان ،اولویت قراردادن مدارس دولتی به دلیل کمبود امکانات آموزشی ،بهداشتی و ورزشی مطرح شده است.
برای رفع ابعالاد تبعیض مربوط باله برنالامالهریزی آموزشالالالی ،اسالالالتفالاده از افراد متخصالالالص در طراحی برنالامالههالای آموزشالالالی،
بازبینی محتوای کتابهای درسالالالی توسالالالط مؤلفان و برنامهریزان و تطبیق آنها با نیازهای دانشآموز ،متناسالالالب کردن
محتوای برنامههای آموزشی با نیازها و تواناییها و میزان وقت دانشآموزان مدارس دولتی مطرح شده است.
برای رفع ابعاد تبعیض مربوط به فرهنس و ّ
جو سالالازمانی ،پذیرش روحیه انتقادپذیری و تبدیل آن به یک فرهنس در نظام
آموزشالی ،اسالتفاده از روشهای مشالارکتی در تهیه و تدوین منابع آموزشالی به منظور تقویت روحیه مشالارکتی بین کارکنان،
ایجاد فضالای دوسالتانه و صالادقانه و انعطا پذیر در نظام آموزشالی به منظور افزایش اعتماد میان کادر آموزشالی ،اسالتفاده
از روشهالای مالذاکره و کالار گروهی در تهیاله منالابع آموزشالالالی باله منظور افزایش روحیاله مسالالالالولیالتپالذیری در میالان مجریالان
آموزشالی ،آگاه کردن مسالالولین نسالبت به اهمیت برقراری عدالت آموزشالی و رفع هرگونه تبعیضالی در نظام آموزشالی مطرح
شده است.
برای رفع ابعاد تبعیض مربوط به توزیع خدمات ،توزیع عادالنه سالرانه آموزشالی ،فراهم کردن شالرایط مناسالب برای آموزش
دانشآموزان بازمانده از تحصالالیل از طریق گسالالترش مدارس شالالبانهروزی ،اسالالتفاده از روشهای تدریس پیشالالرفته مانند
روشهای مشالارکتی ،توزیع عادالنه رشالتههای تحصالیلی بین مناطق مختلف شالهری و روسالتایی ،حاشالیه و مرکز شالهر،
توزیع عالادالناله رشال التالههالای تحصالالالیلی بین دانشآموزان و رفع تبعیض جنسالالالی و منطقالهای در این زمیناله ،وجود راهنمالا و
مشاور تحصیلی به منظور شناسایی مشکالت دانشآموزان و تشویق آنها به علمآموزی مطرح شده است.
نتایج نشان داده است که یکی از راهکارهای مطلوب برای برقراری موضوع عدالت آموزشی این است که ثروت در جامعه
به گونهای تقسالیم شالود که سالطن زندگی افراد نیازمند بهبود یابد و به یک رفاه نسالبی برسالد .این راهکار و همچنین راهکار
توجه بیشالتر به مدارس محروم با اصل اول دیدگاه راولز ( )۱۳۸۵در خصوی اینکه توزیع ثروت در جامعه باید به طریقی
باشالد که بیشالترین نفع را برای افراد محروم جامعه داشالته باشالد مطابقت دارد .راهکار رعایت اصالل شالایسالتهسالاالری و قرار
دادن افراد در پسالتهای مرتبط با رشالتههای تحصالیلی آنها با دیدگاه افالطون ( )۱۳۷۵در خصالوی اینکه عدالت آن
اسالالت که هر کس آنچه را که ّ
حق اوسالالت به دسالالت آورد و حرفهای را در پیش گیرد که اسالالتعداد و شالالایسالالتگی آن را دارد
مطالابقالت دارد .توزیع عادالنه امکالانات و خدمات آموزشالالالی با دیدگاههالسال التالد در رابطاله با تعلیموتربیالت لیبرال ،هماله افراد
ّ
حق دسالترسالی مسالاوی به منابع و امکانات را دارند ،به گونهای که هیو شالهروندی در آینده از فرصالتهای زندگی به دلیل
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دسالترسالی ناعادالنه به منابع محروم نشالود (هالسالتد ،به نقل از میرزا محمدی ،رهنما ،ص ّ
الحتلو .)۱۳۸۷ ،توجه به ایدهها
و نظرات دانشآموزان و متنالاسالالالبشالالالدن محتوای کتالاب درسالالالی بالا نیالازهالای منالاطق و دانشآموزان و فراهم کردن زمیناله
منالاسالالالب برای بیالان آزاداناله نظرات کالارکنالان آموزشالالالی ،تقویالت انگیزه در معلمالان برای خالدمالت در مالدارس محروم ،افزایش
حقوق ،امکان اسکان و دادن بنهای خرید و فروش و قدردانی از معلمان در قبال خدمات ارزندهای که در نظام آموزشی
برعهده دارد با دیدگاه اریکفروم و مارکس در خصالوی اینکه تنها راه برقراری عدالت آموزشالی القای مالکیت خصالوصالی
و عدم بهرهکشالی از انسالان و ت ییر نگاه کاالیی به افراد میباشالد مطابقت دارد .توزیع امکانات نه به صالورت برابر ،بلکه بر
اسالاس نیاز مناطق و اسالتفاده از روشهای مشالارکتی و گسالترش روحیه انتقادپذیری در بین مسالالولین ،ایجاد جوی باز و
انعطالا پالذیر در نظالام آموزشالالالی بالا دیالدگالار لیوتالار 1کاله مبتنی بر این اسالالالت کاله عالدالالت در جالامعاله لیبرال چیزی جز اهمیالت
دادن و کوشالیدن برای ایجاد فرصالتهای برابر برای همگان نیسالت ،بلکه تحقق و بسالط عدالت زمانی امکانپذیر اسالت که
تضالادهای موجود در میان دانشآموزان را بپذیریم و همکاری و مشالارکت سالبب میشالود عدالت به خوبی بسالط یابد .عدم
غلبه جنسالیتی در بین مسالالولین و همچنین توزیع متناسالب امکانات آموزشالی و رشالتههای تحصالیلی بین دانشآموزان
دختر و پسر با دیدگاه فمینیستی مطابقت دارد .تمرکززدایی و طرح مدرسهمحوری و فراهم کردن آزادانه دیدگاه و نظرات
کارکنان ،قدردانی و تقدیر و تشالالکر از زحمات معلمان و رفع نیازهای معیشالالتی آنان با رویکرد وجود مطابقت دارد و همه
راهکالارهالای ارائاله شالالالده در رویکرد اسالالالالمی جالای میگیرد .نتالایج پژوهش نشالالالان داد بالا توجاله باله اینکاله توزیع متنالاسالالالب
معلمالان با کیفیت در مناطق ،یکی از راهکارهای مطلوب گسالالالترش عدالت میباشالالالد .این یافتهها با تحقیق شالالاللدون2
( ،)۲۰۰۰ربل ،)۲۰۰۲( 3ریور 4و سالندرز ،)۲۰۰۰( 5مکبی )۱۹۷۸( 6همخوان بوده اسالت .ربل در تحقیقی با عنوان
مهم نابرابریهای آموزشالالی در مدارس آمریکا به این نتیجه دسالالت یافت که نابرابری چالش نظامهای آموزشالالی اسالالت و
کاهش آن مسالالتلزم تخصالالیص معلمان با کیفیت ،تسالالهیالت مناسالالب و کافیّ ،
مواد آموزشالالی مناسالالب ،کاربرد فناوری،
افزایش زمان یادگیری است.
یکی از راهکالارهای برقراری عدالت آموزشالالالی ،تمرکززدایی میباشالالالد که با یافتالههای عبالدوس ( ،)۱۳۸۱ابروال (،)۱۹۹۸
دینینگر ( ،)۲۰۰۳آدامز 7و چالاپمن )۱۹۹( 8همخوانی دارد .افزایش سالالالراناله و بودجاله آموزشالالالی نیز یکی از راهکالارهای
برقراری عدالت میباشد که با یافتههای شلدون ( ،)۲۰۰۰ابروال ( ،)۱۹۹۸لینونن ( )۲۰۰۰همخوانی دارد .مدرسهمحور
بودن نیز بالهعنوان یکی از راهکالارهالا در یالافتالههالای ابروال ( ،)۱۹۹۸چالاپمن و دیگران ( ،)۲۰۰۵نالاهیرا ،آمیرا و مودیبو

1 Lyotard
2 Sheldon
3 Rebell
4 River
5 Sender
6 Mcbay
7 Adams
8 Chapman

281

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

( )۲۰۰۵همخوانی دارد .متناسالالالب بودن محتوای کتابها با نیازهای دانشآموزان نیز بهعنوان یک راهکار در یافتههای
پیکر ( )۲۰۰۳اشالاره شالده اسالت .کاهش هزینههای والدین از طریق اعطای بورس ،با یافتههای عبدوس ( )۱۳۸۱و پیکر
( )۲۰۰۳همخوان بوده اسالت .یکی از راهکارهای برقراری عدالت آموزشالی تشالویق مالی معلمان که یافتههای چاپمن و
دیگران ( ،)۲۰۰۵ناهیرا ،آمیرا و مودیبو ( )۲۰۰۵اشالاره کرده اسالت .بهبود محیط فیزیکی مدارس با یافتههای چاپمن و
هاریس ( ،)۲۰۰۴یونسالالکو ( )۲۰۰۵همخوان بوده اسالالت .دسالالتیابی برابر دانشآموزان در دسالالتیابی به امکانات نیز در
یافتههای سالخایی به آن اشالاره کرده اسالت .اسالتفاده از روشهای مشالارکتی در تدوین برنامهها بهعنوان یکی از راهکاری
برقراری عالدالالت بالا یالافتالههالای چالاپمن و هالاریس ( ،)۲۰۰۴لینونن ( )۲۰۰۰همخوانی داشال التاله اسالالالت امالا راهکالار چالاپمن و
دیگران ( )۲۰۰۵مبتنی بر گسالترش مدارس خصالوصالی به منظور بهبود کیفیت و برابری با یافتههای پژوهش همخوانی
ندارد ،چرا که گسترش مدارس خصوصی در کشور ما سبب افزایش نابرابریهای آموزشی میشود.
فراهم کردن ّ
جو باز و انعطا پذیر در نظام آموزشی از طریق توجه کردن به نظرات و ایدههای افراد ،استفاده از روشهای
مشارکتی و گروهی و هماهنگی میان گفتار و عمل مسالولین و پذیرش انتقادهای سازنده در نظام آموزشی؛
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
اخوان حجازی ،زهرا سالادات ( .)۱۳۹۱بررسالی رابطه فرسالودگی تحصالیلی با سالالمت روان و هوش معنوی در دانشالجویان.
پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی .دانشگاه کاشان.
افالطون ( .)۱۳۷۵جمهوری .ترجمه فؤاد روحانی .چا پنجم ،تهران :انتشارات علمی فرهنگی.
تمجیدی ،مرتضی ( .)۱۳۹۴لزوم برقراری عدالت آموزشی در مدارس زنجان ،خبر مرکز زنجان
جلیلیان ،نوشالالین ( .)۱۳۹۱بررسالالی تأثیر آموزش مهارتهای مدیریت زمان بر میزان فرسالالودگی تحصالالیلی دانشالالجویان
مقطع  1کارشناسی ارشد .پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی .دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.
جمشالیدی ،محمدحسالین ( .)۱۳۸۰نظریه عدالت از دیدگاه فارابی ،امام خمینی و شالهید صالدر .تهران :پژوهشالکده امام
خمینی (ره) و انقالب اسالمی.
رسالالالتم اوغلی ،زهرا خشالالالنودنیالا ،چمالاچالایی ،بهنالام ( .)۱۳۹۲مقالایسالالاله وجالدان تحصالالالیلی و فرسالالالودگی تحصالالالیلی در
دانشآموزان بدون ناتوانی یادگیری .مجله ناتوانیهای یادگیری ،دوره  ،۲شماره ( ۳پیاپی .۱۸-۳۷ ،)۶
سالالاویز ،مرضالالیه ( .)۱۳۹۱بررسالالی رابطه بین کمالگرایی ،فرسالالودگی تحصالالیلی ،کیفیت تجارب یادگیری و پیشالالرفت
تحصیلی در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی .پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی .دانشگاه یزد.
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شالالالفیعی سالالالورک ،سالالالینالا و بالدری گرگری ،رحیم ( .)۱۳۹۰رابطاله یالادگیری خودنظمدهی و فرسالالالودگی تحصالالالیلی در
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی .پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد اشکذر.
عبدوس ،میترا ( .)۱۳۸۱بررسالالی عوامل مؤثر در فرصالالتهای آموزشالالی نابرابر دختر و پسالالر ،خالصالاله مقاالت مهندسالالی
اصالحات در آموزشوپرورش :تهران .پژوهشکده تعلیموتربیت
فروم ،اریک ( .)۱۳۶۱انسان برای خویشن .اکبر تبریزی .تهران ،انتشارات کتابخانه بهجت.
قربانخانی ،مهدی و صالحی ،کیوان ( .)۱۳۹۶بازنمایی ویژگیهای استادان مؤفق آموزش مجازی در نظام آموزش عالی
ایران از نظر استادان و دانشجویان :مطالعهای با روش پدیدارشناختی .فناوری آموزش.۳۴۷-۳۲۷ ،)۴( ۱۱ ،
لیوتار ،ژانفرانسوا ( .)۱۳۸۰وضعیت پست مدرن .ترجمه حسینعلی نوذری .تهران ،انتشارات گام نو
مقدسالالی ،ثریا ( .)۱۳۹۱رابطه جهتگیری هد و حمایت اجتماعی ادراک شالالده با فرسالالودگی تحصالالیلی دانشالالجویان.
پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی .دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
میرزامحمدی ،حسالن ،رهنما ،اکبر ،صالحتلو ،علی ( .)۱۳۸۷بررسالی مبانی لیبرالیسالم آموزشالی با تأکید بر داللتهای
تربیتی آن .فصلنامه اندیشههای نوین تربیتی .سال چهارم ،شماره  ،۴ی .۱۲۲-۹۵
نعامی ،عبدالزهرا ( ،)۱۳۸۸رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسالالودگی تحصالالیلی دانشالالجویان کارشالالناسالالی ارشالالد
دانشگاه شهید چمران اهواز .مجله مطالعات روانشناختی .دوره  ،۵شماره  ،۳پاییز .۸۸
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ارزیابی میزان تأثیر برنامههای خودمراقبتی آموزشوپرورش در کاهش آسیبهای اجتماعی
محدثه صفاریه1

چکیده:
هر جامعهای متناسالب با شالرایط ،فرهنس ،رشالد و انحطاط خود ،با انواعی از انحرافات و مشالکالت و آسالیبها روبروسالت
که تأثیرات مخربی برروی فرآیند ترقی آن جامعه دارد .تأثیر این آسیبها بهویژه بر روی نوجوانان بهعنوان آیندگان جامعه
ٔ
زمینه سالالمت نوجوانان ،توجه به مقوله خودمراقبتی و اصالول آن متناسالب
قابلتوجه اسالت .یکی از بهترین رویکردها در
با رشالد جسالمی و روانی آنها میباشالد .آموزشوپرورش گسالتردهترین دسالتگاه فرهنگی کشالور اسالت که به طور مسالتقیم
جمعیتی بزر را تحت پوشالش قرار داده اسالت .ضالمن آنکه این مجموعه ابزارهای الزم برای کنترل آسالیبهای اجتماعی
را دارد و میتواند از سالاعاتی که دانشآموزان در مدرساله حضالور دارند اسالتفاده کرده و برای مقابله با آسالیبها برنامهریزی
کنالد .از این رو ،هالد از این پژوهش ،تعیین میزان تالأثیر برنالامالههالای خودمراقبتی آموزشوپرورش در کالاهش آسال الیالبهالای
اجتماعی دانشآموزان در مدارس متوسالطه شالهرسالتان سالمنان بوده اسالت .روش تحقیق از نوع توصالیفی – هم بسالتگی
بوده اسالت .جامعه آماری ،شالامل کلیه دانشآموزان دوره متوسالطه شالهرسالتان سالمنان در سالال تحصالیلی  ۹۴-۹۵و روش
نمونالهگیری از نوع نمونالهگیری طبقالهای خوشالالالهای میبالاشالالالد .باله همین منظور از بین دانشآموزان مالذکور ،نمونالهای باله
حجم صالالد نفر انتخاب گردید .نتایج حاصالالل از تجزیه و تحلیل دادهها نشالالان داد که )۱بین مهارتهای خودمراقبتی و
آسال الیالبهالای اجتمالاعی رابطاله معنالاداری وجود دارد)۲.مهالارتهالای خود مراقبتی در دانشآموزان دختر بیشالالالتر از
دانشآموزان پسالر اسالت)۳ .میزان مهارتهای خودمراقبتی در دانشآموزان خانوادههای پردرآمد بیشالتر از خانوادههای
کمدرآمالد اسالالالت)۴ .میزان آ گالاهی از مهالارتهالای خودمراقبتی در دانشآموزان در بعالد شالالالخصالالالی کمتر از سالالالایر ابعالاد
میبالاشالالالد)۵ .میزان آ گالاهی دانشآموزان از عزتنفس ،مقالاومالت در برابر فشالالالار همسالالالاالن ،خطرات و مخالاطرات تهالدیالد
کننده و فائق آمدن بر مسالالائل و مشالالکالت کمتر از سالالایر مؤلفهها اسالالت .با توجه به نتایج پیشالالنهادها زیر مطرح گردید:
طراحی برنالاماله بالا توجاله باله تفالاوتهالای فرهنگی ،ارتبالاط بین آموزش و دنیالای واقعی ،همکالاری گسالالالترده نهالادهالا بالا
آموزشوپرورش،
کلید وانه :خودمراقبتی ،آموزشوپرورش ،آسیبهای اجتماعی
مقدمه:
آسالیبهای اجتماعی در هر جامعه ای یکی از عمده ترین عامل تهدید کننده نظام اجتماعی تلقی میشالود.بنیان هر
جامعه به همنوایی اعضالایش با ارزشها و هنجارهای آن متکی اسالت .اگر اعضالای جامعه ازهنجارهای اجتماعی تخطی
نمایند جامعه نمیتواند به آسالانی کارکردهای خود را انجام دهد ،بنابراین دچار بی سالازمانی و بی نظمی میشالود .در
این حالت مکانیسالالمهای کنترل اجتماعی)رسالالمی و غیررسالالمی(وارد عمل میشالالوند تا افراد ناهمنوا را به همنوایی با
هنجارها و ارزشهای جامعه وادار نمایند.اگراین مکانیسالالمها مؤثر نیفتد و افراد همچنان به عمل تخطی از هنجارها
ادامه دهند ،ممکن اسالت شالیرازه نظام اجتماعی ،فرهنگی ،سالیاسالی و اقتصالادی جامعه با خطر جدی روبرو شالود.یکی از

 1کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران ،آموزگار آموزش و پرورش09199987994 ،
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عمالدهترین نهالادهالایی کاله باله همنوایی افراد بالا هنجالارهالا کمالک شالالالالایالانی مینمالایالد ،نهالاد آموزشوپرورش اسالالالالت .
آموزشوپرورش یکی از مهمترین کارگزاران جامعه پذیری در هر جامعه محسالوب میشالود.اگر این نهاد نتواند به درسالتی
نقش خود را در فرایند جامعه پذیری دانشآموزان ایفا نماید ،مشالالکالت عدیدهای در مدرسالاله و جامعه ایجاد میگردد .
بنابراین ،در آموزشوپرورش مدرسالهها بهعنوان مکانی مطمالن در پرورش انسالانها قلمداد میشالود و در فراهم آوردن
زنالدگی سالالالالم و نشالالالاطانگیز و تربیالت افراد بالا رفتالار سالالالالم ،نقش بسال الیالار ارزنالدهای را ایفالا میکننالد .در تمالام جوامع،
اسالتفادهکنندگان از محیط مدارس نوجوانان و جوانان تشالکیل میدهند .این گروه ازجمعیت که سالاعات نسالبتا طوالنی
را در مدرسالاله سالالپری میکنند ،در سالالنین حسالالاسالالی قرار دارند.کوچکترین بیتوجهی در نهاد آموزشوپرورش در امر
جامعهپذیری دانشآموزان هزینههای هنگفتی بر جامعه تحمیل میکند( .آزاد ارمکی)۱۳۸۶ ،
دوران نوجوانی و جوانی از ادوار پراهمیت در فرآیند رشالد آدمی محسالوب میشالود .قدم گذاردن به این دوره معموال با
ٔ
غریزه جنسالالی ،تربیت و تحکیم عالئق و منافع شالال لی و اجتماعی ،میل به آزادی و
بلو آغاز میشالالود .شالالکوفایی
اسالالتقالل از ویژگیهای مهم این دوره اسالالت .ت ییر وتحول جسالالمی ،روانی و شالالخصالالیتی در این دوران ،خواسالالتههای
جدیدی را مطرح میسالالازد .از یک سالالو فشالالار غرایز ،نیازها و میل به تبعیت از ارزشهای نوجوانی ،همچنین پذیرفته
شالدن و جذب درگروههای همسالال ،فشالارهای گروهی ،میل به ابراز وجود ،پیریزی زندگی مسالتقل ...و از طر دیگر
فقدان امکانات ،روابط نامناسالالب عاطفی ،عدم توجه به خواسالالتهها ،ارزشها و نظرات جوان و نیز بیتجربگی و عدم
شالناخت کافی ،او را در یک بحران فکری و آشالفتگی روانی قرار میدهد و عوارضالی چون بیثمری ،پوچی و بیکفایتی به
ٔ
زمینه گرایش به انحرافات اجتماعی در آنان فراهم میشود( .صدیق سروستانی‚)۱۳۸۵
بار میآورد .در نتیجه
بررسالالی مسالالائل جوانان به دلیل نقش بسالالزای آنها در پیشالالرفت جامعه ضالالرورت دارد .جوانان از نظر نیروی فعال که
گرداننده چردهای اقتصالادی هر کشالور هسالتند دارای اهمیت و ارج و ارزش بسالیار زیادی میباشالد .همچنین جوانان
ارزشهالا و میراح فرهنگی را باله نسالالالل بعالد منتقالل میکننالد .بنالا براین گفتالههالا الزم اسالالالت میزان اثر گالذاری برنالامالههالای
آموزشوپرورش در کاهش آسیبهای اجتماعی بررسی و در صورت لزوم بازنگریهای الزم در این زمینه ایجاد شود.
یکی از برنامههای پیشالنهادی آموزشوپرورش در کاهش آسالیبهای اجتماعی برنامه خود مراقبتی اسالت .خود مراقبتی
عملی اسالالالت که در آن هر فردی از دانش ،مهارت و توان خود بهعنوان یک منبع اسالالالتفاده میکند تا به طورمسالالالتقل از
سالمت خود ،مراقبت کند( .روزنامه همشهری)
مبانی نظری:
آسیب اجتماعی:
مسالالله اجتماعی امری اسالت نسالبی که منشالأ اجتماعی دارد و بیشالتر توسالط کسالانی که قدرت سالیاسالی را در دسالت دارند ‚
ٔ
جنبه ذهنی و عینی و دو رویه آشالکار و پنهان اسالت که با امکان و ضالرورت
تعریف و ارزیابی میگردد؛ همچنین دارای دو
حالل و اصالالالالح آن بالا پرهیز از ادراک عالاماله و بالا اتکالا بر عوامالل اجتمالاعی بیرونی و درونی مؤثر و پیالامالدهالای منفی اجتمالاعی
آن ،که موجب جریحهدار ساختن وجدان جمعی جامعه میگردد ،شناخته میشود (محبوبی منش ‚.)۱۳۸۱

287

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

هر مسالالله اجتماعی به مرابه آسالیب اجتماعی تلقی نمیشالود ،اما هر آسالیب اجتماعی را میتوان بهعنوان یک مسالالله
اجتماعی نگریسالت که حکایت از نوعی بی سالامانی اجتماعی در عرص ٔاله ارزشالی و هنجاری جامعه دارد که بیسالازمانی
اجتماعی و عدممدیریت مناسب به پیچیدگی وگستردگی و شدت آن میافزاید.
آسالالیب اجتماعی پدیدهای اسالالت اجتماعی چرا که زاییده جامعه و اجتماع اسالالت و ناشالالی از نوعی اختالل کارکردی و
بینظمی در ابعاد اقتصالادی ،سالیاسالی ،اجتماعی و فرهنگی نظام اجتماعی میباشالد .آسالیب اجتماعی پدیده ای نسالبی
اسالالالت؛زیرا از جالامعالهای باله جالامعاله دیگر و از زمالانی باله زمالان دیگر در یالک جالامعاله تفالاوت میپالذیرد .باله دلیالل ویژگیهالای
فرهنگی متمایز و منحصربهفرد هر جامعه و ت ییرات اجتماعی که یک جامعه در طول زمان آن شاهد است.
در دایرةالمعار علوم اجتماعی آمده است :هر پدیده نامطلوب و مضر در سالمت جامالالعالاله (نظیر جنایت ،جرم و ارتشا)
ٔ
مطالعه بیسالامانیها و
را آسالیبهای اجتماعی مینامند .مفهوم آسالیبشالناسالی از علوم زیسالتی گرفته شالده اسالت .یعنی
آسالیبهای اجتماعی مانند فقر ،بیکاری ،تبهکالالالالالاری و غیره همراه با علل و عوامل و شالیوههای درمان آنان و همچنین
شرایط بیمارگونه و نابهنالجالار اجتماعی را آسیب شناسی اجتماعی گویند (ساروخانی)۱۳۷۰ ،
یک نالالالوع بالالالی نالالالظالالالمالالالی ،نابسامانی و آشفتگی (حداقل در بخشهایی از جامعه) که وضعیت ثابت ندارد و یک روند
تشدیالالد و گسترش نیز در آن قابلمشاهده است .این وضعیت را برخی از دانشمندان اجامعهشناسی آنومی گویند ،که
معنی ل وی آن ابیهنجاری و ابیقانونی و معنی وسیع آن اآشف التالالگالالی اجتماعی است؛ لذا ٔ
پهنه آن از عدم رعایت
قوانین تا دزدی و دیگر انحرافات میبالاشالد( .رفالیالع پور)۱۳۷۸ ،
آسالالیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطالق میشالالود که در چارچوب اصالالول اخالقی و قواعد عمل جمعی
رسالالمی و غیررسالالمی جامعه محل فعالیت قرار نمیگیرد و در نتیجه قانونی و یا قبن اخالقی و اجتماعی روبهرو میگردد.
باله همین دلیالل ،کجروان( (deviantsسالالالعی دارنالد کجرویهالای خود را از دیالد نالاظران قالانون ،اخالق عمومی و نظم
اجتمالاعی پنهالان نمالاینالد .زیرا در غیر این صالالالورت بالا پیگرد قالانونی ،تکفیر اخالقی و طرد اجتمالاعی مواجهاله میشالالالونالد.
ٔ
مطالعه ناهنجاریها و نابسالامانیهای اجتماعی نظیر بیکاری،
(عبداللهی )۱۳۸۱ ،در واقع آسالیبشالناسالی اجتماعی،
فقر ،اعتیاد ،خودکشالالالی ،میخواری ،ولگردی ،زورگیری ،گدایی و غیره همراه با علل و شالالالیوههای پیشالالالگیری و درمان
آنها و نیز شرایط بهینه اجتماعی است( .ستوده)۱۳۸۴ ،
مهارت خودمراقبتی:
خودمراقبتی رفتاری است داوطلبانه که بر اساس خواست و اراده فرد صورت میگیرد و در طی آن ،فرد با کسب دانش و
مهارت کافی قادر میشود با اتکای به خود ،از سالمت خویش مراقبت کند( .قربانیان)۱۳۹۴،
مهارت خودمراقبتی به طور کلی به چهار دسته طبقهبندی میشود:
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مهارتهای شخصی ،1مهارهای مواجهه مؤثر ،2مهارتهای اجتماعی ،3مهارتهای شناخت مخاطرات4
این دستهبندی طبق برنامه پیشنهادی از سوی وزارت آموزشوپرورش میباشد.
ردیف

نوع مهارت

مؤلفهها و مصادیق

۱

شخصی

ٔ
خودپنداره مربت ،تصالمیمگیری ،خودکنترلی ،رفتارها و عادتهای
شالناخت مسالالله،

۲

ٔ
مواجهه مؤثر

۳

اجتماعی

۴

شناخت خطر

سالالالالم ،شال النالاخالت عواطف و احسالالالاسالالالات ،تعیین اسال التالانالداردهالای شالالالخصالالالی،
خودانگیختگی ،هد گذاری ،رشالالد قضالالاوتهای درسالالت و مناسالالب ،مدیریت زمان،
عزت نفس.
مدیریت اسالالالترس،مقابله با ناامیدی ،شالالالناخت و یافتن منابع ،مقابله با شالالالکسالالالت،
درخواست کمک ،سازگاری و انعطا پذیری ،فایق آمدن بر مشکالت و موانع
رشالالالد مهالارتهالای ارتبالاطی خوب ،در نظر گرفتن و توجاله باله دیالدگالاههالای دیگران،
همکالاری و مشالالالارکالت بالا دیگران ،درک پیالامالدهالای هر رفتالار ،مقالاومالت در برابر فشالالالار
همساالن ،دوست یابی و حفظ دوستان ،حل تعارد و مشکالت ،مهارت نه گفتن
شال النالاخت خطرات و مخالاطرات تهالدید کننالده ،شال النالاخت زیانهای دخانیات ،داروها و
مواد ،شالناخت نقش رسالانهها در گرایش به رفتارهای پرخطر ،شالناخت تأثیر رفتارهای
پرخطر بر آینده و بر خانواده ،خطرات مرتبط با دخانیات ،داروها و مواد

ٔ
پیشینه پژوهش:
رضایی در سال  ۱۳۸۹تحقیقی با موضوع مقایسه و بررسی میزان ناهنجاری در دانشآموزان پسر و دختر دوره راهنمایی
و دبیرسالتان ،انجام داده اسالت .شالواهد پژوهشالی او نشالان میدهد که ،میزان ناهنجاریها در افراد جوان در حال افزایش
میباشالد .هد از این تحقیق،بررسالی و مقایساله ناهنجاریهای دانشآموزان پسالر و دختر مقاطع راهنمایی و دبیرسالتان
اسالت .پژوهش حاضالر از نوع توصالیفی و مقطعی اسالت که تعداد  ۲۶۷۳۳آزمودنی از بین دانشآموزان پایه دوم راهنمایی
و اول دبیرسالتان ( ۱۵۶۰۲دختر و۱۱۱۳۱پسالر) اسالتان لرسالتان بهعنوان نمونه ،بهصالورت خوشالهای-تصالادفی و داوطلبانه
در این تحقیق شالرکت داشالتند .نتایج این تحقیق نشالان داد که ۴۹/۹۹درصالد پسالران و ۶۷/۷۱درصالد دختران و ۶۰/۳۳
درصالد مجموع آنها دارای ناهنجاری هسالتند .اختال فراوانیها بین دختران و پسالران معنی دار بود .در نتیجه با توجه

1 Personal Skills
2 Coping skills
3 Social Skills
4 Knowing Risk
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به شالالیوع باالی ناهنجاریها در میان دانشآموزان،توجه جدی به فراهم کردن زمینههای الزم برای اصالالالح ناهنجاریها
ضروری به نظر میرسد.
کوهی( )۱۳۹۲در پژوهشالالالی با عنوان اجوانان و آسال الیالبهای اجتمالاعی به این نتیجاله دسالالالت یافت که میزان شالالالیوع
انحرافات اخالقی در سالالطن متوسالالط به باال اسالالت .نتایج تحلیل همبسالالتگی نشالالان میدهد بین سال ٔ
الرمایه اجتماعی،
وضالالالعیت مؤلفههای عوامل روانی ،میزان دینداری و مهارتهای ارتباطی باانحرافات اخالقی همبسالالالتگی معنی دار
وجود دارد.
فتحی و فالدوی ( )۱۳۹۱در پژوهشالالالی بالا عنوان اتحلیلی بر آسال الیالبهالای اجتمالاعی جوانالان در طی سالالالالهالای -۱۳۸۷
۱۳۷۸و عوامل مؤثر برآن نشالان دادند که درسالالهای مورد مطالعه یکی از علل افزایش آسالیبهای اجتماعی در میان
مردان مشالکالت اقتصالادی ،فقر ،بیکاری و مشالکالت درون خانواده و  ...در جامعه و تأثیری که در درون خانوادهها و بر
سالرپرسالت خانوارها داشالتهاند میباشالد و در گروه سالنی جوانان معموال افراد به دلیل افکار و احسالاس پوچی ،نومیدی،
احسالاس گناه ،افسالردگی ،اعتیاد ،احسالاس شالکسالت ،بحرانهای حاد عاطفی ،بیماریهای شالدید و نداشالتن سالعه صالدر
در کنارسایر عوامل اجتماعی باعث آسیب اجتماعی شده است.
وامقی ،رفیعی و مالدنی ( )۱۳۸۸پژوهشالالالی بالا عنوان اتالدوین سال النالد ملی کالاهش و کنترل آسال الیالبهالای اجتمالاعی انجالام
دادند .سالالند نهایی این پژوهش در ده قسالالمت شالالامل مقدمه ،تعاریف ،اهدا  ،اصالالول ومبانی نظری ،تبیین و ارزیابی
وضالالع موجود ،چالشها ،سالالیاسالالتها و خط مشالالیهای اجرا ،برنامهها و اقدامات اجرایی ،آییننامه اجرایی و باالخره
جدول تقسالیم کار ملی تنظیم گردید .اهدا سالند عبارتند از ارتقاا کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی آحاد جامعه ،کاهش
بروز آسیبها و مشکالت اجتماعی ،کاهش شیوع آسیبها و مشکال ت اجتماعی ،و کاهش ناتوانیها و زیانهای ناشی
از مشکالت وآسیبهای اجتماعی.
صالرامی و هندیانی ( )۱۳۹۴در پژوهش با عنوان انگرشالی جامعهشالناختی به آسالیبهای اجتماعی ایران نشالان دادند
که اعمال نگاه نظاممند ،سالازمانی و همهجانبهنگر در ابعاد مختلف و پرهیز از نگاههای تکبعدی ،شالناخت نقشاله خلقی
جامعه ایران و پرهیز از فهم سالادهاندیشالانه در قبال مسالائل اجتماعی ،توجه به شالاخصهای سالالمت اجتماعی ازجمله
موضوعاتی است که میتواند در بخشی از اصالح امور مؤثر واقع شود.
نادری و همکاران ( )۱۳۹۰در پژوهشالی با عنوان اویژگیهای اهدا فعالیتهای فوق برنامه دانشآموزان دبیرسالتانی با
رویکرد پیشالالگیری از آسالالیبهای اجتماعی نشالالان دادند که مؤلفههای افزایش آگاهی دانشآموزان دربا ٔره انحرافات
اجتمالاعی (موادمخالدر مشالالالروبالات الکلی ،مسالالالائالل غیراخالقی و )....و راههالای پیشالالالگیری از آنهالا ،افزایش آ گالاهی
دانشآموزان از حقوق و تکالیف و مقررات شالالهری و شالالهروندی و احترام به آنها ،افزایش آگاهی دانشآموزان درباره
اسالالالتفالاده صالالالحین از فضالالالای مجالازی باله ترتیالب دارای اهمیالت باله منظور قرار گیری در برنالاماله فوق برنالاماله دانشآموزان
دبیرستانی به منظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی میباشد.
ٔ
بازدارنده بروز آسالیبهای اجتماعی
طباطبایی و آتش نفس ( )۱۳۹۰پژوهشالی با عنوان ابررسالی عوامل مسالتعد کننده و
در دانشآموزان انجام دادند .نتایج نشالالالان داد که از دیدگاه مشالالالاوران مدارس ،علل مسالالالتعدکننده بروز آسالالالیبهای
اجتماعی در دانشآموزان ،به ترتیب اولویت شالامل :ویژگیهای خانوادگی (نظیر خانوادههای ازهم گسالسالته ،شالکا
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فکری وعاطفی بین والدین و فرزندان ،ضالالالعف اخالقی و بیبندوباری در خانوادهها ،دوسالالالتان ناباب و فشالالالار گروه
همسالالالاالن ،نالداشالالالتن آ گالاهی نوجوانالان در زمینال ٔه مهالارتهالای زنالدگی و (...بوده اسالالالت ،همچنین ،از دیالد این افراد،
راهکارهای پیشالالگیری در این زمینه ،به ترتیب اولویت شالالامل :ایجاد و برقراری ارتباطات مناسالالب و صالالمیمانهتر بین
والدین و فرزندان (نظیر درک بیشالتر فرزندان ،احترام به شالخصالیت و عقاید آنان و دادن آزادی منطقی به آنان) ،آموزش
مهالارتهالای زنالدگی و اجتمالاعی باله والالدین (کالسهالای آموزش خالانواده ،آموزش روشهالای صالالالحین و علمی تربیالت
فرزندان) ،توجه به تربیت دینی و افزایش ایمان و دینباوری میباشالالد .اقدامات پیشالالگیریکننده بایسالالتی ،در مراحل
زودهنگام شالروع و شالامل برنامههای پیگیر ،همهجانبه و جامع بوده و بر تأثیر خانواده و همسالاالن بر رفتارهای نوجوان
توجه وتأکید داشته باشد.
رفاهی ( )۱۳۸۷در پژوهشالی با عنوان اآموزش مهارتهای زندگی راهکار پیشالگیری از آسالیبهای اجتماعی نوجوانان
نشالالان داد که آموزش مهارتهای زندگی باعث کاهش افکار خودکشالالیگرایانه در نوجوانان دارای سال ٔ
الابقه خودکشالالی
ٔ
تجربه فرار مؤثر نمیباشالد و همچنین آموزش مهارتهای مورد نظر
میشالود ،اما در کاهش افکار فرار در نوجوانان دارای
ٔ
خودپنداره منفی در سه گروه نوجوان موردنظر مؤثر بود.
بر کاهش
تحقیقات در رابطه با نقش خودمراقبتی در سالالالمت جسالالمی فراوان اسالالت .سالالعدآبادی ( )۱۳۸۹در پژوهشالالی با عنوان
انقش گرایشهالای علیتی در رفتالارهالای خودمراقبتی در افراد مبتال باله دیالابالت نوع دو نشالالالان داد کاله بین رفتالار خود
مراقبتی با گرایش علیتی خود مختار رابطه مربت معنادار و با گرایش غیر شخصی رابطه منفی معنادار وجود دارد.
آزاد بخالت ( )۱۳۹۳در پژوهشالالالی بالا عنوان ورفتالارهالای خود مراقبتی ارتقالاادهنالده سالالالالمالت و عوامالل مرتبط بالا آن در
سالمندان و به این نتیجه رسید که ضروری است در طراحی برنامههای ارتقاا سالمت سالمندان بر افزایش خودکارآمدی
و شدت درک شده و همچنین بر کاهش موانع درک شده توجه ویژهای شود.
قربانیان ( )۱۳۹۴پژوهشالالی با عنوان اانگیزههای خودمراقبتی درآیات و روایات انجام داد و نشالالان داد که دین اسالالالم
جهالت تقویالت رفتالار خودمراقبتی در افراد ،انواع مختلفی از انگیزههالا را باله کالار گرفتاله اسالالالت .شال النالاخالت این انگیزههالا،
مسالالوالن و سالیاسالتگذاران عرصاله سالالمت را یاری میدهد تا با تقویت باورهای دینی افراد ،در راسالتای فرهنسسالازی و
ارتقالای فرنالس خودمراقبتی در جالامعاله گالامهالای مؤثری بردارنالد .امالا تالاکنون پژوهش چنالدانی در رابطاله بالا نقش برنالاماله
خودمراقبتی در کاهش آسالالیبهای اجتماعی انجام نشالالده اسالالت .بنابراین در این پژوهش در پی این هسالالتیم تا ضالالمن
ٔ
رابطه بین مهارتهای خودمراقبتی و آسیبهای اجتماعی به بررسی میزان اثربخشی برنامههای آموزشوپرورش
بررسی
در این زمینه بپردازیم.
فرضیهها:
بین مهارتهای خودمراقبتی با میزان آسیبهای اجتماعی دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد.
مهارتهای خودمراقبتی بر میزان آسیبهای اجتماعی دانشآموزان تأثیر معنادار دارد.
بین میزان مهارتهای خودمراقبتی دانشآموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد.
بین میزان آسیبهای اجتماعی دانشآموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد.
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بین میزان مهالارتهالای خودمراقبتی دانشآموزان بالا خالانوادههالای کمدرآمالد و دانشآموزان بالا خالانوادههالای پردرآمالد تفالاوت
معناداری وجود دارد.
بین میزان آسال الیالبهالای اجتمالاعی دانشآموزان بالا خالانوادههالای کمدرآمالدو دانشآموزان بالا خالانوادههالای پردرآمالد تفالاوت
معناداری وجود دارد.
بین میانگین مهارتهای خودمراقبتی دانشآموزان دختر و پسربا میانگین معیار تفاوت معناداری وجود دارد.
بین میزان آگاهی دانشآموزان از مؤلفههای گوناگون مهارت خودمراقبتی تفاوت معنادار وجود دارد.
بین میزان آگاهی دانشآموزان در مورد مؤلفههای گوناگون مهارت شخصی تفاوت معناداری وجود دارد.
بین میزان آگاهی دانشآموزان در مورد مؤلفههای گوناگون مهارت مواجه مؤثرتفاوت معناداری وجود دارد.
بین میزان آگاهی دانشآموزان در مورد مؤلفههای گوناگون مهارت اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد.
بین میزان آگاهی دانشآموزان در مورد مؤلفههای گوناگون مهارت شناخت خطر تفاوت معناداری وجود دارد.
اهدا :
ٔ
رابطه مهارتهای خودمراقبتی با آسیبهای اجتماعی
تعیین
تعیین تأثیر مهارتهای خودمراقبتی بر آسیبهای اجتماعی
بررسی میزان تفاوت مهارتهای خودمراقبتی دانشآموزان دختر و پسر
بررسی میزان تفاوت آسیبهای اجتماعی دانشآموزان دختر و پسر
بررسی میزان تفاوت مهارتهای خودمراقبتی در خانوادههای کمدرآمد و پردرآمد
بررسی میزان تفاوت آسیبهای اجتماعی در خانوادههای کم در آمد و پردرآمد
تعیین تفاوت میزان مهارتهای خود مراقبتی دانشآموزان دختر و پسر با میانگین معیار
بررسی میزان آگاهی دانشآموزان از مؤلفههای گوناگون مهارت خودمراقبتی
بررسی میزان آگاهی دانشآموزان از مؤلفههای گوناگون مهارت شخصی
بررسی میزان آگاهی دانشآموزان از مؤلفههای گوناگون مهارت مواجه مؤثر
بررسی میزان آگاهی دانشآموزان از مؤلفههای گوناگون مهارت اجتماعی
بررسی میزان آگاهی دانشآموزان از مؤلفههای گوناگون مهارت شناخت خطر
سؤاالت:
آیا بین مهارتهای خودمراقبتی با میزان آسیبهای اجتماعی دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد
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آیا مهارتهای خودمراقبتی بر میزان آسیبهای اجتماعی دانشآموزان تأثیر معنادار دارد
آیا بین میزان مهارتهای خود مراقبتی دانشآموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد
آیا بین میزان آسیبهای اجتماعی دانشآموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد
آیالا بین میزان مهالارتهالای خودمراقبتی دانشآموزان بالا خالانوادههالای کمدرآمالد و دانشآموزان بالا خالانوادههالای پردرآمالد
تفاوت معناداری وجود دارد
آیالا بین میزان آسال الیالبهالای اجتمالاعی دانشآموزان بالا خالانودههالای کمدرآمالد و دانشآموزان بالا خالانوادههالای پردرآمالد تفالاوت
معناداری وجود دارد
آیا بین میانگین مهارتهای خودمراقبتی دانشآموزان دختر و پسربا میانگین معیار تفاوت معناداری وجود دارد
آیا بین میزان آگاهی دانشآموزان از مؤلفههای گوناگون مهارت خودمراقبتی تفاوت معنادار وجود دارد
آیا بین میزان آگاهی دانشآموزان در مورد مؤلفههای گوناگون مهارت شخصی تفاوت معناداری وجود دارد
آیا بین میزان آگاهی دانشآموزان در مورد مؤلفههای گوناگون مهارت مواجه مؤثرتفاوت معناداری وجود دارد
آیا بین میزان آگاهی دانشآموزان در مورد مؤلفههای گوناگون مهارت اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد
آیا بین میزان آگاهی دانشآموزان در مورد مؤلفههای گوناگون مهارت شناخت خطر تفاوت معناداری وجود دارد
روششناسی:
بالا توجاله باله این کاله پژوهش باله ارزیالابی تالأثیر مهالارتهالای خودمراقبتی بر کالاهش آسال الیالبهالای اجتمالاعی مالدارس متوسال الطاله
دخترانه و پسالرانه شالهرسالتان سالمنان در سالال  ۱۳۹۴-۱۳۹۵پرداخته اسالت ،روش تحقیق از نوع توصالیفی _ همبسالتگی
بوده اسالت .جامعه آماری پژوهش شالامل ٔ
کلیه دانشآموزان متوسالطه شالهرسالتان سالمنان به تعداد ()۴۹۰۰نفر بود که با
اسالالالتفالاده از نمونهگیری خوشالالاله ای تعالداد  ۱۰۰نفر بهعنوان گروه نمونه شالالالرکتکننالده در پژوهش ،ابزارهای پژوهش را
تکمیالل و عودت دادنالد .برای جمع آوری اطالعالات از پرسالالالشنالاماله آسال الیالبهالای اجتمالاعی آقالایی ()۱۳۸۹و پرسالالالشنالاماله
محقق سالاخته مهارتهای خودمراقبتی ( )۱۳۹۴اسالتفاده شالده اسالت .برای تدوین این پرسالشنامه مؤلفههای گوناگون
خودمراقبتی در اختیار متخصالالصالالان حوزههای علوم تربیتی ،برنامهریزی درسالالی و روانشالالناسالالی ،کارشالالناس مسالالائل
اجتماعی قرار داده شالالد و مهمترین مؤلفههای آن جداسالالازی شالالد و پرسالالشنامهای براسالالاس آن تدوین گردید که پس از
اجرای آزمایش ،روایی و پایایی آن تأیید گردید .ضالالریب آلفای این پرسالالشنامه  ۸۷.۰محاسالالبه گردید .این پرسالالشنامه
مشالتمل بر  ۴۰گویه میباشالد و به صالورت طیف لیکرت پنج گزینه ای از بسالیار زیاد ( )۱تا بسالیار کم( )۵درجهبندی شالده
است.
یافتهها:
بین مهارتهای خودمراقبتی با میزان آسیبهای اجتماعی دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد.
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جدول شماره  :۱نتایج ضریب همبستگی بین مهارتهای خودمراقبتی با آسیبهای اجتماعی
آسیبهای اجتماعی

مت یر

مهارتها ی خود مراقبتی

ضریب هم بستگی

۷۴۶.۰

سطن معناداری

۰۰۱.۰

تعداد

۱۰۰

ٔ
رابطه معناداری
بر اسالاس نتایج به دسالت آمده بین مهارتهای خودمراقبتی با میزان آسالیبهای اجتماعی دانشآموزان
وجود دارد .)۷۴۶.۰, ۰۵.۰p< ( .بنابراین فرضیه تحقیق تأیید و فرضیه صفر رد شد.
مهارتهای خودمراقبتی بر میزان آسیبهای اجتماعی دانشآموزان تأثیر معنادار دارد.
ٔ
شماره  :۲میزان پیشبینی آسییبهای اجتماعی دانشآموزان بر اساس مهارتهای خودمراقبتی
جدول
مال التال ال ال الیالالالر مال التال ال ال الیالالالر
مستقل
مهالارتهالای
خالالالالالالالالالالالالود
مراقبتی

وابسته
آسالالالیبهای
اجتماعی

R

۷۴۶.۰

۲

R

۵۵۶.۰

F

۸۹۲.۱۱۷

B

۷۴۲.۰

مقدار T

۴۸۶.۹

سالالالالالالطالالالالن
معناداری

۰۰۱.۰

بر اسالالالاس یافته به دسالالالت آمده مهارتهای خودمراقبتی  ۵۵/۶درصالالالد واریانس آسالالالیبهای اجتماعی دانشآموزان را
پیشبینی میکند و براسالاس مقدار ضالریب رگرسالیون  ۰/۷۴۶مهارتهای خود مراقبتی بر میزان آسالیبهای اجتماعی
ٔ
فرضیه صفر رد شد.
دانشآموزان تأثیر معنادار دارد .بنا براین فرضیه تحقیق تأیید و
بین میزان مهارتهای خودمراقبتی دانشآموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول شماره :۳نتایج مقایسه میزان مهارتهای خودمراقبتی دانشآموزان دختر و پسر
مت یر

تعداد

میانگین

مهالارت خود مرد

۵۰

۷۶.۳

۶۱.۰

زن

۵۰

۱۵.۴

۶۵.۰

مراقبتی

گروه

انالالالالحالالالالرا
استاندارد

مقدارt

۰۱۶.۲

درجالالالالالالالالاله سالالالالالالطالالالالن
آزادی

معناداری

۹۱

۰۴۳.۰

بر اساس نتایج به دست آمده میزان مهارتهای خودمراقبتی دانشآموزان دختر ( )m: ۱۵.۴بیشتر از میزان مهارتهای
خودمراقبتی دانشآموزان پسر (  )۷۶.۳m:است و براساس مقدار ( )۰۱۶.۲t:به دست آمده تفاوت معناداری بین میزان
مهارتهای خودمراقبتی دانشآموزن دختر و پسر وجود دارد .بنابراین فرضیه تحقیق تأیید و فرضیه صفر رد شد.
بین میزان آسیبهای اجتماعی دانشآموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد.
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جدول شماره:۴نتایج مقایسه میزان آسیب اجتماعی دانشآموزان دختر و پسر
مت یر

تعداد

میانگین

آسالالالالالالیالالالالب مرد

۵۰

۸۴.۳

۶۰.۰

زن

۵۰

۷۲.۳

۵۶.۰

اجتماعی

گروه

انالالالالحالالالالرا
استاندارد

مقدارt

۹۴۴.۰

درجالالالالالالالالاله سالالالالالالطالالالالن
آزادی
۹۷

معناداری
۳۳۱.۰

بر اسالالاس نتایج به دسالالت آمده میزان آسالالیبهای اجتماعی دانشآموزان پسالالر ( )m :۸۴.۳بیشالالتر از میزان آسالالیبهای
اجتماعی دانشآموزان دختر ( )۷۲.۳m:اسالت اما براسالاس مقدار ( )۹۵۵.۰t:به دسالت آمده تفاوت معناداری بین میزان
آسیبهای اجتماعی دانشآموزان دختر و پسر وجودندارد .بنابراین فرضیه تحقیق رد و فرضیه صفر تأیید شد.
بین میزان مهالارتهالای خودمراقبتی دانشآموزان بالا خالانوادههالای کمدرآمالد و دانشآموزان بالا خالانوادههالای پردرآمالد تفالاوت
معناداری وجود دارد.
جدول شالماره:۵نتایج مقایساله میزان مهارتهای خودمراقبتی در دانشآموزان با خانوادههای کمدرآمد و دانشآموزان با
خانوادههای پردرآمد
مت یر

گروه

مهالارتهالای پردرآمد
خالالالالالالالالالالالالود
مراقبتی

کم درآمد

انالال الحالالالالرا

تعداد

میانگین

۴۲

۰۱.۴

۴۷.۰

۵۸

۸۴.۳

۷۶.۰

استاندارد

مقدارt

۶۱.۰

درجالالالالالالالالاله سالالالالالالطالالالالن
آزادی

۹۹

معناداری

۵۳.۰

براسالاس نتایج به دسالت آمده میزان مهارتهای خودمراقبتی در دانشآموزان با خانوادههای پردرآمد  )m: )۰۱.۴بیشالتر
از میزان مهارتهای خودمراقبتی در دانشآموزان با خانوادههای کمدرآمد ()۸۴.۳m:است اما براساس مقدار))۶۱.۰t:
به دسالالت آمده تفاوت معناداری بین میزان مهارتهای خودمراقبتی دانشآموزان خانوادههای کمدرآمد و پردرآمد وجود
ندارد .بنابراین فرضیه تحقیق رد و فرضیه صفر تأیید شد.
بین میزان آسال الیالبهالای اجتمالاعی دانشآموزان بالا خالانودههالای کمدرآمالدو دانشآموزان بالا خالانوادههالای پردرآمالد تفالاوت
معناداری وجود دارد.
جدول شماره:۶نتایج مقایسه میزان آسیبهای اجتماعی در دانشآموزان با خانوادههای کمدرآمد و پردرآمد
مت یر

گروه

تعداد

میانگین

پردرآمد

۴۲

۷۴.۳

انالال الحالالالالرا
استاندارد
۵۶.۰
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مقدارt
۱۲.۲

درجالالالالالالالالاله سالالالالالالطالالالالن
آزادی

معناداری

۹۸

۲۵.۰
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مالالالالالیالالالالالزان
آسال الیالبهای کم درآمد

۵۸

۹۲.۳

۵۳.۰

اجتماعی
بر اسالالالاس نتالایج باله دسالالالت آمالده میزان آسال الیالبهالای اجتمالاعی در خالانوادههالای کمدرآمالد  )m: )۹۲.۳بیشالالالتر از میزان
آسال الیالبهالای اجتمالاعی در خالانوادههالای پردرآمالد()۷۴.۳m:اسالالالت امالا بر اسالالالاس مقالدار ))۱۲.۲t:باله دسالالالت آمالده تفالاوت
معنالاداری بین میزان آسال الیالبهای اجتمالاعی دانشآموزان خانوادههای کمدرآمد و پردرآمد وجود ندارد .بنالابراین فرضال الیاله
تحقیق رد و فرضیه صفر تأیید شد.
بین میانگین مهارتهای خودمراقبتی دانشآموزان دختر و پسربا میانگین معیار تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول شماره:۷نتایج مقایسه میانگین مهارتهای خودمراقبتی با میانگین معیار
مت یر

تعداد

میانگین

انالال الحالالالالرا

مالیالالانالگالیالن

استاندارد

معیار

مقدارt

درجالالالالالالالالاله سالالالالالالطالالالالن
آزادی

معناداری

مهالارتهالای
خالالالالالالالالالالالالود ۱۰۰

۸۸.۳

۶۴.۰

۳

۶۷۸.۱۲

۹۳

۰۰۱.۰

مراقبتی
براسالاس نتایج جدول شالماره  ۷میانگین مهارتهای خودمراقبتی دانشآموزان دختر و پسالر )m: )۸۸.۳باالتر از میانگین
معیار میباشالد و بر اسالاس مقدار ))۶۷۸.۱۲t:به دسالت آمده تفاوت معناداری بین میانگین مهارتهای خودمراقبتی با
میانگین معیار وجود دارد .بنابراین فرضیه تحقیق تأیید و فرضیه صفر رد شد.
بین میزان آگاهی دانشآموزان از مؤلفههای گوناگون مهارت خودمراقبتی تفاوت معنادار وجود دارد.
ٔ
ٔ
مقایسه میانگین مؤلفههای مهارت خودمراقبتی
شماره  ۸نتایج
جدول
مت یر

مؤلفه

میانگین

شخصی

۸۸.۳

۹۲.۰

۹۳.۳

۵۲.۰

اجتماعی ۰۲.۴

۶۳.۰

۱۵.۴

۴۱.۰

مالالالواجالالاله
مهالارتهالای مؤثر
خودمراقبتی

انالالالحالالالرا

شال النالاخالت
اجتماعی

معیار

F

۵۱.۰
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براسالالالاس نتایج به دسالالالت آمده از جدول شالالالماره  ،۹بیشالالالترین آگاهی دانشآموزان از مهارتهای خودمراقبتی در بعد
شال النالاخالت اجتمالاعی ( )۱۵.۴m:و کمترین آ گالاهی دانشآموزان از مهالارتهالای خودمراقبتی مربوط باله بعالد شالالالخصالالالی
( )۸۸.۳m:میبالاشالالالد .امالا براسالالالاس مقالدار  Fباله دسالالالت آمالده در درج ٔاله آزادی ۳و ۹۳تفالاوت معنالاداری بین میزان آ گالاهی
ٔ
درباره مؤلفههای گوناگون مهارت خودمراقبتی وجود ندارد .بنابراین فرضالیه تحقیق رد و فرضالیه صالفر تأیید
دانشآموزان
میشود.
بین میزان آگاهی دانشآموزان در مورد مؤلفههای گوناگون مهارت شخصی تفاوت معناداری وجود دارد.
ٔ
ٔ
مقایسه میانگین مهارت شخصی دانشآموزان
شماره  :۱۰نتایج
جدول
مت یر

شخصی

انالالالحالالالرا

مؤلفهها

میانگین

عزت نفس

۷۳.۳

۶۲.۰

هد گذاری ۸۲.۳

۶۳.۰

مالالالدیالالالریالالالت

معیار

۵۰۳.۰
۹۱.۳

۴۰.۰

تصمیمگیری ۹۶.۳

۴۱.۰

زمان

F

سالالالالالالطالالالن
معناداری

۶۲.۰

ٔ
مؤلفه تصالمیم
بر اسالاس نتایج به دسالت آمده از جدول شالماره  ،۱۰بیشالترین آگاهی در مورد مهارت شالخصالی متعلق به
گیری (  )۹۶.۳m:و کمترین آ گالاهی در مورد مهالارت شالالالخصالالالی متعلق باله مؤلف ٔاله عزت نفس ( )۷۳. ۳m:میبالاشالالالد .امالا
ٔ
درجه آزادی ۳و ۹۳تفاوت معناداری بین میزان آگاهی از مؤلفههای مهارت شالخصالی
براسالاس مقدار  Fبه دسالت آمده در
وجود ندارد .بنابراین فرضیه تحقیق رد و فرضیه صفر تأیید شد.
بین میزان آگاهی دانشآموزان در مورد مؤلفههای گوناگون مهارت مواجه ٔه مؤثر تفاوت معناداری وجود دارد.
ٔ
مقایسه میانگین مهارت مواجه ٔه مؤثر دانشآموزان
جدول شماره ی :۱۱نتایج
مت یر

گروه

مالالواجالالهالال ٔه مالالالدیالالالریالالالت
مؤثر

استرس

میانگین

۰۶.۴

انالالالحالالالرا
معیار
۳۱.۰
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مالالقالالابالاللالاله بالالا
ناامیدی
سالالالالازگالالاری و
انعطا پذیری

۰۱.۴

۶۳.۰

۰۰.۴

۷۲.۰

فالایق آمالدن بر
مشالالالالکالالالت و ۷۸.۳

۳۶.۰

موانع
براسالالالاس نتایج به دسالالالت آمده از جدول شالالالماره  ،۱۱بیشالالالترین آگاهی دانشآموزان در حیطه ٔه مواجه ٔه مؤثر مربوط به
مالدیریالت اسالالالترس ( )۰۶.۴m:و پالایینترین آ گالاهی در این زمیناله مربوط باله مؤلفاله فالایق آمالدن بر مشالالالکالت و موانع
ٔ
درجه آزادی ۳و ۹۳تفاوت معناداری بین میزان آگاهی در
( )۷۸.۳m:میباشالالد .اما براسالالاس مقدار  Fبه دسالالت آمده و
ٔ
فرضیه صفر تأیید شد.
مورد مؤلفههای گوناگون مهارت مواجه مؤثر وجود ندارد .بنابراین فرضیه تحقیق رد و
بین میزان آگاهی دانشآموزان در مورد مؤلفههای گوناگون مهارت اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد.
ٔ
مقایسه میانگین اجتماعی دانشآموزان
جدول شماره ی :۱۱نتایج
مت یر

مؤلفهها
حالل تعالارد
و مشکالت
مالهالالارت نالاله
گفتن

میانگین

انالالالحالالالرا
معیار

۷۸.۳

۵۴.۰

۰۳.۴

۰۵۲

F

سالالالالالالطالالالن
معناداری

رشالالالالالالالالالالالد
اجتماعی

مهالارتهالای
ارتالالبالالاطالالی

۷۶.۳

۶۱.۰

۷۲.۰

۵۵.۰

خوب
مقالاومالت در
برابر فشالالالالار ۶۵.۳

۴۲.۰

همساالن
براسالالاس نتایج به دسالالت آمده از جدول شالالماره  ،۱۱باالترین میزان آگاهی از مهارتهای اجتماعی مربوط به مهارت نه
گفتن ( )۰۳.۴m:و پالایینترین میزان آ گالاهی در حیطاله مهالارتهالای اجتمالاعی مربوط باله مقالاومالت در فشالالالار همسالالالاالن
( )۶۵.۳m:میبالاشالالالد .امالا براسالالالاس مقالدار  Fباله دسالالالت آمالده و درج ٔاله آزادی ۳و  ۹۳تفالاوت معنالاداری بین میزان آ گالاهی
298

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

ٔ
فرضیه صفر تأیید
دانشآموزان در رابطه با مؤلفههای گوناگون مهارت اجتماعی وجود ندارد .بنابراین فرضیه تحقیق رد و
شد.
بین میزان آگاهی دانشآموزان در مورد مؤلفههای گوناگون مهارت شناخت خطر تفاوت معناداری وجود دارد.
ٔ
مقایسه میانگین مهارت شناخت خطر دانشآموزان
جدول شماره  :۱۲نتایج
مت یر

مؤلفهها

میانگین

انالالحالالرا
معیار

F

سالالالالالالالطالالالالن
معناداری

شالالناخت خطرات
و مال الخالالالاطالالالرات ۹۳.۳

۶۲.۰

تهدیدکننده
شالالالالالالنالالالالاخالالالالت
شالالالنالاخالت زیالالالالالالانهالالالالالالای ۰۱.۴
خطر

۴۵.۰

دخانیات

۵۱.۰

۹۲.۰

شال النالالاخالالت نقش
رسالالالالالانالالههالالا در
گالالالرایالالالش بالالاله

۷۳.۰

۹۸.۳

رفتارهای پرخطر
بر اسالالالاس نتالایج باله دسالالالت آمالده از جالدول شال المالاره  ،۱۲بالاالترین میزان آ گالاهی از مهالارتهالای شال النالاخالت خطر مربوط باله
زیانهای مواد مخدر( )۰۱.۴m:وپایینترین میزان آگاهی در حیطه مهارتهای اجتماعی مربوط به خطرات ومخاطرات
ٔ
درجه آزادی ۳و ۹۳تفاوت معناداری بین میزان
تهدید کننده( )۹۳.۳m:میباشالد .اما بر اسالاس مقدار  Fبه دسالت آمده و
آ گالاهی دانشآموزان در رابطاله بالا مؤلفالههالای گونالاگون مهالارت شال النالاخالت خطر وجود نالدارد .بنالابراین فرضال الیاله تحقیق رد و
ٔ
فرضیه صفر تأیید شد.
بحث و نتیجهگیری:
ٔ
رابطه معناداری
بر اسالاس نتایج به دسالت آمده بین مهارتهای خودمراقبتی با میزان آسالیبهای اجتماعی دانشآموزان
وجود دارد .این بالدین معنالاسالالالت کاله اجرای برنالامالههالای خودمراقبتی در مالدارس بالا ت ییر نگرش افراد و ایجالاد مهالارتهالای
الزم در آنها نقش مهمی را در پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی ایفا میکند.
نتالایج دیگر نشالالالان داد کاله میزان مهالارتهالای خودمراقبتی دانشآموزان دختر ( )m: ۱۳.۴بیشالالالتر از میزان مهالارتهالای
خودمراقبتی دانشآموزان پسالر ( )۸۶.۳m:اسالت .همچنین میزان آسالیبهای اجتماعی دانشآموزان پسالر ()m :۸۴.۳
بیشتر از میزان آسیبهای اجتماعی دانشآموزان دختر ()۷۲.۳m:است هرچند تفاوت معناداری بین میزان آسیبهای
اجتماعی دانشآموزان دختر و پسالالر وجودندارد .مقدار بیشالالتر  mبرای آسالالیبهای اجتماعی در پسالالران و مقدار کم این
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مت یر در میزان آسال الیالبهالای اجتمالاعی میتوانالد باله این دلیالل بالاشالالالد کاله معموال تعهالد دختران باله شالالالرکالت در کالسهالای
فرهنگی و شالالرکت فعال در مباحث بیشالالتر از پسالالران میباشالالد .همچنین اسالالتفاده از ماهواره ،ارتباط با جنس مخالف و
گذراندن اوقات فراغت آسالیبزا در پسالران بیشالتر از دختران میباشالد .همین دالیل میتوانند تفاوت کم میزان آگاهی در
دختران و پسران را توجیه کنند .این نتیجه با پژوهشهای احمدی ( ،)۱۳۸۷مردان پور ( )۱۳۷۸همسو میباشد.
بین میزان مهالارتهای خود مراقبتی دانشآموزان با خانوادههای کمدرآمد و دانشآموزان با خانوادههای پردرآمد تفالاوت
معناداری وجود دارد .این نتیجه میتواند به دالیلی چون برخورداری بیشتر فرزندان خانوادههای پردرآمد از آموزشهای
ویژه ،داشالتن اوقات فراغت بیشالتر در والدین پردرآمد برای مراقبت از فرزندان خود باشالد .پایین بودن سالطن مهارتهای
خودمراقبتی در خانوادههای کمدرآمد خود علتی بر بیشالالتر بودن میزان آسالالیبهای اجتماعی در این خانواده هاسالالت.
اگرچه فقر و مشکالت اقتصادی و تالش برای به دست آوردن منابع مالی از طرق گوناگون و مش له زیاد والدین و کاهش
نظارت بر فرزندان نیز در افزایش این آسیب در این دسته از خانوادهها تأثیرگذار هستند.
همچنین نتالایج نشالالالان داد اگرچاله میزان تالأثیر برنالامالههالای خودمراقبتی آموزشوپرورش بر میزان آ گالاهی دانشآموزان و
کاهش آسییبهای اجتماعی مربت ارزیابی شده و این میزان باالتر از میانگین معیار میباشد اما در برخی از مؤلفههای
خودمراقبتی کاسالتیهایی دیده میشالود که در خور توجه اسالت .تجزیه و تحلیل دادهها نشالان داده که دانشآموزان در
بعد مراقبت شالالخصالالی آگاهی کمتری داشالالته و هم چنین میزان اطالعات آنها در مؤلفههای عزت نفس از مهارتهای
شالالخصالالی ،فایق آمدن بر مسالالائل و مشالالکالت از مهارتهای مواجه ٔه مؤثر ،مقاومت در برابر فشالالار همسالالاالن از مهارت
اجتماعی و شالناخت خطرات و مخاطرات تهدید کننده از مهارت شالناخت خطر کمتر از سالایر مؤلفه میباشالد که این امر
نشالالان دهنده نیاز به بازنگری در برنامهها ی خودمراقبتی در آموزشوپرورش اسالالت .مهمترین پیشالالنهاد در این پژوهش
توجه به بازخورد در برنامههای اجرایی آموزشوپرورش اسالالالت چرا که بدون بازخورد و بازنگری در برنامهها امکان آگاهی
از اثربخشالالی آنها وجود ندارد و چه بسالالا پس از مدتی آن راهکارها اثربخشالالی خود را ازدسالالت بدهند و یا نتواند خود را با
شرایط پیچیده جهان کنونی تطبیق دهند .پیشنهادهای دیگر در این زمینه عبارتند از:
در سطن کالن
ٔ
برنامه اصالحی
استفاده بهینه از آرا و عقاید نظریهپردازان تربیتی در
بازاندیشی درتوجه به پژوهشهای تربیتی و پیوند آن با برنامهریزی آموزشی
بازاندیشی در مشارکت بخش خصوصی در تأمین اعتبارات مالی
توجه به جامعگرایی در طراحی برنامهها
بازاندیشی در شیوههای تولید محتوای کتابهای درسی و برنامهریزی درسی
توجه به عدم تمرکز آموزشی و انتظام بخشی به فرایند آموزشوپرورش
بازاندیشی در شیوههای تربیت معلمان و نقش آنها در جهان در حال ت ییر
بازاندیشی در اهدا و اصول آموزشوپرورش در سطوح متفاوت
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توجه به ارتباط دنیای تحصیل با شرایط واقعی دنیای بیرون
مرتبط ساختن اجتماعهای مجازی با مسائل و مشکالت اجتماعهای واقعی
توجه به گسترش مطالعات بینرشتهای
بازاندیشی در شیوههای یادگیری
در سطن مدرسه
تشالکیل جلس ٔاله کارشالناسالی آسالیبشالناسالی با حضالور پلیس ،روانشالناس ،جامعهشالناس ،مشالاور ،قاضالی و ...زیر نظر و
توسط ادارات آموزشوپرورش و انتقال یافتههای این جلسه بهصورت کامال کارشناسی به مدیران مدارس.
توجه به تفاوتهای فرهنگی مدارس و شهرها برای برنامهریزی بهتر.
آموزش روشهالای تربیتی باله والالدین در مورد ٔ
نحوه ایجالاد ارتبالاط بالا کودکالان باله خصالالالوی نوجوانالان بالا توجاله باله این کاله
بسیاری از مشکالت بزهکاران ناشی از برخوردهای نامناسب خانواده است.
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:
احمدی ،خدابخش ( .)۱۳۸۷مقایسالاله آسالالیبهای فرهنگی و اجتماعی دانشآموزان دختر و پسالالر .مجله علوم رفتاری.
.۲۲۱-۲۳۰.)۳(۲
آزاد ارمکی ،تقی ( .)۱۳۸۶نظریههای جامعهشناختی .تهران :انتشارات سروش.
آزاد بخت ،مجتبی ( .)۱۳۹۳رفتارهای خودمراقبتی ارتقاا دهنده سالالالمت و عوامل مؤثر بر آن .مجله آموزش و سالالالمت
جامعه.۲۰-۲۹ .)۲(۱ .
جاللی ندوشالالن ،امیر حسالالین؛ خادم الرضالالا ،نوشالالین؛ ناصالالربخت ،مرتضالالی ( .)۱۳۹۶راهنمای اصالالول خودمراقبتی در
سالمت روان.تهران :مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
رضایی ،راضیه (.)۱۳۸۹بررسی ناهنجاری در نوجوانان راهنمایی و دبیرستانی .علوم تربیتی ،دانشگاه گیالن.
رفاهی ،ژاله ( .)۱۳۸۷آموزش مهارتهای زندگی راهکار پیشالگیری از آسالیبهای اجتماعی نوجوانان .فصلنامه رهیافتی
نو در مدیریت آموزشی.۱۳۱-۱۴۶ .)۲(۱.
روزنامه هم شهری .بهمن .۱۳۹۴
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سال العالد آبالادی ،منیژه ( .)۱۳۸۹نقش گرایشهالای علیتی در رفتالارهالای خود مراقبتی افراد مبتال باله دیالابالت نوع دو .مجلاله
علوم رفتاری.۲۴۵-۲۵۱.)۳(۵ .
صدیق سروستانی ،رحمت الله ( .)۱۳۸۸آسیبشناسی اجتماعی .تهران :انتشارات سمت.
صالرامی ،حمید و هندیانی ،عبدالله ( .)۱۳۹۴نگرشالی جامعهشالناختی به آسالیبهای اجتماعی ایران .فصاللنامه سالالمت
اجتماعی و اعتیاد.۱۱۳-۱۳۴.)۶(۲ ،
ٔ
بازدارنده بروز آسالالیبهای اجتماعی در
طباطبایی ،موسالالی و آتشنفس ،الهه ( .)۱۳۹۰بررسالالی عوامل مسالالتعدکننده و
دانشآموزان.رشد.۹-۱۶.)۴(۶ ،
فتحی ،سالالروش و فدوی ،جمیله ( .)۱۳۹۱تحلیلی بر آسالالیبهای اجتماعی جوانان در طی سالالالهای  ۱۳۷۸-۱۳۸۷و
عوامل مؤثر برآن۳ .فصلنامه مطالعات روانشناخی جوانان‚(.۱۲۱-۱۴۴.)۸
کوهی ،کمال( .)۱۳۹۲جوانان و آسیبهای اجتماعی .فصلنامه دانش انتظامی.۲۸-۴۷.)۳(۳ ،
محبوبیمنش ،حسین ( .)۱۳۸۱امنیت و انحرافات اجتماعی .چا پنجم.۱۳۴-۱۵۹ ‚ )۱۸( ۵ ،
مردانپور ،ناصر ( .)۱۳۷۸بحران هویت و انقطاع فرهنگی .پژوهشکده تحقیقات اسالمی.
نالادری ،امیر؛ حسالالالیننژاد ،غالمحسالالالین؛ تالاجیالک ،عزیزاللاله و زین آبالادی ،حسالالالنرضالالالا ( .)۱۳۹۰ویژگیهالای اهالدا
فعالیتهای فوق برنامه دانشآموزان دبیرسالالتانی با رویکرد پیشالالگیری از آسالالیبهای اجتماعی .فصالاللنامه روانشالالناسالالی
تربیتی.۷۲-۹۸ .)۲۴(۸ ،
وامقی ،روشالالالنک؛ رفیعی ،حسالالالن و مدنی ،سالالالعید( .)۱۳۸۸تدوین سالالالند ملی کاهش و کنترل آسالالالیبهای اجتماعی.
فصلنامه علمی –پژوهشی رفاه اجتماعی.۶۷-۸۹.)۳۲(۹ ،
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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بررسی زیرساختهای الزم در تربیت نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیان
محمد صادقی ،1سکینه جعفری* ،2شیرکوه محمدی3
چکیده:
هد اصاللی این پژوهش بررسالی زیرسالاختهای الزم در تربیت نیروی انسالانی در دانشالگاه فرهنگیان بود .پژوهش حاضالر
از نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی بود و جهت جمعآوری اطالعات از روش کتابخانهای شامل کتب ،پایاننامهها و مقاالت
معتبر علمی اسالتفاده شالد .بر اسالاس یافتههای بهدسالتآمده برای زیرسالاختهای الزم در دانشالگاه فرهنگیان ابتدا الزم
اسالت با تکیه بر اسالتراتژی کالن در سالطن دانشالگاه فرهنگیان مرکز ،زیرسالاختها و پیششالرطهای الزم که شالامل دو بعد
مدیریتی و گزینشالی اسالت ،بهروز شالود .لذا ت ییر بنیادین در سالرفصاللهای درسالی دانشالگاه فرهنگیان و کم کردن حجم
مطالب نظری و افزایش حجم برنامههای عملیاتی ،اسالتفاده از دکتر معلمان شالاغل در آموزشوپرورش بهعنوان اعضالای
هیالت علمی دانشالالگاه فرهنگیان از ضالالروریات ت ییر در زیرسالالاختها و الزامات مدیریتی اسالالت .از سالالوی دیگر ت ییر در
سالالاختار گزینشالالی در انتخاب مناسالالبترین داوطلبان برای قرار گرفتن در جایگاه معلم با توجه به اهمیت جایگاه معلم
اجتنابناپذیر اسالالت .قرار گرفتن گزینش در زیرسالالاختها و الزامات به معنای انجام این فعالیت تنها در آغاز اسالالتخدام و
شالالروع به کار نیسالالت؛ بلکه طبق نظر غالب صالالاحبنظران باید در طول ٔ
دوره کاری معلم بررسالالی و پایش صالالالحیتهای
مختلف س النجیده شالالود .صالالاحبنظران بر این عقیده بودند که گزینش ورودی نیازمند تجدیدنظر و اسالالتفاده از گزینش
کیفی ،کمی ،اسالالتفاده از آزمونهای اسالالتاندارد و شالالخصالالیتسالالنج اسالالت .با فراهم کردن زیرسالالاختها و الزامات برای
دانشالگاه فرهنگیان تنها زمینه مسالاعدی برای تربیت معلم فراهم شالده و مساللم اسالت زیرسالاختها و الزامات شالرط الزم
برای تربیت معلم شایسته است.
کلیدوانه :تربیت نیروی انسانی ،دانشگاه فرهنگیان ،زیرساخت گزینشی و مدیریتی
مقدمه
امروزه نیروی انسانی بهعنوان اولین و مهمترین عامل توسالالالعه جوامالالالع شناخته شده اسالالالت .شاهد این ادعا کشورهای
زیادی هسالتند که عالرقم داشالتن ثروت و منابع طبیعی سالرشالار و به دلیل نداشالتن نیروی انسالانی کارآمد ،در فقر نسالبی به
سر میبرند و کشالالالورهایی کالالاله بالالالا فقالالالر منابع طبیعی ،اما به دلیل وجود نیروی انسانی کارآمالالالد ،در بهتالالالرین وضالالالعیت
ّ
توسعهیافتگی قرارگرفتهاند کشورهای پیشرفته در سالیان گذشته با عزمی ملی بالالر روی منالالابع انسالالانی خالالود از طریالالق
آموزشوپرورش و سالایر جنبههای بهسالازی سالرمایهگذاری کردهاند و اکنون برنامهریزیهای آنها به ثمر نشالسالته اسالت
(هوشالالالمنالد ،حسالالالن نژاد و قزلبالاش .)۱۳۹۲ ،آموزشوپرورش بالا توجاله باله تربیالت نیروهالای سالالالازمالانهالای دیگر از اهمیالت
ویژه ای برخوردار اسالالت و اسالالتخدام معلمان و انتصالالاب مدیران شالالایسالالته در آن بیش از دیگر سالالازمانها مورد تأکید قرار
میگیرد و سالرمایهگذاری در آموزشوپرورش را به یک عامل کلیدی در فرآیند رشالد و توس ٔ
العه اجتماعی اقتصالادی تبدیل
 1کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه سمنانmohamad1009@yahoo.com ،
( 2نویسنده مسالول) استادیار دانشگاه سمنانsjafari.105@semnan.ac.ir ،
3استادیار دانشگاه سمنانsh.mohammadi@semnan.ac.ir ،
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مینماید (هوشالمند و همکاران۱۳۹۲ ،؛ پیریایی و نیکنامی .)۱۳۹۵ ،آموزشوپرورش ازجمله سالازمانهایی اسالت که در
هالالالر جامعالالاله دارای حساسالالالیت خاصالالالی است .این حساسیت بیشتر به این دلیل است که فعالیتها و عملیالالالات آن در
ٔ
الزمه ت ییر و تحوالت و پیشرفتهای همهجانبه اجتمالالالاعی
معالالالرد دیالالالد و مورد قضاوت همگالالالان است .از سوی دیگر،
نیالالالاز به آموزشوپرورش اثربخش امکانپذیر است .با توجه به اهمیت آموزشوپرورش و نقش مؤثر آن در توسعه انسانی،
اقتصالادی ،سالیاسالی و اجتماعی جامعه میتوان بهروشالنی نقالالالالش فرهنگیالالالالان دارای تخصالص و تحصالیالت عالی را در
پرورش نیروی انسانی ماهر و متخصص دریافت .نیالالالروی انسالالالانی که توانایی همگام شدن با سرعت روزافزون ت ییرات و
انفجار دانش را داشته باشد .آنچه مسالاللم اسالالت تنهالالا نیالالروی متخصص و فرهیخته میتواند نیروهای ماهر پرورش دهد
(احمدی ،رضازاده و صادقی.)۱۳۹۲ ،
هد اصالاللی در دانشالالگاه فرهنگیان انتخابی درسالالت و ایجاد ت ییراتی مطلوب در نگرش ،شالالناخت و رفتارهای معلمان
ٔ
حرفه معلمی و قرار دادن آنان در مسالیر حرفهای شالدن و توسالعه شالایسالتگیهایشالان اسالت تا این معلمان نیز
نسالبت به
بتوانند متضالالالمن ایجاد ت ییراتی مطلوب در دانشآموزان و حرکت بهسالالالوی توسالالالعه باشالالالند و این میسالالالر نمیشالالالود جز
درصالورتیکه دانشالگاه فرهنگیان از عهده رسالالتش بهخوبی برآید (محمدی و میکائیلو .)۱۳۹۵ ،از این رو برای ت ییرات
سالالاختاری باید تربیتمعلم و هریک از مؤلفههای آن شالالامل جذب ،آمادهسالالازی ،حفظ ،ارتقا و ارزشالالیابی متکی بر نظام
نظری و ارزشالی اسالالم و هماهنس و سالازگار با ویژگیهای فرهنگی ،اجتماعی و بومی کشالور باشالد و با نگاهی نو و متناظر
با اسالالناد باالدسالالتی مرتبط طراحی شالالود (کشالالاورز و مقدسالالی .)۱۳۹۶ ،با توجه به ت ییرات مداوم اسالالتانداردهای ملی و
جهانی آماده سالاختن معلمان برای دسالتیابی به شالایسالتگیهای حرفهای نیازمند به اتخاذ تدابیر جدی و اثربخش اسالت و
تلقی از نقش معلمان در سالهای اخیر متفاوتتر شده است (مهدوی هزاوه ،ملکی ،مهرمحمدی و عباس پور.)۱۳۹۶ ،
یکی از بنیادیترین نهادهایی که به تربیت معلمان و توانمندسالالازی نیروی انسالالانی آموزشوپرورش میپردازد دانشالالگاه
فرهنگیان اسالت که بی توجهی به سالاختار مدیریت و گزینش در دانشالگاه فرهنگیان باعث خواهد شالد در سالطوح مختلف
ٔ
بالقوه مالی و انسالانی شالده و بهتبع آن
آموزشوپرورش (مدیریتی و آموزشالی) تأثیر گذاشالته و منجر به اتال سالرمایههای
کاهش کارآیی در تربیت نیروی انسالانی متخصالص و متعهد را به دنبال داشالته باشالد .مسالالله اصاللی پژوهش حاضالر این
اسالت که آیا جذب و تربیت نیروی انسالانی در دانشالگاه فرهنگیان بهعنوان مرکز تربیت نیروی انسالانی آموزشوپرورش به
درسالتی انجام می پذیرد در راسالتای داشالتن دانشالگاه فرهنگیان موفق رویکرد گزینشالی و مدیریتی دانشالگاه فرهنگیان
نیازمند چه ت ییراتی است
مبانی نظری
هالد آموزشوپرورش تنهالا انتقالال میراح گالذشالالالتگالان باله نسالالالل جالدیالد و پرورش توانالاییهالای دانشآموزان نیسالالالت؛ بلکاله
پرورش دانشآموزان در ساحتهای ششگانه اعتقادی و اخالقی ،سیاسی و اجتماعی ،زیستی و بدنی ،زیباییشناختی
و هنری ،اقتصالادی و حرفهای و درنهایت علمی و فناورانه از اهدا فعلی نظام آموزشوپرورش میباشالد .ازاین رو تربیت
معلم را میتوان از مهمترین و حسالالالاسترین وجاله تعلیموتربیالت دانسال الت ،زیرا سالالالکویی را برای معلمالان فراهم میکنالد تا
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بتوانند دانش موردنیاز و مهارتها را کسالب کرده و گرایشالات مربت ،باورها و ارزشها را در خود توسالعه دهند (کشالاورز و
مقدسی۱۳۹۶ ،؛ پاتانکار و جادهاو.)۲۰۱۳ ،1
با توجه به اهدا فوق ،رسالالت دانشالگاه فرهنگیان در تربیت معلم سالنگینتر و حسالاستر شالده و ایجاد ت ییر و بازنگری
در سالالاختار و سالالیاسالالتهای دانشالالگاه فرهنگیان میتواند گامی اسالالاسالالی در تحول نظام آموزشالالی بردارد (فیضآبادی،
علینژاد و شالالالفیعی .)۱۳۹۶ ،معلم در مقالام سالالالرمالایاله نظالام آموزشالالالی ،یکی از عوامالل اثرگالذار جالدی باله شال المالار میرود و
گزینهای است که به نظر میرسد میتواند با تأثیر بر روی سایر شرایط ،مسیر تحول و موفقیت را هموارتر کند بهطوریکه
این بالاور وجود دارد کاله تحقق هر آرمالانی در آموزشوپرورش درگرو میزان کالارآمالدی ،صالالالالحیالت ،عالقالهمنالدی و تسالالاللط
حرفهای معلم و تعیینکننده بازده فرآیند یاددهی – یادگیری است (صدری ،زاهدی و شفیعی.)۱۳۹۶ ،
جو دانشالالگاه فرهنگیان باید به صالالورتی باشالالد که فضالالای ایجاد تجربه را برای دانشالالجو معلمان فراهم کند که نیازمند به
پیوند بین نظر و عمل اسالت .لذا دانشالگاه فرهنگیان میبایسالت موانع را از سالر راه بردارد و عواملی را که آنان را از تجربه و
تمرین دور نگه میدارد را از بین ببرد (رئو  .)۵۴ :۱۳۸۶ ،دانشالگاه فرهنگیان با سالایر مراکز آموزشی تفاوت چشمگیری
دارد؛ چرا که فار التحصالیالن این دانشگاه علیرقم دانشگاههای دیگر مستقیما وارد محیط کاری میشوند .بنابراین از
همان ابتدا بایسالتی دانشالجو معلمان را چنان پرورش داد که در فعالیتهای گوناگون حرفه معلمی غوطه ور شالده و فنون
ٔ
حرفه معلمی را به صورت عملی و اجرایی تجربه نماید .معلم باید سالمت کامل جسمانی و ظاهری آراسته داشته باشد
و
(نجفی ،شالعارینژاد ،زارع زاده نجفی ،اکبریان ،انزایی ،شالمس و همتی .)۲۱۶ :۱۳۸۴ ،داشالتن سالالمت روانی و فکری،
ویژگیهای خانوادگی ،منش و شالالخصالالیت ،طرز تلقی نسالالبت به ش ال ل معلمی ،اعتقادات و نظام ارزشالالی فرد داوطلب از
جملاله مالکهالای گزینش دانشالالالجو معلمالانی هسالالالتنالد کاله در آینالده بالهعنوان معلمالان و مالدیران مالدارس باله ایفالای نقش
خواهند پرداخت .اعتقادات و نظام ارزشی دانشجو معلم به داوری درباره میزان وجدان کاری ،تعهد و مسالولیت دانشجو
معلمان میپردازد و پایه و اسالاس درکها ،تالشها و انگیزهها قرار میگیرد (جوادین .)۱۱۴ :۱۳۸۱ ،از سالوی دیگر طرز
تلقی فرد نسالالبت به شالال ل خویش بر واکنش فرد نسالالبت به تمامی موقعیتهای وابسالالته به نگرش ،تأثیر مسالالتقیم و پویا
برجای میگذارد (پاشالالالا شالالالریفی)۴۱۳ :۱۳۸۱ ،؛ لذا دانشالالالگاه فرهنگیان بهعنوان یک سالالالازمان یاددهنده بطور مدام
میبایست در حال یادگیری و اصالح باشد و تواناییهای خود را در جهت شناخت و فهم مسائل تعلیموتربیت رشد دهد.
دانشالگاه فرهنگیان نیز با توجه ت ییر و تحوالت امروزی و بهروز شالدن تکنولوژی و فناوریهای جدید میبایسالت همگام با
علوم روز حرکت نماید (محمدی و میکائیلو.)۱۳۹۵ ،
پیشینه پژوهشی
محمدی و میکائیلو ( )۱۳۹۵در پژوهشالی توصالیفی-تحلیلی با بررسالی اسالناد و کتب و مقاالت مرتبط ،در خصالوی رسالالت
دانشالالالگاه فرهنگیان و تربیت نیروی شالالالایسالالالته بیان میکنند که موفقیت و یا شالالالکسالالالت برنامههای آموزشوپرورش به
توانمندی و کارآیی معلمان بسالالتگی دارد .به عبارت دیگر برای پرورش دانشالالجو معلمانی باانگیزه و خالق باید بسالالتری
مناسالالب فراهم شالالود ،و ذهنیتی سالالازنده و مربت را درباره دانشآموزان و محیط مدرسالاله در دانشالالجو معلمان ایجاد کند.
آزادی عمل و اظهار نظر آزادانه و ورود دانشالجو معلمان به تصالمیم گیری در برنامههای آموزشالی خویش ،انعطا محیط
1Patankar & Jadhav

305

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

تربیالت معلم ،تضالالالمین آزادی عمالل دانشالالالجو معلمان در محیط آموزشالالالی ،دقت کافی در گزینش دانشالالالجویان ورودی،
مدیران و اسالاتید شالایسالته ،بازنگری و بازسالازی در محتوای دروس ،افزایش مهارتهای کاربردی معلمی با برنامه کارورزی
و توجه جدی به وسایل و ابزارهای آموزشی بهروز و کارآمد زمینه ساز تربیت معلم شایسته در دانشگاه فرهنگیان است.
رسالتمخانی و طاهرخوانی ( )۱۳۹۵در پژوهشالی با عنوان بررسالی شالرایط انتخاب و ارزیابی الگوی پذیرش دانشالجو در
تربیت معلم ،بهصالالورت کتاب خانه ای و تحلیل و بررسالالی اسالالناد و مقاالت مرتبط میپردازد و شالالرایط جذب و اسالالتخدام
معلمان ،نحوه گزینش معلم ،شالیوههای اسالتخدام و جذب معلمان بررسالی شالده اسالت که نتایج پژوهش نشالان میدهد که
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
میشود.
سالنگری و آخش ( )۱۳۹۶در پژوهشالی روش جذب و آمادهسالازی دانشالجو در مراکز تربیت معلم کشالورهای ژاپن ،اسالترالیا
و ایران را به شالکل تطبیقی بررسالی کردهاند که نتایج پژوهش نشالان میدهد کشالورهای نامبرده در بعد پذیرش و جذب در
مواردی مانند اتمام تحصیالت متوسطه و دارا بودن دیپلم ،موفقیت در آزمون ورودی به هم شباهت دارند ولی کشورهای
ژاپن و ایران نسالبت به شال ل معلمی و انجام مصالاحبههای مختلف در مقایساله با کشالور اسالترالیا در زمینه جذب ،حسالاستر
عمل میکنند؛ بطوری که صالالحیتهای اخالقی ،اجتماعی ،جسالمانی ،نداشالتن سالوا پیشالینه ،انگیزش و تواناییهای
عمومی را به دقت میسالالالنجنالد .همچنین در نظالام جذب کشالالالور ایران به مواردی همچون سالالالن ،معالدل ،تعهالد گرفتن از
متقاضیان دوره نیز اهمیت داده میشود.
چائوهان و شالالالارما ) ۲۰۱۵( 1نقش مدیریت فراگیر را در تربیت معلم بررسالالالی نموده و کیفیت در تربیت معلم را در چهار
حیطه معرفی کرده اند :برتری در اعتبار ،برتری در منابع ،برتری در محتوا و برتری در نتایج .ایشالالالان معتقد هسالالالتند که
برتری در اعتبالار توان جالذب داوطلبالان نخباله را افزایش میدهالد .برتری در متالابع ،پشالالالتیبالان هسال التاله فنی یعنی فعالالیالت
یاددهی-یادگیری اسالت .منظور از برتری در محتوا روزآمدی ،شالمولیت و تنوع اسالت که از ارکان اصاللی فرایند آمادهسالازی
و تربیت معلم بشمار میآید و برتری در نتایج نیز اشاره به اثربخشی معلم دارد.
ایومی و فاتوکی )۲۰۱۵( 2در مقالهای اسالتنادی ،تضالمین کیفیت تربیت معلم را در ایالت کوارا 3نیجریه معرفی و اجزای
آن را بر میشالمارند .این اجزا عبارتند از اسالتاندارد پیشالرفت تحصالیلی دانشالجو ،کیفیت رهبری و مدیریت تربیت معلم،
کیفیالت یالاددهی-یالادگیری ،کیفیالت برنالامالهدرسالالالی ،کیفیالت مراقبالت ،هالدایالت و حمالایالت دانشالالالجو ،ارتبالاط بالا ذینفعالان،
دانشجویان و جوامع.

1 Chauhan & Sharma
2.Oyewumi & fatoki
3 Kwara
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مالاخوپالادیالا ) ۲۰۱۴( 1در مقالالاله ای بالا عنوان کیفیالت در تربیالت معلم ،پالارامترهالای مختلف و مالدیریالت کیفیالت اثربخش
پارامترهای اثر گذار بر کیفیت تربیت و آمادهسالازی برشالمرده اسالت .طراحی برنامهدرسالی در دو بعد تالوری و عمل ،تبادل
برنامهدرسالی ،ارزیابی دانشالجویان ،تحقیق در تربیت معلم ،پذیرش معلم و برنامه کارورزی هسالتههای اصاللی برنامه تربیت
معلم و مهمترین پارامترها معرفی شدهاند.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضالر از نوع پژوهش توصالیفی-تحلیلی اسالت که از بین روشهای پژوهش در علوم تربیتی از روش اسالتنتاجی
اسالالتفاده شالالده اسالالت .جهت جمع آوری اطالعات از روش کتابخانهای شالالامل کتب ،پایاننامهها و مقاالت معتبر علمی
اسالالتفاده شالالده اسالالت .به این صالالورت که نسالالبت به تربیت نیروی انسالالانی در آموزشوپرورش با اسالالتفاده از پژوهشهای
انجام شالده زیرسالاختهای مدیریتی و گزینشالی مورد نیاز با بررسالی و ترکیب و مقایساله آنها به سالؤالهای پژوهش پاسالب
داده شده است.
یافتهها
بسالیاری از پژوهشالگران بر این باورند که برنامههای دانشالگاه فرهنگیان در تربیت معلم شالایسالته آنچنانکه انتظار میرود
اثربخش نبوده که مهمترین دلیل آن نبود الزامات و زیرسالاختهای الزم برای تربیت معلم شالایسالته میباشالد .بخشالی از
این زیرسالالالاختها مربوط به بسالالالترهای خارج دانشالالالگاههای فرهنگیان هسالالالتند که نهادهای فرادسالالالت میتوانند نقش
تعیینکننده و اثرگذاری در فراهم نمودن بسالترها داشالته باشالند .دو سالاختار اسالاسالی دانشالگاه فرهنگیان سالاختار گزینش
و سالاختار مدیریتی اسالت که سالاختار مدیریتی بر برنامهریزی صالحین در آموزش و بهسالازی دانشالجو معلمان تأکید دارد.
الزامات و زیرسالالاختهای مدیریتی مجموعه عوامل اثرگذاری اسالالت که در بخش سالالیاسالالت کالن باید توسالالط مدیریت
دانشالگاه فرهنگیان طرح ریزی و اجرا گردد .دانشالگاه فرهنگیان در تدریس به دانشالجو معلمان میتواند از دکتر معلمان
بهعنوان اعضالای هیالت علمی اسالتفاده نماید چراکه سالالها طعم و لذت معلمی را چشالیدهاند و این افراد بهترین حلقه
وصالالل دانشالالجو معلمان و کالس درس هسالالتند .از سالالوی دیگر توانمندی در دانشالالجو معلمان میتواند از طریق افزایش
سرفصل های عملی انجام گیرد توجه ویژه به کارورزی مناسب که توانمندی الزم را در دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان
ایجاد نماید .در پژوهشهای صالالورت گرفته بخش مهم نارضالالایتی دانشالالجو معلمان مربوط به عدم تطابق سالالرفصالاللهای
نظری با نیازمندیهای واقعی یک معلم برای اداره کالس درس اسالالت .معلم شالالایسالالته نیازمند سالالرفصالاللهای آموزشالالی
مناسالب اسالت که بیش از پیش او را با مهارتهای معلمی آشالنا سالازد .هر چه هماهنگی آنچه که در دانشالگاه میآموزد با
آنچه که در کالس درس با آن در روبرو میش الود مطابقت بیشالالتری داشالالته باشالالد ،موفقتر خواهد بود .در نهایت برگزاری
آزمون جامع و تایید صالالالحیت علمی دانشالالجو معلمان نیز از الزامات تربیت معلم با صالالالحیتهای حرفهای اسالالت که
م فول مانده اسالالت .لذا ت ییر بنیادین در سالالرفصالاللهای درسالالی دانشالالگاه فرهنگیان و کم کردن حجم مطالب نظری و
افزایش حجم برنامههای عملیاتی ،اسالالتفاده از دکتر معلمان شالالاغل در آموزشوپرورش بهعنوان اعضالالای هیالت علمی

1 Mukhopadhyay
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دانشالالگاه فرهنگیان و برگزاری آزمون جامع جهت تایید صالالالحیت علمی از ضالالروریات ت ییر در زیرسالالاختها و الزامات
مدیریتی است.
از سالوی دیگر ت ییر در سالاختار گزینشالی در انتخاب شالایسالتهترین دانشالجو معلمان برای قرار گرفتن در جایگاه معلم با
توجاله باله اهمیالت جالایگالاه معلم اجتنالابنالاپالذیر اسالالالالت .گزینش را میتوان دروازه ورود باله آموزشوپرورش دانسالالالالت.
صالالحیتهای اخالقی ،اعتقادی و سالیاسالی دانشالجویان جهت ورود به حرفهای خطیر و حسالاس ،بررسالی و پس از تائید
ٔ
اجازه تحصالالیل به دانشالالجو معلمان داده میشالالود؛ اما آنچه مسالاللم اسالالت این اسالالت که در طول سالالالهای تحصالالیل و
سالالالهای کاری یک معلم نیز باید گزینش ادامه داشالالته باشالالد و صالالالحیتهای دانشالالی و دیگر صالالالحیتهای معلمی،
عالقاله و انگیزه نیز میبالایسالالالت همواره مورد نظالارت قرار گیرد .آنچاله کاله بالایالد مالدنظر قرارداد این اسالالالت کاله در نظر گرفتن
گزینش در زیرسالالاخت ها و الزامات به معنای انجام این فعالیت تنها در آغاز اسالالتخدام و شالالروع به کار نیسالالت؛ بلکه طبق
نظر غالب صالالاحبنظران باید در طول دوره کاری معلم بررسالالی و پایش شالالایسالالتگیهای مختلف اعمال شالالود .اهمیت
گزینش حرفه ای معلم را کمتر کسالی اسالت که انکار نماید ،چراکه معلم اهمیت کارش این اسالت که با تعداد بسالیار زیادی
از دانشآموزان ،خالانوادههالا و همکالاران در طول دوران حرفالهای خود سالالالروکالار دارد .صالالالاحبنظران بر این عقیالدهانالد کاله
گزینش ورودی نیازمند تجدید نظر اسالت چرا که در گزینش اولیه هیچگاه سالنجش شالخصالیت انجام نمیشالود و گزینش
صالرفا به صالورت کیفی اسالت .الزمه اسالتخدام معلم با ویژگیهای مناسالب اسالتفاده از گزینش کیفی و کمی و اسالتفاده از
آزمونهای اسالتاندارد و شالخصالیتسالنج اسالت .با فراهم کردن زیرسالاختها و الزامات برای دانشالگاه فرهنگیان تنها زمینه
مسالاعدی برای تربیت معلم شالایسالته فراهم شالده اسالت و میتوان امیدوار بود که با برنامهریزی و آموزش الزم و مناسالب به
معلم شالایسالته دسالت یافت .آنچه که مساللم اسالت زیرسالاختها و الزامات شالرط الزم برای تربیت معلم توانمند و اثربخش
است ولی شرط کافی نیست.
بحث و نتیجهگیری
یکی از بنیادیترین نهادهایی که به تربیت معلمان و توانمندسالالازی نیروی انسالالانی آموزشوپرورش میپردازد دانشالالگاه
فرهنگیان اسالت که بی توجهی به سالاختار مدیریت و گزینش در دانشالگاه فرهنگیان باعث خواهد شالد در سالطوح مختلف
آموزشوپرورش (مدیریتی و آموزشالی) تأثیر گذاشالته و منجر به اتال سالرمایههای بالقوه مالی و انسالانی شالده و بهتبع آن
کاهش کارآیی در تربیت نیروی انسالانی متخصالص و متعهد را به دنبال داشالته باشالد .هد اصاللی در دانشالگاه فرهنگیان
ٔ
حرفه معلمی و قرار دادن آنان
انتخابی درست و ایجاد ت ییراتی مطلوب در نگرش ،شناخت و رفتارهای معلمان نسبت به
در مسیر حرفهای شدن است تا این معلمان نیز بتوانند متضمن ایجاد ت ییراتی مطلوب در دانشآموزان و حرکت بهسوی
توسالعه باشالند و این میسالر نمیشالود جز درصالورتیکه دانشالگاه فرهنگیان سالاختارهای مدیریتی و گزینشالی خود را به روز
نماید .از این رو برای ت ییرات سالالالاختاری باید تربیتمعلم و هریک از مؤلفههای آن شالالالامل جذب ،آمادهسالالالازی ،حفظ،
ارتقا و ارزشالالیابی متکی بر نظام نظری و ارزشالالی اسالالالم و هماهنس و سالالازگار با ویژگیهای فرهنگی ،اجتماعی و بومی
کشور باشد و با نگاهی نو و متناظر با اسناد باالدستی مرتبط طراحی شود .با توجه به ت ییرات مداوم استانداردهای ملی
و جهانی آماده سالاختن معلمان برای دسالتیابی به شالایسالتگیهای حرفهای نیازمند به اتخاذ تدابیر جدی و اثربخش اسالت
چراکاله تلقی از نقش معلمالان در سالالالالهالای اخیر متفالاوتتر شالالالده اسالالالت .فزونی پژوهشهالای انجالام شالالالده در حوزه
ٔ
دهنده کمتوجهی آسالیبزا در سالالهای گذشالته به عامل اصاللی توسالعه و پیشالرفت جامعه یعنی معلم
تعلیموتربیت نشالان
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اسالت و کمتر کسالی اسالت به ارتباط مسالتقیم توسالعه و پیشالرفت همهجانبه کشالور با آموزشوپرورش اقرار ننماید .بیشالتر
پژوهشهای انجام شالالالده به شالالالناسالالالایی و تبیین مهارتها و شالالالایسالالالتگیهای حرفهای معلم پرداختهاند و به الزامات و
زیرسالاخت های مورد نیاز کمتر توجه شالده اسالت؛ چنانکه گویا زمینه ،سالاختار و الزامات برای تربیت معلم فراهم اسالت و
اکنون باید بر روی این زیربنای فراهم و آماده اقدام به تربیت معلم نمود .دانشگاه فرهنگیان جهت تربیت مؤثر داوطلبان
در ابتالدا باله معلم بالا عالقاله و بالا انگیزه نیالاز دارد کاله میبالایسالالالالت از طریق گزینش کمی و کیفی و اجرای آزمونهالای
شخصیتسنج به بهترین گزینهها برای ورود به دانشگاه فرهنگیان دست یافت و از سوی دگر تجدیدنظر در سرفصلهای
آموزشالی و گنجاندن سالرفصاللهای عملی در برنامهدرسالی و اسالتفاده از معلمان با تجربه بهعنوان اعضالای هیالت علمی و
در نهایت برگزاری آزمون جامع علمی از دانشالجو معلمان ،میتواند بخشالی از زیرسالاخت مورد نیاز دانشالگاه فرهنگیان را
جهت جذب صحین و تربیت معلم توانمند را متناسب با نیاز روز آموزشوپرورش فراهم نماید.
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کاربرد رویکردهای نوین آموزش و بهسازی معلمان به منظور گامی در اصالح ساختار آموزشی
مریم نادری1
چکیده:
ایجالاد هرگوناله تحول بنیالادین در جالامعاله نیالازمنالد ایجالاد تحول در نظالام آموزشالالالی در آن جالامعاله میبالاشالالالد و محور اصالالاللی و
اسالالالاسالالالی در این تحول معلم اسالالالت و نحوه عملکرد او بالهعنوان مهمترین رکن فراینالد تعلیموتربیالت نقش بیبالدیلی در
پیشالالالرفالت و تحول در ابعالاد مختلف اعتقالادی ،اخالقی ،اجتمالاعی و ...دانشآموز دارد .معلمالان بالایالد دانش و توانالاییهالای
تخص الصالالی و حرفهای خود را با تحوالت آینده همگام سالالازند .بهسالالازی معلمان فرایند تعاملی ،زمینهسالالاز تکوین و تعالی
پیوسالالته هویت اخالقی و تعهد حرفهای ،دانش تخصالالصالالی ،دانش ،مهارت و نگرش تربیتی معلمان اسالالت .هد مقاله
حاضالر ،بهرهگیری از روشها و رویکردهای نوین آموزش و بهسالازی معلمان بهعنوان راهکاری در جهت اصالالح سالاختار
آموزشالالی اسالالت .این پژوهش به روش توصالالیفی-تحلیلی انجام میپذیرد .این روش به مطلوب بودن یا مؤثر بودن فرایند
بهسازی معلمان میپردازد و به کاربرد یافتههای خود توجه دارد .بهسازی معلمان دارای پیامدهای زیادی برای معلمان،
سالالالازمالان آموزشوپرورش و جالامعاله میبالاشالالالد :ازجملاله منالافع فردی آن عبالارتنالداز :بالاال رفتن روحیاله و اعتمالادبالهنفس فرد،
افزایش قالابلیالتهالا و مهالارتهالای فردی و کالاری ،افزایش احسالالالاس امنیالت شال ال لی باله لحالاظ تقویالت توانمنالدیهالا ،انجالام
وظیفه بهنحو مطلوب ،رضالالایتش ال لی قوی و پایدار ،افزایش حقوق و مزایا؛ در بعد سالالازمانی :افزایش کارایی و بهرهوری
بیشالتر ،ترک خدمت و غیبت کمتر ،دسالتیابی به اهدا سالازمان ،جابجایی و انتقال کمتر ،تقویت احسالاس تعلق و تعهد
سالالالازمالانی مضالالالاعف؛ در بعالد اجتمالاعی دفالاع از حیرالت و اعتبالار سالالالازمالان ،کمالک باله جلوگیری از بروز نالاهنجالاریهالای
اجتماعی ،کمک به دوام و اسالالالتحکام کانون خانواده ،حفظ اعتبار سالالالازمان و غیره خواهد بود در این نوع تحقیق اغلب
توصالیههایی در جهت اقدامات سالازنده ،انجام میگیرد .بهسالازی معلمان دارای پیامدهای زیادی برای معلمان ،سالازمان
آموزشوپرورش و جامعه میباشالالد .رویکردهای نوین آموزش و بهسالالازی معلمان؛ درسپژوهی ،معلم پژوهنده ،سالالرمایه
روانشناختی ،رویکرد تجربی و خود-بهسازی میباشند.
کلیدوانهها :بهسازی معلمان ،اصالح ساختار آموزشی ،رویکرد نوین
مقدمه:
معلمان یکی از ارکان مهم و اصالاللی در سالالاختار آموزشوپرورش هسالالتند که افت کمی و کیفی آنها تأثیر مسالالتقیمی بر
اهدا و عملکرد آموزشوپرورش دارد .از سالوی دیگر توفیق برنامههای نظام آموزشالی هر کشالور بسالته به وجود معلمانی
اسالالت که از صالالالحیتهای علمی و مهارتهای شال لی و حرفهای الزم برخوردار باشالالند ،از روشهای تدریس و یادگیری
آ گالاهی داشال التاله بالاشال النالد ،دانش محتوایی را بالداننالد و باله دانش چگونگی مالدیریالت کالس ،اسالالالتفالاده از منالابع آموزشالالالی و
روشهای ارزشیابی ،مجهز باشند(وایت.)۲۰۱۳ ،2

 1مدرس دانشگاه فرهنگیانemail: m.naderi@cfu.ac.ir ،
2-White

311

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

معلمان باید بتوانند همسالالو با تحوالت علمی و متناسالالب با نیازهای جامعه ،تواناییهای دانشالالی و روشالالی خود را ارتقاا
داده و از موقعیالتهالای یالادگیری متنوعی برای کسالالالالب عالادات و مهالارتهالای یالادگیری مالادامالعمر خود بهره ببرنالد
(برنامهدرسالی ملی .1)۱۳۹۱ ،در واقع بهسالازی معلمان ،شالرط اصاللی پیشالرفت و موفقیت آموزشوپرورش است .بهسازی
و بالندگی حرفهای ،افراد را در برابر ت ییرات علمی ،تکنولوژیکی و محیطی مجهز میسالازد و آنها را نسالبت به یادگیری،
آموزش ،بهبود عملکرد و ارتقای تواناییهایشالان متعهد میسالازد (فتحی واجارگاه و همکاران.)۵ :۱۳۹۳،همچنین ماده
 ۱۳سالالند تحول بنیادین نیز توسالالعه مسالالتمر شالالایسالالتگیها و تواناییهای اعتقادی ،تربیتی ،علمی و حرفهای معلمان از
طریق سالالالازوکارهای اثربخش را جزا اهدا کالن آموزشوپرورش و رسالالالیدن به حیات طبیه ،ذکر کرده اسالالالت؛ ازاینرو
بهسالازی معلمان وزارت آموزشوپرورش نیز درسالرلوحه کار شالورای توسالعه مدیریت و سالرمایه انسالانی کشالور قرارگرفته اسالت
(سند تحول بنیادین نظام آموزشوپرورش.)۱۳۹۰ ،
از دیالدگالاه محققالان و صالالالاحالبنظران ،بهسالالالازی معلمالان بالهعنوان یالک فعالالیالت مسالالالتمر بالا تمهیالد شالالالرایط و پیشبینی
سالازوکارهای خاصالی اتفاق میافتد .موفقیت این فعالیت که فرایند مداوم رشالد و اسالتانداردسالازی شالایسالتگیهای معلمی
را در برمی گیرد ،بیش از هر چیز وابسالته به حضالور فعال و خودانگیخته معلم اسالت .در چنین موقعیتی اسالت که یادگیری
بالهعنوان یالک ارزش کلیالدی شال النالاختاله میشالالالود و در هماله فعالالیالتهالا مورد حمالایالت قرار میگیرد .بهسالالالازی بالهعنوان یالک
فعالیت اسالاسالی که با بازاندیشالی مداوم عمل تربیتی و در پرتو روندهای گوناگون صالورت میپذیرد بهعنوان یک پیشنیاز
برای رشالالد حرفهای معلم محسالالوب میگردد .بهسالالازی در واقع رویکردی منعطف به یادگیری با بهرهگیری از روشهای
مختلف اسالالالت کاله درنتیجاله آن معلمالان در مسالالالیر ارتقالای مهالارتهالا ،بالاورهالا و توانالاییهالای خود قرار میگیرنالد (سالالالاکی،
.)۱۳۹۴
الزاماتی که بهسالالازی معلمان را برای آموزشوپرورش ضالالروری سالالاخته عبارتند از :ت ییرات سالالریع در زمینههای علمی،
فناوری و ارتباطی ،دگرگونی و افزایش خواسالالالتهها و نیازهای افراد و گروههای گوناگون جامعه ،توجه بیشالالالتر به کیفیت
آموزشوپرورش ،جهالت دادن باله اسالالالتخالدام معلمالان جالدیالد ،افزایش و حفظ مهالارت معلمالان ،آمالادهسالالالازی معلمالان برای
آینده ،ایجاد انگیزه در معلمان بهوسیله خلق فرصتهای رشد برای آنها ،آمادهسازی معلمان برای احراز مشاغل باالتر،
جلوگیری از ترک خالدمالت یالا جالابجالایی ،رضالالالایالتشال ال لی کاله درنهالایالت موجالب افرایش کالارایی و بهرهوری معلمالان و بهبود
یادگیری دانشآموزان میگردد (اوکرک و نینا.)۲۰۱۱ ،2
علیرغم اهمیت باالی بهسالازی معلمان ،این مسالالله در آموزشوپرورش کشالور کمتر مورد توجه قرارگرفته و بیشالتر صالرفا و
به بحث آموزش ضالمنخدمت پرداخته شالده اسالت .در حقیقت بهسالازی معلمان به منزله یک پیوسالتاری اسالت که پیش از
خدمت شالالروع و با آموزش ،نظارت و حمایت مسالالالولین در حین خدمت تداوم میبابد .این در حالی اسالالت که در کشالالور
کالانون توجاله برنالامالهریزان و دسالالالتانالدرکالاران تعلیموتربیالت بیشالالالتر باله آموزشهالای پیش از خالدمالت معلم ،معطو اسالالالت و
- 31اصالالل ( 3-4برنامه های درسالالی و تربیتی باید نقش مرجعیت معلم در هدایت تربیتی برای تقدم تزکیه بر تعلیم ،غنی سالالازی محیط تربیتی و یادگیری،
فعالسال ال ازی دانش آموزان در فرآیند یادگیری و تربیت پذیری و ترغیب آنان نسالالالبت به یادگیری مسالالالتمر توجه نماید .همچنین زمینه ارتقاا صالالالالحیتهای
اعتقادی ،اخالقی ،حرفهای و تخصالصالی معلم را فراهم سالازد) و اصالل ( 3-9برنامههای درسالی و تربیتی باید زمینه کسالب شالایسالتگیها و مهارتهای الزم برای
استمرار و معنادار شدن یادگیری و پیوستگی تجارب یادگیری در زندگی را برای دانش آموزان تأمین کنند (برنامه درسی ملی.)1391 ،
2- Okereke & Nnenna
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موضالالوع بهسالالازی معلمان در حین خدمت ،کمتر مورد توجه واقع شالالده اسالالت؛ زیرا رویکرد تربیت حرفهای معلمان در
کشالور یک رویکرد متمرکز سالنتی اسالت و مسالالول تمام برنامههای تربیت حرفهای معلمان ،آموزشوپرورش اسالت .لذا یک
مالدل تمالامیالتخواهالاناله کاله در الگوهالای اجرایی دورههالای پیش از خالدمالت معلم وجود دارد در سال الیالاسالالالتهالای اجرایی
ضالمنخدمت نیز مشالهود اسالت(مهرمحمدی .)۱۳۹۲ ،آنچه که عمال و تحت این تمرکزگرایی ،اتفاق افتاده اسالت اجرای
آموزشهای ضالمن خدمت به شالکلی کوتاهمدت ،گسالسالته و خارج از بافت مدرساله و بدون مشالارکت معلمان اسالت که شالاید
بتوان گفت کمترین ت ییر را در باورها و عملکرد حرفهای معلم ایجاد کرده است (گندمی.)۱۳۹۵ ،
امروزه با گسالالترش باورنکردنی ابزارها و فناورهای مجازی و ورود به واقعیت دهکده جهانی ،بهسالالازی معلمان به یکی از
بزرگترین چالشها برای آموزشوپرورش تبدیل شالده اسالت .اینکه هد یادگیری چیسالت و نظامهای آموزشالی به دنبال
پرورش چه نوع یادگیرنده و یاددهندهای هسالالتند و معلمان باید دارای چه نوع شالالایسالالتگی باشالالند ،سالالبب شالالده تا نظام
آموزشوپرورش در زمینه شالالالایسالالالتگیهای مورد نیاز برای بهسالالالازی معلمان با چالشهای بیسالالالابقهای مواجهه گردد.
همچنین عدم ٔ
ارائه دانش و مهارت مورد نیاز معلمان توسالالط نظام آموزش رسالالمی و فاصالالله بین آموختههای آکادمیک با
کالس درس ،ضرورت پرداختن به بهسازی و توسعه حرفهای معلمان در حینخدمت را بیش از پیش آشکار میسازد.
بهسازی معلمان در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش
در بحث راهکارهای سالند تحول بنیادین به مبحث آموزش ،بهسالازی و نگهداشالت معلم تأکید ویژه شالده اسالت که برخی از
این اهدا و راهکارها عبارتند از:
راهکالار -۱۰/۱برنالامالهریزی و باله کالار گیری امکالانالات و فرصالالالتهالای اجتمالاعی برای اعتالی فرهنالس عمومی در تکریم و
پاسداشت مقام معلم.
راهکار  -۸/۲ایجاد ساز وکار الزم برای تقویت جایگاه و منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان.
راهکار  - ۱۱ /۴ایجاد نظام ارزیابی صالالحیت معلمان شالامل شالایسالتگی های ،اخالقی ،اعتقادی ،انقالبی ،حرفهای و
تخصصی و ارزشیابی متناسب با مبانی و اهدا سند تحول راهبردی.
راهکار  - ۱۱ /۶اسالالتقرار سالالازوکارهای ارتقای توانمندیهای معلمان برای مشالالارکت مؤثر آنان در برنامهریزی درسالالی در
سطن مدرسه ،بهویژه ساز وکارهایی که به تقویت هویت حرفهای آنان میانجامد.
راهکار  - ۱۱ /۷توسالالالعه زمینه پژوهشالالالگری و افزایش توانمندیهای حرفهای به شالالالکل فردی و گروهی میان معلمان و
تبادل تجارب و دسالتاوردها در سالطن محلی وملی و ایجاد فرصالتهای باز آموزی مسالتمر علمی و تحقیقاتی و مطالعاتی و
برگزاری جشنوارههای الگوی تدریس برتر و اختصای اعتبارات خای برای فعالیتهای پژوهشی معلمان.
راهکار -۱۲/۴حمایتهای مادی و معنوی از کرسیهای نظریه پردازی در علوم تربیتی و روشهای تعلیموتربیت.
هالد  -۱۰دانش افزایی مسالالالتمرمعلمالان در حین خالدمالت و ارتقالأ شالالالان و مزلالت اجتمالاعی آنالان بالا تالأکیالد برنقش الگویی
معلم.
هد  -۱۸ت ییر و نوآوری در نظام تعلیموتربیت رسمی عمومی یا رویکرد تعالی بخش و پویا و بالنده.
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راهکار  -۱۸/۲تأمین تسالالهیالت و امکانات وایجاد سالالازوکارهای کارا و اثربخش در آموزشهای ضالالمن خدمت معلمان و
تقویت انگیزه ومهارت حرفهای برای یادگیری مداوم
هد -۲۲ارتقا و بهبود مستمر کیفیت نظام کارشناسی ،مدیریت و راهبری آموزشی
راهکار  -۲۲/۳طراحی و اجرای الگوی بالندگی ش لی – حرفهای برای منابع انسانی
بهسازی معلمان در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان
یکی از مأموریتهای اصالاللی دانشالالگاه ،آموزش و بهسالالازی نیروهای انسالالانی فعلی آموزشوپرورش اسالالت که باید زمینه
آموزش حرفهای آنها را در قالب برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت حین خدمت فراهم نماید.
ماده  -۲اهدا :
- ۲تربیت ،توانمندسالالازی و ارتقای شالالایسالالتگیهای عمومی ،تخصالالصالالی و حرفهای منابع انسالالانی با تأکید بر پرورش
انسالالالانهالای متقی ،کالارآفرین ،خودبالاور ،خالق و توانالا در تولیالد علم ،فنالاوری و نوآوری ،متنالاسالالالب بالا مبالانی و ارزشهالای
اسالمی و نیازهای جامعه.
- ۵توسالعه زمینه پژوهندگی و تقویت روحیه پژوهشالی و گسالترش دانش ،بینش و مهارتهای منابع انسالانی و رصالد کردن
تحوالت نظامهای تربیت معلم و تحوالت علمی در حوزه علوم تربیتی و آموزشوپرورش.
براساس اهدا کالن و راهکارهای بیان شده در اسناد باالدستی ،معلمان برای ایفای نقش صحین خود در عصر حاضر
نیاز به بهسازی و ارتقای توانمندی در روشهای فعال تدریس ،پژوهش و مهارتهای مشارکتی و معلمی دارند.
رویکردهای متداول در بهسازی معلمان
 .۱رویکرد مدرسهمحور برای رشد و بهسازی حرفهای
این رویکرد براسالالاس نظریههای یادگیری سالالازنده گرایانه و مبتنی بر موقعیت و در راسالالتای کاهش شالالکا بین نظریه و
عمل تربیتی شالکل گرفته اسالت .در رویکردهای سالنتی آموزش ضالمن خدمت معلمان ،معلم در آن نقش دریافت کننده
دانش از یک فرد متخصالص را دارد و آموزش ها ،منفک از بافت مدرساله و کالس درس ارائه میشالود (کندی)۲۰۱۴ ،1؛
اما در این رویکرد ،اسالتفاده از راهبردهای متعدد بهسالازی اسالت که هد آن توانمند سالاختن معلمان در زمینه تساللط بر
موضالوع درسالی ،روشهای یاددهی یادگیری و فهم فرایند یادگیری دانشآموزان در بافت مدرساله و کالس میباشالد .در
رویکرد جالدیالد آنچاله مورد تالأکیالد اسالالالت ،فراهم سالالالاختن یالک سالالالاختالار بلنالدمالدت ،مالدرسالالالهمحور ،پژوهش محور یالا
یادگیرندهمحور اسالالت که معلمان را بهعنوان کسالالانی که با همیاری 2معلمان دیگر در پی سالالاختن دانش حرفهای مورد
نیالاز خود هسالالالتنالد ،یالاری میکنالد .تالأکیالد بر همیالاری و همکالاری ،مسالالالتلزم درگیر شالالالدن معلمالان در اجتمالاعالات یالادگیری
اسالالت .به زعم روسالالمری و همکاران (،)۲۰۰۷وگسالالترش و عمق بخشالالیدن به دانش محتوایی و پداگوژیکی ،در اختیار
1 -Kennedy
2 -Collaboration
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داشالالالتن زمان فراوان به منظور حل مسالالالالله همکارانه در محیطهای رشالالالد حرفهای ،برانگیختن معلمان به کاربرد دانش
جالدیالد در عملکرد خود و ایجالاد ارتبالاطالاتی کاله یالک اجتمالاع یالادگیری را حمالایالت میکنالد و ،از ویژگیهالای برنالامالههالای
یالادگیری حرفالهای بالاکیفیالت قلمالداد میشالالالود .این رویکرد ،بیالان میکنالد یالادگیری معنالادار و تحولآفرین معلم ،مسالالالتلزم
توجاله باله تجرباله و بالافالت ویژه ای اسالالالت کاله معلمالان در آن کالار میکننالد؛ بنالابراین بالایالد از برنالامالههالای متمرکزی کاله در آن
آموزش ها ،خارج از بافت مدرساله و به دور از نیازها ،عالیق و انگیزههای معلمان ارائه میشالود ،به سالمت برنامههایی که
منطبق با شرایط ،منابع و بافت محلی است ،حرکت کرد (کولنر و جاکوبز.)۲۰۱۴ ،1
برادلی 2معتقد اسالالالت درصالالالورتی که دورههای آموزش و بهسالالالازی معلمان در بافت مدرسالالاله اتفاق بیافتد ،متناسالالالب با
نیالازهالای معلمالان خواهالد بود و این امر بالاعالث کالاهش مقالاومالت آنهالا در برابر ت ییر خواهالد شالالالد و در این صالالالورت مالدرسالالاله
تبدیل به یک سالالازمان یادگیرنده میشالالود که در آن همه اعضالالا دائما در حال تالش برای توسالالعه تواناییهای خود ،به
منظور ایجاد پیامدهای مطلوب در سالالازمان میباشالالند؛ و فرایند یادگیری ،یک اقدام جمعی تلقی میشالالود (صالالابار 3و
همکاران .)۲۰۰۶ ،بدین ترتیب معلمان مجهز به خزانه وسالالیعی از راهبردهای یاددهی یادگیری میشالالوند که میتوانند
در کالس درس خود مورد استفاده قرار دهند.
به زعم لیبرمن ،)۱۹۹۶( 4یادگیری حرفهای معلمان درون سالاله بافت رد میدهد :الف :تدریس مسالالتقیم (کنفرانسالالها،
دورههای آموزشالالی و کارگاه ها) ،ب :یادگیری در مدرسالاله (از دوسالالتان منتقد ،هم مربیگری ،5اقدام پژوهشالالی و ،)...ج:
یادگیری خارج از مدرساله (از طریق مشالارکت دانشالگاه و مدرساله و .)...البته دی ( ،)۱۹۹۹بافت چهارمی را تحت عنوان
یادگیری در کالس درس (از طریق واکنش دانشآموز) معرفی میکند.
رویکرد مالدرسالالاله بنیالان ،این امکالان را فراهم میکنالد تالا معلمالان تصالالالور مجری صالالالر بودن را در مورد خود ت ییر دهنالد و
فرصالت تصالمیم گیری و اندیشاله ورزی داشالته باشالند (گندمی )۱۳۹۵،که این موضالوع منجر به افزایش دانش و مهارتها
در آنان و در نتیجه بهبود فعالیت تدریس و رشالد شالخصالی ،اجتماعی و عاطفی آنها میشالود و از این طریق دانشآموزان
نیز آموزش با کیفیت تری را دریافت میکنند.
 .۲رویکرد شناختی6
یکی از رویکردهای نظری در بهسالازی معلمان ،رویکرد شالناختی اسالت .ازآنجاکه منظور از بهسالازی معلمان رشالد و توسعه
مهارتهای مختلف معلمان اسالت و این رشالد و بهسالازی مهارتها نیز از طریق یادگیری اتفاق میافتد .رویکرد شالناختی
به افراد میآموزد که معلمان بهعنوان یادگیرندگان از سبکهای یادگیری متفاوتی برخوردار هستند و نیز در سطوح رشد
1 -Koellner & Jacobs
2 -Beradlee
3 -Sabar
4 -Lieberman
5 -Peer-Coaching
6 -Cognitive Approach
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و بهسالالالازی متفالاوتی قرار دارنالد .بالهعالوه ،معلمالان بالهعنوان یالادگیرنالدگالان بزرگسالالالال دارای نیالازهالای ویژهای هسالالالتنالد و
برنامههای بهسالالازی معلمان باید به این نیازها پاسالالب دهد .همچنین طبقهبندی شالالناختی بلوم یادآوری میکند که اوال
سالطوح شالناختی فعالیتهای مختلف متفاوت اسالت و باید برنامههای بهسالازی تا حد امکان در سالطوح باالی شالناختی
ارائه گردد ،ثانیا عالوه بر بعد دانشالالی باید بر ابعاد نگرشالالی و مهارتی معلمان در طراحی دورههای بهسالالازی آنها توجه
شالود و ثالرا معلمان در هر سالطحی که هسالتند نباید آنها را باهم مقایساله کنیم بلکه باید به آنها کمک کرد تا سالطن رشالد
خود را بشالناسالند و تواناییهای خودشالان را برای یادگیری و رشالد و بهسالازی شالناسالایی کنند (لوکین ،کالرک ،گامت ،ویت
ورت ،آکاس ،کوک و رابرتسالون .)۲۰۱۰ ،1برنامههای بهسالازی معلمان باید بهگونهای متنوع باشالد که طیف گسالتردهای
از معلمان بتوانند از آنها بهرهمند شالالوند .نکته مهم دیگری که رویکرد شالالناختی به افراد یادآوری میکند این اسالالت که
درگذشالالته تصالالور میشالالد که اولویت یادگیری به ترتیب عبارت از دانش ،مهارت و نگرش اسالالت .امروزه بر اسالالاس رویکرد
شالناختی اعتقاد بر این اسالت که اولویت یادگیری باید به ترتیب نگرش ،مهارت و دانش باشالد .نگرش و بینش انسالان در
اولویت است .اگر نگرش نباشد انسان نمیداند در پی چه دانشی باید باشد و نمیتواند از مهارتها و دانش خود به نحو
صالحین اسالتفاده نماید (خرازی و حجازی .)۱۳۹۳ ،معلمان اگر نگرش مربتی نسالبت به حرفه معلمی نداشالته باشالند و
اصالوال معتقد به حرفه گرایی در شال ل خود نباشالند ،برنامههای بهسالازی طراحیشالده موردپذیرش و اسالتقبال آنها قرار
نخواهد گرفت( .میرکمالی.)۱۳۸۹،
 .۳رویکرد درسپژوهی2
ادرسپژوهی رویکردی نو برای بهسالالازی و پرورش حرفهای معلمان در مدرسالاله اسالالت و در عمل به گسالالترش فرهنس
یالادگیری در مالدرسالالاله کمالک میکنالد و محیطی را فراهم میسالالالازد تالا معلمالان از یکالدیگر بیالازمونالد ،دانش حرفالهای خود را
ارتقالاا دهنالد ،به بازبینی و بازاندیشالالالی در رفتالار آموزشالالالی و تربیتی خود بپردازند و به نیالازها و نحوه تعالامل با دانشآموزان
توجاله کننالد (سالالالرکالارآرانی .)۳۶ :۱۳۹۴ ،درسپژوهی ،بر چرخاله یالادگیری گروهی ،کیفی ،مشالالالارکتی و مالداوم کالارگزاران
آموزشالی اسالتوار اسالت .در واقع روش پژوهشالی مشالارکتی معلمان در کالس درس اسالت که از آن بهعنوان سالودمندترین،
کاربردیترین و مؤثرترین برنامه پرورش حرفهای معلمان یادکردهاند .در درسپژوهی مرل اقدام پژوهی 3معلمان فرصالت
می یابند تا در طراحی ،اجرا و ارزیابی با یکدیگر همکاری ،همیاری و مشالالارکت کنند و مسالالائل درون مدرسالاله و کالس را
بکالاونالد ،جوابی بیالابنالد و آن را در عمالل بکالار بنالدنالد و در پالایالان یالک ارزیالابی گروهی از کالارآموزشالالالی یکالدیگر داشال التاله بالاشال النالد
(سالالرکارآرانی .)۳۳ :۱۳۹۴ ،در درسپژوهی معلمان بهصالالورت گروهی در تدوین طرح درس ،اجرا و مشالالاهده نتایج آن
مشالالالارکالت و همکالاری میکننالد ،دیالدگالاههالای خود را تبالادل و تعالامالل میکننالد برای اصالالالالح روشهالای تالدریس خود تالش
میکننالد؛ و از یکالدیگر میآموزنالد .در درسپژوهی بیش از اینکاله معلمالان مبالانی نظری آموزش و یالادگیری را بیالاموزنالد،
مهالارتهالای علمی و کالاربردی مربوط باله فراینالد یالاددهی-یالادگیری ،ارزیالابی روشهالای تالدریس ،خودارزیالابی و فعالالیالتهالای
آموزشالی را میآموزند .اهدا درسپژوهی :گسالترش فرهنس یادگیری در مدارس ،فراهم کردن محیط یادگیری معلمان

1-Luckin, Clark, Garnett, Whitworth, Akass, Cook & Robertson
2- Lesson study
3 -Action research
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از یکدیگر ،ارتقا و تولید دانش حرفهای معلمان ،بازاندیشالی در رفتار خود ،مشالارکت در تحول مسالتمر آموزش ،رسالیدن به
راههای بهتر برای یاد دادن و یاد گرفتن.
درسپژوهی ،معلمالان را در انجالام وظالایف حرفالهای شالالالان توانمنالدتر میسالالالازد و باله افزایش ظرفیالت مالدارس برای ترویج
یالادگیری سالالالازمالانی ،1تولیالد و باله کالار گیری دانش حرفالهای در مالدرسالالاله ،تبالادل ایالدههالا و تجربالههالای فردی و گروهی و
گسالالالترش ظرفیت ت ییر خود پایدار 2را افزایش داده و درنتیجه زمینه ایجاد اجتماع یادگیرنده ای که به طور مسالالالتمردر
تولید ادانش بهسالالازی فعال اسالالت را موجب میشالالود (سالالرکارآرانی .)۳۹-۳۸ :۱۳۹۴ ،بنابراین در درسپژوهی تلفیق
ٔ
انگیزه بهسالالازی کالس
نظریه و عمل اسالالت و هد آن پرورش حرفهای معلم و بازسالالازی و نوسالالازی تجارب میباشالالد و با
درس انجام میگیرد و به شکل تیمی تنها در کالس درس و مدرسه قابلاجراست.
 .۴رویکرد معلم پژوهنده 3یا کارگزار فکور 4یا اقدام پژوهی
رویکرد معلم پژوهنالده مبتنی بر جنبش جهالانی برای بهسالالالازی تربیالتمعلم اسالالالت کاله میخواهالد بالا بالازتعریف نقش و
ویژگیهالای حرفاله معلمی ،تصالالالویر پویالاتری از معلم و توانمنالدیهالای وی ارائاله سالالالالازد .از معلم پژوهنالده در ادبیالات
تعلیموتربیالت بالا اصالالالطالحالاتی مالاننالد کالارگزار فکور ،پژوهش عملی ،پژوهش تعالاملی و پژوهش مبتنی بر عمالل نیز یالاد
می شالالالود .رویکرد معلم پژوهنالده بر این مفهوم کلیالدی اسالالالتوار اسالالالالت کاله رویالدادهالای درون کالس موقعیالتهالایی
منحصالربهفرد تلقی میشالوند که با تکیه صالر بر پژوهشهای کالسالیک و دانشالگاهی قابلتبیین نیسالتند .معلم در اینجا
نقشالالالی بالهمراتالب فراتر از یالک بالازیگر منفعالل اجرا میکنالد .باله عبالارتی معلم در نقش پژوهشالالالگر برای تالدارک تالدریس مؤثر،
ایفای نقش میکند (سالالاکی .)۱۳۹۱ ،معلم پژوهنده بهعنوان عنصالالری فکور در نظر گرفته میشالالود که خود باید فعاالنه
در مسالالالیر تولیالد و بالهکالارگیری دانش بومی نالاظر بر نیالازهالای مسالالالتقیم کالس درس و دانشآموزان قالدم بردارد .بالا تکیالهبر
ظرفیت پژوهش ،معلمان رویکرد حل مسالالله را در فرآیند یاددهی -یادگیری به کار بسالته و از این مسالیر موجبات توسالعه
آموزش را فراهم می سالالالازنالد .عالوه بر تالأثیر مربالت این اقالدام بر آموزش ،شال ال الل معلمی از این طریق بالامعنی تر شالالالده و
درنتیجه ،روحیه معلمان بهبود مییابد و اصالوال بهرهگیری از این رویکرد در مسالیر توانمندسالازی حرفهای معلمان جریان
مییالابالد (مرتلر ،۲۰۱۰باله نقالل از سالالالاکی  .)۱۳۹۱لالذا ،معلم پژوهنالده کلیالد ت ییر رویکرد در نظالام تعلیموتربیالت از حالافظاله
محوری باله خالقیالت محوری و پژوهش محوری هسالالالتنالد و بالا قلمالداد نمودن پژوهش باله منزلاله یالک فعالالیالت اصالالاللی برای
معلمالان ،بر ایجالاد فرهنالس پژوهش در مالدارس ،از طریق گنجالانالدن تحقیق و کالاوشالالالگری در کالار روزاناله معلمالان تالأکیالد
میشود.

1 -Organizational Learning
2 -Self-sustainable change
3 -Teacher Researcher
4 -Reflective practitioner
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روش معلم پژوهنده ،ااقدام پژوهی 1اسالالت .آنچه در رویکرد اقدام پژوهی اهمیت دارد آن اسالالت که فرد احسالالاس کند
می تواند منشالأ ت ییر مؤثری در موقعیت کاری خود باشالد .مسالائلی که موضوع اقدام پژوهی معلمان قرار میگیرند معموال
از زمینهها و حوزههایی که آنها را دشالوار و نامعین مییابند ،منشالأ میگیرند؛ از اختال ها و تفاوتهای بین آنچه قصالد
میشود و آنچه واقعا اتفاق میافتد (گلچین ،بازرگان و حسنزاده)۱۳۸۹ ،؛
 .۵رویکرد سرمایه روانشناختی:2
این رویکرد مفهومی جدیدی اسالت که توسالط لوتانز معرفی شالده و ریشاله در رفتار سالازمانی مربت گرا و روانشالناسالی مربت
گرا دارد .فلسالالفه زیر بنایی سالالرمایه روانشالالناختی توجه به پتانسالالیلها و ظرفیتهای کارکنان اسالالت .درواقع ،در رویکرد
جدید بهجای توجه به ضعفها ،اشکاالت و مشکالت تالش میشود تا اینگونه موارد از طریق تقویت نقاط قوت کارکنان
حلوفصالل شالود (لوئیس .)۲۰۱۱ ،3این رویکرد نوین از قابلیتهای ویژهای برخوردار اسالت که میتوان از آن برای خلق
مزیت رقابتی پایدار در سالالازمانها اسالالتفاده کرد .سالالرمایه روانشالالناختی یک حالت توسالالعهای مربت روانشالالناختی با
مشالخصالههای زیر اسالت :متعهد شالدن و انجام تالش الزم برای موفقیت در کارها و وظایف چالشبرانگیز (اعتمادبهنفس/
خودکارآمدی)؛ داشالالتن اسالالتناد مربت درباره موفقیتهای حال و آینده (خوشبینی)؛ پایداری درراه هد و در صالالورت
لزوم ت ییر مسالیر رسالیدن به هد برای دسالتیابی به موفقیت (امیدواری) و پایداری هنگام مواجه با سالختیها و مشالکالت
برای دسالتیابی به موفقیت (تاب آوری) (لوتانز ،اوی ،آویلیو و پیترسالون .)۲۰۱۰ ،4سالرمایه روانشالناختی فراتر از سالرمایه
اجتماعی و سالرمایه انسالانی اسالت .درحالیکه سالرمایه انسالانی بر اچه چیز میدانید و سالرمایه اجتماعی بر اچه کسالی
را میشالناسالید تأکید دارد ،سالرمایه روانشالناختی برچه کسالی هسالتید و چه کسالی میتوانید بشالوید تأکید دارد( .لوتانز
و همکاران .)۲۰۱۰ ،نکته مهمی که در خصوی ظرفیت باالی سرمایه روانشناختی در کنار تأثیر مربت آن بر مت یرهای
مختلف فردی و سالازمانی وجود دارد قابلیت تقلید اندک آن میباشالد که باعث شالده اسالت سالرمایه روانشالناختی به یک
مزیت رقابتی پایدار برای سازمانهای معاصر تبدیل شود (لوتانز و همکاران.)۲۰۱۰ ،
لذا با توجه به اینکه حرفه معلمی دارای منابع استرسزای درونی و بیرونی زیادی ازجمله مسالولیتهای فردی و ش لی،
ناسالازگاری در مدرساله ،سالطن انتظار باال از معلمان و مشالکالت رفت وآمد ،اسالت ،سالرمایه روانشالناختی به معلمان کمک
میکنالد تالا عالوه بر مقالابلاله بهتر در برابر موقعیالتهالای اسالالالترس زا ،کمتر دچالار تنش شالالالده و در برابر مشالالالکالت تحمالل
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.
 .۶رویکرد تجربی و خود -بهسازی 5در توسعه حرفهای

1 -Action Research
2 -Psychological capital aproach
3 -Louis
4- Luthans, Avey, Avolio & Peterson
5 -Self-development
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الف) یادگیری تجربی :بخش عمده یادگیری انسالالان توسالالط یادگیریهای تصالالادفی و تجربی شالالکل میگیرد .از این رو،
نقش تجربه در یادگیری انسالان بسالیار با اهمیت میباشالد .یادگیری تجربی بر اسالاس یک چرخه کار و تکلیف میباشالد و
شالالالامالل چهالار عنصالالالر اقالدام کردن ،دیالدن نتالایج ،فکر کردن در مورد نتالایج ،برنالامالهریزی برای دفعاله بعالد میبالاشالالالد .بر این
اسالاس میتوان عنوان کرد که بخش زیادی از یادگیریهای حرفهای معلمان نیز توسالط یادگیری تجربی اتفاق میافتد.
اگر بتوان این فرایند توسالعه و رشالد مهارتهای حرفهای معلمی را مورد شالناسالایی قرار داد و برنامهریزی مناسالب توسالط
معلم جهالت اسالالالتفالاده از تجالاربش صالالالورت بگیرد ،مهالارتهالا و توانالاییهالای معلمالان سالالالریعتر رشالالالد کرده و باله بالالنالدگی
میرسند.
ب) خود-بهسالازی :بویس ،زاکارو و ویسالکارور )۲۰۱۰( 1خود-بهسالازی را فرایند اخودآغازی و توسالعه آکاهانه مهارتها،
هدایت و رهبری توسط خود معلمان را به صورت مستمر و درازمدت میدانند .این فرایند میتواند رسمی یا غیررسمی،
در حین کار یا خارج از سالاعات کار باشالد .مفروضاله اصاللی این رویکرد آن اسالت که افراد مسالالولیت شالناسالایی و هدایت
محتوا ،مکان ،زمان و چگونگی رشد و بهسازی خود را میپذیرند .این رویکرد بیان میکند معلمان باید با شناسایی نقاط
ضعف و قوت خود ،مسالولیت اصلی برنامهریزی و اجرای بهسازی فردی خود را بر عهده گیرند.
روشهای بهسازی معلمان
در کشالورما دورههای بهسالازی معلمان در دو قسالمت دورههای بلندمدت که در دانشالگاه فرهنگیان و دانشالگاههای دیگر
برگزار میشالود و (معموال و منجر به مدرک تحصالیلی میشالود) و دورههای ضالمن خدمت 2کوتاهمدت که به دالیل مختلف
مانند ت ییر برنامههای درسالی ،اصالالح محتوی کتابهای درسالی و ...همه سالاله توسالط وزارت آموزشوپرورش در سالطن
مدارس ،مناطق آموزشی ،استان و یا به صورت ملی برای معلمان ،برگزار میگردد (سمیعی زفرقندی ،۱۳۹۰،ی .)۱۸
روشهای بهسازی معلمان را به دو طبقه اآموزش رسمی و غیررسمی تقسیم نموده که آموزش رسمی یک نظام آموزشی
مدون سلسله مراتبی و رتبهبندی شده بهترتیب توالی زمانی که در بازه بین آموزش ابتدایی در سطن پایین و دانشگاه در
سالطن باال سالاختار یافته اسالت را آموزش رسالمی میگویند.آموزش غیر رسالمی بهعنوان هر فعالیت آموزشالی خارج از نظام
رسالالمی آموزش میباشالالد و بنا بر تعریف ،عبارت اسالالت از :و هر نوع فعالیت آموزشالالی سالالیسالالتماتیک و سالالازمان یافته و
غیرسالازمانیافته که در خارج از چارچوب نظام رسالمی ،جهت یادگیری موضالوعات مختلف در ردههای سالنی گوناگون از
کودکان تا بزرگسالالاالن در درون سالالازمان و یا بیرون سالالازمان صالالورت میگیرد؛ شالالامل تجارب رسالالمی (مانند شالالرکت در
دورههای رسالالمی ،دانشالالگاهی ،کارگاه ها ،جلسالالات حرفهای ،ارشالالادگری و غیره) و تجارب غیررسالالمی (مانند مطالعات
نشالالریات حرفهای ،تماشالالای برنامههای تلویزیونی مرتبط با زمینههای تحصالالیلی ،نشالالسالالتهای غیررسالالمی درمدرسالاله و
غیره)( .دمیرل ۲۰۰۹ ،به نقل از گندمی).

1- Boyce, Zaccaro & Wisecarver
2-In-service

319

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

روشهای بهسالازی معلمان را به دو دسالته سالنتی (شالامل آموزشهای درونسالازمانی رسالمی مانند ضالمن خدمت در محل
کار شالامل کارآموزی ،کارورزی ،چرخش شال لی ،1مربیگری و آموزش ضالمن خدمت خارج از محل کار را شالامل شالرکت
در کنفرانسهالای علمی ،آموزش در محیطهالای شالالالبیالهسالالالازی شالالالده ،شالالالرکالت در برنالامالههالای سالالالخنرانی ،شالالالرکالت در
سالالمینارهای شالال لی و ...میداند) و نوین (شالالامل-۱ :آموزش مبتنیبر شالالبکه( 2اینترنت ،اینترانت و اکسالالترانت)-۲ ،
خودراهبری کامپیوتری ،شالالامل :دیویدی ،سالالیدی ،پخش ماهوارهای یا تلویزیونی ،ویدئوکنفرانس ،اودیوکنفرانس و
تلهکنفرانس -۳ ،مربیگری و منتورینس ،ارشالالالادگری وآموزشهای برونسالالالازمانی) تقسالالالیم کرده اسالالالت( .رابرت وون3
 ۲۰۱۵به نقل از گندمی.)۱۳۹۵ ،
دسالالیمون ( )۲۰۰۹بهسالالازی معلمان را در دو قالب اتوسالالعه حرفهای رسالالمی و توسالالعه حرفهای غیررسالالمی طبقهبندی
نمود.
الف) توسالعه حرفهای رسالمی :فرصالتهای یادگیری رسالمی عبارتند از :محیطهای یادگیری سالاختارمند با برنامهدرسالی
مخصالالالوی ،مانند دورههای تحصالالالیالت دانشالالالگاهی یا توسالالالعه معلمان .این دورهها بیانگر اجزای اصالالاللی مدل آموزش
هسالتند که بهعنوان رویکرد سنتی بهسازی و توسعه حرفهای نیز شناخته میشوند .فرد براین است که معلمان دانش و
مهارتهای خود را از طریق کارگاهها و دورههای درسی به روز میکنند .در بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکایی الزم
اسالالت معلمان به طور منظم در این دورهها شالالرکت کنند .این مدل هنوز کاربردی ترین نوع بهسالالازی و توسالالعه حرفهای
محسوب میشود.
ب) توسالالالعه حرفهای غیررسالالالمی :فرصالالالتهای یادگیری غیررسالالالمی ،دارای برنامهدرسالالالی خاصالالالی یا محدود به محیط
مشالخصالی نیسالت .آنها شالامل کلیه فعالیتهای فردی از قبیل مطالعه کتاب ،مشالاهده کالس ،فعالیتهای مشالارکتی،
گفتگو با همکاران و والدین ،فعالیتهای ارشالالالادگری ،شالالالبکه معلمان و گروههای مطالعه میشالالالوند که شالالالرکت در این
فعالیتها اجباری نیست (طاهری ،۱۳۹۱،ی .)۱۶
یکی از روش های بهسالازی معلمان ،سالاختن اجتماعات یادگیری معلمان اسالت .منظور از اجتماعات یادگیری معلمان،
گروهی از معلمان هسالالتند که دائما ومش ال ول کاوش در عملکرد خود هسالالتند و در نتیجه به منظور بهبود عملکرد خود،
معانی جدیدی را کشف و با دیگران مبادله میکنند (گندمی ،۱۳۹۵،ی .)۲۷۷
مفهوم اجتماعات یادگیری بر دو مفروضالاله بنیادین اسالالتوار اسالالت :یکی آن که تجربیات زیسالالته روزمره معلمان ،مبنای
جسالالالتجوی فهم و دانش قرار میگیرد و دوم ،مشالالالارکت فعاالنه در اجتماعات یادگیری حرفهای ،منجر به افزایش دانش
حرفهای شده و نهایتا و افزایش یادگیری دانشآموز را در پی خواهد داشت (لیم ،۲۰۱۴ ،4ی .)۵۷

1 -Job Rotation
2 -Web-based Trainin
3 -Robert Vaughn
4 -Lim
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در حال حاضالر ،معلمان به عنوان یادگیرندگان بزرگسالال ،در اجتماعات یادگیری مشالارکت فعال دارند و از طریق رسالانهها
و ابزارهایی مانند ایمیلها ،بال ها ،تلگرام ،جلسالالالات هماندیشالالالی آنالین ،شالالالبکههای اجتماعی ،دورههای آموزشالالالی
گسالالالترده آنالین که در تشالالالکیل اجتماعات یادگیری مؤثرند ،امکان برقراری تعامل و تبادل گسالالالترده اطالعات را فراهم
میآورند (پولین.)۲۰۱۴ ،1
به همین جهت در سالالهای اخیر ،در شالبکههای اجتماعی پیامرسالان ،گروههای علمی ،تخصالصالی و اجتماعی با اهدا
متفاوت در بین معلمان تشالکیل شالد .این گروههای اجتماعی مجازی ،مکانهایی هسالتند که در آنها افراد فرصالت پیدا
میکنند تا خود را معرفی نموده و با سالالایرین ارتباط برقرار کنند و این ارتباطات را از طریق ،وب سالالایتهای آموزشالالی در
درون سالازمان ،ایمیلهای مسالتقیم ،خبرنامههای دیجیتالی ،ایمیلهای درونسالازمانی و غیره حفظ نمایند؛ و با به کار
گیری آنها در فرایند آموزش و بهسالالازی معلمان ،از آنها به طور بهینه در جهت اهدا آموزشالالی اسالالتفاده کرد .امروزه
ابزارهای اینترنتی ،امکان شالرکت در دورههای آموزشالی آنالین را برای معلمان در همه جای دنیا فراهم سالاخته و آنها از
طریق شبکههای اجتماعی قادر به تبادل منابع و اطالعات با یکدیگر هستند.
منظور از روشهای بهسالالازی معلمان ،روشهای کسالالب و انتقال دانش و ارائه مطالب آموزشالالی به یادگیرندگان بزرگسالالال
اسالالت که میتواند به صالالورت آموزش فعال همزمان (مانند اتاقهای گقنگوی زنده) یا غیرهمزمان ،به شالالکل رسالالمی و
غیررسالمی ،برنامهریزی شالده بوسالیله سالازمان و یا خودراهبر صالورت گیرد؛ مانند شالیوههای خودآموزی ،2آموزشهای
کالسالالالی ،اجتمالاعالات یالادگیری ،مربیگری و غیره؛ امالا نکتاله مهم عالدم باله رسالالالمیالت شال النالاختن توسال العاله فردی و یالادگیری
غیررسمی توسط آموزشوپرورش است که سبب میشود معلمان رغبت و تمایل کمتری به آن نشان دهند.
نتیجهگیری
امروزه توجه به آموزش و بهسازی معلمان یکی از مهمترین راهکارهای ارتقای کیفیت آموزش و مدارس است ،همچنین،
بهسالازی معلمان یکی از بزر ترین چالشها برای آموزشوپرورش اسالت و سالازوکارهای حل این مشالکل به عواملی مانند
اسالتفاده بهینه از معلمان ،ایجاد روحیه پژوهشالگری ،بهسالازی مهارتها و دانش معلمان ،بهرهوری ،سالالمت محیط کار،
امنیتشال لی ،روحیه کارگروهی و مشالارکت همهجانبه معلمان بسالتگی دارد .بر اثر بهسالازی ،معلم به یکی از سالرمایههای
فکری ،عاطفی و اجتماعی تبدیل میشالالالود که این امر به توسالالالعه پایدار ،مزیت رقابتی و موفقیت آموزشوپرورش منجر
میگردد .یکی از هد های بهسازی معلمان ،خود بهسازی و خودبالندگی معلمان است ،خودبهسازی به این نکته مهم
توجه دارد که تمام معلمان باید نیازهای یادگیری خود را شالناسالایی کنند و از طریق روشهای مختلف به دنبال پر کردن
خالاهای توسعه حرفهای خود باشند و همچنین مسالولیت یادگیری خود را بپذیرند .آنها باید یادگیرندگانی مادامالعمر
باشالالند تا زمینه تربیت یاگیرندگانی مادامالعمر را فراهم نمایند .چنانچه برنامههای بهسالالازی نتوانند این احسالالاس را در
معلمالان باله وجود آورنالد شالالالرایطی باله وجود خواهالد آمالد کاله در آن ،آموزشوپرورش ،همواره در مورد چگونگی برنالامالههالای
آموزشالالی و بهسالالازی معلمان خود ،تصالالمیمگیرنده باشالالد .در صالالورتیکه هد اصالاللی این اسالالت که حرکت برنامههای
بهسالالازی در دسالالت خود معلمان باشالالد و آموزشوپرورش تنها نقش تسالالهیلکننده و مهیا کننده امکانات مورد نیاز را ایفا
1 -Poulin
2 -Self-based or Self-Study

321

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

کند .در این حالت ،برنامههای بهسالازی از حالت اجباری و الزامی خارج شالده و مشالارکت فعال و تحقق اهدا یادگیری
تضالالالمین خواهالد شالالالد .تحقق این هالد در مرحلاله اول مسالالالتلزم ت ییر فرهنالس و در مرحلاله بعالد ت ییر در سالالالاختالار
آموزشوپرورش اسالالالت .تا زمانی که معلمان نسالالالبت به اهمیت یادگیری مدام العمر در بهبود فعالیتها و نگرشها ،باور
نداشالته باشالند ،ت ییر فرهنس در جهت خودبهسالازی امکانپذیر نیسالت .در نقطه مقابل چنانچه این باور به وجود آید در
مرحله بعد باید ت ییراتی در سالاختار متمرکز و بورکراسالی اداری حاکم برآن در جهت تفویض اختیار به اسالتان ها ،مناطق
و مدارس صالالورت بگیرد ،در کشالالورهای دارای سالالاختار آموزشالالی کارآمد مانند فنالند یا سالالنگاپور ،بخشالالی از برنامههای
آموزشالی مانند انتخاب کتاب ،انتخاب معلم ،هزینه کردن بودجه و غیره ،بر عهده مدرساله و دسالت اندرکاران آموزشالی آن
مانند مدیر ،معلم ،هیالت امنا و...اسالالالت؛ و دولتها صالالالرفا و بودجه و سالالالیاسالالالتهای کلی در راسالالالتای هد های کالن
آموزشالالی ،کشالالور را به عهده دارند؛ بنابراین اگر آموزشوپرورش به دنبال مدرسالاله و معلمی کارآمد و مقتدر باشالالد باید به
دنبال ت ییر سالالاختار وتمرکززدایی باشالالد و با اسالالتفاده از سالالبک مدیریت مشالالارکتی زمینه مشالالارکت همه دسالالتاندرکاران
تعلیموتربیت ،معلمان و خانوادهها را فراهم نماید .لذا با توجه به بررسالی ادبیات پژوهش آموزشوپرورش برای رسالیدن به
وضعیت مطلوب بهسازی معلمان ،میبایست به سه اصل اساسی ،همواره توجه داشته باشد:
در آموزشوپرورش به هیو تحولی علمی یا نوآوری مطلوب نمیتواند دسالت یابد .مگر این که ابتدا در شالیوههای کاریمعلمان ،بهعنوان کارگزاران اصاللی ،ت ییرات متناسالب به وجود آورد .رمز سالالمت و بالندگی نظامهای تعلیموتربیت را باید
در سالمت رشد و بالندگی معلم یافت.
 معلمان اعم از شالاغل یا در حال تحصالیل ،باید شالایسالتگی و صالالحیت پذیرش این حرفه را داشالته باشالند .معلمی کردنبه رغم تصالور برخی افراد ،حرفهای سالنگین و پرمسالالولیت اسالت که شالاغالن و متقاضالیان ورود به آن باید کشالش ذهنی و
عاطفی الزم را داشته باشند.
سالالالرمالایاله گالذاری مالادی و معنوی در حوزه تربیالت و بهسالالالازی معلمالان برای افزایش توان حرفالهای معلمالان شالالالاغالل و تالازهاسالالتخدام شالالده ،از سالالطن ملی تا محلی باید با عزم و اراده ،صالالورت گیرد و این سالالرمایهگذاری را در جهت توسالالعه پایدار
کشور ،تلقی کنند.
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مهرمحمدی ،محمود( .)۱۳۹برنامهدرسالالی تربیت معلم و الگوی اجرایی مشالالارکتی آن ،راهبرد تحولی برای تربیت معلم
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بررسی چالشهای روانشناختی زمینههای اصالحات آموزشی از دیدگاه نومعلمان در استان کرمان
حسن زرگری ،1محمدحسین سیستانی زاده2
چکیده:
پژوهش حاضر با هد بررسی چالشهای روانشناختی اصالحات نظام آموزشی از دیدگاه نومعلمان استان کرمان انجام
الان جوان دانشآموخت ٔاله دانشال الگالاه
گرفتاله اسالالالت .روش تحقیق ،کیفی از نوع پالدیالدارشال النالاسالالالی بود .حوزه پژوهش معلم ع
فرهنگیان در اسالالتان کرمان بود .با توجه به رویکرد پدیدارشالالناسالالی تعداد  ۲۰نفر مشالالارکتکننده با اسالالتفاده از روش
ٔ
مصاحبه نیمهساختاریافته
نمونهگیری هدفمند تا رسیدن به اشباع اطالعات بهعنوان نمونه انتخاب گردید .ابزار پژوهش
بود .اطالعات بهدستآمده با استفاده از روش هفتمرحلهای کالیزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جهت اعتباریابی
مفاهیم بدسالالالت آمده از طرح مجدد آنها به مشالالالارکتکنندگان و تأیید صالالالحت آنها اسالالالتفاده به عمل آمد .از تجزیه و
عنوان عوامل
تحلیل اطالعات جمعآوری شالالالده تعداد  ۴۶کد فرعی اسالالالتخراج گردید که در هفت شالالالاخه اصالالاللی تحت
ع

اقتصالادی-معیشالتی ،امکانات زیرسالاخت ،عوامل آموزشالی ،عوامل اداری-سالاختاری ،عوامل اجتماعی-فرهنگی ،منابع
انسالانی و عوامل مربوط به فراگیران مورد بررسالی قرار گرفت .یافتههای پژوهش نشالان داد که این محورهای هفت گانه با
ٔ
انگیزه شالال لی ،امنیت روانی ،حس بدبینی ،فرسالالودگی شالال لی ،مسالالائل
چالشهای روانشالالناختی نظیرخودکارآمدی،
عاطفی ،تعارد و درگیری ،مداخله و ...مواجه است.
وانگان کلیدی :اصالحات آموزشی ،چالشهای روانشناختی ،نومعلمان استان کرمان
مقدمه
ثمربخشالی آموزشوپرورش از یک سالو تبدیل کردن انسالانهای مسالتعد به انسالانهای سالالم ،بالنده ،متعادل و رشالدیافته
ٔ
کننده نیازهای نیروی انسالانی جامعه در بخشهای متفاوت فرهنگی ،اجتماعی و اقتصالادی
اسالت و از سالوی دیگر تأمین
اسالالالت .نظر به چنین اهمیتی اسالالالت که در عصالالالر کنونیٔ ،
همه دولتهای جهانی از کوچک و بزر  ،قدرتمند و ناتوان و
صالنعتی تا در حال توسالعه ،پرداختن به آموزشوپرورش مردم خود را در شالمار وظایف اسالاسالی میدانند و برای همگانی،
سالالالراسالالالری و حتی اجباری کردن آن ،تعهدات سالالالنگینی در قانونهای اسالالالاسالالالی و بنیادی خود میگنجانند و درصالالالد
قابلتوجهای از تولید ناخالص ملی و بودجه عمومی کشور را به این امر مهم اختصای میدهند.
آموزشوپرورش یکی از مهمترین ارکان توسالعه هر کشالوری اسالت .نظام آموزشوپرورش یکی از بزرگترین و گسالترده ترین
نظامات درون جوامع اسالت که سالرنوشالت جامعه را در دراز مدت تعین میکند (بالدرسالتون .)۲۰۰۰ ،روند تحوالت موجود
در دنیای امروز ،اصالالحات آموزشالی را امری اجتنابناپذیر و جهانی سالاخته اسالت (سالرکارآرانی .)۱۳۸۶ ،در کشالور ما نیز

از گذشالته تالشهای مداومی برای اصالالح نظام آموزشالی صالورت گرفتهاسالت .اما نظام آموزشالی ما به دلیل سالنتی بودن

 1آموزگار ابتدایی و دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه شهید باهنر کرمانHassanZargari073@gmail.com ،
 2دبیر متوسطه و دانشجوی کارشناسی ارشد تاریب و فلسفه آموزشو پرورش ،دانشگاه شهید باهنر کرمانSistani.1994@gmail.com ،

325

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

مناسالبت چندانی با ت ییر و تحول پیش آمده ندارد (ابراهیمزاده .)۱۳۸۳ ،این باز ماندن از قطار تحوالت جهانی اهمیت
و ضرورت بازاندیشی جدی در حوزه اصالحات آموزشی را بیش از هر زمان دیگری دارای اولویت میکند.
آموزشوپرورش دیگر نمیتواند بر اسالاس نقش سالنتی خود پاسالخوی نیازهای جامعه باشالد .بنابراین بهعنوان یک نظام
سالالالاختالارمنالد برای بهبود خود نیالاز باله ت ییر دارد (چنالس .)۲۰۱۱ ،در چنین وضالالالعیالت و شالالالرایطی ت ییر و نوآوری در
آموزشوپرورش یک ضالرورت اسالت و میطلبد که مسالالوالن و مدیران ارشالد وزارت آموزشوپرورش هوشالیارانهتر و به موقع
در جهت ت ییر عمل نمایند.
این سالیسالتم همیشاله در بطن جامعه ایجاد میشالود (تافلر .)۱۹۷۴ ،از سالویی دیگر معلم بهعنوان مهمترین عنصالر مؤثر
بهعنوان کنشالگر میدانی در نقطه کانونی این تحوالت به شالمار میرود .به همین سالبب (سالرسالون  )۲۰۰۴معتقد اسالت که
هرگونه ت ییر در مدرسه؛ باید از معلم آغاز شود.
میتوان چنین برداشالت کرد که بررسالی زمینهها و راهکارهای ایجاد اصالالحات در سالیسالتم آموزشالی و پرورشالی از وظایف
نهالادهالای پژوهشالالالی اسالالالت و بالایالد بالا اهتمالام باله بررسالالالیهالا و پژوهشهالا ،باله برنالامالهای کالامالل و جالامع برای ایجالاد ت ییر و
اصالحات رسید.
رسالیدن به چنین آرمانی مساللما با چالشهای مختلف اجتماعی ،روانشالناختی ،فلسالفی و ...روبهرو میشالود که در این
پژوهش سالعی بر آن داریم تا چالشهای روانشالناختی برای ایجاد اصالالحات در نظام آموزشالی از دیدگاه معلمان بررسالی
کنیم.
در این پژوهش نظر و دیدگاه معلمان مورد بررسالالالی قرار میگیرد زیرا معلمان از نزدیک با مخاطبان سالالالیسالالالتم آموزشالالالی
(دانشآموزان و خانوادهها) ارتباط دارند و مشکالت و موانعی که در راه رسیدن به وضعیت مطلوب وجود دارد را به خوبی
درک میکنند .آیزنر نیز ( )۲۰۰۵معتقد اسالالالت معلمان نقش مهمی در به ثمر نشالالالسالالالتن افکار و ایدههای تعلیموتربیت
دارند .عملکرد مطلوب یک معلم به مت یرهای متعددی وابسالته اسالت .خصالوصالیات روانشالناختی نیز یکی از مهمترین این
مت یرها اسالالت .در این مقاله تالش میشالالود که رابطه مت یرهای روانشالالناختی با انگیزههای اصالالالحگرایانه معلمان در
اسالتان کرمان مورد بررسالی قرار گیرد .پژوهشها بیانگر آن اسالت که نشالاط و امید معلمان باعث افزایش سالطن توانمندی
و کفالایالت و کالارآمالدی داش آموزان میشالالالود و ایجالاد روابط اجتمالاعی پربالار تری را در پی دارد (اسالالالتنس بری و ولف هوی.
.)۲۰۰۹
سلاالت پژوهش
از دیدگاه نومعلمان استان کرمان ،چالشهای اصلی اصالح نظام آموزشی در این استان چه مواردی میباشند
این چالشها چه جنبه روانشناختی دارند
روش پژوهش
این پژوهش کیفی و از نوع پالدیالدارشال النالاسالالالی ( )Phenomenologyتوصالالالیفی اسالالالت؛ زیرا باله دلیالل مالاهیالت نالاپیوسال التاله و
منحصالالربهفرد چالشهای روانشالالناختی نمیتوان از روشهای متداول ّ
کمی اسالالتفاده کرد .برخال تحقیقات کمی که
ع
326

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

عمده هد عمومیت بخشالیدن یافتهها به جامعهای اسالت که نمونه از آن انتخاب شالدهاسالت؛ در پدیدارشالناسالی هد
اصالاللی فهم دیدههای مورد نظر اسالالت (برنز گراپا .)۲۰۰۷ ،پدیدارشالالناسالالی از انتزاعات نظری به واقعیت تجارب زیسالالته
نزدیک میکند (وونمن.)۱۹۸۲ ،
برای جمعآوری دادهها از پرسالش ٔ
النامه محقق سالاخته با سالؤاالت بازپاسالب نیمهسالاختاریافته اسالتفاده شالد اسالت .اندرمش
معتقد اسالت دسالترسالی به تجارب زیسالته از طریق اسالتفاده از مصالاحبههای نیمهسالاختاریافته حاصالل میشالود (برنز گراوا
.)۲۰۰۷
سالپس برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش هفتمرحلهای کالیزی ( )۱۹۷۸اسالتفاده شالد که شالامل خواندن یافتههای
مهم و هم احسالالالاس شالالالدن با افراد شالالالرکتکننده به منظور درک افراد و اسالالالتخراج جمالت مهم در رابطه با پدیده مورد
مطالعه ،دادن مفاهیم خای به جمالت اسالتخراج شالده ،دسالتهبندی مفاهیم و خوشالههای بدسالت آمده ،رجوع به مطالب
اصاللی و مقایسالهای دادهها ،توصالیف پدیده مورد مطالعه و در نهایت بازگردانی توصالیف پدیدهها به شالرکتکنندگان جهت
بررسالی اعتمادپذیری نتایج بدسالت آمده بود .سالپس کدگذاری به شالیوه کالیزی و اسالتخراج مضالمونهای اصاللی و زیر
مضالمونها انجام گرفت .اعتبار نهایی دادهها نیز از طریق نمایشالان گذاشالتن مضالمونهای اصاللی و فرعی اسالتخراج شالده
با نومعلمان مورد بررسی قرار گرفت.
ٔ
جامعه آماری این مطالعه نومعلمان دانشآموخته دانشالگاه فرهنگیان شالاغل در آموزشوپرورش اسالتان کرمان بودند که
الباع یافتهها ادامه یافت .در نهایت مصالاحبه با  ۲۰نفر از اعضالای این جامعه انجام شالد .به منظور
به روش نمونهگیری تا اش ع

تالأمین روایی و پالایالایی اطالعالات از روش ارزیالابی لینکول و گوبالا ( )۱۹۸۵در چهالار مرحلاله شالالالالامالل انتقالالپالذیری
) ،)Transferabilityموثق بودن ( ،(Credibilityوابسالالالته بودن ) )Dependabilityو تأییدپذیر بودن ))Confirmability
استفاده شد (لینکول و گوبا.)۱۹۸۵ ،
س الؤاالت با مشالالورت یکی از اسالالاتید متخصالالص و با تجربه در زمینه پژوهشهای پدیدارشالالناسالالی سالالنجش روایی شالالد .به
منظور تالأییالدپالذیری کلیاله مصالالالاحبالههالا ثبالت و ضالالالبط شالالالد و برای بالاورپالذیری پس از جمعبنالدی باله تعالدادی از اعضالالالای
شرکتکننده عودت داده شد تا صحت آن سنجیده شود.
یافتهها
پس از بررسالالالی اطالعالات جمعآوریشالالالده ،چالالشهالا و دغالدغالههالای نومعلمالان در هفالت مؤلف ٔاله اصالالاللی و  ۴۶مؤلف ٔاله فرعی
دستهبندی گردید که به شرح زیر میباشند.
جدول شماره  – ۱چالشهای اصالح آموزشی از نگاه نومعلمان
مقوله اصلی

مقوله فرعی
دغدغه ش ل دوم

عوامل اقتصادی – معیشتی
حقوق ناکافی
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عدم وجود وسایل کمک آموزشی به روز
محدودیت منابع مالی
امکانات زیرساخت
توزیع نامناسب امکانات در مناطق
عدم حمایت و مشارکت سایر دستگاهها در تربیت رسمی و عمومی
محدودیت زمانی در کالسهای چندپایه
عدم بهروزرسانی شیوههای نوین تدریس
اجرای نامناسب ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی
عدم توجه به رشد خالقیت و نوآوری
عوامل آموزشی
حافظه محوری
عدم تناسب محتوای کتب درسی با فرهنس بومی محلی
عدم استفاده از تجربیات آموزشی سایر کشورها
ناکارآمدی محتوای آموزشی بر اساس نیازهای جامعه
هدفمندی نامعین و کلیگرایانه
دخالت نابجای مدیران
عدم توازن ساختار اداری
عوامل اداری -ساختاری
عدم توجه به شایستگیها در ارتقاا سازمانی
افزایش نامتعار کمی بخشنامهها
عدم استفاده از دیدگاه معلمان در سطوح کالن برنامهریزی
عدم همکاری اولیاا
عوامل اجتماعی -فرهنگی حمایت ضعیف رسانهها
سیاستزدگی
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منزلت ش لی
عدم آشنایی خانوادهها با ت ییرات ارزشیابی کیفی
کاهش اعتماد عمومی به معلمان
خأل برنامههای تربیتی هدفمند
کنکور محوری
تفاوتهای فرهنگی
عدم توجه کافی به آموزش مهارتهای زندگی
نگاه سطحی حاکمیت
فرسودگی ش لی
عدم آموزشی مهارتهای حرفهای معلمان
استرس ش لی
توزیع نامتوازن منابع انسانی
افت کرامت انسانی
تردید در خودکارامدی معلمان
منابع انسانی

عدم بینش واحد بین معلمان
استفاده از معلمان غیر بومی
اختالل در امنیت روانی معلمان
عدم تناسب محتوای آموزشی معلمان با نیازهای آنان در تدریس
غیر هم تراز بودن اساتید دانشگاه فرهنگیان
تعارد بین نسلی معلمان
عدم توجیه معلمان سنتی با شیوههای نوین
تفاوتهای فردی

فراگیران
اختالالت یادگیری
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این مقولهها در زیر به اختصالار توضالین داده میشالوند .همچنین الزم به ذکر اسالت که ممکن اسالت برخی از این مقولهها،
مسالله یا جنبه مشترکی داشته باشند.
الف) عوامل اقتصادی – معیشتی
ٔ
مؤلفه حقوق ناکافی و داشالالتن شال ل دوم اشالالاره کردند .برای مرال کد ۳اینگونه
در ارتباط با این مقوله ،افراد نمونه به دو
بیان میکند:
امعلمان در مورد شالال ل دوم اسالالترس دارند که تنها دلیل آن کم بودن حقوق میباشالالد و این مسالالالله باعث افت کیفیت
آموزش میگردد.
یا کد  ۷در مورد اولویتهای انجام اصالحات ،از عبارت امحیط سیاسی – اقتصادی استفاده میکند.
غباری بناب ،نبوی و شالالیرکول ( )۱۳۸۴با هد بررسالالی عوامل مؤثر بر فرسالالودگی شالال لی معلمان ،ارتباط معنادار بین
شال ل دوم و بروز فرسالالودگی شال لی در معلمان را مشالالخص میکنند .سالاللیمی و قضالالاوی (۱۳۷۹؛ به نقل از رضالالایی) نیز
مسائل و مشکالت مالی و میزان حقوق معلمان را بهعنوان مهمترین منبع فشارزا در معلمان ایرانی میداند.
فیرسالتون در پژوهشالی با این هذ که چگونه ت ییر در سالیسالتم حقوق معلمان منجر به اصالالح نظام آموزشالی میگردد ،به
ٔ
مسالله پرداخت حقوق بر اساس دانش و مهارتهای پایه توسعه ش لی و انگیزشهای گروهی اشاره کرد و این موضوع را
جزا ظرفیتهایی که منجر افزایش انگیزش شال لی معلمان میشالود و از سالایز اصالالحات در آموزشوپرورش نیز حمایت
میکند ،قلمداد میکند (کجبا و پورکاظم.)۱۳۸۴ ،
کجبا و پورکاظم ( ،۱۳۸۴به نقل از پنینگتون) ،بر نیازهای فردی برای ایجاد رضالایت شال لی ،انگیزه و تعهد در معلمان
زبان انگلیسی بهعنوان زبان دوم ،تأکید کرد و ضرورت توجه به پرداخت فوقالعاده ش ل و آموزش حرفهای را مورد تأکید
قرار میدهد.
در واقع یکی از دغالدغالههالای فکری کاله اکرر معلمالان بالا آن دسالالالت و پنجاله نرم میکننالد و درمورد آن ابراز نگرانی میکننالد،
مسالائل اقتصالادی اسالت .معلمی یا به طور کلی فردی که درگیری ذهنی در مورد مسالائل مالی دارد نمیتواند با فکر آزاد
به سیستم بنگرد و نقصهای آن را برطر نماید.
ب) امکانات زیرساخت
انسان هر چه را یاد میگیرد دارای دو ُبعد عینی و ذهنی است و هنگامی که در فرایند یاددهی-یادگیری از مواد و وسایل
کمک آموزشالی اسالتفاده میشالود ،هر دو ُبعد ذهنی و عینی یادگیری فعال میگردد .از این جهت این مواد همواره مورد
توجه نظریهپردازان علوم تربیتی بودهاست (یارمحمدیان و سمیعی.)۱۳۷۹ ،
تکنولوژی آموزشالی در عرصالههای متعدد ،کارایی خود را نشالان دادهاسالت؛ افراد ،سالازمانها یا نهادهایی که از روشهای
پیشالنهادی علم تکنولوژی آموزشالی بهره گرفتهاند ،مقدار قابلتوجهی به بهرهوری و اثربخشالی خود افزودهاند (فردانش و
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شالاهین .)۱۳۷۸ ،وسالایل کمک آموزشالی عامل افزایش بازدهی آموزشالی چه از لحاظ ّ
کمی و چه از لحاظ کیفی میباشالد
و اینگونه وسایل عامل مهمی در عینیت بخشیدن به محتوای دروس میباشد (یارمحمدیان و سمیعی.)۱۳۷۹ ،
کد  ۱۴به صالورت زیر به این مسالالله اشالاره میکند :اجدا از اینکه آیا مدارس چندپایه خوب اسالت یا بد و جدا از اینکه آیا
چنین کالسهایی در مدارس روسالالتایی با شالالرایط بد کالس و عدم امکانات و فضالالای مناسالالب قابلاجرا هسالالت یا خیر،
سالالمت مدیرآموزگاری باعث میشالالود تا معلمی که چندپایه را باید همرمان تدریس کند و بر فعالیت تمام پایهها اشالالرا
داشته باشد ،باید جواب بخشنامهای را ارساالل کند و بدین ترتیب بخشی از انرژیاش در جایی غیر از کالس درس تلف
میشود.
در واقع عدم مهیا بودن وسالایل و مواد کمک آموزشالی مناسالب در برخی مناطق باعث میشالود فرایند آموزش با مشالکالتی
روبرو شود.
کد  ۱۷نیز در مورد محدودیت منابع بیان میکند :ا ...همچنین با توجه به کمبود وسالایل مناسالب آموزشالی مرل لبتاب،
پرژکتور و تخته هوشالالمند یا حداقل وسالالایل آموزشالالی در مناطق روسالالتایی و مدارس کمتر پیشالالرفته باعث عدم انگیزه
میشود و اگر به امور مالی و معلمان و همچنین وسایل و ابزار آموزشی توجه کافی و در حد مطلوب شود.
برخی از معلمان نظیر کد  ۱۹که از عبارت ارفع تبعیضالالات مالی اسالالتفاده کردند که نشالالان از نارضالالایتی در مورد توزیع
نامناسب امکانات در مناطق دارد.
همچنین عدم مشارکت سایر دستگاهها در تربیت رسمی و عمومی از مواردی است که معلمان به آن اشاره کردهاند.
ج) عوامل آموزشی
متناسالب نبودن محتوای کتب درسالی با فرهنس بومی مناطق مختلف به خصالوی مناطق کمتر توسالعهیافته و محروم از
دغدغههایی اسالت که معلمان با آن روبهرو میشالوند .خشالک بودن و قابلیت انعطا پذیری اندک و یا حتی عدم انعطا
کتابها و برنامههای درسالی باعث بروز مشالکالتی در روند یاددهی-یادگیری میشالود .این موضالوع باعث عدم پیشالرفت
دانشآموزان میشالالود و بهعنوان بازخوردی منفی برای معلم تلقی میشالالود که هم احسالالاس خودکارآمدی و هم انگیزه
معلم را کاهش میدهد.
امحتوای آموزشالالی و درسالالی از اولویتهایی اسالالت که کد  ۹به آن اشالالاره مسالالتقیم کردهاسالالت و عقیده دارد که باید در
دستور کار اصالح در برنامههای آموزشی قرار گیرد.
الی کنونی از نظر نومعلمان نارکارآمد هسالالتند و یا کارایی کافی را در برآورده سالالاختن
همچنین برخی از محتواهای آموزشال ع
ٔ
ٔ
نمونه مورد پژوهش را تشالکیل میدادند ،محتوایی که آموزش داده
عقیده معلمانی که حجم
نیازهای جامعه را ندارند .به
میشالالالود تنالاسالالالب انالدک و یالا حتی در برخی موارد هیو تنالاسالالالبی بالا نیالازهالا و انتظالارات جالامعاله نالدارد .کالد  ۱۱در این مورد
مهارت جدای از
اینگونه میگوید :ایکی از درگیریهایی که همیشالاله دارم ،ایجاد مدارس کارآفرین و دانشآموزان دارای
ع
انتگرال و مشتق است  .وی در ادامه به اپیوند بین مراکز فنیوحرفهای و مشاغل با مدارس اشاره میکند.
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از دیگر چالشهایی که نومعلمان به آن شالاره کردهاند ،عدماسالتفاده از تجربیات آموزشوپرورش سالایر کشالورهاسالت؛ در
واقع این موضالالالوع نقالدی اسالالالالت باله فعالالیالتهالای ضالالالعیف آموزشوپرورش تطبیقی در سالالالیسالالالتم آموزشالالالی کنونی.
آموزشوپرورش تطبیقی ،یکی از شالالالاخالههالای دانش تعلیموتربیالت یالا همالان علوم تربیتی اسالالالت کاله باله مطالالع ٔاله نظالامهالای
مختلف آموزشوپرورش کشورها پرداخته ،شبهاتها و تفاوتهایی را که میان عوامل این نظامهای آموزشی وجود دارند،
ّ
ّ
مورد تطبیق و مقایسالاله قرار میدهند .این رشال ٔ
الته علوم تربیتی ،از طریق جسالالتجوی راه حل مسالالائل آموزشوپرورش ملی
خود را بهبود بخشیده ،و همان اشتباهاتی را که دیگران داشتهاند ،تکرار ننمایند.
عبارت ا همکاری و کمک گرفتن از کشالورهای پیشالرو در آموزشوپرورش به این
یکی از معلمان (کد  )۸با عنوان کردن
ع
موضوع اشاره مینماید.
حافظهمحوری در برنامههای آموزشالالی معضالاللی اسالالت که از نظر معلمان باید برای چارهای اندیشالالید .حفظ کردن و به
خاطر سالپردن و یادآوری مجدد آموختهها یکی از مهارتهای دانشآموزان اسالت تا حدی که آن را معیاری برای سالنجش
میزان معلومات و بهره هوشالالالی دانشآموز میدانند؛ به طوری که به هر میزان حجم آموختهها یا بهتر بگوییم محفوظات
باالتر و سالالرعت یادآوری آنها کمتر باشالالد ،دانشآموز از معلومات بیشالالتر و بهره هوشالالی باالتری برخوردار اسالالت.اما ،آیا
میپذیریم که بسالیاری از این معلومات تنها محفوظات طوطی واری اسالت که پس از مصالر به سالرعت از ذهن گریخته و
برای یادآوری مجدد آنها نیاز به مطالعه مجدد آنها اسالالت؛ چرا که بی تردید اصالالول صالالحیحی برای آموزش آنها و در
نتیجه به ذهن سپردن آنها وجود نداشته است.
برای مرالال کالد  ۶در بیالان اولویالتهالای اصالالالالحالات آموزشالالالی ،ااصالالالالحالات در زمیناله محتوای دروس باله دانشآموزان ،و
کالاربردی کردن این محتوا را اولیتی مهم تلقی میکنالد و همچنین در اداماله بیالان میکنالد :ا ...و آموزش فقط حالافظاله
محور و صالرفا برای نمره گرفتن شالدهاسالت ،نه علمی و کاربردی .؛ وی به این صالورت ،معضالل آموزش حافظهمحور را بیان
ٔ
فاصله محتوای آموزشی با مسائل کاربردی را بیان میدارد.
میکند و
از دیگر مشالالالکالت و چالشهایی که بیالان میشالالالود ،کمبود وقت ،یابهتر اسالالالت بگوییم محالدودیت زمانی در کالسهای
آموزشالی به خصالوی در کالسهای چندپایه اسالت .متناسالب نبودن زمان با برنامههای آموزشالی از پیش تعیینشالده برای
معلمان ،باعث ایجاد دغدغه فکری برای معلمان میشالالود .از طرفی کم بودن زمان برای آموزش مطالبی که باید آموزش
داده شالود باعث آموزش سالطحی میشالود که این نیز به نوبه خود مشالکالتی را ایجاد میکند .برای مرال بعضالی مطالب به
خوبی یادگرفته نمیشالوند و این میتواند بازخوردی منفی برای تدریس معلم باشالد .همانطور که قبال گفته شالد ،کد ۱۴
کردن امعلمی کاله چنالد پالایاله را بالایالد همرمالان تالدریس کنالد و بر فعالالیالت تمالام پالایالههالا اشالالالرا
در بین صالالالحبالتهالایش عنوان
ع
داشته باشد ...نارضایتی از برنامههای فشرده و کمبود وقت برای اجرای مناسب آنها را بیان مینماید.

یکی از تقسالالیمبندیهایی که برای انواع روشهای تدریس ارائه شالالدهاسالالت ،این مقوله را به دو نوع روشهای تاریخی و
روشهای نوین تقسالیم میکند .مسالاللهای که ضالرورت دارد ،بهروز رسالانی این روشها و شالیوههاسالت .شالیوههایی که در
فرایند یاددهی-یادگیری مورد اسالالتفاده قرار میگیرند ،باید بهروزرسالالانی و با فرهنس منطقه و شالالرایط و امکانات موجود
مطالابقالت داده شالالالونالد .این مسالالالاللاله در بین صالالالحبالتهالای معلمالان باله چشالالالم میخورد؛ برای مرالال کالد  ۱۴در این زمیناله
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میگویالد :ابیشالالالتر در زمیناله آموزشالالالی و تکنیالکهالای جالدیالد آموزشالالالی و انتقالال تجربیالات جالدیالد باله معلمالان کهنالهکالار ،از
اولویتهای ایجاد اصالح میباشد.
بهروزرسالانی مسالتلزم تالش و پشالتکار معلمان اسالت که نیازمند داشالتن انگیزه اسالت .البته فراهم آوردن زیرسالاختهای
آموزشالالالی و برگزاری دورههای ضالالالمن خدمت و آموزشهای قبل از شالالالروع فعالیتهای معلمی (در ٔ
دوره تربیت معلم) از
مواردی است که سیستم باید نسبت به اجرا کردن و به عبارت دیگر بهتر اجرا شدن این موارد اهتمام بورزد.
الیوه رایج ارزشالیابی برای ٔ
اجرای نامناسالب ارزشالیابی کیفی-توصالیفی ،که ش ٔ
دوره ابتدایی اسالت ،باعث ایجاد نگرش منفی
ع

نسالبت به این نوع سالیسالتم ارزشالیابی هم در بین معلمان و هم در بین والدین فراگیران شالود .اجرای ناقص و راهی برای

فرار از مسالالالالولیت ،برای برخی از معلمان اسالالالت که این دیدگاه منفی نسالالالبت به ارزشالالالیابی کیفی-توصالالالیفی را شالالالدت
میبخشد.
کد  :۱۲افیلم و موسالیقی بحث اصاللی کالسهای پرورشالی و غیره باشالد و روح هنری و ذوق هنری بچهها تقویت شالود و
افراد هنرمند همین اول راه به مدارس هنری فرسالالتاده بشالالوند .و کد  ۱۵نیز معتقد اسالالت که :افقط حفظیات ّ
مدنظر
اسالالالت  .کاله این گفتالههالا حالاکی از عالدم وجود برنالامالههالای هالدفمنالد برای تقویالت خالقیالت دانشآموزان اسالالالت .الزم باله ذکر
اسالت که متخصالصالان تعلیموتربیت آموزش حافظهمحور را ،که پیشالتر به آن اشالاره شالد ،نقطه مقابل آموزش خالقیتمحور
میدانند.
د) عوامل اداری-ساختاری
ٔ
نقطه نهایی مد نظر سالالیسالالتم مشالالخص نباشالالد ،یا برای افراد آن سالالیسالالتم مشالالخص نباشالالند ،سالالبب بروز
وقتی هد و
سالردرگمی و در نتیجه فعالیتهای نامنظم در آن سالیسالتم میشالود .از مسالائلی که معلمان به آن اشالاره کردهاند میتوان به
عالدم هالدفمنالدی یالا عالدم جهالت گزینی هالد اسالالالت .برای یالک ارگالانیزم هالدفمنالدی از اهمیالت بالاالیی برخوردار اسالالالت؛
هنگامی که سالیسالتم یا سالیسالتمهایی که فرد در آن قرار دارد هد معین ،منطقی و قانعکننده نداشالته باشالد ،در فرایند
هد گزینی فرد یا همان ارگانیزم نیز اختالل ایجاد میشود؛ چرا که ارگانیزم در انتخاب هد برای خود باید هد های
سالیسالتم یا سالیسالتمهایی را که در آن قرار گرفتهاسالت را ّ
مدنظر قرار دهد .از جمله مواردی که در مورد هدفمندی سالیسالتم
بیان میکند ،این گفتهها از کد  ۱میباشالد :اوقتی در مسالیر درسالت قرار ندارد باید براش مسالیر درسالت تعیین کنیم و در
مسیر درست حرکتش بدیم و تمام عواملی که منجر به منحر شدن از مسیر درست میشه را شناسانی و برطر کنیم .
دخالت نابهجای مدیران در فعالیتهای کالسالی که هم احسالاس خودکارآمدی معلم و هم اقتدار وی را در چشم فراگیران
کاهش میدهد و از جهتی نیز سبب درگیریهای فکری معلمان میشود.
عالوه بر این ،حجیم بودن و اسالالتفاده از نیروهای انسالالانی در کادر اداری و غیرآموزشالالی ادارات ،موجب میشالالود تا بار
سنگینتری بر دوش معلمان مش ول به تدریس باشد و چرا که مجبور به تدریس به تعداد بیشتری از فراگیران میشوند.
مفهوم عدالت سالالازمانی به قضالالاوتهای فردی یا جمعی درمورد عدالت یا مسالالائل اخالقی برمیگردد .عادالنه بودن یا
نبودن یالک رویالداد ،تالا انالدازهای باله بالاورهالای افراد بسالالالتگی دارد .باله عبالارت دیگر ،تحقیق درب ٔ
الاره عالدالالت معموال بالا توجاله باله
رویالدادهالای پیشالالالین (کاله قضالالالاوتهالای افراد را تحالتتالأثیر قرار میدهالد) و عواقالب آن رویالدادهالا در هنگالام ارزیالابی انجالام
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می شالالالود .این رویکرد توصالالالیفی بیشالالالتر روی باورها و درک افراد از عدالت تأکید دارد و به اینکه چه چیزی واقعا عادالنه
اسالالالت کالاری نالدارد .در واقع از نگرانیهالا یالا باله عبالارت دیگر از کالاهنالدههالای انگیزههالای معلمالان همین مفهوم عالدالالت
سازمانی است که بیانات زیر از معلمانی که در این پژوهش شرکت دادهاند ،بیانگر این مسالله است:
احضالالالور افراد بر اسالالالاس روابط سالالالیاسالالالتی نه مهارت و تخصالالالص (کد  ، )۹امالک قرار دادن شالالالایسالالالتهسالالالاالری در
انتصابها(مهدی)  ،اشایستهگزینی مدیران خرد و کالن(کد  )۱۳و...
تعدد بخشالنامهها که از طرفی مقدار زیادی وقت میطلبد تا به آنها پاسالب داده شالود ،از طرفی دیگر برنامههای زیادی را
تکلیف میکند که معلم بایداجرا نماید که باز هم باعث کاهش فرصالالت برای سالالایر برنامهها میشالالود .این مسالالالله سالالبب
ٔ
دغدغه روانی معلمان میگردد.
درگیری فکری و
از جهتی دیگر در در تدوین برنامههای کالن آموزشالالالی توجه چندانی به دیدگاههای معلمان نمیشالالالود ،در صالالالورتی که
معلمان بهعنوان مجریان اصالاللی این برنامهها و بهعنوان فردی که بیشالالترین بازخورد را دریافت میکند میتواند نقشالالی
حائز اهمیت ،در این امر داشالالته باشالالد .اسالالتفاده از نظر معلمان در تدوین و ایجاد برنامهها ،هم برنامهها را کاربردیتر و
قالابلیالت اجرایی آن را افزایش میدهالد و هم مقالاومالت در برابر اجرای این طرحهالا و برنالامالههالا را کالاهش میدهالد ،چرا کاله از
خود معلمان در برنامهریزی استفاده شدهاست.
نظر ع
هال) عوامل اجتماعی-فرهنگی
در فعالالیالتهالای یالاددهی-یالادگیری برای دسالالالتیالابی باله نتیج ٔاله بهتر ،همکالاری والالدین و اولیالاا دانشآموزان را میطلبالد.
کودکان و فراگیران که ٔ
همه برنامهها و طرحهای تدوینشالده بر روی آنها اجرا میگردد ،فقط مقدار کمی از شالبانهروز را
در مدرساله به سالر میبرند و معموال بیشالتر سالاعات شالبانهروز را در خانه و خانواده به سالر میبرند .در اینجاسالت که خانواده
باید در اجرای درسالالت برنامهها همکاری کند و زمینه را برای رسالالیده به اهدا فراهم کند .بهعنوان مرال ،کد  ۷از اعدم
همکاری خانوادهها در برنامههای خارج از مدرسه ،مرل مراجعه به مراکز درمان اختالالت یادگیری گالیه میکند.
نفوذ والدین در کودکان تنها محدود به جنبههای ارثی نیسالت ،بلکه در آشالنایی کودک با زندگی جمعی و فرهنس جامعه
نیز خانواده نقش مهمی را ایفا میکند موقعیت اجتماعی خانواده ،وضالالالع اقتصالالالادی آن ،افکار وعقاید ،آداب و رسالالالوم،
ایدهآلها ،آرزوهای والدین و سطن تربیت آنان در رفتار کودکان نفوذ فراوان دارد.
رسالالالانهها به خصالالالوی شالالالبکههای اجتماعی حمایت چندانی از معلمان ندارند .در واقع به طور معمول ،رسالالالانهها و به
خصالوی شالبکههای اجتماعی بیشالتر بر بروندادهای منفی سالیسالتم آموزشالی را منعکس میکنند .این امر موجب کاهش
احسالالالاس خودکالارآمالدی در معلمالان میشالالالود .از طرفی بالار روانی منفی ایجالاد میکنالد کاله موجالب کالاهش تمرکز معلم بر
فعالیتهای آموزشی و پرورشی میشود.
مسالاللهای که اکرر معلمان به آن اشالاره کردند مس ٔ
الالله دخالت و تأثیر دولت و سالیاسالت بر نظامهای آموزشالی اسالت .موارد از
بین گفتههایی است که بیانگر نارضایتی معلمان از دخالت سیاست در مسائل آموزشی و برنامهها و طرحهاست میتوان
به این موارد اشالاره کرد :انیاز به اسالتقالل کامل آموزشوپرورش از دولت و تبدیل آن به نهادی حیاتی که تصالمیمسالازی
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کالن در آن به صالورت شالورایی از نخبگان علمی باشالد  ،ابه خطر افتادن منافع گروهها و حزبهای سالیاسالی  ،اوجود
جو سیاسی در آموزشوپرورش و...
منزلت شال لی معلم نیز از دغدغههایی که معلمان با آن دسالت و پنجه نرم میکنند و نیاز اسالت در مورد آن فکری اسالاسالی
برداشالالته شالالود .فیالواقع معلمی که منزلتی در بین افراد جامعه نداشالالته باشالالد ،روحیهای برای ایجاد ت ییرات مربت در
ٔ
نتیجه آن ،نیاز به شال ل
سالیسالتم آموزشالی را ندارد .از طر دیگر ،همانطور که قبال گفته شالد معلمان مسالائل مالی و در
دوم را بهعنوان درگیری فکری بیان میکنند که پیشالتر در این باره توضالیحاتی داده شالد .همچنین الزم به ذکر اسالت که
برخی مشاغل که بهعنوان ش ل دوم برگزیده میشوند باعث کاهش منزلت اجتماعی معلم در جامعه میگردد.
برنامههایی نیز در نظام آموزشوپرورش وجود دارد که به دلیل عدم آگاهی والدین با موانعی روبرو میشالالوند .اینجاسالالت
که ضالرورت مییابد مبانی فکری و دالیل طرحها به صالورتی که قابلفهم باشالد برای خانوادهها تبیین شالود .یکی از این
الیوه ارزشالالیابی در ٔ
موارد ت ییر در شال ٔ
دوره ابتدایی اسالالت که پیشتر در مورد آن مطالبی گفته ش الد که در مورد روشالالنگری
اهدا و مبانی نظری و تجربی پیشالالنیه آن برای معلمان بود .این مطالب باید برای خانوادهها نیز بیان شالالود تا آشالالنایی
الزم به این برنامه و سایر برنامههای هدفمند سیستم آموزشی ایجاد شود.
نداشالالتن بازدهی برخی برنامههای سالالیسالالتم باعث کاهش اعتماد عمومی نسالالبت به معلمان میشالالود .از طرفی دخالت
برخی معلمان در مسائل سیاسی نیز باعث بروز چنین معضلی شدهاست.
ناکارآمدی برخی برنامههای فرهنگی-تربیتی نیز موجب میشالود که فعالیتهایی به صالورت نامناسالب صالورت بگیرد .به
عبارت دیگر خأل برنامههای تربیتی هدفمند موجب کاهش اعتماد نسالالبت به برنامههای آموزشوپرورش میشالالود .برای
مرال یکی از معلمان اینطور بیان میکند که :ا ...از نظر پرورشالی هم ما هیو برنامهای که کاربردی و در راسالتای فرهنس
و دین ما باشه نداریم ،و کارهای فرهنگی و پرورشی ما شده صرفا جهت عکس و امتیاز گرفتن .
کنکورمحوری نیز از دغدغههای فکری معلمان و دانشآموزان اسالت که یکی از تبعات روانی آن ایجاد اسالترس میباشالد.
کاله برای مرالال یکی از معلمالان شالالالرکالتکننالده در پژوهش حالاضالالالر (کالد  ،)۵احالذ مالافیالای کنکور و مؤسال السالالالات آموزش
خصوصی را یکی از دغدغههای فکری یک معلم میداند.
نگاه سالطحی حاکمیت نیز از سالری مشالکالتی اسالت که از سالوی معلمان احسالاس میشالود .کد  ۱۳در این باره این اعتقاد
را دارد که :ابیشترین نیاز به اصالح در بخش امکانات آموزشی و نوع نگاه به آموزشوپرورش و نظام آموزشی است .
در کشالالالور پهنالاور ایران ،فرهنالسهالا و قومیالتهالای مختلفی وجود دارد .در اسال التالان کرمالان نیز کاله در این پژوهش دیالدگالاه
معلمان که در حال بررسالی شدن است قومیتها و فرهنسهای متفاوتی وجود دارد .یک برنامه جامع و کامل باید تمامی
این فرهنسها را مدنظر قرار دهد؛ این مسالله با وجود خرده فرهنسها مشکلتر نیز خواهد شد .در اینجا نیاز است که با
ت ییر سیستم به نظام نیمهمتمرکز به این فرهنسها و خرده فرهنسهای آنها توجه بیشتری شود.
پیری ،محمدیان و آقآتابای ( )۱۳۹۲در پژوهشالی بیان داشالتند که با توجه به عواملی از قبیل اختال سالطن فرهنگی-
هویتی و اقلیتی در سالالطن یک کشالالور ،برای کاهش دادن اختال های برنامههای آموزشالالی و درسالالی بین سالالطن شالالهر و
روسالالتا با یکدیگر ،باید توجه بیشالالتری به برنامهریزی منطقهای نمود و با مطالعه عمیقتر سالالعی در پیشالالرفت و توسالالعه و
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دگرگونی برای بهتر شالدن اوضالاع نظام آموزشالی نمود و هچنین اثرات مفیدی از قبیل تمرکززدایی را میتوان نتیجه توجه
به برنامهریزی منطقهای دانست.
مهارتهای زندگی ،مهارتهای شالالخصالالی و اجتماعی اسالالت که کودکان و نوجوانان باید آنان را یاد بگیرند تا بتوانند در
مورد خود و انسالالالانهای دیگر و کل اجتماع به طور مؤثر و شالالالایسالالالته و مطمالن عمل نمایند .انتقاد مهم به تعلیموتربیت
رسالالمی این اسالالت که به برخی مهارتهای حرفهای و ابزاری و تنها بر بعد شالالناختی (سالالواد) تمرکز کرده اسالالت و به دیگر
ابعاد فکری و روانی و اجتماعی توجهی ندارد.
نحوه مطالالب ٔاله خواسالالالتشالالالونٔ ،
نحوه رفتالارٔ ،
انحوه برخورد بالا بقیالهٔ ،
ٔ
نحوه زنالدگی
برای مرالال کالد  ۲۰اینگوناله بیالان میکنالد:
کردنٔ ،
نحوه به دست آوردن پول ،کار و ...باید یاد بگیرند که حتی یه درصد آنها را یاد نمیگیرند در این نظام آموزشی .
و) منابع انسانی
فرسالودگی شال لی ،یکی از نتایج مواجهه با اسالترسهای مختلف اسالت .فرسالودگی شال لی حالتی از خسالتگی جسالمی،
ٔ
روحیه پایین ،نگرش منفی نسالبت به ارباب رجوع ،نگرش تمسالخرآمیز نسالبت به چیشالرفتهای
روانی و هیجانی اسالت که
ش ال لی و کاهش کارآمدی فرد را موجب میشالالود .فرسالالودگی ش ال لی ممکناسالالت علل فردی ،اقتصالالادی-سالالازمانی و یا
سازمانی داشته باشد (اعتمادی و فقیه.)۱۳۸۷ ،
موضالالالوع دیگری که معلمالان دفعات متعددی به آن اشالالالاره کردهاند ،عدم آموزش مهارتهای حرفهای مورد نیاز معلمان
اسالالت .کد  ۱در این باره بیان میکند که :ادر باب مهارتهای معلم باید اسالالاتید مجرب در دانشالالگاه مهارتهای الزم و
مهم را آموزش بدهند تا معلمان بتوانند با سطن سواد باالیی در مدرسه حضور داشته باشند .
آموزش مهارتهای شال لی را میتوان به دو دسالته تقسالیم کرد؛ آموزش پیش شالروع خدمت و آموزش ضالمن خدمت .هر
دوی این آموزش ها از اهمیت باالیی برخوردار هسالالالتند .آموزش پیش از خدمت که به صالالالورت عمده در دانشالالالگاههای
ٔ
مؤلفه مهم (از دید نومعلمان) یعنی تناسالالالب محتوای آموزشالالالی برای
فرهنگیان صالالالورت میگیرد و مسالالالتلزم توجه به دو
دانشالالجومعلمان با نیازهای آنها در تدریس و غیرهمتراز بودن اسالالاتید دانشالالگاه فرهنگیان میباشالالد .این دو مؤلفه در
آموزش ضمن خدمت نیز اهمیت دارند و باید مورد توجه قرار گیرند.
اسالالترس شالال لی ،عالوه بر تهدید سالالالمت جسالالمی ،بهزیسالالتی و روانشالالناختی معلمان ،بر روی دانشآموزان و محیط
یادگیری اثر منفی دارد (بیانی و سمیعی.)۱۳۹۳ ،
توزیع نامتوازن منابع انسالانی نیز باعث بروز مشالکالتی میشالود .برخی مناطق نسالبت معلم به دانشآموزان اندک و برخی
مناطق نیز این نسالالبت بیشالالتر میباشالالد .همچنین اسالالتفاده از معلمان غیربومی در برخی مناطق بهخصالالوی مناطق
محروم و کمتر توسال العالهیالافتاله ،عالوه بر وجود تفالاوتهالای فرهنگی بین معلم و دانشآموزان ،بالار روانی و عالاطفی منفی باله
دلیل فاصله داشن از کانون خانواده بر دوش معلم قرار میدهد.
دغدغه بسالالیاری از معلمان ّ
ٔ
مبدل گشالالته اسالالت .افت کرامت انسالالانی معلمان
کرامت انسالالانی نیز موضالالوعیاسالالت که به
میتواند باعث درگیری فکری و مانعی برای تمرکز معلمان برای تدریس مناسالالب و یا حتی ٔ
ارائه راهکارهای مناسالالب برای
ایجاد اصالالحات آموزشالی و یا بهروز ماندن باشالد .دغدغههای روانی معلمان نیز وجود دارند که باید به صالورت دقیقتری
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مورد بررسالی قرار گیرند .تا به اینجای این نگارش و همچنین در ادامه ،به برخی از دغدغهها اشالاره شالدهاسالت و خواهد
شد.
عدم بینش واحد در بین معلمان ،از مسالالائل بسالالیار حائز اهمیت میباشالالد .معلمان باید با انسالالجام و داشالالتن مشالالارکتی
کامل و بیعیب و نقص در جهت پیشبرد اهدافی متعالی گام بردارند؛ متأسفانه بنا به برخی دالیل که برخی از آنها قبال
ذکر شالدهاند ،این اتحاد و آرمان مشالترک به ش ّالدت آسالیب دیده اسالت و در شالرایط کنونی نیاز به توجه و تمرکز بسالیار زیادی
دارد.
عوامل متعددی نیز میتوانند باعث بروز اختالل در امنیت روانی معلم شالوند .به برخی از آنها نظیر مسالائل اقتصالادی،
کرامالت و منزل معلمی ،بالار عالاطفی دوری از خالانواده در معلمالان غیربومی ،تعالدد بخشال النالامالههالا و برنالامالههالا کاله باله نوب ٔاله خود
موجب درگیری فکری معلمان و تخصیص مقدار زیادی از فرصتهای آموزشی به اینگونه برنامهها و ...اشاره شدهاست.
مسالالله دیگری که به آن اشالاره شالدهاسالت ،مس ٔ
الالله خودکارآمدی اسالت .بندورا ،خودکارآمدی را شالامل باورهای فرد درمورد
ٔ
حیطه مشالالخصالالی اسالالت که به هد های خاصالالی منجر میشالالود ،میداند.
توان سالالازماندهی و اجرای مؤثر تکالیف در
ٔ
درباره قابلیتهای
خودکارآمدی از عوامل مؤثر بر رضایت ش لی معلمان است .این مؤلفه را میتوان بهعنوان قضاوت وی
عبارت ا عکس
خود در راسالالتای ایجاد نتایج و پیامدهای مربت برای یادگیری مربت دانشآموزان ،تعریف نمود .کد  ۹به
ع
بازی بودن و فرمهای الکی اشاره میکند که این موضوع عالوه بر اتال وقت ،احساس خودکارآمدی معلم را تحتتأثیر
قرار میدهد.
تعالارد بین نسالالاللی معلمالان ،یعنی تعالارضالالالات و اختال نظرات بین معلمالان بالاسالالالابقاله و نومعلمالان کاله باله تالازگی وارد این
سالیسالتم شالدهاند ،از مسالائلی اسالت که گاها برای یک یا هر دو گروه مشالکلآفرین میشالود .از جهتی نیاز به توجیه معلمان
سنتی در مورد شیوههای نوین ،احساس میگردد.
ز) عوامل مرتبط با فراگیران
در برخی مدارس تفاوتهای فردی بسالالیار زیادی به چشالالم میخورد؛ به خصالالوی در کالسهای چندپایه و کالسهای
مختلط .برای مرال کد  ۷میگوید :امدارس مختلط هستند و این برای کالس ششم خیلی بد است .
وجود تفاوتهای فردی در میان دانشآموزان ،از نظر هوش ،شخصیت ،استعداد ،پیشرفت تحصیلی ،وضعیت اقتصادی
و اجتمالاعی ،قالدرت یالادگیری مطالالالب و ...یکی از مسالالالائالل مهمی اسالالالت کاله معلمالان در کالسهالای خود بالا آنهالا روبرو
میشالالوند؛ چراکه معلمان این موضالالوع را تجربهکردهاند که شال ٔ
الیوه برخورد و دنبال کردن یک روش تدریس خای ،برای
ٔ
همه دانشآموزان نمیتواند به طور یکسالان مفید باشالد .همچنین یکی از رسالالتهای مهم آموزشوپرورش و به خصالوی
معلمان ،کشالالف اسالالتعدادها و قابلیتهای دانشآموزان بهگونهای اسالالت که هر فرد به کمال مطلوب دسالالت یابد و برای
جامعه مفید باشد (معجز ،قربانی و رحیمی.)۲۰۱۷ ،
اختالالت یادگیری فراگیران نیز از جمله مسالائلی اسالت که معلمان با آن دسالت و پنجه نرم میکنند .این مسالالله عالوه بر
اینکه فرایند آموزش در کالس درس را کند میکند ،سالبب درگیری ذهنی معلم نیز میگردد .از جهتی تدوین برنامههای
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درمانی و آموزشالالی نیازمند صالالبر و اسالالتقامت بسالالیار زیادی اسالالت .به سالالخن دیگر میتوان گفت که این امر با تابآوری
معلمان در ارتباط است.
بحث و نتیجهگیری
ٔ
جامعه این پژوهش را معلمان تشکیل
در این پژوهش سعی بر این شد که نظر و دیدگاه نومعلمان ،موردبررسی قرار گیرد.
دادند زیرا معلمان از نزدیک با مخاطبان سالیسالتم آموزشالی (دانشآموزان و خانوادهها) ارتباط دارند و مشالکالت و موانعی
که در راه رسیدن به وضعیت مطلوب وجود دارد را به خوبی درک میکنند.
پس از جمعآوری دادههالای مورد نیالاز و تجزیاله و تحلیالل این اطالعالات ،تعالداد  ۴۶کالد فرعی اسالالالتخراج گردیالد کاله در هفالت
عنوان عوامل اقتصالادی-معیشالتی ،امکانات زیرسالاخت ،عوامل آموزشالی ،عوامل اداری-سالاختاری،
شالاخه اصاللی تحت
ع
عوامل اجتماعی-فرهنگی ،منابع انسانی و عوامل مربوط به فراگیران مورد بررسی قرار گرفتند.

عوامل اقتصالادی-معیشالتی یا همان مسالائل مالی ،میتوانند جنبههای مختلفی از مسالائل روانشالناختی را شالامل شالوند.
ٔ
نظریه مازلو یا به طور دقیقتر ،به هرم سالاللسالالله نیازهای مازلو به این
مهمترین این مسالالائل انگیزه فرد اسالالت .با نگاهی به
مسالالالالله پی میبریم که نیازهای فیزیولوژیکی در پایینترین سالالالطن هرم قرار دارند؛ یعنی اینکه فرد در اولین مرحله باید
نیالازهالای فیزیولوژیالک خود را برطر سالالالازد تالا بعالد از آن باله برطر نمودن سالالالایر نیالازهالا و ضالالالرورتهالا بپردازد .در جالامعاله
کنونی برای برطر نمودن نیالازهالای فیزیولوژیالک ،نیالاز باله تقویالتکننالده ثالانوی یالا همالان پول بسال الیالار حالائز اهمیالت اسالالالت.
البته نباید چنین برداشالت کرد که معلمان با دید مادیگرایانه به این مسالالله نگاه میکنند اما ارضالای ابتداییترین نیازها
به درآمد کافی و مناسب نیاز دارد.
دغدغه داشالتن شال ل دوم در بین معلمان ،نیز به این موضالوع اشالاره دارد که به ٔ
ٔ
مس ٔ
نوبه خود باعث کاهش
الالله شال ل دوم و
فرصالتهای زمانی فرد و همچنین درگیریهای فکری معلم میشالود که مساللما منجر به افت کیفیت تدریس میشالود .از
طرفی مسالائل اقتصالادی-معیشالتی منجر به کاهش کرامت و منزلت اجتماعی معلم ،اسالترس و سالایر مشالکالت روانی و
اجتماعی ممکن برای معلم میشود.
امکانات و زیرسالالاختهای الزم ناکافی و یا نبود این امکانات ،احسالالاس بیعدالتی آموزشالالی را در فراگیران و بیعدالتی
سالالالازمالانی را در معلمالان تقویالت میکنالد کاله این امر نیز بروز موجالب مشالالالکالتی در کیفیالت تالدریس معلمالان و یالادگیری
دانشآموزان میگردد .از طرفی نیز ممکن است احساس بدبینی را ایجاد و یا تقویت نماید.
عوامل آموزشالالی نیز با روشهای یاددهی-یادگیری یا به طور کلیتر با مسالالائل مرتبط با روانشالالناسالالی یادگیری در ارتباط
هسالتند .نیازسالنجی از جامعه باید به صالورت پیوسالته از جامعه صالورت گیرد و برنامههای آموزشالی نیز بهروزرسالانی شالوند.
مسالالائل مرتبط با آموزشوپرورش تطبیقی را میتوان با این مقوله در ارتباط دانسالالت که ضالالرورت دارد نسالالبت به تقویت
برنامههای مربوط به آن اقدامات الزم صورت گیرد.
هالدفمنالدی یالا بالهعبالارتی جهالتگزینی هالد را میتوان در عوامالل اداری-سالالالازمالانی مشالالالاهالده نمود .آموزشوپرورش نیز
مانند هر سالیسالتم دیگری نیاز دارد که اهدا کامال مشالخصالی داشالته باشالد و این اهدا به صالورت واضالن و صالرین برای
مجریان برنامهها ،یعنی همان معلمان و دانشآموزان بیان شوند .برنامهها باید متناسب با محدودیت زمانی تدوین و اجرا
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شالالوند .تعدد برنامهها و طرحها که یا کارایی کافی ندارند و یا اهدا آنها برای معلم و فراگیران مشالالخص نیسالالت باعث
درگیری ذهنی معلم میشوند و از جهتی دیگر مانع از تمرکز معلم بر موضوعات و اهدا اصلی میگردد.
عدالت سازمانی نیز مساللهای است که ممکن است باعث استرس ش لی و فرسودگی ش لی شود.
عدم اسالتفاده از دیدگاه معلمان در برنامهریزیهای در سالطن کالن ،باعث احسالاس عدم خودکارآمدی معلم میشالود .در
مقالابالل اگر دیالدگالاههالا و نظرات معلمالان ،بالهعنوان مجریالان این برنالامالههالا ،لحالاظ گردد احسالالالالاس خودازرشالالالمنالدی و
خودکارآمدی وی افزایش مییابد و مقاومت آنها در برابر اجرای اینگونه طرحها و برنامهها کاهش مییابد.
کرامالت معلمی و احسالالالاس اعتمالاد باله معلمالان ،در حیط ٔاله اجتمالاعی-فرهنگی نمود پیالدا میکنالد .مشالالالارکالت بین نهالادهالا و
سالالازمانها ،بهخصالالوی نهادهای فرهنگی میتواند سالالرعت رسالالیدن به اهدا را افزایش دهد .همچنین در این زمینه
توجه به تفاوتهای فرهنگی ضرورت مییابد.
ٔ
زمینه مسالائل مربوط به منابع انسالانی ،فرسالودگی شال لی ،امنیت روانی و دغدغههای روانی معلم به چشالم میخورد که
در
این موارد در تعیین میزان بهزیسالتی روانی معلم تأثیر بسالزایی دارند .همچنین مسالائل عاطفی مرتبط با مسالائل معلمان
غیربومی باید مورد توجه قرار گیرد .تعارضالالات و اختال نظرهای معلمان سالالنتی با نومعلمان باید برطر گردد؛ چرا که
تعارد و درگیری هر سالازمانی را به عرص ٔاله نابودی میکشالاند یا دسالت کم مانع از دسالتیابی کامل یا به موقع به اهدا
سیستم میشود.
تفاوتهای فردی در برنامههای آموزشالی مورد توجه هسالتند اما با توجه به آنچه پیش از این گفته شالد ،ضالرورت دارد که
در این مورد بررسالالالیهالای بیشالالالتری صالالالورت گیرد؛ باله خصالالالوی در مورد کالسهالای چنالدپالایاله و کالسهالای مختلط
(علیالخصوی پایههای باالتر تحصیلی).
همچنین تخصالالیص زمان در برنامههای آموزشالالی برای درمان و مداخله در اختالالت یادگیری فراگیران ،میتواند فشالالار
روانی که بر دوش بسیاری از معلمان قرار دارد را کاهش دهد .استخدام و جذب نیروهای متخصص و دلسوز نیز میتواند
راهبرد مفیدی باشد.
منابع
اعتمادی ،عذرا و فقیه ،منیژه ( ،)۱۳۸۷بررسالی علل فرسالودگی شال لی معلمان مقطع ابتدایی اصالفهان ،مشالاوره شال لی و
سازمانی ،شماره  ،۲صفحه .۸۸-۷۳
باقری ،خسالالرو و دیگران( ،)۱۳۸۹رویکردها و روشهای پژوهش در فلسال ٔ
الفه تعلیموتربیت ،تهران :پژوهشالالکده مطالعات
فرهنگی و اجتماعی.
بیانی ،علیاصال ر و سالمیعی ،رضالا ( ،)۱۳۹۳نقش اسالترس شال لی و فرسالودگی شال لی بر سالالمت روانی معلمان ،ابتدایی:
آزمون یک مدل فرضی ،آموزش بهداشت و ارتقاا سالمت ،دوره  ،۲شماره  ،۴صفحه .۲۲۱-۲۱۳
پیری ،موسالالالی؛ محمالدیالان ،کویسال التالان و آقآتالابالای؛ آمناله ( ،)۱۳۹۲برنالامالهریزی منطقاله ای و ارتبالاط آن بالا ت ییر در
برنامهدرسی متمرکز ،همایش انجمن مطالعات برنامهدرسی ایران ،دوره  ،۱۲صفحه .۱۱۸-۱۱۶
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رشیدپور ،ابراهیم ( ،)۱۳۵۲تکنولوژی آموزشی ،روانشناسی و علوم تربیتی ،شماره  ،۸صفحه .۹۹-۸۸
زرهانی؛ سید احمد ،)۱۳۸۱( ،اصالحات در آموزشوپرورش ،پیوند ،شماره .۱۹-۶ ،۲۷۰
سالاللیمی؛ قربانعلی و قضالالاوی؛ منصالالوره ( ،)۱۳۷۹بررسالالی عوامل مؤثر بر اسالالترس شالال لی از دیدگاه مدیران و دبیران
دبیرستانهای دولتی شهر اصفهان ،دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی ،شماره  ،۵صفحه .۸۰-۵۹
غباری بناب؛ باقر ،نبوی؛ محمد و شالیرکول؛ ماندانا ( ،)۱۳۸۴عوامل مؤثر بر بروز فرسالودگی شال لی معلمان دانشآموزان
نابینا ،ناشالنوا و عادی در مقطع راهنمایی شالهر تهران ،روانشالناسالی و علوم تربیتی ،سالال  ،۳۵شالماره  ،۲صالفحه -۱۰۹
.۱۳۵
فردانش ،هاشالالم و شالالاهین ،پروانه ( ،)۱۳۷۸بررسالالی دیدگاه مدیران نسالالبت به تکنولوژی آموزشالالی و ارتباط آن با شال ٔ
الیوه
تصالمیمگیری آنها در آموزشوپرورش شالهر اصالفهان ،دانش و پژوهش در روانشالناسالی کاربردی (دانشالگاه آزاد اسالالمی
واحد خوراسگان (اصفهان)) ،شماره  ،۱صفحه .۷۰-۵۷
کجبا  ،محمدباقر و پورکاظم ،باقر ( ،)۱۳۸۴بررسالی دیدگاههای کارکنان و سالرپرسالتان شالرکت ملی نفت ایران :تعیین
عوامل انگیزشی و رابطه آن با رضایت ش لی ،تازههای علوم شناختی ،سال  ،۷شماره  ،۱صفحه .۷۳-۶۷
معجز ،نسالالالیم؛ قربالانی ،النالاز و رحیمی ،عظیماله ( ،)۲۰۱۷تفالاوتهالای فردی در یالادگیری و آموزش ،اولین کنفرانس
بینالمللی علوم اجتماعی ،تربیتی ،علوم انسانی و روانشناسی ،تهران-ایران.
قلی زاده صیامی ،اص ر ( ،)۱۳۸۷نظام آموزشی ،رشد علوم اجتماعی ،دوره دوازدهم ،شماره  ،۲صفحه .۶۲-۵۳
ایروانی ،شالالالهین(. )۱۳۹۳مقدمه ای بر تبیین ماهیت نظام آموزشوپرورش ایران از آغاز دوره مدرن سالالالازی تا امروز.
پژوهشنامه مبانی تعلیموتربیت (۱۱۰-۸۳ .۱ )۴
میرعرب ،رضالالالا (،)۱۳۹۴تبیین دالیل شالالالکسالالالت اصالالالالحات آموزشالالالی و میزان مقاومت معلمان ،فصالالاللنامه مطالعات
برنامهدرسی سال دهم ،شماره  ،۸۳پاییز۱۷۸-۱۵۹ .۱۳۹۴
دانایی ،شالیرین ( ،)۱۳۸۴بررسالی ضالرورت ت ییر نظام آموزشالی جهت نیل به توسالعه پایدار ،پژوهشهای تربیتی دانشالگاه
آزاد واحد بجنورد ،شماره  ،۲صفحه .۵۹-۷۴
ملکی فراهانی ،بهاره و جعفری ،پریوش ( ،)۱۳۹۳نقش رهبری معنوی و سالرمایه روانشالناختی در اشالتیاق شال ل معلمی
مدارس متوسطه دخترانه منطقه چهار تهران ،نوآوریهای مدیریت آموزشی ،شماره  ،۳۷صفحه .۱۲۱-۱۳۶
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پنل دوم :تالشگری در عرصه اصالحات آموزشی رسمی و غیررسمی
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نقدی بر نقش متخصگصگان فلسگفه تعلیموتربیت در اصگالحات آموزشوپرورش ایران :فیلسگو تعلیموتربیت یا
روشنفکر؟
روحاله مظفری پور1
چکیده
هد این مقاله بررسالالی نقش متخصالالصالالان فلسال ٔ
الفه تعلیموتربیت در اصالالالحات آموزشوپرورش ایران بر اسالالاس مفهوم
روشالنفکری اسالت ،و بهدنبال آن اسالت که مشالخص کند ،متخصالصالان تعلیموتربیت بهتر اسالت در نقش فیلسالو باشالند یا
در نقش روشالنفکر .برای چنین منظوری ابتدا برای تبیین مفهوم روشالنفکری از روش تحلیل مفهومی اسالتفاده شالده و
در ادامه از روش کاوشگری فلسالالفی اسالالتفاده شالالده اسالالت ،تا نقش روشالالنفکران مورد نقد و بررسالالی قرار گیرد .تحلیل
الت ذهنی،
مفهوم روشالالالنفکری حالاکی از آن اسالالالت کاله روشالالالنفکر ،دارای ویژگیهالایی همچون تفکر انتقالادی ،شال الجالاع ع
مسالولیتپذیری ،استقالل عقیده ،سیاسیبودن و حساسیت به مسائل سیاسی و اجتماعی ،ارتباط با عموم مردم و عدم
تخصالصگرایی عصالر اسالت .در نتیجه چنین پژوهشالی با بررسالی و مقایساله ویژگیهای روشالنفکر و فیلسالو بر این نکته
تأکید دارد که برای تحول در وضالع تربیتی جامعه کنونی ،فیلسالو بودن کافی نیسالت ،بلکه الزم اسالت فیلسالوفان تربیتی
نقش روشالنفکری نیز داشالته باشالند .ضالرورت دارد فیلسالوفان تعلیموتربیت بیش از پیش با مسالائل آموزشوپرورش درگیر
شالالالوند و ارتباط بیشالالالتری با عمل تربیتی و واقعیتهای موجود داشالالالته باشالالالند .با توجه به شالالالرایطی که جامعه ما بهویژه
تعلیموتربیت دارد ،فیلسالوفان تربیتی در نقش روشالنفکر باید ضالمن نقد جدی شالرایط حال آموزشوپرورش ،زمینههای
الزم برای حرکت در جهت ت ییر وضالالع موجود را از طرق مختلف؛ مانند آگاهیسالالازی جامعه و ارتباط با مردم و برجسالالته
نمودن مشالکالت تربیتی در جامعه ،فراهم کنند .آنها باید در کنار مطالعات تخصالصالی به جنبههای سالیاسالی -اجتماعی
آموزشوپرورش نیز توجه کنند.
کلمات کلیدی :متخصصان ،تعلیموتربیت ،روشنفکر ،فیلسو
مقدمه و بیان مسئله
آموزشوپرورش ایران با مشالکالت عدیدهای روبروسالت ،که این مشالکالت تقریبا برای همگان مشالهود اسالت .از جمله این
مشالالالکالت میتوان به بودجه ،نبود عدالت آموزشالالالی ،تمرکزگرایی ،کالسالالالهای پرجمعیت ،محتوای نامناسالالالب کتابهای
درسالی و غیره اشالاره کرد .در عرصاله تعلیموتربیت الزم اسالت متخصالصالان وضالعیت نامناسالب کتابهای درسالی و شالرایط
موجود آموزشوپرورش را نقد و بررسی کرده و به ارائه راه حل بپردازند .بهویژه سیاستها را نقد و مشکالت را تحلیل کنند،
کاله متالاسال الفالاناله این امر در مورد مسالالالائالل جالاری کمتر اتفالاق میافتالد .در یالک مرالال عینی میتوان باله واکنش تشال الکاللهالای
دانشالالجویی به سالالخن رئیس جمهور در مورد خصالالوصالالیسالالازی آموزشوپروش اشالالاره کرد (پایگاه خبری رب )۱۳۹۷،که
بیش از  ۶۰۰تشالکل دانشالجویی آن را نقد کرده و بیان داشالتند که آموزشوپرورش بنگاه اقتصالادی نیسالت ،ولی از انجمن
فلسالفه تعلیموتربیت و فیلسالوفان آن صالدایی برنخواسالت .ممکن اسالت متخصالصالان ،این نوع واکنشها را رسالالت خود
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ندانند ،ولی به قول هریس 1عمل فلسالالفه تعلیموتربیت ،هر طور تصالالور شالالود ،سالالیاسالالی اسالالت و به همین علت بر عمل
اجتمالاعی تالأثیر میگالذارد ،چاله فیلسالالالو آن را بخواهالد یالا ناله .فلسال الفاله تعلیموتربیالت هرگز نسال البالت باله رویالههالای اجتمالاعی
بیطر و یا جدا از آنها نیسالت (هریس .)۳۳ ،۱۹۸۰ ،همچنین دی رویتر 2معتقد اسالت دولت در قبال خوشالبختی و
آینده کودکان مسالالولیت دارد .فیلسالوفان تعلیموتربیت میتوانند در ارزیابی محتوای (یا قصالد) سالیاسالتهای دولت نقش
داشالته باشالند (دیرویتر .)۹۳۸ ،۲۰۱۸ ،بنابراین فیلسالوفان تعلیموتربیت میتوانند در سالرنوشالت تعلیموتربیت جامعه و
به تبع آن در سالرنوشالت کل جامعه نقشآفرینی کنند و حالت انفعالی نسالبت به تحوالت آموزشوپرورش و جامعه نداشالته
باشند.
از طرفی به اعتقاد بسالیاری ،از روشالنفکران جامعه انتظار میرود نسالبت به تحوالت جامعه حسالاسالیت داشالته باشالند.
برخی نیز معتقدند روشالنفکران امروزی حالت انفعالی دارند .ادوراد سالعید معتقد اسالت روشالنفکر امروز بیشالتر به یک
اسالالتاد ادبیات منزوی با درآمدی مطمالن شالالبیه اسالالت که هیو عالقهای به درگیری با دنیای خارج از کالس درس ندارد
(سالالعید .)۱۶۲، ۱۳۸۰ ،به باور برخی دیگر ،برای نسالالل جوان دانشالالگاهی ،معیارهای رتبهبندی نشالالریه دانشالالگاهی ،به
سالالرمایه دانشالالگاهی تبدیل شالالده اسالالت که به وضالالوح امکان تعامالت فکری گسالالتردهتر ،مانند انتشالالار در رسالالانههای
جایگزین را محدود میکند (دالین ،3مارینتو 4و سالالدرسالالتروم .)۹ ،۲۰۱۵،5منظور اینکه برای اسالالاتید جوان ،انتشالالار
مقاالت علمی پژوهشالی در نشالریات دانشالگاهی ،تنها معیار پیشالرفت تلقی میشالود و جایی برای انتشالار عمومی و تعامل
با مردم باقی نمیگذارد .فوردی نیز با اشاره به نقش روشنفکران در حوزههای مختلف در راه اندازی گفتوگوها و القای
کنجکاوی و اشالتیاق مردم نسبت به مسائل ،معتقد است امروز این مشارکت ،ظاهرا ضعیف است (فوردی.)۲۴ ،۲۰۰۶ ،
دانشالگاه جایی اسالت که دانشالگاهیان میتوانند به مسالائل جاری جامعه و مشالکالتی که مردم دارند ،توجه کرده و به ارائه
راه حل بپردازند .واقعیت این اسالت که امروزه متخصالصالان دانشالگاهی ،کمتر با مسالائل عموم مردم سالروکار دارند ،که این
میتواند در مورد فیلسالالوفان تعلیموتربیت هم صالالادق باشالالد .این مشالالکلی اسالالت که در همه دنیا کموبیش و جود دارد.
بهعنوان مرال نگاهی به موضالوعات تحت پوشالش مجله جامعهشالناسالی آمریکا ،6در نیمه دوم قرن بیسالتم بین سالالهای
 ۱۹۳۶و  ۱۹۸۲نشالان میدهد که رویدادهای کلیدی اجتماعی و سالیاسالی در طول  ۴۶سالال ،نادیده گرفته شالده اسالت،
بهعنوان مرال ،در طول دهه  ۱۹۴۰تا اواسالط دهه  ۱۹۵۰فقط اندکی از مقاالت (حدود  )٪۱به جنس سالرد اشالاره کردند
(دالین ،مارینتو و سالدرسالتروم .)۳ ،۲۰۱۵ ،این وضالعیت کلی اسالت که واکنش صالاحبنظران مشالاغل و مدیریت نسالبت به
موضالوعات مختلف سالیاسالی را نشالان میدهد ،بهطوری که فضالیلتی از جهل میسالازد .اعتقاد بر این اسالت که این جریان،
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بهخاطر حرفهای شالدن اسالت ،در دانشالگاه حرفهای ،فقط یک چیز مهم اسالت :انتشالار فصاللنامههای دارای رتبه مناسالب
(همان).
رون 1مینویسالد :امن معتقدم همه ما که خود را دانشالگاهی مینامیم ،فرصالتها و مسالالولیتهایی برای خدمت بهعنوان
ان متعهالد داریم .بهطور خای ،هر یک از ما میتوانیم کارهایی که ما بهعنوان معلم ،پژوهشالالالگر و مدیر انجالام
روشالالالنفکر ع

میدهیم بالا مردم باله اشالالالتراک بگالذاریم (رون .)۱۶۶ ،۲۰۱۵ ،بالهعبالارتی دانشال الگالاهیالان در نقش روشالالالنفکر بالایالد ارتبالاط
بیشتری با مردم و مسائل آنها داشته باشند .از این رو ،این پژوهش بر آن است که متخصصان فلسفه تعلیموتربیت برای
تأثیرگذاری بیشالالتر در حوزه آموزشوپرورش باید در نقش روشالالنفکر فعال ،ظاهر شالالوند .حال پرسالالشهایی که در این
خصالوی مطرح اسالت این اسالت که روشالنفکر بودن به چه معناسالت و چه ویژگیهایی دارد و اینکه متخصالصالان فلسالفه
تعلیموتربیت نقش روشالنفکری دارند یا ندارند و اصالوال چه لزومی وجود دارد که متخصالصالان فلسالفه تعلیموتربیت نقش
روشالنفکری داشالته باشالند موضالوع روشالنفکر و نقش و مسالالولیت او از سالدههای گذشالته تا به امروز مورد توجه و بحث
متفکران بوده اسالالالالت؛ از جملاله آنتونیو گرامشالالالی( ،)۱۹۹۹ژان پالل سالالالالارتر( ،)۱۹۷۶علی شالالالریعتی( ،)۱۳۹۰ادوارد
سالعید( ،)۱۳۸۰فوردی ( )۲۰۰۶و سالندو .)۲۰۰۷(2در عرصاله تعلیموتربیت و نقشالی که فیلسالوفان تعلیموتربیت در عرصاله
عمالل میتواننالد داشالالالته باشالالالند نیز پژوهشهایی صالالالورت گرفته اسالالالت .از جمله میتوان به پژوهشهایی مرل پژوهش
هریس ( ،)۱۹۸۰گریفس ،)۱۹۹۷(3مالارتین ،)۲۰۱۱(4ایروانی ( )۱۳۸۹و برخورداری ( )۱۳۹۲اشالالالاره کرد .هالد این
پژوهش آن اسالالت که به بررسالالی مفهوم روشالالنفکری و چرایی و چگونگی عمل روشالالنفکران تربیتی بپردازد .روشالالنگری
مفهوم روشالالنفکر ،و برشالالمردن ویژگیهای او در گذشالالته و حال و بررسالالی جایگاه و عمل روشالالنفکران تربیتی میتواند
نقطه تمایز این پژوهش نسبت به پژوهشهای پیشین باشد.
روش پژوهش:
در این پژوهش ابتدا از روش اتحلیل مفهومی برای تبیین مفهوم روشالالنفکری اسالالتفاده شالالده اسالالت .تحلیل مفهومی
تحلیلی اسالالت که به واسالالطه آن به فهم معتبر از معنای یک مفهوم دسالالت پیدا میکنیم (کومبز و دنیلز .)۴۷ ،۱۳۸۸،کار
تحلیل میتواند توصالیفی باشالد بدین منظور میتوان توصالیفی ارائه داد که مفاهیم چه ویژگیهایی دارند (باقری۱۳۸۹،
 .)۱۳۴،از این رو ابتدا در پژوهش حاضالر سالعی شالده ویژگیهای مفهوم روشالنفکری و انسالان روشالنفکر ،مشالخص شالود.
در ادامه از روش کاوشالگری فلسالفی اسالتفاده میشالود .در این روش موضالوعات در بوته کاوشالگری نقادانه قرار میگیرند،
اسالالاس این روش در نقد و روشالالنگری اسالالت ،که از آن به کاوشالالگری فلسالالفی انتقادی یاد میشالالود .اهدا آن مواردی
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همچون شفا سازی ،باالبردن درک و فهم و پیشنهاد گزینههای جایگزین میباشد (هاگرسون .)1۱۹۹۱،بنابراین نقش
متخصصان تعلیموتربیت مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
مفهوم روشنفکر و ویژگیهای او
واژه روشالالنفکر 2بهمعنای تعقل ،خردورزی یا درک کلیات اسالالت .در معنای اصالالطالحی روشالالنفکر کسالالی اسالالت که کار
فکری یالا م زی انجالام میدهالد در مقالابالل کالار یالدی یالا دسالالالتی (شالالالریعتی( ،)۱۳۹۰فوالدونالد .)۱۳۷۹ ،گرامشالالالی()۱۹۹۹
روشالنفکران را به دو گروه روشالنفکران کالسالیک و روشالنفکران ارگانیک تقسالیمبندی میکند :در حالی که روشالنفکران
کالسالالیک یا سالالنتی ،همان فیلسالالوفان و نویسالالندگان و شالالاعران و غیره هسالالتند گرامشالالی نقش روشالالنفکران ارگانیک را
برجسالتهتر میداند ،روشالنفکران ارگانیک مربوط به طبقه خای خودشالان هسالتند و بیشالتر با تودهها در ارتباط هسالتند.
از دیدگاه شالالریعتی ،روشالالنفکر چنین ویژگیهایی دارد - :آگاهی و تعهد روشالالنفکر -ارتباط مسالالتقیم با جامعه خود و
شالالناخت مکاتب و نظریههای جامعهشالالناختی -قدرت تجزیهوتحلیل منطقی -داشالالتن بینش انتقادی –هدایت و رهبری
پیامبرانه .روشالنفکر از دیدگاه شالریعتی به انسالان خودآگاه و متعصالبی اطالق میشالود که جامعه و زبان مردم خویش را
خوب بشالالناسالالد و بینشالالی انتقادی داشالالته باشالالد (خسالالروپناه .)۴۶-۳۱، ۱۳۸۲،ریچارت )۲۰۰۲(3به چگونگی تربیت
روشالنفکر یا شالخصالیت متفکر میپردازد و ویژگیهای ذهن روشالنفکر را از منظرفلسالفی ،روانشالناسالی و تربیتی مورد توجه
قرار میدهد .او ویژگیهایی مرل تفکر انتقادی ،شالالجاعت ذهنی ،داشالالتن شالالور و شالالوق برای وضالالوحبخشالالی و دقت،
حساسیت به احساسات و سطن دانش دیگران ،مسالولیتپذیری و غیره را برمی شمرد.
سالارتر مسالالولیت اجتماعی و موضالعگیری روشالنفکر در برابر مسالائل را یادآور شالده اسالت؛ به اعتقاد او ،دانشالمندانی که بر
روی شالکافتن اتم کار میکنند که به سالاخت بمب اتم کمک میکند را نباید روشالنفکر نامید ،اما اگر همین دانشالمندان،
خطر بمب اتم را به عموم مردم گوشالالزد کرده و موضالالع بگیرند روشالالنفکر نامیده خواهند شالالد (سالالارتر.)۲۳۰ ،۱۹۷۶ ،
روشالالنفکر کسالالی اسالالت که از تضالالادهای مربوط به خود و درون جامعه آگاه اسالالت .شالالاتله مهارت حرفهای و صالالالحیت
روشالالالنفکری را یکی نمی دانالد؛ از نظر او روشالالالنفکر صالالالالحیالت خود را از مهالارتهالای حرفالهای خود نمیگیرد .مهالارت
حرفهای فقط یک پایگاه اجتماعی اسالت که به آن احتیاج دارد برای اینکه سالخنانش را بشالنوند (سالارتر  .)۲۰، ۱۳۸۵،به
گفته او وقتی آلبرت اینشالالتین قاطعانه بر ضالالد اسالالتفاده اسالالتراتژیک از نیروی هسالالتهای قیام میکند ،مطمالنا بهعنوان
متخصالص و کسالی که از نتایج چنیین کاربردی اطالع دارد ،دخالت کرده اسالت ،اما آنچه میگوید از حد اطالعات جدی
روزنامهای تجاوز نمیکند .یا وقتی سالارتر مسالالولیتها را در جنس ویتنام تحلیل میکند یا به دفاع از آزادی مطبوعات بر
میخیزد دقیقالا بر پالایاله آنچاله در کتالاب هسالالالتی و نیسالالالتی مطرح سالالالاختاله عمالل نمیکنالد (همالان) .در واقع میتوان گفالت
روشالالنفکر در چنین واکنشهایی ،به زبان عموم و در سالالطن درک و فهم عموم سالالخن میگوید و مخاطب او عموم مردم
هستند.
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از ویژگیهای روشالالنفکری مسالالالولیتپذیری اسالالت و این مسالالالولیت ،در قبال جامعهای اسالالت که در آن زندگی میکند.
سالالالارتر تعبیر جالالبی از روشالالالنفکر قالبی ارائاله میدهالد؛ او معتقالد اسالالالت :اروشالالالنفکر خود را مسالالالالول میشال المالارد،
مسالالتقیمترین دشالالمن روشالالنفکر کسالالی اسالالت که من او را روشالالنفکر قالبی مینامم ،روشالالنفکر قالبی مرل روشالالنفکر
واقعی ،ونالهو نمی گویالد بلکاله وناله ولی...و را رواج میدهالد یالا ومی دانم امالا...و را (سالالالارتر .)۲۸ ،۱۳۸۵،بالهعبالارتی عالذر و
بهانه در اینجا مورد قبول نیسالت .معموال افراد به بهانه مصاللحت و غیره خود را مبرا میکنند .در همین رابطه ،شالریعتی،
اعتقاد دارد که مصاللحت تی ی اسالت که زرنگها همواره با آن حقیقت را ذبن کردهاند (شالریعتی .)۱۲۷ ،۱۳۷۹،شالریعتی
مسالالالولیت همگان را در هر نوع نقص در جامعه گوشالالزد میکند و کسالالانیکه در مقابل این نقصالالها سالالکوت میکنند را
مسالالول میداند .او با اشالاره به سالخنان سالارتر و داسالتایوفسالکی که معتقد بودند هرگاه خونی در گوشالهای از زمین ریخته
شالود همه مردم جهان دسالتهایشالان به آن آلوده اسالت ،مینویسالد این نوع اندیشاله در فرهنس اسالالم یک اصالل میباشالد
وقتی یک نفر گرسالنه اسالت همه مردم جامعه مسالالولند (همان۱۴۱،و .)۱۴۲در واقع اگر در جامعه مشالکلی باشالد ،همه
مسالالالولند .از دیدگاه فرانس روشالالنفکران آن گروه از فرهیختگان جامعه هسالالتند ،که بی آنکه تکلیفی سالالیاسالالی-ورای
فعالیت محدوده حرفهایشالان-به آنها واگذار شالده باشالد در اموری نیز دخالت میکنند و نسالبت به آنها واکنش نشالان
میدهند که به منافع و مصالالن عمومی جامعه بسالتگی دارد (سالعید ،۱۳۸۲مقدمه مترجم .)۱۵،هراری نویسالنده معاصالر
نیز معتقالد اسالالالت سالالالکوت اختیالار کردن بیطرفی محسالالالوب نمیشالالالود ،بلکاله بر وضالالالعیالت حالاکم صال الحاله میگالذارد
(هراری.)۲۶۶ ،۱۳۹۸
یکی دیگر از ویژگیهای روشالنفکر نداشالتن وابسالتگی حزبی و گروهی و داشالتن اسالتقالل است .فوردی معتقد است یکی
از ارزشالهای برجسالته روشالنفکران ،داشالتن اسالتقالل اسالت .به اعتقاد او ،یکی از ارزشالهای روشالنفکران ،توانایی زندگی
مسالالالتقل اسالالالت؛ عمل آزادانه و مطابق با عقیده و نظر خود ،نوعی رفتار روشالالالنفکری اسالالالت .به همین دلیل اسالالالت که
روشالنفکران اغلب در حالت تنش خالق با قوانین و محدودیتهایی که توسالط مؤسالسالات غالب در زندگی روزمره اعمال
میشالالالوند ،قرار دارند (فوردی .)۳۳ ،۲۰۰۶،رفتالار روشالالالنفکری مسالالالتلزم این اسالالالت که کمترین فاصال اللاله را از روندها و
فشالارهای روزمره داشالته باشالد .روشالنفکران میتوانند توسالط مؤسالسالات اسالتخدام شالوند ،اما اگر فکر و کارشالان با این
مؤسسات محدود شود ،آنها به سادگی تبدیل به کارشناسان و تکنوکراتها خواهند شد (همان) .بنابراین عدم وابستگی،
ٔ
درباره میزان اسالتقالل و وابسالتگی روشالنفکر بحث این اسالت که به هر حال
یکی از ویژگیهای روشالنفکر خواهد بود .البته
او به جاییکه برای امرار معاش خود حقوق میگیرد ،مدیون مؤسالساله خود هسالت ،ناچار ممکن اسالت وابسالته آنجا باشالد.
الل رهالا از مالادیالات اسالالالت و ناله فردی کاله بالایالد او را جیرهخوار و وابسال التاله
باله نظر سالالالعیالد بالههرحالال روشالالالنفکر ناله یالک فرد کالام ع
سالازمانی تلقی کرد ،بلکه باید راهی میانه را در نظر گرفت .حقیقت این اسالت که روشالنفکر نه باید آنقدر از بحث و جدل

دور ،و چهره دوسالتانه ای مانند یک کارشالناس فنی داشالته باشالد و نه نقش یک کاسالاندرای تمام وقت را بازی کند ،که نه
تنها با نیتی پاک ناخوشالالالایند جلوه کند بلکه سالالالخنش نیز گوش شالالالنوایی ندارد ...بهطور قطع نه خاموشالالالی کامل و نه
نافرمانی کامل را میتوان جایگزین کرد(سعید۱۵۹ ،۱۳۸۰ ،و .)۱۶۰
ویژگی دیگر روشالنفکری ،سالیاسالی بودن آن اسالت ،البته سالیاسالی بودن نه بهمعنای کار سالیاسالی و عضالویت در احزاب
سالیاسالی .بلکه با توجه ماهیت کار روشالنفکر و مسالالولیت او در قبال سالرنوشالت جامعه ،او خواه ناخواه با سالیاسالت ارتباط
خواهد داشالت .از دیدگاه سالعید هیو چیز بیشالتر از آن عادات ذهنی روشالنفکر که او را وادار به طفره رفتن یا کنارهگیری
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میکند ،قابل سرزنش نیست؛ آن خصلتی که شما را از جایگاه صعبالحصولی که بنیادش بر اصول اخالقی بوده و شما
میدانید که راه درسالتی اسالت ،منحر کرده و شما تصمیم میگیرید که آن راه را نپیمایید ،شما نمیخواهید که بیش از
حد اهل سالالیاسالالت جلوهگر شالالوید از آن میترسالالید که جنجالی در نظر آیید ،میخواهید شالالهرت خود را بهعنوان آدم
میالانالهرو و متعالادل و عینینگر حفظ کنیالد ،امیالدواریالد کاله برای مشالالالاوره دعوت شالالالویالد...روزی این امیالد را داریالد کاله درجاله
افتخاری ،جایزهای بزر و حتی یک مقام سالالفارت به شالالما عطا شالالود .برای روشالالنفکر این عادات ذهنی به تمام معنا،
فسالادآورند (سالعید۲۰۹ ،۱۳۸۰ ،و  .)۲۱۰روشالنفکر بنا بر ماهیتش در روند زمان بهسالوی حوزه سیاست چرخش میکند
(همان .)۲۲۳،به روشالنفکری که مدعی اسالت که فقط برای خود یا آموزش محض یا فقط بهخاطر علم مجرد مینویسالد
نه میشالود و نه باید باور داشالت .به قول ژان ژنه یکی از نویسالندگان بزر قرن بیسالتم همان لحظهای که مقاله یا رسالالهای
در جامعه منتشالر کردید به حیات سالیاسالی آن جامعه وارد شالدهاید بنابراین اگر نمیخواهید موجود سالیاسالی باشالید نه
بنویسالید و نه سالخنرانی کنید (همان .)۲۲۴،فوردی نیز معتقد اسالت روشالنفکری مسالتلزم تعهد یا مشال ولیت 1اجتماعی
اسالالت .سالالخت اسالالت که برای ایدهها زندگی کنید و تالش نکنید تا بر جامعه تأثیر بگذارید .این نه تنها مشالالمول فعالیت
خالقانه ذهنی اسالت ،بلکه درک پذیرش مسالالولیت اجتماعی و داشالتن موضالع سالیاسالی نیز هسالت .بهعنوان یک گروه،
روشنفکران نسبت به زندگی سیاسی کشیده میشوند (فوردی.)۳۵ ،۲۰۰۶ ،
گرایی صالر است؛ روشنفکر باید به حوزه عمومی توجه نشان دهد ،با مردم ارتباط
ویژگی دیگر روشالنفکر عدم تخصالص ع
برقرار کند و بهعبارتی تک ُبعدی نباشالالالد .ژیرو بر این باور اسالالالت که دانشالالالگاهها باید در قلب گفتمان عمومی ،یادگیری
پرشالور و دخالت شالهروندان در مسالائل زمان قرار گیرند ،این مفهوم عمل و مسالالولیت روشالنفکری اسالت که از بیطرفی
حرفهای و انزوای آکادمیک خودداری میکند .او معتقد اسالت؛ تالش چندانی برای اینکه اسالاتید بهعنوان اندیشالمندان
و روشالالالنفکران مسالالالتقل و دارای قدرت ،درآیند ،صالالالورت نمیگیرد .درعود ،اعضالالالای هیالت علمی بهطور فزایندهای
بهجای روشالالنفکران به تکنسالالینها تبدیل میشالالوند (ژیرو .)۱۹۹ ،۲۰۱۵،2از دیدگاه برت 3الگوی فیلسالالو بهعنوان
روشالالالنفکر عمومی را ،در ژان پالل سالالالارتر و برترانالد راسالالالل میتوان یالافالت کاله بالا جمعیالت عظیمی صالالالحبالت میکردنالد و بر
سیاست در کشورهای مربوطه و فراتر از آن تأثیر میگذاشتند .او مدعی است که این نوع از روشنفکران عمومی ،مظاهر
آن دو شالخصالیت نمادین ،امروز دیگر به اندازه آنچه در میانه قرن بیسالتم بود ،قابل دوام نیسالت ،اما بهمعنای این نیسالت
که امروزه برای فیلسالوفان بهعنوان روشالنفکران عمومی ،فضایی وجود نداشته باشد (برت .)۲ ،۲۰۱۶ ،واترمیر 4نیز باور
دارد که اکرر دانشالگاهیان ملزم به تدریس ،پژوهش و نیز ارتباط با مردم و تأثیرگذاری هسالتند اما بیشالتر دانشالگاهیان در
انجام همزمان این دو وظیفه دچار سالردرگمی هسالتند ،این سالردرگمی بیشالتر با برجسالتهتر شالدن مسالیرهای شال لی خای
(تحقیق و تدریس یا تدریس و بورس تحصالیلی) تشالدید میشالود ،که نشالانگر اتمیزه کردن هویت دانشالگاهی اسالت .تعداد
بسالالیار کمی قادر به موفقیت و ترکیب هر دو هسالالتند (واترمیر .)۲ ،۲۰۱۵،شالالریعتی در خصالالوی تخصالالصگرایی معتقد
اسالالالت هر کس که در چارچوب بسالالالیار کوچک ،مجرد از کل جامعه چنان فرو رود که نتواند تقدیر جامعه را بهعنوان یک
1 engagement
2 Giroux
3 Baert
4 Watermayer
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پیکره کلی حس کند بنابراین خودآگاهی اجتماعیاش از بین میرود (شالریعتی .)۱۳۸۸ ،روشالنفکر نباید فقط در الک
تخصالالص خود فرو رود و چنین فکر کند که فقط کار خود را درسالالت انجام دهد و بگوید وظیفه او چیز دیگری اسالالت بلکه
باید به آنچه در جامعه میگذرد حسالالاس باشالالد و به قول سالالارتر ( )۴۳ ،۱۳۸۵در آنچه حتی به او مربوط نیسالالت دخالت
کند .بنابراین طبیعی است روشنفکر تربیتی حداقل در مورد مسائل تربیتی جامعه که اتفاقا به او مربوط هست ،دخالت
کند .کار روشالنفکر مشالاهده و آشالکارسالازی فاصالله موجود بین ارزشالهایی که وکل جامعهو یعنی نظام حاکم آنها را الزم و
قطعی شالناخته اسالت و تحقق آنها در امور قضالایی ،اداری و اجتماعی اسالت ،یعنی نقد واقعیت موجود از طریق گفتار و
نوشتار و به نام آزادی است (سارتر .)۲۰، ۱۳۸۵،روشنفکر عمومی میتواند حداقل دو نقش داشته باشد ،یعنی نخست
دانشالمند متخصالص علوم اجتماعی که به موضالوعات مربوط به تخصالص خود نزدیک میشالود و دوم یک مشالاور یا مشالاوره
گسالالتردهتر که بهطور عام به موضالالوعات عمومی پرداخته اسالالت .در بحری که در مورد روشالالنفکران عمومی رایج اسالالت
بیشتر مربوط به نقش مدافع است (استرن .)۱۱۱ ،۲۰۰۹،1یعنی مدافع عموم مردم که از حق مردم دفاع میکند.
بدین ترتیب در دسالترس عموم بودن و ارتباط با جامعه و آگاهیبخشالی به مردم از دیگر ویژگیهای روشالنفکر اسالت .دلوز
بر ارتباط روشالالنفکر با متن جامعه اشالالاره دارد و معتقد اسالالت واقعیت برای روشالالنفکر آن چیزی اسالالت که در مدارس،
زندانها یا کارخانهها و سالالالربارخانهها و غیره اتفاق میافتد نه آن چیزی که روزنامهها و خبرگزاریهای رسالالالمی میگویند
نقش نمایندگی همه مردم و
(دلوز .)۲۱۲ ،۱۹۷۷ ،از نظر ادوارد سالعید روشالنفکر فردی اسالت که علت وجودیش ،ایفای ع
موضالوعاتی اسالت که در جریان عادی یا فراموش یا مخفی نگه داشالته شالدهاند (سالعید .)۷۱ ،۱۳۸۰ ،او معتقد اسالت که

روشالنفکر متعلق به طر ضالعیف و بینماینده اسالت (همان .)۸۹،یکی از خصالایص بارز روشالنفکر این اسالت که تعهد
گروهی وی در طول وابسالتگی گروهی او نیسالت؛ بدین معنی که وی از نظر نژادی و ملی و طبقاتی به هر گروهی وابسالته
باشالد ،تنها در برابر ملت اسالتعمار زده و طبقه اسالترمار شالده و انسالانیت متعهد اسالت چرا که عامل تعهد وی ارزش اسالت،
نه سالود و منافع مشالترک(خسالروپناه .)۳۵ ،۱۳۸۲ ،آنچه مساللم اسالت روشالنفکر متفکری اسالت که به آگاهی رسالیده اسالت
و در نتیجه دارای جهانبینی باز و متحول و قدرت درک و تحلیل منطقی اوضاع و احوال زمان و جامعهای است که در آن
زیسالت میکند و خودآگاهی و جهان آگاهی و جامعه آگاهی دارد (همان) .رجیز دربی 2در مطالعه خود از روشالنفکران
فرانسالوی بیان میکند که این سالطن تحصالیالت نیسالت که روشالنفکری را مشالخص میکند ،بلکه میزان تأثیر برعموم ،آن
را مشالخص میکند .از نظر دربی مشالخصاله این گرایش بهعنوان یک پروژه اخالقی اسالت که اسالاسالا سالیاسالی اسالت .چنین
پروژه ای لزوما یک حزب سالیاسالی نیسالت ،بلکه کسالی اسالت که آماده اسالت برای مبارزه برای قلب و ذهن مردم (فوردی،
.)۳۵ ،۲۰۰۶
روشنفکران تربیتی یا فیلسوفان تربیتی
با توجه به آنچه بیان شالد میتوان از روشالنفکران تربیتی نام برد ،افرادی که در حوزه تعلیموتربیت صالاحب نظر هسالتند و
میتوانند در این خصوی بهویژه سیاستهای تربیتی ،عدالت تربیتی ،حقوق تربیتی افراد جامعه و همچنین ارتقا سواد
تربیتی شالالهروندان تالش کنند .روشالالن اسالالت که چنین افرادی فقط پژوهشالالگر تعلیموتربیت نیسالالتند ،بلکه نسالالبت به
1 stern
2Regis Debray
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سالالرنوشالالت تربیتی جامعه و آنچه در مدارس و آموزشالالگاهها میگذرد حسالالاسالالیت خواهند داشالالت .الزم اسالالت که چنین
روشالالالنفکرانی هم بالا مالدارس بالهویژه مالدارس عالادی دولتی (ناله فقط مالدارس خالای) کاله اکرریالت تعلیمدیالدگالان در این
مدارس هسالالالتند ،ارتباط نزدیکی داشالالالته باشالالالند و هم با عموم مردم در ارتباط باشالالالند ،تا بتوانند در نقد جریان تربیتی
جامعه و باال بردن سالالواد و آگاهیهای تربیتی جامعه تالش کنند .با توجه به جنبه سالالیاسالالی -اجتماعی تعلیموتربیت،
میتوان یکی از مسالالالولیتهای مهم روشالالنفکران تربیتی را افزایش حسالالاسالالیت جامعه نس البت به مسالالالله تعلیموتربیت
عنوان کرد .واقعیت این اسالت که با وجود اذعان به اهمیت تعلیموتربیت در گفتار مسالالوالن کشالور ،این مسالالله در اولویت
دولتها نبوده است .روشنفکران تربیتی میتوانند در این خصوی نقشآفرینی کنند.
نگاهی به اندیشالههای فیلسالوفان و مربیان بزر تربیتی روشالن میسالازد که کسالانی مرل دیویی ،کمینیوس و ژیرو و غیره
غالب نظریات آنها در واکنش به آنچه در جامعهشالالان میگذشالالته شالالکل گرفته اسالالت .امروزه نیز در غرب چنین اسالالت
بهعنوان مرال در عرصه تعلیموتربیت ،امرال فریره و ژیرو به دقت مسائل روز تربیتی و مشکالت تعلیموتربیت جامعه خود
را نقد میکنند .در این خصوی (برت )۳ ،۲۰۱۶ ،رورتی را مرال میزند که خود را بهلحاظ سیاسی در آمیختن به چپ و
چپ فرهنگی آمریکایی قرار داد ،یا سالارتر و کامو که از انتشالار مجله اسالتفاده کردند ،تا خود را در تعامل با موضالوعات مهم
معاصالالر قرار دهند .در واقع آنها از پیش شالالماره نخسالالتین مقاله اسالالتفاده کردند تا خود را در تقابل با نویسالالندگانی در
گذشالته قرار دهند که درگیر با زمان حاضالر ،نشالده بودند .در واقع آنها به مسالائل روز جامعه حسالاسالیت خاصالی داشالتهاند
و مطالعات خود را در جهت حل مسالائل حاضالر انجام دادهاند .شالریعتی میگوید روشالنفکر مترقی و آگاهی که میداند و
عمل نمیکند با منحط جاهل خوابآلودی که نمیداند که عمل کند مسالاوی اسالت .کسالی که تمام مسالائل اجتماعی را
دقیق و عالمانه تحلیل میکند اما از تعهد هر مسالالالولیت اجتماعی سالالر باز میزند ،با کسالالی که اصالالال نمی داند جامعه
چیسالالت ارزش وجودی برابر دارد (شالالریعتی۱۳۸۱ ،الف .)۲۲۴ ،شالالریعتی همچنین ضالالمن برشالالمردن دشالالمنان انسالالان
معاصالالر در کنار عواملی که بهعنوان دشالالمنان انسالالان امروزی میشالالمارد؛ مانند ماتریالیسالالم ،مصالالر زدگی و ..به بحث
کتابزدگی اشالالالاره میکند؛ کسالالالانی که بسالالالیار اهل مطالعه و کتاب و پژوهش هسالالالتند ولی با واقعیت تماسالالالی ندارند.
شالالریعتی معتقد اسالالت کسالالانی که اهل مطالعه و تفکر هسالالتند باید همواره رابطهشالالان را با مسالالائل جاری اجتماع حفظ
کنند (شالالالریعتی .)۲۱۶-۲۱۳ ،۱۳۷۹،در این خصالالالوی آلبر کامو روشالالالنفکر فرانسالالالوی همزمان با دریافت جایزه نوبل
میگوید:
اما شالاید بهعنوان هنرمند ضالرورتی نداشالته باشالد در امور جاری زمانمان دخالت کنیم اما بهعنوان انسالان چرا...از زمان
نوشالالتن نخسالالتین مقاله تا واپسالالین کتابم به طرفداری از آنانکه تحقیر و لگدمال شالالدهاند هر که بودهاند بسالالیار نوشالالتهام
شالالالایالد هم بیش از حالد ،امالا علالت این اسالالالت کاله من نمیتوانم خودم را از مسالالالائالل روزمره جالدا کنم (کالامو ،نقالل از عبره،
.)۱۰ ،۱۳۸۳
از این روسالت که (شالریعتی ۱۳۸۱ب )۲۳ ،حتی از امرال ابن سالینا انتقاد میکند؛ چون معتقد اسالت او نسالبت به مسالائل
جامعه خود حسالاسالیت کافی نداشالته اسالت و در کتابهایش نشالانی از مردم نیسالت ،او به سالادگی در اختیار هر صالاحب
قدرتی در میآید .بنابراین در مورد جامعه ما نیز میتوان گفت حتی اگر بهترین متفکران و اندیشمندان تربیتی را داشته
باشالالد ،ولی آنها نتوانند و یا نخواهند دغدغههای جاری آموزشوپرورش را ببینند و راهکار ارائه دهند بدیهی اسالالت که
بودن یا نبودن آنها چندان فرقی به حال جامعه آموزشوپرورش نخواهد داشالت .بحری که همیشاله مطرح بوده ،فاصالله
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میان عمل و نظر هسالالت که شالالاید در جوامع پیشالالرفته هم وجود دارد ،ولی باید توجه داشالالت تا جاییکه امکان دارد این
فاصالله باید کم شالود ،بهویژه در خصالوی آموزشوپرورش کشالور ما ،که نیاز اسالاسالیتر و ضالروریتر به اصالالح دارد .کاهش
روزافزون عدالت آموزشالی در کشالور یکی از مسالائل بسالیار اسالاسالی اسالت که فیلسالوفان و روشالنفکران تربیتی باید به آن
بپردازند .مسالائل بسالیار مهمی مرل تراکم بسالیار باالی کالسالها در مدارس عادی دولتی که گاها تا  ۵۰نفر هم میرسالد ،یا
اینکه سالالهم همین مدارس امسالالال از نفرات برتر کنکور صالالفر بوده اسالالت ،و اینکه دولت به همین مدارس هم بودجه و
سالالرانه کافی اختصالالای نمیدهد و مدارس بهناچار هزینهها را از اولیا دریافت میکنند .در حالیکه طبق قانون اسالالاسالالی
دولت موظف اسالت آموزش رایگان را برای همگان فراهم کند .اینها بخشالی از مسالائل و معضالالت جاری آموزشوپرورش
ماست.
با نظر به ویژگی مسالالالولیتپذیری ،روشالالنفکر و از جمله روشالالنفکر تربیتی باید به کار جامعه و دولت کار داشالالته باشالالد و
تنهالا انجالام وظالایف فردی و پرداختن باله مطالالعاله و پژوهش برای روشالالالنفکر کفالایالت نمیکنالد .همالان طور کاله اشالالالاره شالالالد
احسالالالاس مسالالالالولیت و آگاهیبخشالالالی به جامعه یکی از کارهای روشالالالنفکران اسالالالت .در این خصالالالوی و در راسالالالتای
آگاهیبخشالی به جامعه ،تعیین اولویتها و دغدغههای جامعه میتواند یکی از کارهای مهم روشالنفکران باشالد .اینکه چه
مسالائلی مسالالله توده مردم اسالت و دغدغه توده مردم چیسالت بر روی آنها تمرکز شالود و رسالانهها هم مجبور به پرداختن
به آنها شالوند .البته اینجا بیشالتر دغدغههای آموزشالی مطرح هسالت .وظیفه روشالنفکر تربیتی اسالت که توجه جامعه را به
مسالالائل و معضالالالت تربیتی جامعه معطو کند و آن مسالالائل را بهگونهای مطرح و تشالالرین کند تا در اولویت جامعه قرار
گیرد .بالهعنوان مرالال در مالاههالا یالا سالالالالهالای گالذشال التاله ورود بالانوان باله ورزشال الگالاههالا یکی از دغالدغالههالای رسالالالانالههالا و حتی
مسالالولین شالده بود و اکنون هم این مسالالله مورد بحث اسالت .با احترام به این خواسالته بانوان ،سالؤال این اسالت که اسالاسالا
در کل کشالور چند درصالد بانوان مسالاللهشالان رفتن به ورزشالگاه و تماشالای مسالابقات مهم اسالت یا اصالوال چند شالهر هسالت
که در لیسهای برتر رشالالتههای محبوب ،تیم دارند ضالالمن اینکه خیلی از شالالهرهای کوچک و کل روسالالتاها ورزشالالگاهی
ندارند .واقعیت این اسالالت که چنین مسالالاللهای برای عده خای و قلیلی از بانوان مسالالالله بوده ،در حالی که همین عده
احتماال دارای نفوذ هسالتند ،مسالالله خود را بهعنوان یکی از مسالائل اصاللی مملکت تبدیل میکنند؛ در حالیکه  ۱۴۲هزار
کالودک بالالازمالالانالالده از تالحصالالالیالالل (خالبالرگالزاری جالمالهالوری اسالالالالمالی )۱۳۹۷،و  ۴۷هالزار مالردودی کالالس اول (سالالالالایالالت
مشالالرقنیوز( ،)۱۳۹۴،باشالالگاه خبرنگاران جوان ) ۱۳۹۴،دغدغه و اولویت جامعه محسالالوب نمیشالالود .البته منظور این
نیسالت که به تقاضالای حضالور بانوان در ورزشالگاه توجه نشالود ،بلکه بحث اولویتهاسالت .روشالن اسالت برای اینکه روشالنفکر
تربیتی با این مسائل درگیر شود ،باید پا را از حوزه آکادمیک فراتر گذاشته و با جامعهای که در آن زندگی میکند ،ارتباط
بیشالتری داشالته باشالد .فقط در مرکز نباشالد ،فقط مرکز را نبیند چه مرکز کشالور باشالد ،یا مرکز اسالتان یا مرکز شالهر ،بلکه از
گوشاله و کنار شالهر و جامعه و حواشالی آن هم اطالع داشالته باشالد .در این خصالوی هراری مینویسالد :واگر در پی حقیقت
هسالتید ،الزم اسالت خود را چاله قدرت برهانید و به خود اجازه دهید تا زمان زیادی را اینجا و آنجا در حواشالی تلف کنید،
جایگاه دانش انقالبی در مرکز نیسالت .زیرا مرکز بر پایه دانش موجود بنا شالده اسالتو (هراری .)۲۴۱ ،۱۳۹۸،کسالانیکه
در نقش متخصالالص و انسالالانهای آکادمیک ،تدریس و پژوهش و مطالعه را تنها کار خود میدانند و چنین بیندیشالالند که
وظایف شالال لی و حرفهای خود را بهخوبی انجام میدهند و کاری به کار دولت و جامعه ندارند ،طبعا در نقش روشالالنفکر
نیسالتند و چه بسالا توانایی ایجاد تحول در جامعه را نخواهند داشالت .متخصالصالان بهویژه روشالنفکران و بهطور خای در
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اینجالا روشالالالنفکران تربیتی نبالایالد نسال البالت باله آنچاله در جالامعاله تعلیموتربیالت فقط باله این بهالاناله کاله کسالالالی باله حر مالا گوش
نمیدهد ،سکوت کنند.
بودن اوست.
همانطور که اشاره شد ،ع
خود تعلیموتربیت امری سیاسی است و یکی از ویژگیهای روشنفکر هم سیاسی ع

گفته میشالود فالسالفه باید نسالبت به اعمال روزمره  -سالیاسالی ،حقوقی ،مذهبی ،اقتصالادی ،آموزشالی نگران باشالند و این
نگرانی را در اولویت ،فراگیر و ماندگار در حرفه خود قرار دهند (ماهون ،نقل از یرین .)۱ ،۲۰۱۶،1شالریعتی معتقد اسالت
اگر در صالحنه نیسالتی ،هر کجا میخواهی باش و اگر در آنجا که باید باشالی و اما حاضالر نیسالتی هر کجا که میخواهی

باش چه به شالراب نشالسالته باشالی و چه به نماز ایسالتاده باشالی هر دو یکی اسالت (شالریعتی  .)۴۴ ،۱۳۸۸فوالدوند()۱۳۷۹
ٔ
درباره تفاوت روشالنفکر و فیلسالو معتقد اسالت در حالی که هر دو سالعی میکنند به گنجینه معرفت بشالر اضالافه کنند،
روشالالنفکر ضالالمن اینکه نسالالبت به وضالالع موجود منتقد اسالالت به عزم ت ییر وضالالع موجود نیز حرکت میکند و همیشالاله به
جنبه سیاسی و اجتماعی تخصصیترین موضوعات نظر دارد.
از این رو توجه به جنبههای سالیاسالی و اجتماعی آموزشوپرورش ،از جمله مسالائلی اسالت که باید مورد توجه فیلسالوفان
تربیتی در نقش روشالنفکر قرار گیرد .برای متخصالصالان و فیلسالو فیلسالوفان تربیتی در کشالور ما برای اینکه بتوانند در
جامعه تحول تربیتی ایجاد کنند الزم اسالالت در نقش روشالالنفکر تربیتی ظاهر شالالوند .روشالالنفکران تربیتی میتوانند از
روشهای مختلف با عموم مردم در ارتباط باشالالند .امروزه با گسالالترش فناوریهای اطالعاتی و شالالبکه اجتماعی امکان
ارتباط بین افراد بیشالتر شالده و این میتواند فرصالت خوبی برای ارتباط با مردم برای روشالنفکران فراهم کند .عبرت ظهور
عمومی گفالتوگویی 2مینالامالد .او معتقالد اسالالالت
نوع جالدیالدی از روشالالالنفکران را عنوان میکنالد کاله آنهالا را روشالالالنفکر
ع

روشالالنفکران عمومی گفتوگویی موضالالع برتر نسالالبت به عموم خود ندارند .در عود ،آنها خود را بهعنوان برابر با عموم
خود معرفی میکنند ،و بالعکس نیز از آنها یاد میگیرند .امروزه ،بهطور فزایندهای ،روشالالنفکران با روشالالی تعاملیتر با
مردم خود ارتباط پیدا میکنند ،بخشالی از آن بهدلیل فناوریهایی که این قالب گفتوگو را اکنون امکان پذیر میسالازند
و تالا حالدی تمالایز بین روشالالالنفکران عمومی و حوزه عموم آنهالا را محو میکننالد (برت .)۱۰ ،۲۰۱۶،ژیرو معتقالد اسالالالت
دانشالالگاهیان بهعنوان روشالالنفکران عمومی میتوانند برای مخاطبان متعدد بنویسالالند ،حوزههای عمومی را گسالالترش
دهند ،بهخصوی بسیاری از سایتهای آنالین ،برای حل طیف وسیعی از موضوعات مهم اجتماعی است (ژیرو،۲۰۱۵،

 .)۱۹۹از این رو بهنظر میرسالالد با این توضالالیحات و با توجه ویژگی عدم تخصالالص گرایی عصالر که بیان شالالد ،فیلسالالوفان
تربیتی در نقش روشنفکر نباید خودشان را فقط در نوشتن مقاالت تخصصی برای مخاطبان خاصی محدود کنند ،آنها
میتوانند بخشالالی از نوشالالتهها و دیدگاههای خود را برای عموم و در نشالالریات و رسالالانههای عمومی مطرح کنند و بدین
ترتیب امکان ارتباط بیشتر با متن جامعه و مشکالت جاری تربیتی را داشته باشند.
نکتاله دیگری کاله در خصالالالوی کالارهالای روشالالالنفکران تربیتی میتوان اشالالالاره کرد توجاله باله ج رافیالا و تالاریب پژوهشهالا و
مطالالعالات تربیتی اسالالالت .نکتاله ای کاله شالالالریعتی ( )۱۳۹۰اشالالالاره میکنالد و اعتقالاد دارد توجاله باله زمالان و مکالان مسالالالائالل و
مشکالت برای روشنفکری ضروری است .بدین معنا که صرفا توجه به آنچه مباحث روز تربیتی که در جهان مطرح است
1 Breen
2 dialogical
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کافی نیسالالالت ،بلکه باید شالالالرایط زمانی و مکانی جامعهای که متخصالالالص تعلیموتریبت در آن زندگی میکند مورد توجه
باشالد .بهعبارتی روشالنفکر تربیتی ایرانی ضالمن توجه به مسائل و مباحث روز جهانی تعلیموتربیت و پژوهشهای مرتبط،
باید اولویتهالا و دغدغههای روز جامعاله خود را نیز جز دغدغهها و پژوهشهای خود قرار دهد .اینکاله آنچاله اولویت مطالالعاله و
پژوهش در جامعه خود دارد کدام است
نتیجهگیری :در این نوشالتار سالعی شالد مفهوم روشالنفکر و ویژگیهای او مشالخص شالود .با توجه به مباحری که گذشالت.
متخصالصالان تعلیموتربیت باید ارتباط بیشالتری با مشالکالت تربیتی و متن جامعه داشالته باشالند .ارتقاا سالواد تربیتی مردم
بهویژه مردمان طبقات پایین و حسالاسالیت نسالبت به بیعدالتیها و مشالکالت مختلف تربیتی در جامعه باید دغدغه این
متخصصان باشد .بهنظر میرسد برای تحول در وضع تربیتی جامعه امروز ما ،فیلسو بودن کافی نباشد بلکه روشنفکر
الزم اسالت .ضالرورت دارد فیلسالوفان تعلیموتربیت در کشالور ما ،بیش از پیش با مشالکالت آموزشوپرورش درگیر شالوند و
ارتباط بیشالتری با عمل تربیتی و واقعیتهای موجود در عرصه تعلیموتربیت داشته باشند .با توجه به شرایطی که جامعه
ما بهویژه تعلیموتربیت دارد ،فیلسالالوفان تربیتی در نقش روشالالنفکر باید ضالالمن نقد جدی شالالرایط حال آموزشوپرورش،
زمینههای الزم برای حرکت در جهت ت ییر وضالع موجود را از طرق مختلف مانند آگاهیسالازی جامعه و ارتباط با مردم و
برجسالته نمودن مشالکالت تربیتی در جامعه ،فراهم کنند .در کنار مطالعات تخصالصالی به جنبههای سالیاسالی -اجتماعی
آموزشوپرورش نیز توجه کنند .متخصالصالان فلسالفه تعلیموتربیت نه فقط در نقش متخصالص و کارشالناس تربیتی ،بلکه در
نقش روشالنفکر تربیتی باید حاضالر شالوند و این فقط با توجه به جنبههای سالیاسالی اجتماعی آموزشوپرورش امکانپذیر
نیست.
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نقش روشنفکران تربیتی در اصالحات آموزشی؛ نقد ایدمولونی و شکستن حدود فرهنگی جامعه
بابک شمشیری ،1الهام زارع2
چکیده:
مقدمه و الزمه هر نوع اصالالحات در آموزشوپرورش ،رسالیدن به فهمی صالحین و عمیق از آسالیبهای موجود اسالت .بدون
شناخت اصیل آسیبها ،هر نوع اقدام آموزشی منجر به نتایج ناکارآمد و هدررفت وقت ،سرمایه و انرژی خواهد شد .این
مقاله ضالمن معرفی ایدئولوژی در معنای آگاهیهای کاذب که میتواند در هر شالکل و قالبی ارائه شالود و مانع فهم اصالیل
گردد ،باله وظیفاله و نقش روشالالالنفکران تربیتی (معلمالان) در اصالالالالحالات آموزشالالالی از طریق آشال الکالار کردن چهره حقیقی
آ گالاهیهالای کالاذب و بسالالالط حالدود فرهنگی و نگرشهالای اجتمالاع نسال البالت باله مالاهیالت ت ییر و ذات حقیقی آن میپردازد.
روش پژوهش حاضالالر در دادهیابی از نوع پژوهش کیفی اسالالنادی میباشالالد و در داده کاوی ،به روش تحلیلی -اکتشالالافی
انجام شالالالده اسالالالت .از جمله یافتههای این پژوهش میتوان به مواردی همچون تولید دانش انتقادی پیرامون هر متن و
زمینه ،توسالط معلمان در کالس درس ،ایجاد حسالاسالیت نسالبت به تجربههای روزمره در دانشآموزان برای توسالعه زبان
انتقادی نسالالبت به مسالالائل تجربه شالالده ،کمک به دانشآموزان برای درک القائات نادرسالالت ،فنون روانی و واقعیتهای
کاذب پشالت تبلی ات؛ چه در مدرساله ،چه در خانواده ،چه در رسالانه و غیره ،.کمک به ظهور و به عرصاله آمدن ذینفعان
واقعی و متفکران اصالیل تعلیموتربیت برای حل بحرانهای اسالاسالی آن فار از موجها و جریانهای سالیاسالی ،گفتوگو
در خصالوی طبقات اجتماعی و اقتصالادی ،عدالت ،حقیقت ،جنسالیت ،تبعیض ،خشالونت ،ارزشهای حاکم بر انسالان و
جهان ،فرهنس اصالیل به تناسالب سالن و موقعیت دانشآموزان و به چالش کشالیدن مفروضالات غلط آنها در خصالوی هر
یک از این موارد اشاره کرد.
کلیدوانهها :روشنفکران تربیتی ،اصالحات آموزشی ،معرفی ایدئولوژی ،شکستن حدود فرهنگی
بیان مسئله:
اولین گام برای هرگونه اصالالالحات در آموزشوپرورش ،ریشالالهیابی ،فهم عمیق و صالالحین و بهطور کلی ،آسالالیبشالالناسالالی
مسالائلی اسالت که نظام آموزشالی با آنها دسالت به گریبان اسالت .تجارب گوناگون اقدامات اصالالحی در آموزشوپرورش و
بهطور کلی ،هرگونه اصالالحاتی ،نشالان از این دارد که اگر فهم مسالالله بهدرسالتی صالورت نگیرد ،تنها به اقدامات زودگذر،
ناکافی ،نادرست و غیر اصیل بسنده میشود که تأثیری در حل واقعی مشکالت ندارد.
امروزه در کشالور ما دیدگاههای مختلفی وجود دارند که هر کدام ،پرسالشهای گوناگونی را در برابر اصالالحات آموزشالی و
بهطور کلی ،هرگونه اصالالحاتی مطرح میکنند .شالدت پرسالشها و اقداماتی که هر کدام از این گروهها انجام میدهند،
در موارد بسیاری باعث جلوگیری از انجام ت ییرات و اصالحات میشود .بهنظر میرسد علت این کشمکشها و اقدامات
سالالاللبی و ایجالابی که گاه باعث اتال وقت ،سالالالرمایه و انرژی فراوانی میشالالالود و مانع رشالالالد و تحول در آموزشوپرورش
میشالود ،در درجه اول ،ناشالی از ریشالهها و مبانی فکری متفاوت این دیدگاهها و در درجه دوم ،ناشالی از تشکیل شبکهای
 1عضو هیالت علمی بخش مبانی تعلیموتربیت دانشگاه شیرازbshamshiri@rose.shirazu.ac.ir،
 2دانشجوی دکتری تاریب و فلسفه تعلیموتربیت دانشگاه شیرازelham.zareh70@gmail.com ،
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از مفاهیم و اطالعات و القای آن به مخاطبان اسالالت تا مانع اقدامات طر مقابل شالالوند .این گفتمانهای رقیب را به هر
نامی که بخوانیم ،آنچاله آشال الکالار اسالالالت ،کنالدی روند ت ییر و تحول و به ثمر ننشالالالسالالالتن بسال الیالاری از اقداماتی اسالالالت که
میتوانست نتیجه خوبی داشته باشد.
این مقاله به نقش روشالالنفکران تربیتی  -بهعنوان کسالالانی که قدرت باهمبینی ،تعمق و انعطا پذیری در اندیشالالیدن به
مسالالائل و حل آنها را دارند ،-در اصالالالحات آموزشالالی ،از دریچه شالالناسالالایی و معرفی ایدئولوژی (در معنای آگاهیهای
کالاذب) و ت ییر زاویاله نگالاه مردم و عالامالن نسال البالت باله بالاورهالای غلط فرهنگی کاله بر ذهن ،زبالان و عمالل آنهالا سالالالیطره یالافتاله
اسالت ،اشالاره دارد .هد از این ت ییر زاویه دید ،گسالترش حدود فرهنس مردم و متوجه سالاختن آنها به امکان و آزادی
انتخابهای بیشالتر برای رهایی از گسالتره محدود فرهنگی آنها اسالت که گزینههای معدودی برای رهاییبخشالی ،انجام
اصالحات و ایجاد تحول در اختیار آنها قرار داده و در نتیجه امکان خالقیت را از آنها گرفته است.
روش پژوهش :روش پژوهش حالاضالالالر در دادهیالابی از نوع پژوهش کیفی اسال النالادی میبالاشالالالد و در دادهکالاوی ،باله روش
تحلیلی -اکتشالافی انجام شالده اسالت .بدین معنا که از طریق مطالعه کتاب ،مقاالت ،سایتها و منابع موجود در خصوی
موضالالالوع پژوهش ،به تحلیالل و بررسالالالی مفالاهیم ایدئولوژی و نسال البالت آن بالا تعلیموتربیالت ،حدود فرهنگی جامعاله و سالالالایر
مفالاهیم اسالالالاسالالالی مورد نظر میپردازد و سالالالپس بالا توجاله باله اطالعالات باله دسالالالت آمالده ،وظیفاله روشالالالنفکران تربیتی در
اصالحات آموزشی را معرفی میکند.
پرسشهای پژوهش :هد از این پژوهش ،پاسب دادن به پرسشهای زیر است:
 -۱منظور از ایدئولوژی چیست و چگونه میتواند مولد مسائل و مشکالت آموزشی شود
-۲منظور از وشکستن حدود فرهنگیو در چارچوب نظریه گفتمان ،بهعنوان وظیفه روشنفکران آموزشی چیست
ٔ
نظریه ایدئولوژی و گفتمان ،چه تحلیلی از وضالالالعیت کنونی کشالالالور ما و مناقشالالالات موجود در آنکه موجب
 -۳با توجه به
ٔ
وظیفه روشالالنفکران آموزشالالی برای برون رفت از این
شالالکسالالت و به بن بسالالت رسالالیدن اصالالالحات آموزشالالی میشالالود ،و
وضعیت ،میتوانیم ارائه دهیم .
چالارچوب نظری :چالارچوب نظری پژوهش را میتوان در قالالالب سالالالاله عنوان وایالدئولوژیو ،ومطالالعالات ایالدئولوژی در
ٔ
دامنه فرهنگی جامعهو پی گرفت.
تعلیموتربیتو و و ایدئولوژی و
ایدئولوژی:
ایدئولوژی 1نیز همانند بسالیاری از واژگان مطرح در علوم انسالانی و اجتماعی ،مفهومی بسالیار بحثانگیز و ّفرار اسالت که
تعاریف بسیاری از آن ارائه شده است.

1 Ideology
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با بررسالی روند شالکلگیری واژه ایدئولوژی ،متوجه میشالویم که این واژه از همان بدو تولد دو معنی متضالاد داشالته اسالت:
تعریف اول آن ،متشالکل از معنای ل وی دو واژه یونانی اندیشاله 1و شالناخت 2اسالت که بهمعنای علم شالناخت عقاید یا علم
عقاید اسالالت و توسالالط آنتونی دوتراسالالی 3ابداع شالالد .در معنای دوم ،ایدئولوژی بهعنوان مجموعهای از عقاید دروغین به
کار میرود که مخل فهم و برخال معنای اول آن اسالالالت .ایدئولوژی در تفکر کارل مارکس 4و فردریک انگلس ،5معنای
قالدرتمنالدتر و تالازهتری یالافالت و تالا حالد زیالادی بالهمنظور مردم قرن بیسالالالتم از کالاربرد این واژه ،تالأثیر گالذاشالالالت (مکنزی ،یالان و
دیگران .)۱۴ ،۱۳۸۵ ،این تعریف در ادامه خواهد آمد.
به اعتقاد برخی صالاحبنظران ،مفهوم ایدئولوژی بر خال واژه مورد نظر دوتراسالی بوده اسالت ،پیشالگامان بسالیار زیادی
دارد کاله یکی از مهمترین و معرو ترین آنهالا ،فرانسالالالیس بیکن )۱۵۶۱-۱۶۲۶( 6اسالالالت (همالان )۱۳ ،بیکن در کتالاب
وارغنون جدید7و ( )۱۶۲۰ضالمن طرح این مسالالله که ذهن انسالان از روزگار باسالتان تاکنون ،اسالیر پارهای تصالورات خطا و
به دور از خردمندی بوده است که مانع فهم اصیل او شدهاند ،بهصورتبندی چهار نوع وبت8و پرداخت که آنها را همان
موانع فهم انسالالالان میدانسالالالت .این چهالار بالت ،عبالارتنالد از؛ بالت قبیلاله ،9بالت غالار ،10بالت بالازار 11و بالت نمالایش .12از نظر
بیکن ،این چهار بت ،دارای مبنای خرافی و متعصالالبانه هسالالتند و همواره ابزاری در دسالالت فالودالها و صالالاحبان قدرت
بودهانالد تالا از این طریق ،باله انجالام سالالاللطاله بر مردم عالادی بپردازنالد و آنهالا را در برابر اقالدامالات خود رام کننالد (،Bacon
 .)۱۹۵۵تری ایگلتون 13در کتابش با عنوان ودرآمدی بر ایدئولوژی14و ،تعاریف مختلفی از این واژه به دسالت میدهد.
وی ایدئولوژی را در قالب بسالتههای معنایی (همچون دین ،لیبرالیسالم ،فاشالیسالم ،راسالیسالیم که نقش تولید معنا در در

1 Idea
2 Logos
3 Antoine Destutt de Tracy
4 Karl Marx
5 Friedrich Engels
6 Francis Bacon
7 Novum Organum
8 Idol
 9بتهای قبیله ،عیب ها و خطاهایی هسالتند که از طبیعت آدمی سالرچشالمه می گیرند .خطاهای که سالرچشالمه آنها در تبار و نژاد آدمی اسالت و از این رو
میان همگان مشترک است.
 10بتهای غار ،مانعهایی است که از دلبستگیهای آدمی برمیخیزند.
 11بتهای بازار واژههای نادقیق و یا فریبندهای است که آدمی را نادانسته به بیراهه میبرند.
 12بتهای نمایش ،نظریه و عقایدی هسالتند که چون با آب و تاب بسالیار و با حالتی تبلی ی بر صالحنه آورده شالوند و تماشالاگران شالیفته آنها گردیدند ،دیگر
جایی برای شک کردن ،سنجیدن و اندیشیدن باقی نمیگذارند( .ر.ک نقیب زاده ،میرعبدالحسین ( .)1397نگاهی به فلسفه آموزشوپرورش)
13 Terry Eagleton
14 Ideology: an introduction
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زنالدگی اجتمالاعی را باله عهالده دارنالد) ،مجموعالهای از دیالدگالاههالای شالالالاخص برای یالک گروه یالا طبقاله اجتمالاعی ،بالهمرالاباله
دیدگاههایی برای مشالالروعیت بخشالالیدن به نظام حاکم ،بهمرابه توهم فراگیر اجتماعی و ...دسالالتهبندی میکند( .ر.ک
مهاجر.)۳۶-۴۶ ،۱۳۹ ،
همالانطور کاله گفتیم ،بالا آثالار مالارکس ،پرتو جالدیالدی باله مبالاحراله در بالاب ایالدئولوژی افکنالده شالالالد .وی ایالدئولوژی را بالهمعنالای
وآگاهی کاذب1و میدانست که از افکار و ایدههای طبقه حاکم نشات گرفته شده است (رحیمی ،۱۳۹۰ ،ودو).
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
طبقه حاکم و سالاللطهگر تعبیر کند و مانع از آگاهی طبقه تحت سالاللطه شالالود .به اعتقاد مارکس ،ایدئولوژی نوعی توهم و
گم کردن واقعیت اسالالت که کارایی عملی ندارد .وی این اصالالطالح را در تقابل با تفاسالالیر هگلیان از جهان و برای تحقیر
آنها که بهجای ت ییر دادن جهالان ،آن را تفسالالالیر میکردند ،بهکار میبرد .بنالابراین ،در اندیشالالاله مارکس ،ایدئولوژی یک
وتوهمو در مقالابالل وواقعیالتو و تحریفی در مقالابالل علم ،تلقی میشالالالد کاله بالا کالاربرد آن در نزد دوتراسالالالی (بالهمعنالای علم
شال النالاخالت عقالایالد) کالامال متفالاوت بود (راش ،ترجماله صالالالبوری ،۲۰۲ ،۱۳۷۷ ،انالدرو ،ترجماله ثالاقالب فر.)۱۵-۱۸ ،۱۳۷۸ ،
مالارکس در کتالاب وایالدئولوژی آلمالانی2و ،این کالاربرد منفی و تحقیرآمیز ایالدئولوژی را همچنالان حفظ کرد ،امالا بالا وسال العالت
بخشالیدن بهمعنای آن ،گسالترهای برای آن در نظر گرفت که تمامی عناصالر روبنا را شالامل شالد و تقریبا معادل با وفرهنسو
گردیالد (خلیلی .)۷۶۴ ،۱۳۸۵ ،در واقع از آن رو کاله مالارکس ،فرهنالس جالامعاله را روبنالا و اقتصالالالاد را زیربنالا و اصالالالل آن
میدانسالالت ،بر این باور بود که همه چیز در نهایت به اقتصالالاد و سالالرمایه برمی گردد و نبرد طبقاتی که واقعیت اصالالیل و
نهایی جامعه اسالت ،بر سالر به دسالت آوردن سالکان اقتصالاد و سالرمایه اسالت که به نفع طبقه کارگر 3تحت ساللطه خاتمه
ٔ
ٔ
طبقه حاکم و سالرمایهدار ،برای به دسالت
بازیچه دسالت
مییابد .بنابراین ،فرهنس جامعه ،یک موجودیت نااصالیل اسالت که
آوردن منابع اقتصالالادی اسالالت .از این رو اسالالت که گسالالترش معنای ٔ
واژه ایدئولوژی در اندیشال ٔاله مارکس ،آن را با معنای
فرهنس ،یکی میکند.
لویی آلتوسالر 4از جمله کسالانی اسالت که به بررسالی نسالبت فرهنس و ایدئولوژی پرداخته اسالت .او در تعریف ایدئولوژی ،از
چهارچوبهای فکری مارکس فراتر رفته و آن را همچون مجموعهای از تصالاویر ،نمادها و چارچوبهای مفهومی تشالرین
میکند .او ایدئولوژی را مجموعهای از گفتمانها و راهی توصالیف میکند که مردم برای درک تجارب و جهانشالان انتخاب
میکنند .بر این اساس ،ایدئولوژیها بر سراسر وجود ما تسلط دارند و مفهوم سوژه ،همچون وجودی مقید ،تسلیم شده
به قدرتی برتر ،و محروم شالالالده از هر نوع آزادی جز آزادی برای تأیید انقیاد خود اسالالالت (فرتر .)۱۶۹ ،۱۳۸۶ ،ایدئولوژی
حتی اصالطالحاتی را هم که برای اندیشالیدن به خود الزم اسالت ،در اختیار سالوژه قرار داده و برای او توصالیف کرده اسالت.
از این رو ،ایدئولوژی به تعیین و معنادهی به هویت ،شالخصالیت و حتی روح و جان سالوژه میپردازد .ایدئولوژی از طریق
1 False consciousness
2 The German Ideology
3 proletarius
4 Louis Althusser
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عمیالاتی کاله میتوان آن را وفراخوانالدنو نالامیالد ،افراد را باله سالالالوژه تبالدیالل میکنالد ،آنهالا را گزینش و یالارگیری میکنالد .در
واقع شبیه کسی که فرد دیگری را فرا میخواند و او را صدا میزند :وهی تو!و (همان.)۱۶۳-۱۶۲ ،
تعریف مایکل فریدمن 1از ایدئولوژی در دائرةالمعار فلسالالفی راتلج را میتوان بهعنوان یکی از تعاریف سالالاده و نسالالبتا
جالامع از ایالدئولوژی در نظر گرفالت .وی ایالدئولوژی را بالهعنوان مجموعالهای آ گالاهالاناله یالا نالاآ گالاهالاناله از افکالار ،بالاورهالا و نگرشهالا
تعریف میکند که برداشالتها و حتی سالوا برداشالتهای ما از جهان سالیاسالی و اجتماعی را شالکل میدهد .همچنین بر
قضالالالاوتهالا ،رفتالارهالا ،تصالالالمیمهالا و توصال الیالههالای مالا تالأثیر میگالذارد (مقالالاله ایالدئولوژی چیسالالالت  ،برگرفتاله از سالالالایالت:
.)http://bestanswer.info
اندرو وینسالنت 2در کتاب وایدئولوژیهای مدرن سالیاسالیو ،معتقد اسالت که ایدئولوژیها ،گروهی از مفاهیم ،ارزشها و
حتی نهادها هسالالتند که به سالالرشالالت انسالالان و حدود توانایی و ناتوانی وی در دسالالتیابی به امور ممکن و ناممکن مرتبط
هسالالالتنالد .از دیالد وی ،ایالدئولوژی هالا ،باله دو طریق توصالالالیف و تجویز ،هم مالاهیالت کنش متقالابالل انسالالالانی و گردهم آمالدن و
انسالجام انسالانها را تعیین میکنند ،هم ارزشهایی که انسالان باید آنها را تأیید یا رد کند ،هم آرزوهای او را و هم هر آنچه
برای زندگی اجتماعی ،اقتصالالادی و سالالیاسالالی که به نیازها ،عالیق و منافع موجودات انسالالانی بسالالتگی دارد (وینسالالنت،
ٔ
ترجمه ثاقب فر.)۳۲ ،۱۳۷۸ ،
در مجموع میتوان ایالدئولوژی را بالهعنوان یالک مت یر وابسال التاله قلمالداد کرد کاله تالابعی از اسالالالطورههالا و ایالدههالای بشالالالری،
حقیقت یا تحریف ایدههاسالت و میتواند برای موافقت یا مخالفت با وضالع موجود مورد قرائت قرار گیرد و بر بسالتر فراخی
از زبان ،زندگی روزمره ،نشالانهها و ....واقع شالود (رحیمی ،همان ،ورو) .آنچه در تعریف ایدئولوژی در این مقاله مورد نظر
ٔ
جنبه منفی و وضدآگاهی3و آن ،یا همان مفهوم وآگاهی کاذبو است که باید زدوده شود.
است ،غالبا
برخی از ویژگیهای ایدئولوژی را میتوان داشالالتن سالالاخت منطقی و منسالالجم ،هویت سالالازی ،پیوند با عمل سالالیاسالالی و
ارتباط میان هسالت و باید ،برشالمرد .ارتباط میان هسالت و باید به این معناسالت که ایدئولوژی به واس ٔ
الطه داشالتن انسالجام و
سالالاخت منطقی ،برای تبیین وضالالع موجود و ترسالالیم وضالالعیت مطلوب ،بهره میگیرد و در هر مفهوم و کارکردی ،همواره
میان آن چه هسالالت و آنچه باید باشالالد ،ارتباط برقرار میکند .بنابراین ،در هر ایدئولوژی ،هم رابطهای واقعی وجود دارد و
هم رابطالهای خیالالی و آرمالانی کاله بر اسالالالاس چگونگی ترکیالب این دو نوع رابطاله ،جهالتگیری واقع گرایالاناله یالا آرمالانگرایالان ٔاله
ایالدئولوژی شال الکالل میگیرد( .خلیلی ،همالان .)۷۶۹ -۷۶۸ ،هر چنالد کاله باله گفت ٔاله آلتوسالالالر ،در اغلالب ایالدئولوژیهالا ،غالالبالا
ٔ
ٔ
رابطه خیالی میشود؛ یعنی این خیال یا توهم است که غلبه دارد ( ۲۳۴: p۱۹۶۹.(AlthusserT,
رابطه واقعی ،قربانی
بهطور خالصه میتوان ویژگیهای ایدئولوژیها در جدول زیر خالصه کرد.
ٔ
خالصه ویژگی ایدئولوژیها:
جدول

1 Michael Freeden
2 Andrew Vincent
3 Anti awareness
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دارای ساخت منطقی و منسجم
ٔ
ارائه بستههای معنایی و جهت دهنده به زندگی افراد تحت سلطه
گسترهای از مفاهیم ،ارزشها ،نهادها ،نشانهها و ...که همهگیر است.
هویتسازی برای مخاطبان
تالش در جهت یکسانسازی و یکدست کردن جامعه
پیوند با خواست و عمل سیاسی (قدرت)
تبیین خای از ارتباط میان هست و باید
نشر و تبلیغ آگاهی کاذب
غلبه توهم و خیال بر واقعیت و ٔ
ٔ
ارائه چهرهای مخدوش از واقعیت
شکل دهنده به تصمیمات ،قضاوتها و نگرشهای افراد
ابزاری برای هژمونی و بهرهکشی
تالش در جهت تبیین حدود تواناییهای انسان و وامکانهای اوو
فراخوانی سوژه برای عضویت در آن
حذ آگاهی حقیقی از طریق استفاده از تلقین و تبلیغ

مطالعات ایدئولوژی در تعلیموتربیت:
ٔ
برنامه درسالالی به کار میرود که در معنایی
امروزه ایدئولوژی بهعنوان یکی از واژههای کلیدی برای فهم بسالالتر سالالیاسالالی
بسیار وسیعتر از آنچه افرادی همچون مارکس در تحلیل روابط موجود در جامعه به کار میگرفت ،گسترش یافته است.
وجود مجموعالهای از هنجالارهالا و ارزشهالا ،چاله بالهصالالالورت سالالاللبی و چاله ایجالابی ،در هر سالالالیسالالالتم و نظالام اجتمالاعی ،کاله
ٔ
وظیفه حفظ و انتقال بیننسلی آن را بر عهده دارند ،امری طبیعی است.
ساختارهای فرهنگی از جمله ساختار آموزشی
اما مسالالله از آنجا شالروع میشالود که مجموعهای از دگماها و عقاید نادرسالت در یک نظام آموزشالی وجود داشالته باشالند که
در قالالالب مجموعالهای از هنجالارهالا و ارزشهالا و اموری کاله باله زنالدگی فراگیران معنالا میدهنالد ،ارائاله شالالالونالد .در این صالالالورت،
ویژگیهالای انسالالالان ،تالا حالد بسال الیالار زیالادی ،متالاثر از ایالدئولوژی خواهالد بود و چالارچوبهالای فکری فرد ،متنالاسالالالب بالا آن
ارزشهالای و هنجالارهالای ایالدئولوژی غالالالب شال الکالل خواهنالد گرفالت .چنالانکاله گوتالک ابراز میکنالد ،آموزشوپرورش میتوانالد
ٔ
مرحله بازآفرینی و طراحی انسالالان مطلوب ،بهشالالدت به
ابزار قدرتمندی در دسالالت ایدئولوژی باشالالد و ایدئولوژیها در دو
آموزشوپرورش وابستهاند (گوتک.)۱۳۹۵ ،
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این نگرش که ایدئولوژیک بودن یک نظام ،به تکوین ذهنیت و هویت مخاطبان میانجامد ،ریشالاله در نظریههای بازتولید
ٔ
نظریه بازتولید ،از آن جا که در نهادهای ایدئولوژیک نظیر مدرساله،
آلتوسالر و بوردیو در مکتب فرانکفورت دارد .بر اسالاس
باله راحتی ذهنیالتهالای دلخواه تولیالد میشالالالود ،حکومالتهالا سالالالعی دارنالد از طریق این نهالادهالا ،هژمونی خود را بالازتولیالد
کننالد .در فراینالد هژمونی ،تودههالا نسال البالت باله رهبری و نظالارت اجتمالاعی کاله از طریق گروههالای مسالالاللط بر آنهالا تحمیالل
میشالالالود ،رضالالالایتی خودجوش دارند .بدین ترتیب ،مفهوم هژمونی که در ٔ
حوزه فرهنس کاربرد دارد ،جانشالالالین سالالاللطه
میشالالود که غالبا در قلمرو اقتصالالاد کاربرد دارد .بنابراین ،برتری اجتماعی لزوما از طریق سالاللطه به وجود نمیآید ،بلکه
ٔ
نتیجه هژمونی ،طبقهای به مدد کنترل
گاه از طریق رهبری فکری و اخالقی که نمود هژمونی اسالت ،تحقق مییابد .در
باورهای عامه و جهانبینی آنها و بدون توسالل به اجبار یا خشالونت ،یعنی از طریق کنترل فرهنس و سالاختن فلسالفه ای
در باب زندگی که برای عموم پذیرفته باشد ،اقتدار خود را بر سایر طبقات اعمال میکنند .این رهبری از طریق نهادهای
اجتمالاعی نظیر مالدرسالالاله بالهمعنالای خالای و آموزشوپرورش بالهمعنالای عالام ،صالالالورت میگیرد (حالاجی آخونالدی،۱۳۹۱ ،
.)۱۷۵
اپالل در سالالالال  ،۲۰۰۶در لزوم توجاله باله ایالدئولوژی در تعلیموتربیالت و نقش چنین فعالالیتی در درک ابعالاد سال الیالاسالالالی
ٔ
مطالعه نهضتهای فرهنگی ،اجتماعی و
آموزشوپرورش ،اذعان میکند که در  ۱۵سال اخیر ،بیشترین توجه خود را به
ایالدئولوژیالک معطو کرده اسالالالت .وی چنین تالأکیالد و تمرکزی را بسال الیالار مهم میدانالد ،زیرا بالدون آ گالاهی از آنچاله در قالالالب
حرکتهای اجتماعی ،به تشالکیل و ایجاد هویت و یا تعارضالات دانش رسالمی میپردازد ،نمیتوانیم بهطور عمیق و جدی
ٔ
گستره اعمال سیاسی خود در تعلیموتربیت مواجه شویم (باقری.)۱۳۸۶ ،
با
ٔ
ٔ
نظریه
نظریه بازتولید را میتوان با استفاده از دو اصطالح وتلقینو و وحذ آگاهیو و همچنین با استفاده از
از نظر اپل،
ٔ
نظریه تعارد که منبعث از دیدگاههای هگل و
تعارد ،1تفسالیر کرد .وی با اسالتناد به نظریههای سالیاسالی -اجتماعی از
ٔ
نظریه باز تولید مورد نظر خویش ،سالالود میجوید( .قادری .)۷۸ ،۱۳۸۹ ،طبق نظریه تعارد،
مارکس اسالالت ،برای بیان
ٔ
دوباره وضالعیت اسالت و
جامعه متشالکل از دو گروه معارد اسالت؛ یکی ساللطهگر که در پی حفظ وضالعیت موجود یا تولید
ٔ
ٔ
طبقه ساللطهگر ،با حذ آگاهی از مدرساله ،صالرفا
طبقه زیر ساللطه اسالت که در پی ت ییر وضالعیت موجود اسالت.
دیگری،
در پی افرادی مطیع و سازشکار است (همان).
به اعتقاد آلتوسالر ،تحقق فرایند تکوین ذهنیت و بازتولید ،نیازمند طی ساله مرحله اسالت که ذیل آن ،فرد باید ابتدا درون
نظامی ایدئولوژیسالاز به دنیا آمده باشالد و از قبل ،سالوژه ای در ایدئولوژی بوده که آن را درونی کرده باشالد .سالپس الزم
اسالالت که این افراد ،از طریق فرایند وفراخوانده شالالدنو ،توسالالط کسالالان دیگری که در این ایدئولوژی قرار دارند ،جایگاه
خود را در ایدئولوژی پیدا کرده و از این طریق ،هویت یابند (حاجی آخوندی ،همان.)۱۸۱ ،
ٔ
طبقه
به نظر آلتوسالر ،نهادها و مؤسالسالات ،ادسالتگاههای دولتی ایدئولوژیک 2هسالتند که برای تحت ساللطه قرار دادن
کالارگر فعالالیالت میکننالد .هنری ژیرو 3در خصالالالوی دیالدگالاه آلتوسالالالر درب ٔ
الاره ٔا مفهوم ایالدئولوژی ،چنین اظهالار میکنالد کاله
1 Conflict theory
2 Ideoligical state apparatuses
3 Henry Giroux
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ایدئولوژی در آموزشوپرورش دارای دو ماهیت عینی و ناخودآگاه اسالت .حالت اول ،شالامل آیینها ،اعمال و فرایندهای
اجتماعی اسالالت که بهصالالورت روزمره در مدارس دیده میشالالوند .ماهیت دوم ایدئولوژی نیز انتقال آن در قالب نظامی از
نمادها ،معانی و ایدههاسالت که نه بهصالورت آگاهانه و از سالر میل و رغبت ،بلکه بهصالورت ناخودآگاه ،در ذهن فراگیران
شکل میگیرد و عمل میکند (ژیرو.)۸۱ ،۱۹۸۳ ،
از نظر اپالل و ژیرو ،برنالام ٔاله درسالالالی هم از نظر محتوا و هم شال الکالل ،باله لحالاظ مالاهیالت ،ایالدئولوژیالک اسالالالت و معموال عقالایالد و
ٔ
طبقه مساللط اجتماعی اسالت ،بهعنوان عقاید و محتوای مدرساله ،توجیه میشالوند (اپل۱۹۹۰ ،؛
فرهنگی که در اختیار
ژیرو .)۱۹۸۱ ،از نظر آدورنو ،1ایالدئولوژی در برنالام ٔاله درسالالالی ،بالهگونالهای عمالل میکنالد کاله تفالاوتهالا را نالادیالده میگیرد و
مشوق این همانی است (قادری ،همان.)۸۵ ،
ٔ
ٔ
برنامه درسالی عرص ٔاله تقابل و رویارویی ایدئولوژیهاسالت که توسالط تمامیت خواهها بهصالورت آشالکار در
عقیده هایک نیز
به
ٔ
برنامه درسالالی وارد میشالالود و لیبرالها بیشالالتر بهصالالورت پنهان و در قالب برنامههای اقناعی ،آن را ترویج میکنند (نیک
نشان و همکاران.)۷ ،۱۳۹۱ ،
ٔ
ٔ
جامعه سالرمایهداری ،از
طبقه حاکم در
طبق رویکرد آنتونیو گرامشالی ،2مارکسالیسالت ایتالیایی ،وهژمونی3و یا اسالتیالی
طریق ایالدئولوژی تالداوم مییالابالد و دلیالل قالدرتمنالدی طبق ٔاله حالاکم ،ناله فقط مالالکیالت ابزارهالای تولیالد ،بلکاله ایالدئولوژی آن
ٔ
ٔ
تجربه
طبقه کارگر ،که ناشالالی از
اسالالت .این ایدئولوژی به نظر گرامشالالی در عرصال ٔاله فرهنس ،به مبارزه با آگاهی اجتماعی
ٔ
ٔ
مطالعه این عرصه بسیار پراهمیت است..
روزمره آنهاست ،میپردازد .از این رو
زندگی
متفکران مکتالب انتقالادی 4یالا فرانکفورت ،کاله مهمترین آنهالا ،مالاکس هورکهالایمر ،5تالودور آدورنو ،هربرت مالارکوزه 6و والتر
ٔ
جامعه سرمایهداری در فرهنس آن است که توانسته
بنیامین 7بودند ،همچون گرامشی عقیده داشتند که قدرت اساسی
خود را از طریق اسالالالتیالی یالک ایالدئولوژی فنسالالالاالراناله (تکنوکراتیالک) و اثبالاتگرا (پوزیتیویسالالالت) حالاکم کنالد .باله عقی ٔ
الده
ٔ
مبارزه طبقاتی را
مارکوزه ،حتی کارگران کشالورهای سالرمایهداری نیز بورژوا زده شالدهاند و در نتیجه نقش انقالبی خود در
ٔ
طبقه کارگر را
از دسالالت دادهاند .بنابراین از این پس ،این جوانان و بهویژه دانشالالجویان هسالالتند که باید رسالالالت انقالبی
ادامه دهند ( .)۱۹۷۰Vergez ،۱۹۹۹Certeau
از نظر مارکوزه ( ،)۱۹۶۰تقسالیم کار اجباری و تلقین نیازهای اقتصالادی کاذب ،باعث انزوای انسالان و فراموشالی نیازهای
ٔ
جامعه سالرمایهداری ،تالش میشالود تا خالا نیازهای درونی انسالان با خواسالت قدرت بیرونی پر
اصالیل او شالده اسالت .در
1 Theodor W. Adorno
2 Antonio Gramsci
3 hegemony
4 Critical theory
5 Max Horkheimer
6 Herbert Marcuse
7 Walter Benjamin
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شالود تا جاییکه به ابزاری در خدمت سالرمایه ،صالنعت و تکنولوژی تبدیل شالود .نیروهای افراد بهجای همدلی و مشالارکت
با دیگران ،صالر اطاعت از اهرمهای فراخودی و بیرونی قدرت میشالود و احسالاس معنا ،زیبایی ،دوسالتی و شالگفتی ،در
تکرار وظالایف کلیشالالالهای زنالدگی بیاحسالالالاس مالدرن ،گم میشالالالود .در چنین شالالالرایطی ،برنالامالههالای مالدارس نیز مالاننالد
محیطهالای کالار ،وقف اهرمهالای بیرونی اسالالالت .کودکالان همچون موجودات دسالالالتآموز ،در مالدارس باله مقلالدین فکری و
ٔ
کننده فرهنگی تبدیل میشالوند .یعنی سالراسالر مدرساله پر از مفاهیم ایدئولوژیک بازار کار و سالرمایه اسالت و معلمان
مصالر
و مربیالان ،خود را موجوداتی بی اثر در جریالان تربیالت و همچون شالالالاگردانشالالالان در ورط ٔاله پو بالاوری و خالا احسالالالاس
میکنند (. ۱۹۶۰(Marcuse,
تأثیرات ایدئولوژی و عرصالالالههای متاثر از ایدئولوژی در تعلیموتربیت را میتوان با اسالالالتفاده از دیدگاه گوتک ( )۱۳۸۵در
قالب موارد زیر نام برد:
ایدئولوژیها در تعیین سیاستها ،انتظارات ،نتایج و اهدا  ،مداخله دارند.ٔ
ٔ
واسطه جو یا فضای فرهنگی به انتقال و تحکیم نگرشها و ارزشها میپردازند.
برنامه درسی پنهان؛ به
از طریقٔ
ٔ
برنامه درسالی مصالوب و عیان اسالت ،دانشها و مهارتهای گزیده و مصالوب را
برنامه درسالی آشالکار؛ که شالامل
از طریقمورد تأکید قرار میدهند.
ٔ
برنامه درسالی پو 1؛ ترجین نوع خاصالی از دانش به انواع دیگر آن ،بر اسالاس سالیسالتم گزینشالگری خود (نیک
از طریقنشان.)۴ ،۱۳۹۱ ،
البته ناگفته پیداسالت که ایدئولوژی ابتدا در سالطحی کالنتر که همان سالطن اجتماع و زیر مجموعههای آن اسالت ،اسالت،
رسالود پیدا میکند و سالپس به واس ٔ
الطه رسالود در سالطن کالن ،خود را به عرصالههای کوچکتر و ریزتر تسالری میدهد و بر
ذهن و زبان برنامهریزان و اصحاب تعلیموتربیت ،مدیران ،معلمان ،خانوادهها ،دانشآموزان و غیره جاری میشود.
در مجموع و بالا توجاله باله مبالاحالث اجمالالی مطرح شالالالده بالایالد باله این نکتاله اذعالان داشالالالت کاله یکی از مهمترین اهرمهالای
کنترلگر و حتی شالالکلدهی به نظام آموزشالالی ،ایدئولوژیها در نظامهای مختلف هسالالتند که به شالالیوههای گوناگون ،به
ٔ
ٔ
مقوله آموزش و فرهنس
عمده مخالفتهای صالورت گرفته و بدبینی نسالبت به
جهتدهی نظام آموزشالی میپردازند .دلیل
از جانب حامیان تفکر رادیکال ،شالکلدادن به شالخصالیت و خودآگاهی دانشآموزان به شالیوهای کنترلی و تسالهیل روند
ٔ
ترجمه
طبقاتی شالدن جامعه و بازتولید 2نابرابری از طریق مدارس اسالت که ناشالی از تظاهرات ایدئولوژی اسالت (باری،
حاتمی.)۳۳۸ ،۱۳۹۴ ،
ٔ
دامنه فرهنگی جامعه:
ایدئولوژی و
حالدود فرهنگی جوامع را میتوان دامن ٔاله جهالانبینی و نوع نگرش مردم باله زنالدگی و انتظالارات آنهالا و معنالایی کاله از خوب،
بد ،ارزش و ضالد ارزش ،موفقیت و شالکسالت و هر آنچه در زندگی انسالان جاری و سالاری اسالت ،تعریف کرد .بهعنوان مرال،
1 Null curriculum
2 Reproduction
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ٔ
فاصله زیادی با تصور مردم ایران از موفقیت داشته باشد ،به این صورت که احتماال
تصور مردم ژاپن از موفقیت ،میتواند
مردم ژاپن ،کار فراوان را عامل موفقیت میدانند و تصالور مردم ایران از موفقیت ،تا حدی بیشالتری آمیخته با تقدیرگرایی و
نقش اقبال در موفقیت اسالالت .یا مردم اروپا (بهویژه آمریکا) ،نقش زیادی برای علم در ت ییر و گذر از وضالالعیتهای کنونی
به وضالالعیتهای بسالالیار فراتر از تصالالورات گذشالالته و اکنون اعتقاد دارند ،در حالی که ممکن اسالالت مردم برخی کشالالورهای
آسالالیایی ،دید بدی نسالالبت به علم داشالالته باشالالند و هرچند در ظاهر علم را تکریم کنند ،اما در باطن آن را عامل فسالالاد و
انحطاط جوامع بدانند و در پی تربیت وضالع کنونی باشالند .به هر حال ،بدون قضالاوت ارزشالی ،میتوان ٔ
همه این باورها و
ٔ
کننده حدود فرهنگی جوامع دانسالت که بسالتگی زیادی به ذهنیت جوامع در خصالوی زندگی و انسالان
رفتارها را تعیین
دارد.
ٔ
دامنه فرهنگی جوامع را میتوان از طریق مفهوم وگفتمان1و در دیدگاه میشالالل
بحث در خصالالوی نسالالبت ایدئولوژی و
فوکو 2پی گرفت .میتوان گفت که بنیان اندیشالالههای فوکو بر مفهوم وگفتمانو اسالالتوار اسالالت .گفتمان نظامی منظم و
معقول از دانش را از طریق زبان تولید میکند و از این طریق ،سایر روشهای اندیشیدن را غیرمعقول جلوه میدهد .هر
رش ٔ
الته خاصالی از دانش در هر دوره تاریخی ،دارای مجموعهای از قواعد و قانونهای ایجابی و ساللبی اسالت ،که مشالخص
الاره چاله چیزهالایی میتوان بحالث کرد و درب ٔ
میکنالد درب ٔ
الاره چاله چیزهالایی ،نمیتوان .این قواعالد و قالانونهالا کاله در عین
نانوشالالته بودن ،حاکم بر هر گفتار و نوشالالتاری هسالالتند ،اگفتمان آن رشال ٔ
الته خای در آن ٔ
دوره خای تاریخی هسالالتند
(سالاللیمی نوه .)۱۳۸۸ ،از این رو ،شالالکلگیری گفتمانها در هر عصالالری ،وابسالالتگی زیادی به رابطه میان قدرت و دانش
دارد.
از دیالدگالاه فوکو ،همواره در هر جالامعالهای الیالههالای پنهالانی وجود دارنالد کاله حالاصالالالل غلب ٔاله یالک یالا چنالد گفتمالان خالای و باله
حاشالالیه راندهشالالدن سالالایر گفتمانها هسالالتند .یکی از مهمترین عناصالالر تشالالکیلدهنده الیههای پنهان از دیدگاه فوکو،
قدرت (بهمعنای روش عمل برخی بر برخی دیگر) اسالالالت .وی بر این باور اسالالالت که تمامی عناصالالالر فرهنگی یک دوران
تاریخی در فضالایی از قدرت شالکل می گیرند ،از این رو هیو نوع معرفت و سالخن ناب که به دور از منازعات قدرت باشالد،
وجود ندارد و هر مولف و هر نویسالنده ،در بسالتری از یک پیشالینه که خود در قدرت شالناور اسالت ،به دنیا میآید (نوابخش
و کریمی.)۵۹ ،۱۳۸۸ ،
الده فرهنالس خالای هر ٔ
گفتمالانهالا در حقیقالت سالالالازن ٔ
دوره تالاریخی و حالدود و ث ور آن فرهنالس هسالالالتنالد .ذهنیالت مخالاطبالان
(مردم) که همواره در بسالالالتر گفتمالان خاصالالالی متولد میشالالالوند ،تا حد بسال الیالار زیادی متاثر از چارچوبهای گفتمانی و
ارزشها و ضالالد ارزشهای آن اسالالت ،زیرا چنانکه گفتیم ،این گفتمانها هسالالتند که مشالالخص میکنند در هر دورهای از
تاریب در مورد چه چیزهایی میتوان بحث کرد و در مورد چه چیزهایی نمیتوان.
از همین رو ،فوکو به دنبال یافتن راههای جدیدی در درون بازی قدرت و حقیقت و آشالالالکارکردن جنبههای نوینی اسالالالت
که تاکنون م فول بوده اسالت .وی بهطور خای میخواهد موضالوع انسالان را بررسالی کند؛ یعنی ،چگونگی شالکلگیری
فرد بهعنوان کسالیکه میشالناسالد و همزمان خود را تحت انقیاد قرار میدهد (فرهنگی و اردشالیرزاده .)۱۳۶ ،۱۳۹۳ ،وی
1 Discourse
2 Michel Foucault
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هد اصاللی خود را نه شالناسالایی و معرفی قدرتی که مسالبب اصاللی شالکلگیری گفتمان حاضالر اسالت ،بلکه این میداند
کاله انسالالالانهالا را متوجاله کنالد کاله همواره آزادیهالایی فراتر از آنچاله فکر میکننالد و در بسالالالتر آن زنالدگی میکننالد ،وجود دارد.
بنابراین ،باید حدود فرهنگی خود را بشکنند و در جستوجوی امکانهای دیگر باشند (ر.ک زارع و کریمی.)۱۳۹۷ ،
با توجه به آنچه در خصالالوی حدود فرهنگی جامعه و نقش ایدئولوژی در شالالکلگیری حدود فرهنگی ذکر شالالد ،میتوان
ایدئولوژی را از عوامل زمینهسالاز شالکلگیری گفتمانها و در نتیجه ،ذهنیت مردم در خصالوی فرهنس و حدود آن ،ذکر
ٔ
چهره پنهالان آن ،نقش عمالدهای در گسالالالترش حالدود
کرد .بنالابراین ،نقالد ایالدئولوژی و باله چالالش کشال الیالدن مفروضالالالات و
فرهنگی جامعه و کنار زدن حجاب فرهنس نااصیل ،ایفا میکند.
روشنفکران تربیتی و نقش آنها در اصالحات آموزشی:
پیش از پرداختن به نقش روشالنفکران تربیتی در اصالالحات آموزشالی ،باید به این پرسالش پاسالب دهیم که روشالنفکران
تربیتی چه کسانی هستند .
میشالل فوکو در توصالیف روشالنفکران ،ابتدا آنها را به دو گروه وروشالنفکران عامو و وروشالنفکران خایو تقسالیم میکند.
وی معتقد اسالالت که اکنون دیگر نقش روشالالنفکر عام و جهانشالالمول ،از زمان ولتر 1تا سالالارتر ،2که اکررا ملهم از دیدگاه
مارکسالیسالتی و اندیشالههای چپگرایانه فعالیت میکردند و بیش از هر دورانی در س ٔ
الده نوزدهم و اوایل قرن بیسالتم مطرح
گردیدند ،فرسالالوده شالالده و جای خود را به روشالالنفکرانی داده اسالالت که در چارچوب یک رشال ٔ
الته خای ،عمل میکنند.
(رضادوست و همکاران.)۱۰۸ ،۱۳۸۶ ،
ٔ
عرصه تعلیموتربیت را که دارای سه شرط نگرش توام
در نگاهی جزئیتر ،در اینجا میتوان همه اندیشمندان و کنشگران
با جامعیت ،انعطا پذیری در اندیشاله و تعمق در مسالائل هسالتند ،روشالنفکران عام تربیتی و معلمان را بهعنوان افرادی
که بهطور مسالالتقیم ،در عرصال ٔاله عمل تربیتی درگیر هسالالتند ،به شالالرط داشالالتن سالاله شالالرط ذکر شالالده ،روشالالنفکران خای
تربیتی دانسالت .روشالنفکر بودن بهمعنای برخورداری از ذهن باز و توانایی درک صالحین واقعیت و آنچه غیر واقعی و غیر
اصالیل اسالت و اسالتفاده از تواناییهای فکری فلسالفی (جامعیت ،انعطا پذیری و تعمق) ،برای ٔ
ارائه راهکار و آگاه کردن
دیگران در خصالوی آنچه در زندگی و اطرا آنها در حال رد دادن اسالت .در این معنا ،روشالنفکری را میتوان به نوعی
ٔ
فالسفه تعلیموتربیت دانست.
با فیلسو بودن یکی دانست .در نتیجه روشنفکران تربیتی را میتوان
ژیرو در کتالاب ومعلمالان بالهمرالاب ٔاله روشالالالنفکران3و ( ،)۱۹۸۸در صالالالدد نوعی تربیالت انتقالادی اسالالالت کاله مربیالان را بالهعنوان
کارگزاران فرهنگی و متفکران تحول آفرین واجد نقشهای خای سال الیالاسالالالی و اجتمالاعی ،در نظر بگیرد .تربیالت انتقالادی
بهجای تعریف نقش معلم ،بر حسالب زبان تخصالصالی فنی ،به روشالنسالازی نقش وی بهعنوان اندیشالمند و کارگزار فرهنگی
که ایدئولوژیها و عملکردهای اجتماعی مناسب تری را تولید میکند ،تأکید دارد (بهشتی.)۴۲۲ ،۱۳۸۶ ،
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ژیرو هد خود را از طرح صالالفت روشالالنفکری برای معلمان ،این میداند که باید اصالالالحات آموزشالالی بهنحوی صالالورت
گیرد که از پتانسالیل کامل معلمان ،به ٔ
مرابه پژوهشالگران و عامالن فعال و متأمل ،اسالتفاده شالود؛ یعنی باید به زمینهسالازی
برای بروز کالارکردهالای اجتمالاعی معلمالان در کنالار کالارکردهالای حرفالهای آنهالا بپردازیم .چنالانکاله خود وی این کالار را از طریق
مفهوم پردازی ومعلمالان بالهمرالاب ٔاله روشالالالنفکرانو و ومعلمالان بالهمرالاب ٔاله روشالالالنفکران دگرگون کننالده1و ،انجالام داد .باله عقی ٔ
الده
وی ،معلمان باید بدون تسالاللیم به دگماتیسالالم بدون انعطا  ،شالالرایطی را فراهم کنند تا دانشآموزان از طریق آگاهی از
تاریب ،اعمال خودشالالان و سالالازوکارهای کالن اجتماعی ،بتوانند به ارتباط جدانشالالدنی میان شالالرایط انسالالان و بنیادهای
اخالقی وجود او پی ببرنالد .این بالهمعنالای دگم بودن و دادن اطالعالات در یالک قالالالب خالای باله دانشآموزان نیسالالالت ،بلکاله
بهمعنای تشالویق اختیار انسالان و تمهید شالرایطی برای دانشآموزان اسالت که بهحدی مسالتقل شالوند که به ٔ
مرابه عاملین
انتقادی و اسالالتفادهکنندگان از دیالو صالالرین و انتقادی ،بتوانند برای رسالالیدن به جامعهای خودمختار و دموکراتیک و با
ٔ
روزمره
کیفیتی بهتر مبالارزه کننالد .روشالالالنفکران دگرگون کننالده بالایالد از طریق حسالالالاسال الیالت نسال البالت باله تجربیالات زنالدگی
ٔ
دانشآموزان ،به توس ٔ
نقطه شالروع آموزش خود را افراد
العه یک زبان بومی انتقادی نسالبت به مسالائل تجربه شالده بپردازند و
و گروههای متفاوت فرهنگی ،طبقاتی ،نژادی و تاریخی ،با ٔ
همه مشالکالت ،امیدها و آرزوهای آنها قرار دهند و زبان نقد
را بالا زبالان امکالان ،متحالد کننالد؛ یعنی از طریق عمالل انتقالاد ،افراد را متوجاله امکالانهالای دیگر ،آرزوهالای دیگر ،دغالدغالههالای
دیگر ،طبقات دیگر و ...کنند (ژیرو).
بر همین اسالالاس ژیرو به ٔ
ٔ
عقیده وی،
ارائه تعلیموتربیت مطلوب خود میپردازد و آن را وتعلیموتربیت مرزی2و مینامد .به
چنین تعلیموتربیتی ،فرصالالالت الزم را برای دانشآموزان فراهم میکنالد تالا بالا منالابع و مراجع چنالدگالانالهای درگیر شالالالونالد کاله
ُ
کدهای مختلف فرهنگی ،تجارب و زبانها را تشالالکیل میدهند ،تا دانشآموزان این کدها را بشالالناسالالند ،با آنها انتقادی
برخورد کنند و از محدودیتهای آنها آگاه شوند (فرمهینی فراهانی.)۱۲۸ ،۱۳۸۳ ،
در تشالرین وضالعیت کنونی غالب در فضالای روشالنفکری معلمان ،باید گفت که اگرچه معلمان نمایندگان فرهنس اصالیل
هسالالالتنالد و بالایالد در جوامع حالاضالالالر ،ناله بالهعنوان انتقالالدهن ٔ
الده فرهنالس ،بلکاله بالهعنوان مفسالالالر و منتقالد اطالعالات علمی و
فرهنگی ،انجام وظیفه کنند ،اما متاسالالفانه امروزه ،غالبا بهجای منتقد فرهنگی ،گماشالالتگان انتقال فرهنگی هسالالتند.
هرچه محافظهکاری در جامعه بیشالتر مورد تصالدیق و تکریم قرار بگیرد ،نقش معلمان بهعنوان منتقد فرهنگی نیز بیشالتر
به فراموشالی سالپرده میشالود .از طرفی ،معلمان ،خود نیز پرورش ٔ
یافته گفتمانها و ایدئولوژیهای حاکم بر فرهنس خود
هسالتند و هرچه تعهد معلمان نسالبت به ایدئولوژی حاکم بر جامعه بیشالتر شالود ،به همان نسالبت ،به گماشالتگان و حتی
گاهی ایدئولو های دستگاه قدرت و ایدئولوژی تبدیل میشوند.
حال ،پرسالالش مهم این اسالالت که وقتی خود معلم ،در جریان زندگیاش در بسالالتر یک ایدئولوژی خای و توسالالط فرهنس
سلطه ،ساخته و پرداخته شده است ،چگونه میتواند تبدیل به منتقد فرهنگی شود

1 Teachers As Transformatory Intellectuals

2 border education

366

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

در پاسالالب به این پرسالالش ،آدورنو ( )۱۹۵۰معتقد اسالالت از آنجا که هیو فرهنگی همیشالاله در خود مانده و دچار سالالکون
نیست و همواره در معرد تضادهای گوناگون و آنتینومیهای جهان قرار دارد ،لذا همیشه در معرد نفی و نهی است.
بنالابراین ،این خود فرهنالس اسالالالت کاله فرصالالالت آزادی و انتقالاد را در خود ایجالاد میکنالد و ذهن معلم ،هر چنالد محالدود و
بهصالالورت پراکنده و پارهپاره ،اما در مقابل وضالالع موجود ،مقاومت میکند (قادری ،همان ۶۳ ،و  .)۶۴میتوان گفت این
بسالالالتگی به قدرت رسالالالود ایدئولوژیها و تلقین و تبلیغ فراگیر آنها دارد که میزان ،امکالان و مجالال اندیشال الیالدن و دیدن
فرصالالالتهالای آزادی و انتقالاد مردم را تالا حالد زیالادی تعیین میکنالد .بر این اسالالالاس ،میتوان نتیجاله گرفالت کاله وظیف ٔاله
روشالالنفکران در فضالالایی که آکنده از ایدئولوژی و سال ٔ
اللطه گفتمانهای مخرب اسالالت ،پیش از هر چیز ،آگاه کردن مردم
نسبت به ذات حقیقی و عریان ایدئولوژی و حقیقتهای پشت آن است.
ٔ
وظیفه روشالالنفکران را ت ییر ذهنیت مردم و آگاه کردن آنها در خصالالوی اعتقاداتشالالان
به همین دلیل اسالالت که فوکو،
میداند تا متوجه نسالبیبودن اعتقاداتشالان شالوند و بدانند آنچه حقیقتهای غیرقابل تردید میپندارند ،در واقع اموری
قابل بازنگری ،تفسالیر و ت ییر اسالت که در سالیری تاریخی و زمانی مشخص ساختهشده است (ر.ک باقری ،همان-۳۰۶ ،
 .)۳۲۰به نظر فوکو ،روشالنفکر دیگر نمیتواند راهحلهایی برای مسالائل و معضالالت کالن اجتماعی ارائه کند و باید وقت
و همت خود را صالر مبارزههای مشخص ،خای (غیر کلی) و هر روزه کند .او باید بکوشد تا منش سرکوبگرایانه و ذات
پلید و ناحقیقی نظامهای مسالالالتقر اجتماعی چون نظامهای آموزشالالالی ،پزشالالالکی ،کیفری ،پلیسالالالی ،حقوقی و زندان را
نمالایان کنالد و از این طریق ،به دگرگونی آنها بپردازد (احمالدی .)۱۱۶ ،۱۳۸۴ ،این سالالالخنالان میتواند تأییالدی بر دیدگاه
فریره بالاشالالالد .باله نظر فریره ،تعلیموتربیالت از آنجالا آغالاز میشالالالود کاله فراگیران باله این درک برسال النالد کاله راهی کاله انتخالاب
کردهاند ،بهترین و تنها راه ممکن در زندگی نیسالالت ،بلکه ممکن اسالالت راههایی بر خال اندیشالالهها و رویههای زندگی
ٔ
طبقه غالب
آنها نیز وجود داشالالته باشالالد .پیشالالداوری و تعصالالب از آنجا شالالروع میشالالود که طبقهای در جامعه که معموال
ٔ
طبقه زیر سلطه برتر میپندارد (قادری ،همان.)۷۴ ،
است ،به دلیل برخورداری از قدرت ،خود را از
ناگفته پیداسالالت که ایدئولوژیهای پیدا و پنهان ،بهواسال ٔ
الطه یکپارچگی و انسالالجامی که دارند ،تالش خود را برای در هم
شالالکسالالتن مقاومت معلمان و روشالالنفکران انجام میدهند .طبیعی اسالالت که وقتی ایدئولوژی بهواسال ٔ
الطه تلقین و تبلیغ،
دارای حضالالوری مدام و فراگیر باشالالد ،تسالاللط آن بر همه ،حتی در بین معلمان نیز فراگیر میشالالود .در چنین شالالرایطی،
ٔ
برنامه درسالی نظارت خاصالی انجام داد ،اما میتوان به مفسالران برنامههای درسالی چشالم امید
شالاید نتوان بر حضالور آن در
اراده خود ،وجود ناحقیقی برنامههای درسالی را آشالکار کنند و وس ٔ
داشالت تا با ٔ
الیله دسالت برنامهریزانی نباشالند که با دادن
ٔ
ٔ
پیکره کالسهای
برنامه درسالالی وارد و به
رنس و لعاب وضالالرورت و نیازو ،هر چیزی را که میخواهند در سالالاخت و طراحی
ٔ
کننده صالالر دانش موجود باشالالد،
درس تزریق میکنند (همان .)۶۴ ،معلم بهعنوان منتقد فرهنگی ،نباید یک مصالالر
بلکه باید فعاالنه مشال ول تولید محتوای انتقادی ،آزادیبخش و رهاییبخش باشالد .از این طریق ،میتواند مجاری تلقین
و آگاهیهای کاذب را در هم بشالالالکند و راه آنها را برای ورود به ذهن و ضالالالمیر و رفتار دانشآموزان ،مسالالالدود کند .معلم
میتوانالد از طریق ایجالاد فضالالالای گفالتوگو در کالس درس ،و ناله تنهالا از طریق جالابالهجالایی پالاراگرا هالا ،کوتالاه و بلنالد کردن
جمالت و پر رنس و کم رنس کردن تصالاویر کتابهای درسالی ،زمینه را برای شالکلگیری اندیشالههای انتقادی فراهم کند و
ٔ
برجسته خود را در ایجاد آزادی ،دموکراسی و عدالت ،ایفا کند (همان.)۶۲ -۶۵ ،
نقش
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هد معلمان ،اسالتخراج معانی از متون درسالی و کشالف و شالناسالایی صالداهایی اسالت که به سالکوت ،فروکاسالته شالدهاند.
کار معلم ،تکرار بیسالروصالدای متون درسالی نیسالت ،بلکه باید برای بازگرداندن صالداهای ضالعیف شالده به زندگی و روح و
جسالالالم فراگیران تالش کنالد .معلمالان باید به نقالد هر متنی که میتواند دارای معنالای خاصالالالی باشالالالد بپردازد و البته ،کار
تفسالیر و تعبیر را نیز به ٔ
دیده تردید نگاه کنند؛ یعنی برداشالتهای خود را مطلق نپندارند و بدانند که خود فعالیت تفسالیر
نیز میتواند بسالته به شالرایط و ٔ
زاویه دید فرد ،متفاوت باشالد .متون درسالی میتوانند معانی زیادی داشته باشند ،معلم باید
تالش کند که معناهای نادیده گرفته و کمرنس شالده را بیابد .نگاه معلم به شالاگردان ،باید به ٔ
مرابه سالوژههای آگاه باشالد،
تنها از این طریق است که میتواند رهاییبخشی و دیدن تفاوتها را ترویج دهد (قادری ،همان.)۶۱ ،
پائولو فریره ،1مربی شالهیر برزیلی ،در یکی از آخرین آثار خود تحت عنوان ومعلمان همچون فعاالن فرهنگی :نامهای به
آنهایی که جسالارت تدریس دارندو ،خطاب به معلمان مینویسالد :هنگام ارتباط با فراگیران ،باید به آنها احترام بگذاریم
و از آنان بخواهیم از شالرایط واقعی جهانی که در آن زندگی میکنند و نیز شالرایطی که باعث شالکلگیری شالخصالیت آنها
شالالده اس الت ،آگاه باشالالند .هیو یک از شالالواهد و ارزشها ،محرومیت شالالخص از صالالحبت کردن را تأیید نمی کنند؛ هیو
ٔ
درباره ٔا همه چیز صالحبت کنیم و مدرک
مکانی وجود ندارد که در آن ،فرد مجبور باشالد سالکوت اختیار کند .ما حق داریم
بخواهیم و اظهارنظر کنیم (فریره.)۵۸ ،۱۹۹۸ ،
فریره شالالالرط شالالالروع برقراری ارتبالاط بالا فراگیران را احترام باله آنهالا میدانالد .مفهوم احترام میتوانالد دارای داللالتهالا و
اسالتلزامات انسالانشالناختی عمیقی باشالد؛ به این معنی که نوع نگاه ما به انسالان ،باید نه بهعنوان موجودی فاقد بینش،
اختیار و انتخاب ،بلکه باید بهعنوان موجودی اندیشالنده و طالب آگاهی و برخوردار از ذهنی باز و پویا به سالمت ت ییر بی
نهایت هر آنچه او را اسالیر خود کرده اسالت ،باشالد؛ این همان چیزی اسالت که ایدئولوژیها از آن هراس دارند :انسالانی که
ومیداندو وضعیت کنونی او آن چیزی نیست که باید باشد.
در سالالطحی فراتر از فعالیتهای روشالالنفکران خای تربیتی (معلمان) ،مارکوزه معتقد اسالالت که رسالالالت برنامه درسالالی،
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.
یعنی هم خود فراگیر و هم برنامهریزان ،مدیران و اصالحاب تعلیموتربیت ،باید به شالناسالایی تلقینهای کاذب در مدرساله و
آموزشوپرورش آگاه باشالالالند و در برابر فنون روانی ،تبلی ات و برنامهریزی علمی سالالاللطهگران ،به مبارزه با تلقین و تقلید
بپردازند (قادری ،همان.)۳۳ ،
در راسالتای وظایف روشالنفکران عام تربیتی ،از دیدگاه مارکوزه نیز میتوان رویکرد انسالانشالناسالانهای نظیر دیدگاه فریره
ٔ
برنامه درسالالی باید فرصالالتی برای درک
برداشالالت کرد .به نظر وی ،انسالالان میتواند وامکانهای خودشو را تعریف کند و
چگونگی تحقق خود و جهان پیرامون ،بر طبق غایتهای فردی و انسالالالانی باشالالالد .از این طریق اسالالالت که تعلیموتربیت
ٔ
سوژه سازنده و نه منفعل ،کمک کند (قادری ،همان ۳۱ ،و .)۳۲
میتواند به ظهور

1 Paulo Freire
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بهعنوان یک مرال روشالنگرانه در نقد ایدئولوژی و آشالکار کردن جنبههای تناقض و ناسالازواری آن میتوان چنین گفت که
آموزشوپرورش برای صالاللن ،1یکی از مهمترین آموزشهاسالالت که از مفاهیم لیبرال دموکراسالالی الهام گرفته اسالالت .در
نتیجه تا حد بسالالیار زیادی با غایات مفهوم صالاللن در ایدئولوژی لیبرال ،در جهت احیای حقوق فردی ،آزادی ،تسالالاهل،
کررتگرایی ،منع خشالالونت بهصالالورت ذاتی و ...همخوانی دارد .تا اینجا شالالاید مسال ٔ
الالله خاصالالی وجود نداشالالته باشالالد .اما
واقعیت این اسالالالت که این نوع نگاه ،در درون خود نیز دچار تعاردهایی اسالالالت؛ تا جاییکه کارل پوپر 2که خود یکی از
حامیان تفکر لیبرال دموکراسالی اسالت ،معتقد اسالت که دو ٔ
آموزه پرهیز از خشالونت و آزادی رسالانهها که هر دو از ایدئولوژی
لیبرالیسالم منتج شالدهاند ،دچار تعارد با یکدیگر هسالتند و رسالانههای جمعی که از این آزادی برخوردارند ،وضالعیتی را
بهوجود آوردهاند که کودکان با خشونت انطباق یافتهاند( .ر.ک کازنوو.)۱۳۸۷ ،
نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادات:
اگرچاله در خصالالالوی پالذیرش مفهوم وایالدئولوژیو یالا وگفتمالانو ،نظرات مختلفی وجود دارد و افرادی همچون فوکو ،باله
ٔ
ٔ
نظریه افرادی همچون آلتوسالر رجوع کنیم ،متوجه
عالقه بیشالتری دارند ،اما اگر به
پذیرش وگفتمانو بهجای ایدئولوژی
میشالویم که شالرایط شالکلگیری ایدئولوژی و گفتمان ،حالتی شالبیه به هم اسالت و هر دو به نوعی در فضالایی متخاصالم و
رقالابتی بین دیالدگالاههالای رقیالب ،شال الکالل میگیرنالد (همالان۳۲ ،و .)۳۳هم چنین ،الکالو و موفاله ،در خوانشالالالی متفالاوت از
گفتمالان ،باله بالازتعریف ایالدئولوژی نیز میپردازنالد .از نظر آنهالا ،ایالدئولوژی بالهعنوان ابزاری کاله بالهواسال الط ٔاله آن ،گروههالای
سالالیاسالالی ،عناصالالر خای خود را درون یک گفتمان خای هژمونیک میسالالازند و یا مفصالاللبندی میکنند ،در نظر گرفته
میشالالالود (تاجیک  .)۳۴ ،۱۳۸۳اختال در پذیرش ایدئولوژی یا گفتمان را میتوان به سالالالنتهای فکریای که این دو
واژه از آنهالا برخالاسال التالهانالد نسال البالت داد .ایالدئولوژی غالالبالا برآمالده از دیالدگالاه مالارکس و تعریف او از روبنالا (فرهنالس) و زیربنالا
(اقتصالالالاد) اسالالالت و آ گالاهی کالاذب در دیالدگالاه طرفالداران مالارکس ،غالالبالا باله روابط تولیالد در جالامعاله مربوط میشالالالود ،امالا در
دیدگاه متفکرانی همچون فوکو ،گفتمالان کلیالت کمتری نسال البالت به ایدئولوژی دارد و همچنین بیشالالالتر وابسال التاله به زمیناله
است.
الکالو و موفاله 3مالدعی هسالالالتنالد کاله هیو موضالالالع غیرایالدئولوژیکی وجود نالدارد؛ زیرا هر زمالان کاله باله یالک ایالدئولوژی حملاله
الیفته یک ایدئولوژی دیگر هسالتید و از طریق آن ،ت ٔ
میبرید ،خود ش ٔ
ذیه فکری و سالیاسالی میشالوید (ربانی خوارسالگانی و
محمد میرزایی .)۳۴ ،۱۳۹۳ ،در واقع امروزه بهسختی میتوان از این نتیجهگیری اسفبار اجتناب کرد که تمامی عقاید
ٔ
درباره ٔا ایدئولوژی نیز نوعی ایدئولوژی هسالالالتنالد (خلیلی ،همالان .)۷۶۲،میتوان این اظهالارات را چنین تفسالالالیر کرد که
نقد هر ایدئولوژی ،هم بر مبنای یک ایدئولوژی دیگر صالالورت میگیرد و هم با هد ارائ ٔه ایدئولوژی جایگزین .اما چنان
چه پیش از این ذکر شد ،آنچه موضع این مقاله را در قبال ایدئولوژی روشن میسازد ،ایدئولوژی نه در معنای جهانبینی
و دریچهای برای نگریسالتن به جهان ،بلکه در معنای جهانبینی کاذب و ٔ
ارائه عینکی که جهان را به طریقی غیر واقعی و
برخال آن چیزی که هسالت و میتواند باشالد ،دید .فار از خاسالتگاه مفهوم ایدئولوژی ،بسالط دهندگان ٔ
اولیه آن و آنچه
1 Education for Peace
2 Karl Popper
3 Laclau and Mouffe
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مورد نقد آن بوده اسالت (نقد روابط اقتصالادی در جوامع سالرمایهداری و نقد فرهنس رایج جوامع سالرمایهداری) ،میتوان
گفالت کاله ایالدئولوژی در معنالای آ گالاهیهالای کالاذب ،در هر جالامعالهای باله شالالالکلی وجود دارد .طبیعی اسالالالت کاله در جوامع
سالالالرمالایالهداری کاله بعالد تولیالدی و اقتصالالالادی دارای اهمیالت و اولویالت اسالالالت ،ایالدئولوژیهالایی برای بهرهبرداری از چنین
شالرایطی به نفع ٔ
عده خاصالی شالکل بگیرد .همین طور در جوامعی که دین ،اجتماع ،سالیاسالت و هر امر دیگری مورد توجه
بیشالالالتر اسالالالت ،ایدئولوژیها برای توجیه و مشالالالروعیت بخشالالالی به خود ،از این عرصالالالهها اسالالالتفاده میکنند .بنابراین،
ایدئولوژی در معنای آگاهی کاذب ،در هر جامعهای شالالکل خاصالالی به خود میگیرد ،هرچند که بهنظر میرسالالد عرصال ٔاله
اقتصالاد ،به دلیل اهمیت فراوان بعد اقتصالادی و گسالترش جهانی شالدن و اقتصالاد سالرمایهداری در ٔ
همه جهان ،عرص ٔاله
بیشالالتری برای جوالنگاه ایدئولوژیها فراهم کرده اسالالت و در مقابل سالالوااسالالتفاده از فرهنس جوامع سالالرمایهداری برای
رسالالیدن به قدرت و منابع اقتصالالادی ،در جوامع جهان سالالوم ،سالالوااسالالتفاده از دین و امور مقدس تا حد زیادی با هد
دستبرد به منابع اقتصادی آنها انجام میگیرد.
این عقیالده کالامال درسالالالت اسالالالت کاله هیو موضالالالع غیرایالدئولوژیالک وجود نالدارد ،امالا آنچاله مهم اسالالالت و وظیف ٔاله اصالالاللی
روشالنفکران اسالت ،آشالکار کردن آگاهیهایی اسالت که برای انسالان مخرب اسالت و موجب درجا زدن ،اختفا و پسالرفت
آگاهی اصیل و فرهنس فاخر میشود و نتایج منفی و زیانباری برای بشر دارد.
باله عقی ٔ
الده نیالکنشالالالان ( ،)۱۳۹۱اگرچاله آموزشوپرورش ،طی تالاریب خود همواره دارای بالار ایالدئولوژیالک بوده اسالالالت و لالذا
نمی توان از آموزشوپرورش کالامال خنری سالالالخن گفالت ،امالا بالا تالأکیالد بر مؤلفالههالای وعالدالالت محوریو ،وتالأکیالد بر
تعلیموتربیالت انتقالادیو و وتوجاله باله تمالام ابعالاد هویالت فردیو ،میتوان بالا بالازگردانالدن خودگردانی نسالالالبی باله تعلیموتربیالت،
آثار منفی ایدئولوژیها را تا حد زیادی کاهش داد (نیک نشان ،همان).
ٔ
عقیده فراسالتخواه ( ،)۱۳۹۶اینکه ایدئولوژی در همهجا وجود دارد ،درسالت اسالت ،اما اینکه این ایدئولوژی در دسالتان
به
چه کسالی قرار دارد و بهوس ٔ
الیله چه کسالانی سالاخته و ترویج میشالود و آیا در دسالت کسالانی که محق هسالتند قرار دارد یا نه،
یک مسال ٔ
الالله اسالالاسالالی اسالالت .ادرسالالت اسالالت که در همه جا ایدئولوژی هسالالت ،بله ایدئولوژی بازار هسالالت ،ایدئولوژی
لیبرالیسالم هسالت و ما هم نقدشالان میکنیم ولی مسالاللهاین اسالت که ایدئولوژیهای مختلف در جامعه ،یا یک ایدئولوژی
انحصالالالاری در دسال التالان پرقالدرت دولالت مالا (نظالام آموزشوپرورش) راه دوم را میرویم کاله بسال الیالار پرمخالاطره اسالالالت
ٔ
عقیده وی ،آموزشوپرورش ،متعلق به جامعه ،متخصالصالان و متفکران ،نهادهای مدنی ،مربیان
(فراسالتخواه .)۱۳۹۶ ،به
و مالدارس و خالانوادههالا و معلمالان اسالالالت و یالک نظالام آموزشوپرورش ایالدئولوژیالک ،آموزشوپرورش را تنهالا باله دسالالالت دولالت
میسالالپارد .در چنین شالالرایطی اسالالت که آگاهیهای کاذب مجال رشالالد مییابند و دولت بهعنوان گفتمان رسالالمی جهان
اجتماعی ،با تصالاحب تعلیموتربیت ،شالروع به رویههای آشالکار و پنهان کنارهگذاری و ایجاد و طرح برخی تابوها میکند؛
برخی چیزها را ممنوع و حر زدن در مورد آنها را ممنوع میکند .مرال مسال ٔ
الالله جنسالالیت آنگونه که باید مورد بررسالالی
قرار نمیگیرد ،در درس تاریب ،برخی مسائل حذ یا اضافه میشود (همان).
چنانکه گفتیم ،یکی از نتایج شالناسالایی آگاهیهای کاذب ،کمک به رشالد فرهنس واال یا فاخر اسالت .میتوان رسالیدن به
نقطه اوج ٔ
ٔ
همه جنبشها و تالشهای آگاهی بخش دانسالالت .زیرا تالش برای بهبود وضالالعیت انسالالان ،در
فرهنس فاخر را
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نهالایالت باله پالاالیش فرهنالس وی میانجالامالد .فرهنالس فالاخر از دیالدگالاه متیو آرنولالد ،1جسالالالتوجوی بهترینهالا از میالان هم ٔاله
چیزهایی اسالت که در جهان موجود اسالت و اندیشالیده میشالود و وارد کردن جریانی از اندیشالههای تازه به عادات انسالان
هاسالت .از دیدگاه متفکران مکتب فرانکفورت ،فرهنس مساللط رایج ،نازلتر از فرهنس فاخر اسالت .فرهنس مساللط رایج،
ٔ
جامعه مدرن ایجاد شالده
وفرهنس توده2و اسالت که تولید انبوه تفکر سالطحی اسالت و در راسالتای صالنعتیسالازی فرهنس
اسالالت .از نظر آنها ،فرهنس طی قرن بیسالالتم ،با هد سالالودآوری ،تولید ،پردازش و دسالالتهبندی شالالده اسالالت .صالالنعت
فرهنس ،3خواسالت ما را دسالتکاری میکند و آزادی عمل افراد را در انتخاب فرهنس مناسالب خودشالان محدود میکند
(خبیری.)۱۲۰ ،۱۳۹۵ ،
البته باید در خصالالوی نقد ایدئولوژی این نکته را مورد توجه قرار داد که صالالر وجود ایدئولوژی در نظامهای آموزشالالی،
چنانچه افرادی همچون آلتوسالالر عقیده دارند ،بهمعنای وجود تأثیرات یکسالالان و تمام و کمال بر مخاطبان نیسالالت ،بلکه
تحقق کامل ایدئولوژیها در عمل ،همیشالاله با چالشها و چون و چراهایی همراه اسالالت .این عدم تحقق میتواند دالیل
گوناگونی داشالته باشالد؛ از جمله فاص ٔ
الله زیاد ایدئولوژی با واقعیت ،که اجرای آن را در عمل دشالوار یا غیرممکن میکند؛
گسالتردگی ایدئولوژی و عدم توانایی آن در تربیت در ذهن مخاطبان؛ شالکلگیری ومقاومت4و در دانشآموزان ،و مهمتر
از هماله ،وجود ذات حقیقالت طلالب در انسالالالان کاله گویی همواره باله دنبالال گمشالالالده ای میگردد؛ هر چنالد کاله نالدانالد این
گمشالالالده چیسالالالت یالا کیسالالالت .وجود همین ویژگی در انسالالالان ،بالاعالث روی آوردن باله ایالدئولوژیهالا و افراد گونالاگون برای
معنابخشالالی به زندگی او میشالالود .گاهی با رسالالیدن به یک وضالالعیت ،احسالالاس آرامش میکند ،اما پس از مدتی متوجه
کاسالالتیهای آن وضالالعیت میشالالود و به دنبال راههای جایگزین اسالالت .همین امر باعث میشالالود که ایدئولوژیها پس از
صورتبندی و ارائه (تولید) ،با چالشهایی در دست مخاطبان یا همان مصر کنندگان آن مواجه شوند.
از دیالدگالاه رضالالالایی ( ،)۱۳۸۶صالالالر ایالدئولوژیالک بودن نظالام آموزشوپرورش در ایران ،باله این معنالا نیسالالالت کاله بتوانالد
بهصورت تمام و کمال و آنگونه که مطلوب آن است ،به ذهنیت مخاطبان خود شکل دهد .به اعتقاد وی ،علیرغم اینکه
ٔ
ٔ
مرحله مصالر و در دسالت مخاطبان خود،
مرحله تولید ،دارای انسالجام و یکدسالتی هسالتند ،اما در
ایدئولوژیها غالبا در
بهصالورت یکدسالت نیسالتند و همچون پارههای ناهمگون هسالتند .از این رو ،جبرگرایی افرادی همچون آلتوسالر در اعتقاد
باله بالازتولیالد موفقیالتآمیز ایالدئولوژیهالا از طریق آموزشوپرورش ،در عمالل بالا چالالشهالایی مواجاله اسالالالت .چاله در جوامع
سالالالرمالایالهداری و چاله در جوامع غیرپیشالالالرفتاله کاله دولالتهالای ایالدئولوژیالک دارنالد ،بالازتولیالد یکالدسالالالت و همواره بالدون مالانع و
چالش ایدئولوژیها ممکن نیست (رضایی.)۲۲ ،۱۳۸۶ ،

1 Matthew Arnold
2 Mass Culture
3 Kultur industrie
 4مقاومت بهمعنای رفتار توام با مخالفت دانش آموز در مقابل هنجارهای مدرساله ،که مشالروعیت ،اهمیت و قدرت مدرساله را به چالش میکشالد اسالت (ژیرو،
 ،1983اپالل .)1979 ،پیتر مالکالرن دو نوع مقالاومالت را از هم تفکیالک می کنالد :مقالاومالت فعالال و مقالاومالت منفعالل .وی مقالاومالت فعالال را عملی آ گالاهالاناله همچون
شالالکل خاصالالی از رفتار فیزیکی مخالفت آمیز در کالس درس و مقاومت منفعل را عملی ناآگاهانه مانند زیر پا گذاشالالتن دسالالتورالعملهای هنجاری مسالاللط
مدرسه که غالبا به صورت ضمنی در میان روابط کالس درس و مدرسه گنجانده شده است ،تعریف میکند (مکالرن .)87 ،1985
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بالا این حالال ،بالایالد توجاله داشالالالت کاله وجود چالالشهالا یالا اسالالالترنالاهالا در تحقق کالامالل ایالدئولوژی ،بالهمعنالای بیتوجهی باله آن و
نادیده گرفتن تأثیرات آن ،بهویژه در کشورهایی که دارای بار ایدئولوژیک بیشتری هستند ،نیست.
ٔ
عمده تأکید بر اهمیت شالالناسالالایی و نقد ایدئولوژی در نظام تربیتی ایران ،آمیختگی سالالیاسالالت با نظامهای
یکی از دالیل
گونالاگون ،بالهویژه نظالام آموزشوپرورش آن اسالالالت .این در هم آمیختگی باله دلیالل مالاهیالت تمالامیالتخواهالاناله و خزن ٔ
الده قالدرت
که میتواند در هر جایی رسالود کند ،هشالداری اسالت برای اینکه همواره و در هر جایی میتواند چیزی در قالب وآگاهی
حقیقیو و با وذاتی کاذبو ،وارد هسالالالتهها و الیههای گوناگون نظام آموزشالالالی شالالالود .بنابراین ،به نظر میرسالالالد توجه به
جریانهای تربیتی ،فار از تحلیل جریانهای سالیاسالی و ایدئولوژیک ،نوعی سالطحینگری باشالد .از این رو ،برای فهم
جریالانهالای تربیتی ،چالارهای غیر از مطالالع ٔاله جریالانهالای اجتمالاعی و سال الیالاسالالالی اثرگالذار در تعلیموتربیالت ،بالاقی نمیمالانالد.
فهم این مسالالله از دو بعد دارای اهمیت اسالت ،از یک سالو ،واکاوی عرصالههای حضالور ایدئولوژی در آموزشوپرورش ،به ما
در فهم چرایی و چگونگی بسالیاری از جریانهای آموزشالی ،یاری میرسالاند و از سالوی دیگر ،کمک میکند تا از الیههای
زیرین آنچه در پس سالیاسالتهای تربیتی میگذرد ،پرده برداریم .تنها در س ٔ
الایه چنین فهمی اسالت که سالیاسالتگذاران و
برنامهریزان تعلیموتربیالت ،قادر خواهنالد بود به علالل پنهالان بسال الیالاری از مسالالالائلی که تعلیموتربیالت ،به آنها مبتال گشال التاله
است پی ببرند و از گمانهزنیهای سطحی و بی اساس در این زمینه بپرهیزند (نیک نشان ،همان۵ ،و.)۶
ٔ
تجربه اصالحات آموزشی و روند زیست تربیتی کشور ما ،نکاتی وجود دارد که توجه به آشکار کردن ماهیت ایدئولوژی
در
ٔ
ٔ
تجربه اصالالالحات آموزشالالی بهطور خای و بهطور کلی ،هرگونه
چهره آن را به خوبی آشالالکار میکند.
و برداشالالتن نقاب از
ٔ
عمده قدرتمند دارد که گاهی با کشالمکش و چالشالی که بین آنها
اقدام اصالالحی در کشالور ما ،نشالان از وجود دو نیروی
ٔ
ایجاد میشالود ،هرگونه اقدامی بیحاصالل میماند و چه بسالا باعث میشالوند که طرحهای اصالالحگرانه در مرحله طرح و
نظر باقی بمانند و تا سالالهای سالال ،محل نزاع و مناقشاله باشالند .در چنین شالرایطی ،حتی اگر طرحی هم اجرا شالود ،هر
کالدام از دو گروه ،نتالایج منفی آن را باله گردن دیگری میانالدازنالد و در پی تخطال ٔاله دیگری بر میآینالد .مرالالهالای فراوانی از
ٔ
برنامه درسالی
این گونه چالشها وجود دارد؛ سالند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،سالند مهندسالی فرهنگی کشالور ،سالند
ملی و ....بالهعنوان مرالال ،مفالاد سال النالد تحول بنیالادین آموزشوپرورش ،از ابتالدای انتشالالالار آن ،همواره مورد پرسالالالش و
چالشهایی بوده اسالالت که در یک طر آن ،افرادی قرار داشالالتهاند که طرفدار سالالرسالالخت آن و به دنبال راههای اجرایی
کردن آن هسالالتند و در طر مقابل ،افرادی وجود دارند که همواره با جنبههای بسالالیاری از آن ،به چالش برخاسالالتهاند و
آن را دارای بالار ایالدئولوژیالک خالاصال الی در جهالت منالافع دولالت دانسال التالهانالد (ر.ک فراسالالالتخواه ۱۳۹۶ ،و قالائالدی .)۱۳۹۴ ،تا
جایی که برخی معتقدند که ما شالاهد یک لشالگرکشالی ایدئولوژیک در مدارس هسالتیم .در اینجا صالحبت از ارزشگذاری و
دفاع از یکی از طرفین مناقشاله نیست .باید گفت که وجود تفکرات مختلف و بحث و استدالل بر سر موضوعات تخصصی
الته تعلیموتربیت ،امری کامال پسالندیده و مطلوب و نش ٔ
و دانشالی ،بهویژه در رش ٔ
الانه رشالد فکری افراد و صالاحب نظر بودن
آنهاسالت .اما مس ٔ
الالله واقعی ،زمانی آشالکار میشالود که در دو طر این مناقشاله ،گروهها و افرادی قرار داشالته باشالند که
گاهی حتی طر مقابل را به رسالمیت نمیشالناسالند و دانش و تخصالص او را قبول ندارند و هر گونه دخالت او در طرح و
اجرای برنامههای اصالالحی و بهطور کلی نوع جهانبینی و ٔ
زاویه دید طر مقابل را موجب آشالفتگی بیشالتر و حل نشالدن
مسالالائل و چه بسالالا بدتر شالالدن اوضالالاع میدانند .همچنین ،یک یا هر دو طر مناقشالاله ،هر جا که الزم باشالالد ،به بسالالط
مجموعالهای از آ گالاهی هالای کالاذب و اطالعالات نالادرسالالالت پیرامون تالأییالد دیالدگالاه خویش و رد و انکالار دیالدگالاه طر مقالابالل،
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بپردازند و در فضالایی توهمی و پنداری و با اسالتفاده از نقاط ضالعف و اموری که مردم نسالبت به آنها حسالاسالیت دارند یا
برای آنها دارای ارزش و قداسالالالت اسالالالت ،مسالالالائل را به شالالالکلی وارونه به مردم تزریق کنند .در چنین فضالالالایی ،امکان
گفتوگو تا حدی زیادی از بین میرود و افراد ،نسبت به تفکرات خودشان تعصب دارند.
به راسالتی دلیل اصاللی مناقشالات فراوان و گاه آشالتیناپذیر در کشالور ما که باعث کندشالدن بسالیار زیاد روند اصالالحات و
عالدم انطبالاق دانش و توسال العاله شالالالده و رد پالای آن را در هر مکالانی میتوان دیالد ،چیسالالالت  .در پالاسالالالب باله این پرسالالالش،
دسالتهبندیهای فراوانی از ابتدای انقالب اسالالمی شالکل گرفته اسالت که همگی حکایت از دودسالتگی و تقسالیم جامعه به
دو گروه که هر کدام دارای بار ارزشالی خاصالی اسالت ،گشالته اسالت؛ تقابل سالنت و مدرنیته ،اصالول گرایی و اصالالح طلبی،
ٔ
عقیده فراسالتخواه ( ،)۱۳۹۶این ایجاد دوتاییها و دوگانگیها و
حوزه و دانشالگاه ،علم و دین ،بومی و غیر بومی و .....به
راه اندازی وجنس زرگریو برای تقسالیم و طرد ،خود نشالانهای از وجود گفتمانها و ایدئولوژیها اسالت که باعث فراموش
ٔ
مسالله اصلی که همان تعلیموتربیت است ،شده است (فراستخواه.)۱۳۹۶ ،
شدن
شالرح و توضالین هر کدام از این موارد و چالشهای دنباله دار بین آنها و تأثیر هر کدام از آنها در روند اصالالحات کشالور
(در نظر داشالالته باشالالید که در اینجا ،منظور از اصالالالحات ،با تفکر اصالالالح طلبی و معنایی که از آن در میان عموم رایج
است ،یکی نیست) ،در اینجا وجود ندارد .آن چه بهطور مختصر میتوان گفت ،این است که چنین مناقشههایی تاکنون
باعث اتال وقت ،انرژی ،سالرمایه (مادی ،معنوی ،انسالانی و ،)...خنری شالدن تأثیرات و درجازدن در امر بهبود وضالعیت
زندگی مردم و دودسالتگی در جامعه شالده اسالت .تبعات منفی چنین وضالعیتی چنان گسالترده اسالت که باعث مخدوش
شالالدن آگاهی مردم و قدرت تشالالخیص درسالالت از غلط و در نتیجه ناکارآمدی و نارضالالایتی از زندگی شالالده اسالالت .در واقع
شاید بتوان گفت که در هر مساللهای در کشور ما ،رد پایی از این مناقشه به چشم میخورد.
در نهایت ،آنچه بحث اصاللی این مقاله اسالت ،این اسالت که برای هموار کردن مسالیر اصالالحات و حل مشالکالت مختلف
کشالور و بهویژه نظام آموزشالی ،زمان آن رسالیده اسالت که در یک باهم نگری و تعمق در ریش ٔاله اصاللی چالشهای موجود ،به
آگاه کردن اصالحاب تعلیموتربیت و ذی نفعان آن نسالبت به ابعاد چالشالها بپردازیم تا درک درسالتی از مسالائل پیدا کنند.
ٔ
وظیفه روشالنفکران یا متفکران تربیتی اسالت که دارای ساله ویژگی و شالاخص ٔاله جامعیت ،انعطا پذیری و تعمق
این مهم،
در مسالائل هسالتند و به واس ٔ
الطه قدرت مش ٔ
الاهده از باال و فراتر از آنچه دیگران میبینند ،میتوانند به افشالای واقعیتهای
پشالالالت پرده ،حقیقالتهالای مخفی و آ گالاهیهالای کالاذب بپردازنالد .دلیالل اصالالاللی تعریف چنین نقشالالالی برای روشالالالنفکران
تربیتی ،سالپردن وظیفه ای فکری و فلسالفی به ایشالان در چارچوب کارکردهای اصاللی آنها که شالاید عامالن اصاللی قدرت
نباشالالند ،اما باید از طریق انجام نقش روشالالنفکر ٔ
انه خود ،به خلق وضالالعیتهای تازه و بازیهای جدیدی در درون بازی
دانش و قدرت (چه در شالالکل سالالنتی و چه در شالالکل مدرن) بپردازند ،اسالالت .در این راسالالتا ،نقش متفکران تربیتی در
اصالحات آموزشی را نقد ایدئولوژی (آگاهیهای کاذب) و شکستن حدود فرهنگی جامعه میدانیم.
و ش الکسالالتن حدود فرهنگی به این موضالالوع اشالالاره میکند که ضالالمن پذیرش وضالالعیت فرهنگی کنونی کشالالورمان که به
واسال ٔ
الطه اینکه یک کشالالور مذهبی اسالالت ،دارای تفکرات مذهبی اسالالت ،و همین طور ،دارای تفکرات دانشالالی ،فلسالالفی،
حرفهای و ...اسالالت که هیو کدام را نمیتوان به نفع دیگری کنار گذاشالالت ،باید آنچه در این میان ،موجب شالالکلگیری
آگاهیهای کاذب شالالده اسالالت را از میان ببریم و حدود آگاه را در وضالالعیتی جدیدتر گسالالترش دهیم و در جسالالتوجوی
راه هایی باشالیم که نقاط ضالعف و خالها و دالیل ناکارآمدی را بشالناسالیم و بشالناسالانیم و از این طریق ،به ارتقای وضالعیت
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فرهنگی و بهتر شالدن و به ثمر نشالسالتن اصالالحات مطلوب شالویم .چنانکه سالقراط ،فیلسالو را خرمگسالی میداند که با
نیش زدن به مردمی که همچون اسبهای تنبل در خواب ناآگاهی فرورفتهاند ،آنها را از خواب غفلت بیدار میکند.
برای شالالتاببخشالالی به روند اصالالالحات و تحوالت آموزشالالی ،ت ییر ٔ
زاویه دید و گسالالترش افقهای فرهنگی جامعه نیازمند
ٔ
چهره واقعی حقیقتهای پوشالالالی بپردازیم .این تأییدی بر سالالخن
هسالالتیم .امروز باید به سالالاختارشالالکنی و آشالالکار کردن
ویتگنشالتاین در تأکید بر نقش فلسالفه در رشالد آگاهی اسالت که معتقد اسالت فلسالفه نبردی اسالت علیه جادو شالدن شالعور ما
ٔ
وسیله زبان.
به
الزم بهذکر اسالت که هیو فرمول جهانشالمولی برای نقد ایدئولوژی وجود ندارد و مهمترین عنصر در نقد ایدئولوژی همانا
تشالالخیص انگیزههای ایدئولوژیک اسالالت .مارکس نیز درصالالدد قرائت این انگیزههای نهفته در ایدئولوژی بهمرابه آگاهی
ٔ
انگیزه طرح آن ،القای
کاذب اسالت؛ یعنی در عین اینکه نوعی آگاهی اسالت ،اما در حقیقت ،یک آگاهی دروغین اسالت و
یک وامر کاذبو به جای وامر حقیقیو است؛ این به این معنی است که هر ایدئولوژی میتواند واجد زبانی دوپهلو باشد،
مرال از صالالاللن جهالانی ،برابری و برادری سالالالخن بگوید اما عمال ذیل این عنالاوین ،اردوگاهها ،کمپها ،زندآنها و شالالالکنجه
گالاههالایی را بنالا کنالد .باله همین دلیالل برای درک انگیزههالای هر ایالدئولوژی بالایسالالالتی آن را از منظر خشالالالونالت ،تبعیض و
بهرهکشالی بررسالی کرد .همانطور که دیدیم مارکس نیز ایدئولوژی مساللط را نه صالرفا بر اسالاس خطاهای نظری ،بلکه با
پیجویی تضالالادهای مبرهن آن با این سالاله منظر و در ارتباط با وضالالعیت کارگرانی که تنها نیروی کارشالالان را میفروشالالند،
مورد بررسی قرار داده است( .مهاجر.)۴۸-۳۶ ،۱۳۹۶ ،
بنابر آنچه گذشت ،در نقد ایدئولوژی باید به چند مورد توجه کرد:
نقالد ایالدئولوژی بالایالد بالهمرالاب ٔاله عرضالال ٔاله ابزارهالای تحلیلی برای فهم محتوا و شالالالیوههالای سالالالاخالت و پرداخالت معرفالتهالایهویتساز و سوژه ساز و برانگیختن گروههای اجتماعی باشد.
این وظیف ٔاله نقالد ایالدئولوژی اسالالالت کاله بتوانالد گروههالای اجتمالاعی را بالا واقعیالت موجود رو در رو نمالایالد و نقالاط خشالالالونالت وتبعیض و بهرهکشالالی نهفته در هر یک از سالالازوکارهای ایدئولوژیک را برمال کند .بهمعنایی دیگر ایده را با واقعیت منطبق
سازد (خلیلی ،همان.)۷۶۲ ،
بهطور خالصه میتوان نقش روشنفکران تربیتی در اصالحات آموزشی را در جدول زیر بیان کرد:
ٔ
زمینه نقد ایدئولوژی و شکستن حدود فرهنگی جامعه:
نقش روشنفکران تربیتی در اصالحات آموزشی در
تعریف هویت معلمان به ٔ
مرابه عامالن متأمل ،روشنفکران دگرگونکننده و مصلحان فرهنگی

بروز کارکردهای اجتماعی معلمان در کنار کارکردهای حرفهای
تولید دانش انتقادی پیرامون هر متن و زمینه توسط معلمان در کالس درس
رشد آگاهی تاریخی معلمان و درک سازوکارهای کالن اجتماعی برای ٔ
ارائه نقد بهتر و یافتن نقاط مساللهدار
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گریز از دگماتیسم و آموختن آن به دانشآموزان
کمک به دانشآموزان برای اینکه عاملین انتقادی دارای دیالو صرین شوند
ٔ
ٔ
نقطه شروع باید
توسعه زبان انتقادی نسبت به مسائل تجربه شده؛
ایجاد حساسیت نسبت به تجربههای روزمره برای
درک تفاوتهای فرهنگی ،نژادی ،قومی ،زبانی و شناخت کدهای فرهنگی باشد
متوجه ساختن دانشآموزان نسبت به امکانهای دیگر و فرصتهایی فراتر از آنچه هست
کمک به دانشآموزان برای درک ارزشهای حقیقی و جستوجوی آنها در هر موقعیت مورد مواجههای
احترام به شالعور انسالانی دانشآموز و نگریسالتن به او همچون موجودی پویا ،متکامل و سالوژهای آگاه و برخوردار از حق
وصداو
تولید محتوای انتقادی ،آزادی بخش و رهاییبخش
کمک به دانشآموزان برای درک القائات نادرسالالت ،فنون روانی و واقعیتهای کاذب پشالالت تبلی ات؛ چه در مدرسالاله،
چه در خانواده ،چه در رسانه و غیره
کمک به دیده شالدن و شالنیده شالدن صالدای دانشآموزان طبقات ضالعیف تر جامعه و شالکسالته شالدن دیوار سالکوت و
انزوای آنها
گفتوگو در خصالوی طبقات اجتماعی ،عدالت ،حقیقت ،جنسالیت ،تبعیض ،خشالونت ،ارزشهای حاکم بر انسالان و
جهان ،فرهنس اصالیل و ...به تناسالب سالن و موقعیت دانشآموز و به چالش کشالیدن مفروضالات غلط آنها در خصالوی
هر یک از این موارد
برجسته کردن محتواهایی که بار ایدئولوژیک زیادی دارند و معرفی آنها به دانشآموزان
آگاه کردن دانشآموزان و خانوادهها برای درک مبنای تصمیمات و فعالیتهای مدارس
آگاه کردن جامعه ،دانشآموزان و خانوادهها نسبت به نسبی بودن شرایط کنونی آنها و امکان ت ییرات وسیع
ٔ
مناظره روشالنفکران تربیتی با سالیاسالتمداران ،تالوریسالینهای رشالتههای مختلف در ایران و جهان و تمام کسالانی که
مدرسه را مکانی جدا از جامعه میبینند که باید خواستههای قدرت را برآورده کند
منالاظره در خصالالالوی مبالاحالث اسالالالاسالالالی تعلیموتربیالت و تبالدیالل ارزشهالای تربیتی ،فرهنگی و انسالالالانی باله گفتمالان و
ایدئولوژی حاکم بر تعلیموتربیت
ارتقاا فکر دانشآموزان برای تولید ایدئولوژیهای جایگزین ،خالقانه و مبتنی بر درک درست
چالش با گفتمانهای سیاسی و برنامههای دولتی ایدئولوژیک برای تعلیموتربیت
کمک به جلوگیری از صنعتی شدن فرهنس و بازیچه شدن آن توسط قدرت
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ٔ
برنامه درسی انتقادی و رهاییبخش
تولید
رشد واقع بینی در دانشآموزان برای مبارزه با خرافات و آگاهیهای کاذب و غیرحقیقی
کمک به ظهور و به عرصه آمدن ذینفعان واقعی و متفکران اصیل تعلیموتربیت برای حل بحرانهای اساسی آن

فهرست منابع:
 احمدی ،بابک ( .)۱۳۸۴کار روشنگری ،تهران ،نشر مرکز. باقری ،خسرو ( .)۱۳۸۶دیدگاههای جدید در فلسفه تعلیموتربیت ،تهران ،نشر علم.ٔ
ترجمه عباس حاتمی ،تهران ،کویر.
 باری ،کالرک ( .)۱۳۹۴اقتصاد سیاسی تطبیقی، بهشتی ،سعید ( .)۱۳۸۶زمینهای برای بازشناسی و نقادی فلسفه تعلیموتربیت در جهان غرب ،تهران ،اطالعات.ٔ
ٔ
توسعه علوم انسانی.
مؤسسه تحقیقات و
 تاجیک ،محمدرضا ( .)۱۳۸۳گفتمان ،پادگفتمان و سیاست ،تهران،ٔ
ترجمه محمد قائد ،تهران :نشر مرکز.
جی ،ریچارد ( .)۱۳۸۵مقدمه ای بر ایدئولوژیهای سیاسی، حاجی آخوندی ،زهرا ( .)۱۳۹۱تحلیلی بر ناسازههای گفتمان مدرسه :مروری انتقادی بر کتاب اناسالازههای گفتمانٔ
ٔ
برنامه درسی ایران ،سال  ،۷شماره .۲۶
روزمره دانشآموزی  ،فصلنامه مطالعات
مدرسه :تحلیلی از زندگی
 خبیری ،فرو ( .)۱۳۹۵مرز میالان فرهنالس فالاخر و فرهنالس رایج ،نگالاهی باله کتالاب وفرهنالس و زنالدگی روزمرهو ،فصالالاللنالامالهنقد کتاب علوم اجتماعی ،سال  ،۳شماره .۹
حسالین زاده ،علی حسالین؛ رضالادوسالت ،کریم؛ طاهری ،فیروز ( .)۱۳۸۶آسالیبشالناسالی جریان روشالنفکری در ایرانٔ
مجله جامعهشناسی ایرانٔ ،
دوره  ،۸شماره .۳
معاصر،
خلیلی ،رضالا ( .)۱۳۸۵ایدئولوژی و اسالتراتژی؛ نسالبت سالنجی مفهومی نگرش ایدئولوژیک و تفکر اسالتراتژیک ،فصلنامهمطالعات راهبردی ،شماره .۳۴
رحیمی ،سالمیه ( .)۱۳۹۰بازخوانی ایدئولوژی و نقش آن در عمل سالیاسالی ،پایان نامه کارشالناسالی ارشالد رش ٔالته علوم
سیاسی ،دانشگاه تهران.
ٔ
ترجمه منوچهر صبوری ،تهران ،انتشارات سمت.
راش ،مایکل ( .)۱۳۷۷جامعه و سیاست،ٔ
نظریه گفتمان،
 ربانی خوارسگانی ،علی؛ میرزایی ،محمد ( .)۱۳۹۳ایدئولوژی ،سوژه ،هژمونی و امر سیاسی در بسترٔ
شماره .۱
غربشناسی بنیادی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ،سال پنجم،
ٔ
روزمره دانشآموزی ،تهران :نشالالر جامعه و
 رضالالایی ،محمد ( .)۱۳۸۶ناسالالازههای گفتمان مدرسالاله :تحلیلی از زندگیفرهنس.
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اللنامه فلسال ٔ
ٔ
الفه تربیت،
 زارع ،الهام؛ کریمی ،محمد حسالالن ( ،)۱۳۹۷فرهنس ،تربیت و امکانهای تحقق نیافته ،دوفصالسال ،۳شماره .۱
ٔ
مقاله امعلم به ٔ
ٔ
ترجمه مهدی معافی ،برگرفته از سایت:
مرابه روشنفکر ،
 ژیرو ،هنری ،بی تا،http://www.sooremag.ir/%D۹%۸۵%D۸%B۹%D۹%۸۴%D۹%۸۵%D۸%A۸%DB%۸C%E۲%۸۰%
۸C%D۹%۸۵%D۹%۸۲%D۸%A۷%D۹%۸۵/%D۹%۸۵%D۸%B۹%D۹%۸۴%D۹%۸۵%D۸%A۸%D
۹%۸۷%E۲%۸۰%۸C%D۹%۸۵%D۸%AB%D۸%A۷%D۸%A۸%D۹%۸۷%D۸%B۱%D۹%۸۸%D۸
%B۴%D۹%۸۶%E۲%۸۰%۸C%D۹%۸۱%DA%A۹%D۸%B۱
سلیمی نوه ،اص ر ( .)۱۳۸۸گفتمان در اندیشه فوکو ،مجله کیهان فرهنگی ،شماره .۲۱۹ فرمهینی فراهانی ،محسن ( .)۱۳۸۳پست مدرنیسم و تعلیموتربیت ،تهران :انتشارات آییژ.ٔ
ترجمه امیر احمدی آریان .تهران :نشر مرکز.
فرتر ،لوک ( .)۱۳۸۶لویی آلتوسر،ٔ
مجله تصالالویری زاویه .برگرفته از
فراسالالتخواه ،مقصالالود ( .)۱۳۹۶مصالالاحبه در نقد سالالند تحول بنیادین آموزشوپرورش،سایت پایگاه خبری رب:

https://rabnews.ir/۳۳۹/%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%AF%D۸%A۶%D۹%۸۸%D۹%۸۴%D۹%۸۸%
%D۸%A۸%D۸%B۱-

DA%۹۸%DB%۸C-%D۸%AF%D۹%۸۸%D۹%۸۴%D۸%AA%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/
فرهنگی ،علی اکبر ،اردشیر زاده ،مرجان ( .)۱۳۹۳نظریه پردازان و مشاهیر ارتباطات ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.ٔ
ٔ
برنامه درسالالی مدرنیته و سالالرمایهداری متأخر) ،تهران:
نظریه انتقادی تعلیموتربیت (نقد
 قادری ،مصالالطفی (.)۱۳۸۸ٔ
یادواره کتاب.
قائدی ،یحیی ( ،)۱۳۹۴مناظره بررسی سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،برگرفته از سایت:https://www.mehrnews.com/news/۲۵۸۴۳۳۱/%D۹%۸۵%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۸%B۸%D۸%B۱
%D۸%B۳%D۹%۸۶%D۸%AF-

%D۹%۸۷-%D۸%A۸%D۸%B۱%D۸%B۱%D۸%B۳%DB%۸C
%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
ٔ
ترجمه باقر سالالالاروخانی و منوچهر محسالالالنی ،تهران:
 کازنوو ،ژان ( .)۱۳۸۷جامعهشالالالناسالالالی وسالالالایل ارتباط جمعی،اطالعات.
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ٔ
ترجمه محمد جعفر پاک سرشت ،تهران :انتشارات سمت.
 گوتک ،جرالد ( .)۱۳۹۵مکاتب فلسفی و آراا تربیتی،مهاجر ،روناک ( .)۱۳۹۶اهمیت نقد ایدئولوژی با نظر به فرهنس و کنش سالیاسالی در ایران ،ژورنال ایران آکادمیا ،سالال ،۱شماره .۱
 نیکنشالان ،شالقایق ( .)۱۳۹۱بررسالی عرصالههای حضالور ایدئولوژی بر تعلیموتربیت با تأکید بر آموزشوپرورش معاصالرٔ
رساله دکتری دانشگاه اصفهان.
ایران،
نوابخش ،مهرداد ،کریمی ،فاروق ( .)۱۳۸۸واکاوی مفهوم قدرت در نظریات میشالل فوکو ،فصاللنامه مطالعات سالیاسالی،دوره  ،۱شماره.۳
 نیک نشالالان ،شالالقایق؛ لیاقت دار ،محمدجواد؛ بختیار نصالالرآبادی ،حسالالنعلی؛ پاک سالالرشالالت ،محمدجعفر (.)۱۳۹۱ایالدئولوژی مبنالایی برای عملکرد آموزشوپرورش :مقالایسالال ٔاله پیالامالدهالای ایالدئولوژی لیبرال دموکراسالالالی و نالولیبرالیسالالالم بر
ٔ
ٔ
ٔ
شماره  ،۱سال .۲
پژوهشنامه مبانی تعلیموتربیت،
فصلنامه
تعلیموتربیت در کشورهای غربی،
ٔ
ترجمه مصطفی ثاقب فر ،تهران :ققنوس.
وینسنت ،اندرو ( .)۱۳۷۸ایدئولوژیهای مدرن سیاسی، بی تا ،بی نا ،مقاله وایدئولوژی چیست و ،برگرفته از سایت:http://bestanswer.info/%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%AF%D۸%A۶%D۹%۸۸%D۹%۸۴%D۹%۸۸%D
A%۹۸%DB%۸C-%DA%۸۶%DB%۸C%D۸%B۳%D۸%AA/
Althusser,Louis, For Maex, B. Brewster (trans), London: New Left Books, 1969, p. 234.
Apple, M, W. (1979/1990). Ideology and Curriculum (2nd.ed.). New York: Routledge & Kegan Paul.
Bacon, Francis, Novum organon, Oxford: Oxford Uneversity Press, 1955.
Freire, P. (1998). Teachers as Cultural Workers: Letters to Those who Dare Teach, Translated by
Donald Macedo, Dale Koike and Alexander Oilvera, Westview Press, Boulder, Co.
Girouxm. H. A (1981a). Ideology, Culture and the Process of Schooling, Temple University Press,
Philadelphia.
Girouxm. H. A (1983b). Theory and Resistance in Education: A Pedagogy for the Opposition, Bergin
& Garvey, Mass.
Marcuse, H. (1941/1960). Reason and Revolution (New York: Oxford Unevercity Press,1941 reprinted
)Boston: Beacon Press, 1960
McLaren, P. (1985) .The ritual dimensions of resistance: Clowning and symbolic Inversion. Journal of
Education, 2 (167) .
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عاملیت معلم ،ادراک از تغییر و اصالحات آموزشی در عرص خرد :معلم بهمثابه قلب اصالحات آموزشی
(بررسی تجارب زیست معلمان ابتدایی بر مبنای مدل فولن)
فاطمه سادات بیطرفان  ،1مرضیه دهقانی2
چکیده
هد اصالاللی پژوهش حاضالالر ،تبیین اصالالالحات آموزشالالی در عرصالالۀ خرد (تجارب معلمان دورۀ ابتدایی) برمبنای نظریۀ
فولن ( )۲۰۰۷و تعیین فاصاللۀ وضالع موجود با وضالعیت مطلوب اسالت .رویکرد پژوهش حاضالر از نوع کیفی و روش اصاللی
آن پدیدارشالناسالانه با تأکید بر تجربۀ زیسالتۀمعلمان اسالت .جامعۀ مورد مطالعه عبارت اسالت از معلمان دورۀ ابتدایی که با
روش نمونهگیری هدفمند ،از نوع مالکمحور ،از میان آنها نمونهگیری بهعمل آمد و تا رسالالالیدن به اشالالالباع نظری۱۰ ،
نفر بهعنوان نمونۀ پژوهش انتخالاب شالالالدند .همچنین بهمنظور اعتبالاربخشالالالی به یافتالهها ،به انجالام  ۲مصالالالاحبالۀ تکمیلی
پرداخته و لذا  ۱۲نفر انتخاب شالدند .ابزار پژوهش شالامل مصالاحبۀ حضالوری از نوع نیمهسالاختاریافته و سالاختار نایافته
اسالالت .از مهمترین دسالالتاوردهای پژوهش حاضالالر ،اثبات اهمیت جمع میان دو نوع عاملیت فردی و اجتماعی در معلم و
همچنین نقش سالالالهوجهی وی در جریان اصالالالالحات آموزشالالالی اسالالالت .معلم ،بهعنوان محوریترین عامل در موضالالالوع
اصالالحات آموزشالی در عرصالۀ خرد و بهعبارتی ،بهمرابه قلب جریانات اصالالحی در آموزشوپرورش اسالت و لذا بدون جلب
اعتمالاد ،حمالایت و پذیرش معلم و بدون توجه به جایگالاه اصال الیالل وی و شالالالأنیت ویژۀ معلمی در عرصالالالۀ اجرای برنامههای
اصالالحی ،نمیتوان انتظار بهوقوع پیوسالتن اصالالحات را در سالر پروراند .نتایج همچنین حاکی از وجود فاصاللۀ زیاد میان
آنچاله در عمالل در عرصالالالۀ اصالالالالحالات رد میدهالد بالا آنچاله واقعالا مورد انتظالار اسالالالت و بر این اسالالالاس ،اجرای برنالامالههالای
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
مهمترین مسائلی است که باید بهطور جدی مدنظر سیاستگذاران آموزشی قرار گیرد.
کلیدوانهها :اصالحات آموزشی ،ادراک ت ییر ،مایکل فولن ،معلم ،عاملیت فردی ،عاملیت اجتماعی.
بیان مسئله
بیشالک یکی از مهمترین عناصالر اصالالح و بهبود جوامع در عرصالههای گوناگون فرهنگی و اجتماعی را باید در نظامهای
آموزشالی و پرورشالی جسالتوجو کرد .نهاد آموزشوپرورش بهطور عام ،و مدرساله بهطور خای ،میتواند بهمرابه رکن اصاللی
اصالالحات اسالاسالی در یک جامعهایفای نقش نماید .در این میان ،مهمترین عامل اصالالحات در نظام آموزشوپرورش ،که
بالهمرالاباله قلالب آن نظالام عمالل کرده و حرکالت و جهالت سالالالایر ارکالان را تعیین و تضالالالمین میکنالد ،معلم بالا تمالام ویژگیهالای
منحصالالالربالهفرد خود (دانش ،نگرش و مهالارتهالا) اسالالالت .لالذا ،تحقق هرگوناله اصالالالالحالات فرهنگی و اجتمالاعی و بالهتبع،
 1دانشالالالجوی دکتری برنالاماله ریزی درسالالالی دانشال الگالاه تهران ،آموزگالار ابتالدایی ،09195197669 ،)f.s.bitarafan@ut.ac.ir( ،دانشال الکالدۀ علومتربیتی و
روانشناسی دانشگاه تهران ،گروه روشها و برنامههای درسی و آموزشی
 2دکتر مرضال الیاله دهقالانی ،عضالالالو هیالالت علمی دانشال الگالاه تهران ،دانشال الکالدۀ علومتربیتی و روانشال النالاسالالالی ،گروه روشهالا و برنالامالههالای درسالالالی و آموزشالالالی
(dehghani_m33@ut.ac.ir
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آموزشالی ،در گرو عاملیت وجودی معلمان در عرصالۀ اجرای اصالالحات اسالت .باید توجه داشالت که واکنش معلمان در برابر
هرگونه ت ییر با هد انجام اصالالالحات دو گونه میتواند باشالالد؛ معلم میتواند امنشالالأ اثر بوده و یا صالالرفا ابازیچه ای
برای اجرای برنامههای دیگران باشالد (سالرجیوانی و اسالتارت .)۱۳۹۳ ،زمانیکه معلمان ،معناداری ،هدفمندی و کنترل
و مسالالولیت شالخصالی را در کار تجربه میکنند ،بیشتر بهعنوان منشالاا اثر عمل میکنند تا بازیچه .یک منشالاا اثر عقیده
دارد که انتخاب خود او رفتار را تعیین میکند .در مقابل ،یک بازیچه ،عقیده دارد که نیروهای بیرونی هسالتند که کنترل
رفتالار وی را در دسالالالت گرفتالهانالد .در مورد اول ،معلم میتوانالد فردی تالأثیرگالذار بالاشالالالد و نیروهالای محیطی پیرامون خود را
تحت کنترل درآورد و این در حالی اسالت که در مورد دوم ،معلم تنها بازیچهای اجرایی اسالت که ناتوان از کنترل شالرایط،
در نهایت سرخورده و منزوی میگردد (سرجیوانی و استارت.)۱۳۹۳ ،
آنچاله تالا اینجالا مورد تالأکیالد قرار گرفالت ،اعالاملیالت فردی معلم ،بالهمرالاباله قلالب جریالان اصالالالالحالات در آموزشوپرورش بود .امالا
بالایالد پالذیرفالت کاله این عالاملیالت فردی ،بالهتنهالایی برای پیشبرد اهالدا اصالالالالحی کالافی نخواهالد بود ،بلکاله نیالازمنالد همراهی
دیگر عوامل موجود در زمینه اسالت .لذا ،برای دسالتیافتن به ترمیم و بهبود آموزشالی و پرورشالی ،بایسالتی پیوند میان این
عاملیت فردی را با دیگر عوامل وابسالته و همبسالتۀ آن تضالمین نمود .بهعبارت دیگر ،دسالتیابی به هد نهایی اصالالحات
آموزشالالالی و یا ایجالاد ت ییری بنیالادین در نظام آموزشالالالی مسالالالتلزم پیوند میان اعاملیت فردی معلم و اعاملیت جمعی
(زمینه و بافت اجتماعی) اسالت .تشالرین این موضالوع را میتوان با رجوع به برخی تالوریهای مرتبط آسالانتر کرد .در این
زمیناله ،یکی از بهترین نظریالههالایی کاله میتوانالد پیونالد این دو نوع عالاملیالت را بالهطور جالامعتری تبیین کنالد ،نظریالۀ مالایکالل
فولن ( )۲۰۰۷در بالاب اعوامالل مؤثر بر اجرای ت ییرات برنالامالهدرسالالالی اسالالالت .فولن ( )۲۰۰۷در نظریالۀ خود ،کاله تمرکز
اصاللی پژوهش حاضالر نیز بر آن قرار دارد ،عوامل مؤثر بر ت ییر در برنامههای آموزشالی ،یا به عبارت واضالنتر ،رسالیدن به
اهدا مورد نظر اصالالحات آموزشالی را در گرو هماهنگی و تعادل میان ساله عامل کلی شالامل  )۱مشالخصالات و ویژگیهای
برنامهدرسالالی جدید (انیاز و توافق  ،اروشالالنی یا وضالالوح  ،اپیچیدگی و اکیفیت و سالالودمندی مواد ) )۲ ،شالالرایط و
زمینالههالای محلی (انالاحیالۀ آموزشالالالی  ،اجالامعالۀ محلی  ،امالدیران مالدارس و امعلمالان ) و  )۳عوامالل خالارجی (ادولالت و
سالایر سالازم نها ) میداند .بنابراین ،فولن ،ضالمانت اجرایی و کیفیت اصالالحات را در گرو عوامل مذکور معرفی و بر تعادل
و تعالامل میالان آنها تأکیالد دارد .پژوهش حاضالالالر نیز با قبول این نظریه ،اضالالالافه میکنالد که قلالب این جریان اصالالالالحی و
محور اصاللی آن ،عنصالر معلم و ویژگیها و وظایف اوسالت که دارای رابطۀ متقابل تأثیر و تأثری با اصالالحات آموزشالی است؛
بدین معنا که معلم مهم ترین عامل در ایجاد ت ییر و از دیگر سالو ،تأثیرپذیرترین عامل از مقتضالیات نگاه اصالالحگرایانه در
نظام آموزشالی اسالت .از طر دیگر ،یکی از جنبههای جدید بودن این پژوهش آن اسالت که در پی اثبات مدعای مذکور
به بررسالالی تجارب زیسالالتۀ معلمان و در واقع ،رجوع به واقعیتهای جاری نظام آموزشالالی پرداخته اسالالت .از دیگر سالالو،
پژوهشهای پیشالین انجام شالده (بهعنوان نمونه ،مرزوقی ،محمدی ،علیعسالگری و رضالایی۱۳۹۷ ،؛ لینگام ،لینگهام و
شالالالارمالا۲۰۱۷ ،؛ شالالالعبالانی۱۳۹۴ ،؛ لینگالام۲۰۱۴ ،؛ درینگتون۲۰۱۱ ،؛ بهنالامجالام و شالالالاهحسالالالینی۱۳۹۰ ،؛ توایمالانالا،
۲۰۱۰؛ فولن۲۰۰۷ ،؛ سالوالن۲۰۰۷ ،؛ بوش۲۰۰۷ ،؛ بل و اسالتیونسالون۲۰۰۶ ،؛ کر۲۰۰۶ ،؛ فتحیواجارگاه۱۳۸۳ ،؛
گویالا و ایزدی۱۳۸۱ ،؛ دلورس )۱۹۹۶ ،نیز ،غالالبالا باله تحلیاللهالای نظری در زمینالۀ اصالالالالحالات آموزشالالالی اکتفالا کرده و یالا
عالاملیالت معلم را بالهصالالالورت ویژه و بالا نگالاه عمیق فلسالالالفی مالدنظر قرار نالدادهانالد و صالالالرفالا باله جالایگالاه وی در ت ییر و بهبود
برنامه های درسالالی پرداخته و یا اغلب رابطۀ تأثیر و تأثری و چند جانبۀ آن با اصالالالحات آموزشالالی را همزمان مورد بررسالالی
قرار نداده و صرفا به یک جنبۀ این مسالله اشاره نمودهاند.
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بنابر مطالب گفته شالالده ،هد اصالاللی پژوهش حاضالالر ،تبیین اصالالالحات آموزشالالی در عرصالالۀ خرد (تجارب معلمان دورۀ
ابتدایی) بر مبنای نظریۀ فولن ( )۲۰۰۷و تعیین فاصلۀ وضع موجود با وضعیت مطلوب است.
مبانی نظری
مدل عوامل مؤثر بر اجرای ت ییرات برنامهدرسی فولن
فرآیند اجرا ،فرآیندی زمانبر اسالت که میزان موفقیت آن در صالحنۀ عمل به افراد ،حوادح و منابع مختلف وابسالته اسالت
(فتحیواجارگاه .)۱۳۸۴ ،پیش از این نیز گفته شالالد که از مهمترین مسالالائل در زمینۀ اجرای برنامۀ درسالالی ،فراهم آوردن
بسالالتر و زمینۀ الزم برای اجرای موفق برنامۀ درسالالی اسالالت و شالالناخت زمینهها و ایجاد بسالالتر الزم برای اجرا نیز ،مسالالتلزم
آگاهی از عوامل مؤثر بر اجرای برنامۀ درسالی اسالت .عوامل بسالیاری بر فرآیند اجرای برنامۀ درسالی تأثیرگذارند و از این رو،
محققالان این حوزه ،الگوهالا و مالدلهالای گونالاگونی را جهالت تببین عوامالل اجرایی ارائاله کردهانالد .در این میالان ،میشالالالل
فولن ،1یکی از برجسالتهترین محققان حوزۀ اجرا و ت ییر برنامۀ درسالی اسالت که دیدگاه جامعتری نسالبت به عوامل مؤثر
بر اجرای ت ییرات برنامهدرسالالی را ارائه میکند .مدل پیشالالنهادی فولن ( )۲۰۰۷شالالامل سالاله عامل کلی امشالالخصالالات و
ویژگیهای برنامهدرسالی جدید  ،اشالرایط و زمینههای محلی و اعوامل خارجی و  ۹زیرمؤلفۀ انیاز و توافق  ،اروشالنی
یا وضوح  ،اپیچیدگی  ،اکیفیت و سودمندی مواد  ،اناحیۀ آموزشی  ،اجامعۀ محلی  ،امدیران مدارس  ،امعلمان
و ادولت و سایر سازمانها است (شکل  )۱که در ادامه به شرح مختصر هر یک از این عوامل و مؤلفهها میپردازیم.

شکل  :۱عوامل مؤثر بر اجرا در مدل فولن ()۸۸ ،۲۰۰۷
عامل اول :مشخصات و ویژگیهای برنامهدرسی جدید
هر برنامهدرسالی جدید یا ت ییریافته ،دارای مشالخصالات خاصالی اسالت که میتواند بر نحوۀ اجرای آن تأثیر مهمی داشالته
باشالالالد؛ لذا ،هر اندازه ،برخورداری برنامهدرسالالالی از این عوامل بیشتر باشالالالد ،اجرای آن برنامه نیز موفقتر خواهد بود.
فولن ( )۲۰۰۷در الگوی پیشنهادی خود ۴ ،مؤلفۀ اساسی را ذیل این عامل شناسایی و مطرح نموده است:

1Michael Fullan
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الف) نیالاز و توافق :نیالازهالا معموال از جالامعالهای باله جالامعالۀ دیگر متفالاوتنالد و اجرای موفق برنالامالهدرسالالالی مسالالالتلزم مطالابقالت
نیازهای مدرسالاله و جامعه اسالالت .در واقع ،اگر نیازها در ابعاد گوناگون و با مشالالارکت افراد مختلف بررسالالی شالالود و توافق
نسبی در مورد نیازها بهدست آید ،موفقیت در اجرای برنامهدرسی بیشتر خواهد شد (فولن.)۲۰۰۷ ،
ب) روشالنی یا وضالوح :گاهی ممکن اسالت در خصالوی ت ییر در برنامهدرسالی توافق نسالبی حاصالل شالده باشالد اما در مورد
اینکه هریک از افراد چه وظیفهای خواهد داشالالت ،ابهام وجود داشالالته باشالالد و همین مسالالالله مانعی بر سالالر راه اجرای
برنامهدرسالالی خواهد بود .بنابراین ،روشالالن بودن تمامی ابعاد برنامهدرسالالی در موفقیت اجرای آن تأثیرخواهد داشالالت که
این امر در بسیاری از مطالعات و تجربیات مورد تأکید فراوان قرار گرفته است (فتحیواجارگاه ،۱۳۸۴ ،ی.)۱۹۱
ج) پیچیدگی :پیچیدگی اجرای برنامهدرسالی به مشالکل بودن اجرای آن و دشالواری وظایف مجریان اشالاره دارد .برخی از
ت ییرات و برنامهها ماهیتا از لحاظ اجرایی مشالالکلتر از سالالایر برنامهها هسالالتند و معموال اجرای موفق آنها تابع توانایی
معلمالان ،امکالانالات کالافی ،دانش و آ گالاهیهالای علمی و تربیتی مجریالان و مواردی از این دسالالالت اسالالالت .در هر صالالالورت،
برنامههای پیچیده (از لحاظ اجرایی) ممکن اسالت مسالائل زیادی را در هنگام پیاده کردن طرح بهوجود آورند ،اما معموال
ت ییرات و تحوالت سودمند و مهمی را در پی خواهند داشت (فولن۲۰۰۷ ،؛ فتحیواجارگاه.)۱۳۸۴ ،
د) کیفیت و سودمندی مواد :این مؤلفه بهطور مستقیم با ماهیت ت ییر ارتباط دارد و به مقولههایی همچون برنامهدرسی
جدید ،سالالیاسالالتگذاری جدید ،بازسالالازی مدارس و موارد دیگری از این دسالالت مرتبط اسالالت .درک اهمیت کیفیت ت ییر
جهت اخذ تصالالمیمات اسالالاسالالی ،امری بسالالیار بدیهی اسالالت ،با این وجود ،بسالالیاری از برنامهها به سالالبب ناقص بودن یا
ناکافی بودن مواد یادگیری در اجرا با شکست مواجه میشوند .بر این اساس ،تحقیقات نشان دادهاند که هر اندازه مواد
آموزشی بهتر باشد ،اجرای برنامهها توسط معلمان بهتر صورت خواهد گرفت (مهرمحمدی.)۴۱۱ ،۱۳۸۱ ،
عامل دوم :شرایط و زمینههای محلی
منظور از شالالرایط و زمینههای محلی ،فضالالا و جو موجود و نیز مشالالخصالالات افراد در سالالطن محلی اسالالت که میتواند در
سالالطو ح مختلف کشالالوری ،ایالتی (جامعۀ محلی) ،مناطق آموزشالالی و یا کالس درس مورد نظر باشالالد .این شالالرایط تعیین
میکنند که آیا برنامهدرسالالی در جامعۀ مورد نظر پذیرفته خواهد شالالد و یا اینکه احتمال موفقیت برنامه وجود دارد یا نه
(آهنینجان .)۱۳۹۴ ،فولن ( )۲۰۰۷مؤلفههای این عامل را نیز در قالب موارد زیر معرفی میکند:
الف) ناحیۀ آموزشالی :مدیریت منطقه میتواند در اجرای موفقیتآمیز برنامهها نقش مهمی داشالته باشالد .کارکنان دفاتر
مرکزی نیز در تعیین برنامهدرسالالی موردنیاز ،حمایت از اجرای برنامه و نیز ارزشالالیابی از نتیجۀ اجرای آن نقش بسالالزایی را
ایفا میکنند .در واقع ،مدیران و کارکنان دفاتر مرکزی بهواسالالطۀ دخالتی که در برنامهریزی ،تصالالمیمگیری و غیره دارند،
میتوانند در اجرای موفق برنامهها ایفای نقش کنند و جو مسالالاعدی را برای ت ییر یا اجرای آنها ایجاد نمایند (بهنقل از
آهنینجان.)۱۳۹۴ ،
ب) جامعۀ محلی :تبیین نقش انجمنها و هیالت امنای مدرسالاله در اجرای برنامهها بسالالیار دشالالوار اسالالت و درصالالورتیکه
مناطق آموزشالگاهی توسالط شالوراهای منطقهای یا محلی آموزشوپرورش اداره شالوند ،چنین دشالواریهایی میتواند تأثیر
مسالتقیمی بر اجرا از طریق تصالمیمگیری در مورد منابع مورد نظر داشالته باشالد .با این حال شالواهد قابل توجهی مبنی بر
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تالأثیر مسالالالتقیم آنهالا بر اجرا وجود نالدارد ،هر چنالد برخی از پژوهشهالا حالاکی از دخالالالت والالدین در مالدارس ابتالدایی و
تأثیرگذاری آنها بر اجرای برنامهها است (بهنقل از آهنینجان.)۱۳۹۴ ،
ج) مالدیران مالدارس :اغلالب پژوهشهالا در مورد اثربخشالالالی مالدارس نشالالالان میدهنالد کاله مالدیران بالهنحوی قالاطع بر احتمالال
تحقق ت ییر مؤثر واقع میشالوند ،ولی پژوهشها همچنین حاکی از آن اسالت که اکرر مدیران نقش رهبران آموزشالی را ایفا
نمیکنند (بهنقل از آهنینجان .)۱۳۹۴ ،در هر صالالورت ،مدیران در سالالطن مدرسالاله ،فضالالای اطالعرسالالانی ،حمایت و
تصالالالمیم گیری در مورد اینکاله کالدام ت ییرات در عمالل ترویج یالا تحالدیالد شالالالونالد را تنظیم میکننالد (بالهنقالل از آهنینجالان،
.)۱۳۹۴
د) معلمان :معلم در اجرای برنامهدرسالی جدید مهمترین عامل موفقیت یا شالکسالت محسالوب میشالود .چرا که اگر معلم
برنامهدرسالالی را نپذیرد و در برابر آن مقاومت کند ،برنامه در عرصالالۀ اجرا با شالالکسالالت روبهرو خواهد شالالد .از سالالوی دیگر،
کیفیت روابط کاری میان معلمان نیز عامل مؤثری بر روی اجرای برنامهدرسالالالی اسالالالت؛ زیرا روابط خوب میان همکاران،
ارتباطات آزاد ،اعتماد ،حمایت ،یادگیری حین کار و رضالالایت ش ال لی را در پی خواهد داشالالت (فولن )۲۰۰۷ ،که همگی
این موارد در اجرای هر چه موفقتر برنامه مؤثر خواهند بود.
عامل سوم :عوامل خارجی یا بیرونی
منظور از این عوامل ،آن دسال التاله از عواملی اسالالالت که خارج از محیط آموزشالالالی یا محیطی که در آن برنامه تدوین و اجرا
میشالود قرار دارند .این عوامل در سالطن ملی ،محلی ،منطقهای یا مدرساله میتوانند موجب تسالهیل در اجرا یا مانعی بر
سالالر راه آن باشالالند .از جملۀ این عوامل نیز میتوان به خطمشالالیها و سالالیاسالالتها ،منابع مالی و مادی و کمکهای فنی
اشاره نمود (عمادزاده.)۱۳۸۸ ،
نکتۀ کلی که در خصالوی این عاملهای سالهگانه و زیرمؤلفههای مطرح شالده باید در نظر داشالت این اسالت که هیویک از
آنها بهتنهایی نمیتواند بر اجرای برنامهدرسالالی اثرگذار باشالالد ،بلکه این عوامل در هم تنیده و بههم مرتبط بوده و از این
طریق اجرای برنامهها را تحتتأثیر قرار خواهند داد.
براین اسالالاس ،پژوهش حاضالالر ،جهت شالالناسالالایی و بررسالالی موانع اجرایی سالالند تحول بنیادین در آموزشوپرورش ایران،
تمرکز خود را بر عاملهای ذکر شالالالده قرار داده و از طریق بررسالالالی آنها موانع اجرایی را کشالالالف و راهکارهایی برای رفع
آنها ارائه میکند.
روش پژوهش
رویکرد پژوهش حاضالر از نوع کیفی و روش آن پدیدارشالناسالانه با تأکید بر تجربۀ زیسالتۀمعلمان اسالت .جامعۀ مورد مطالعه
عبالارت اسالالالت از معلمالان دورۀ ابتالدایی کاله بالا روش نمونالهگیری هالدفمنالد ،از نوع مالکمحور (معلمالان بالا سالالالابقالۀ کالاری ۱۰
سال به باال ،دارای حداقل تحصیالت کارشناسی ارشد و سابقۀ اجرای برخی طرحهای اصالحی آموزشی) از میان آنها
نمونهگیری به عمل آمد و تا رسالیدن به اشالباع نظری ۱۰ ،نفر بهعنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شالدند .همچنین به منظور
اعتباربخشالی به یافتهها ،به انجام  ۲مصالاحبۀ تکمیلی پرداخته و لذا  ۱۲نفر انتخاب شالد .ابزار پژوهش شالامل مصالاحبۀ
حضالالالوری از نوع نیمهسالالالاختاریافته و سالالالاختارنایافته اسالالالت .به این منظور ،پروتکل مصالالالاحبه ناظر بر مؤلفههای فولن
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( )۲۰۰۷تنظیم شالده و هر مصالاحبه نیز بین  ۲۵تا  ۴۵دقیقه به طول انجامیده اسالت .تجزیهوتحلیل دادهها با اسالتفاده از
روش هفالت مرحلالهای کالیزی )۱۹۸۷( 1انجالام شالالالده اسالالالت .همچنین جهالت اعتبالاربخشالالالی باله یالافتالههالا ،پژوهشالالالگران
کوشالیدهاند تا با اختصالای زمان کافی مصالاحبه ،انتخاب افرادی آشالنا با موضالوع و ارسالال پروتکل مصالاحبه از قبل ،زمینه
را برای آمادگی مشالارکتکنندگان جهت ارائه توصالیفی جامع از موضالوع فراهم نمایند .همچنین پژوهشالگر پس از پیاده
کردن مصالاحبهها ،به منظور درک هرچه دقیقتر مفاهیم مطرح شده از سوی مصاحبهشوندگان و نیز همرسانی تجربیات
خویش بالا مشالالالارکالت کننالدگالان ،متن پیالاده شالالالدۀ مصالالالاحباله و نیز تجربیالات خود را بالا هر یالک از شالالالرکالتکننالدگالان در میالان
گذاشته و از این طریق نیز به غنیسازی و ارتقای اعتبار یافتهها پرداخته است.
یافتهها
در این بخش ،یالافتالههالای حالاصالالالل از تجزیالهوتحلیالل دادههالای کیفی پژوهش در قالالالب مراحالل هفالتگالانالۀ کالیزی ارائاله
میگردند .الزم به ذکر است که انجام این مراحل به این صورت بوده است که پژوهشگر کلیۀ توصیفهای شرکتکنندگان
را مکررا مطالعه نموده و با توجه به اینکه خود نیز بهعنوان آموزگار ابتدایی مشال ول به کار بوده اسالت ،به منظور درک این
مفاهیم با شالرکتکنندگان هماحسالاس شالده و لذا به همرسالانی یافتهها نیز پرداخته اسالت .سالپس جمالت و واژگان مرتبط
با پدیدۀ مورد مطالعه را اسالالتخراج نموده و به هر کدام از جمالت اسالالتخراج شالالده ،معنی و مفهوم خاصالالی داده و بعد از
مرور توصالیفات شالرکتکنندگان ،مفاهیم مشالترک درون دسالتههای موضالوعی خای قرار داده شالد و جهت موثق نمودن
مطالب به توضالیحات اصاللی مراجعه و سالپس به توصالیفی جامع بدل گردید .در نهایت ،جهت اعتباربخشالی به یافتهها،
نتایج به شرکتکنندگان ارائه شد.
بدین ترتیب ،مجموع مفاهیم اسالالتنباط شالالده از مصالالاحبههای شالالرککنندگان در قالب  ۲۵۰کد قرار گرفت و سالالپس این
کدها در دسالالتههای موضالالوعی خای قرار داده شالالد و در نهایت از ترکیب چند دسالالتۀ موضالالوعی فرعی مفاهیم اصالاللی به
وجود آمدند .در آخر ،کلیۀ مفاهیم اسالتنباط شالده در  ۳مفهوم محوری امعلم بهمرابه قلب جریانات اصالالحی  ،اعوامل
درونفردی و اعوامل برونفردی به همراه مضالالالامین فرعیتر آنها جای گرفت که بر اسالالالاس این مفاهیم و مضالالالامین
می توان مسالاللۀ اصاللی پژوهش ،یعنی اصالالحات آموزشالی در عرصالۀ خرد را تبیین نمود .الزم به ذکر اسالت که مضالامین به
دسالالالت آمده ،در تمامی موارد با عوامل ت ییر فولن هماهنس بود .با این وجود ،نقش عامل اصالالاللی شالالالرایط و زمینههای
محلی به واسالطۀ نقش برجسالتۀ معلمان ،بیش از سالایر عوامل مطرح گردید .بر این اسالاس ،تبیین نهایی پژوهش جهت
تبیین اصالالالالحات آموزشالالالی در عرصالالالۀ خرد در ارتباط با عوامل مؤثر بر اجرای ت ییرات فولن در نمودار  ۱قابل خالصالالاله
است.
یافتههای پژوهش در این قسالمت همچنین شالامل مضالامین اصاللی و درونمایههای فرعی اسالت (جدول  )۱که سالعی شالده
تا جهت اعتباربخشالالی هرچه بیشتر به یافتهها در هر قسالالمت بههمراه نقلقول یا نقلقولهایی از شالالرکتکنندگان ارائه
گردد.
جدول  :۱درونمایههای جزئی ،مضامین اصلی و مفاهیم محوری مستخرج از مصاحبهها

1Colaizzi
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ردیف درونمایههای جزئی
۱

مضامین اصلی

مفاهیم محوری

پیچیدگی روابط
(معلم-مالدیر ،معلم-معلم ،معلم -روابالالط چ النالالدگالالانالاله و نالالقالالش مالعاللالم بالالهمالرالالابالاله قاللالالب جالریالالانالالات
دانشآموز ،معلم-ناحیۀ آموزشالی ،معلمی

اصالحی

مالعاللالم-جالالامالعالالۀ مالحاللالی ،مالعاللالم-
برنامهدرسی)
تعدد نقش
میزان اثرگذاری
۲

روشهای تدریس
محتوا

عوامل درون فردی

دانش

آگاهی و بینش نسالبت به ضالرورت
و چگونگی ت ییرات اصالحی
۳

رضایت/عدم رضایت
پذیرش/عدم پذیرش

نگرش

اعتماد/عدم اعتماد
حمایت/عدم حمایت
تحمل/عدم تحمل
شأنیت/عدم شأنیت
۴

مهارتهای اجرایی
تفکر خالق و نوآورانه

مهارت

تحولآفرینی
۵

امکانات و تجهیزات موجود
منابع مورد نیاز

عوامل برون فردی

امکانات

کمیت همراه با کیفیت
۶

پشتیبانی و حمایت

شرایط و زمینههای محلی
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توافق
۷

نظارت دقیق
ارزیابی مستقیم و غیرمستقیم
نگاه فرآیندی

نالظالالارت ،ارزیالالابالی و پالالایالش
مستمر

در ادامه ،مضامین اصلی به همراه برخی نقلقولهای شرکتکنندگان ارائه میشود.
مفهوم محوری :۱معلم بهمرابه قلب جریانات اصالحی
مضمون اصلی :روابط چندگانه و نقش معلمی
بنابر اظهارات مصالاحبهشالوندگان ،امعلمی اسالاسالیترین نقش و مهمترین عامل در اصالالحات آموزشالی اسالت و این بدان
جهت اسالت که معلم در نقشها یا روابط چندگانه و پیچیده فعالیت میکند و لذا تأثیری که در جریان اصالالحات خواهد
گذاشالت ،تأثیری دوچندان اسالت .بهعنوان مرال ،در این زمینه یکی از معلمان بیان میکرد که :انقش من بهعنوان یک
معلم ،نقشالالالی ویژه اسالالالت ...روابط چنالدگالانالۀ من بالا مالدیر ،معلمالان دیگر و همکالاران ،دانشآموزان ،برنالامالهدرسالالالی و غیره،
من معلم پیدا
نقش ویژه اسالالالت  .معلم دیگری نیز میگفت :اهیو شالالالخصالالالی را در نظام آموزشالالالی مؤثرتر از ع
گویای این ع

نمی کنید ...چه کسالالی خواهد توانسالالت اصالالالحات را رقم بزند جز معلم . ...معلم دیگری نیز اینگونه بیان میکرد که:
اسالالالیانی اسالالت که احسالالاس میکنم فراموش شالالدهام ...معلمی جایگاه کمی نیسالالت ...معلم اسالالت که میتواند تحول
ایجالاد کنالد یالا بالا ت ییر مخالالفالت کنالد ...امالا نظالام آموزشالالالی بیش از اینهالا بالایالد توجاله خود را بر معلم و نقش ویژۀ معلمی در
زمینۀ اصالحات متمرکز کند. ...
مفهوم محوری :۲عوامل درونفردی
مضامین اصلی :دانش ،نگرش و مهارت
بنابر اظهارات مصالاحبهشالوندگان ،با پذیرش این اصالل اسالاسالی که معلم ،اصالل ،اسالاس و قلب هرگونه جریان اصالالحی در
نظام آموزشالالی اسالالت ،توجه به سالالطوح معرفتی ،نگرشالالی و مهارتی در شالالخص معلم ،که میتوان همۀ این موارد را تحت
عنوان اعوامل درونفردی مطرح نمود ،بیش از پیش ضالالرورت مییابد .بنابر اظهارات مصالالاحبهشالالوندگان ،اصالالالحات
زمانی به وقوع خواهد پیوسالالالت که عالوه بر بازتعریف جایگاه و نقش ویژۀ معلمی در این جریان ،نسالالالبت به ارتقاا عوامل
درونفردی معلمان نیز توجه و اقدام کافی صالورت گیرد .در این زمینه ،یکی از معلمان اینچنین میگفت که :ابا فرد
من معلم ،آغازکنندۀ یک جریان اصالالالحی در نظام آموزشالالی هسالالتم و با فرد اینکه جایگاه بنده بهعنوان عامل
اینکه ع
اصاللی اصالالحات به رسالمیت شالناخته شالده اسالت ،تا زمانیکه من دانش و آگاهی کافی نسالبت به برخی مسالائل نداشالته

باشم ،چگونهاین امر ممکن خواهد شد  .معلم دیگری نیز میگفت :اانواع اسناد باالدستی با عنوان ایجاد تحول برای
نواحی آموزشالی و مدارس ابال میشود اما من به شخصه سال دیگر بازنشسته میشوم و هنوز به مفاد این اسناد آگاهی
ندارم ،کمااینکه میدانم همکاران دیگر من هم اغلب وضالالعیت بهتری نسالالبت به من ندارند . ...معلم دیگر نیز اینگونه
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بیان میکرد که :ابگذارید خیالتان را راحت کنم ،تا زمانیکه اسناد را باالدستیها مینویسند و ابال میکنند و من باید
مجری بیچون و چرای سالالندی باشالالم که اصالالال نمیدانم موضالالوع آن چیسالالت و چگونه باید اجرا گردد ،هیو تحولی رد
نخواهد داد. ...
همچنین ،بنابر اظهارات مصالالاحبهشالالوندگان ،آنچه بیش از این آگاهی و معرفت (دانش) در جریان اصالالالحات آموزشالالی
اهمیت مییابد ،میزان و نوع نگرش معلم ،بهمرابه قلب جریانات اصالالحی ،نسالبت به این نوع اصالالحات اسالت .در این
زمینه ،معلمی میگفت :اای کاش مسالالولین نظام آموزشالی در آن باالدسالتها [با خنده میگوید] کمی هم به این نکته
فکر میکردند که تا ما معلمان نسالبت به این ت ییرات دل خوشالی نداشالته باشالیم ،اصالالحی اتفاق نخواهد افتاد و مسالیر
ع
ت ییر نخواهالد کرد . ...معلم دیگری نیز میگفالت :امن و همکالارانم وقتی بخشنالاماله یالا دسالالالتورالعملی را برای اجرا باله
دید مربتی نسالبت به آن نداریم و البته نسالبت به آیندۀ چنین کارهایی هم خوشبین نیسالتیم،
دسالتمان میدهند ،چون ع
سالعی میکنیم بهصالورت فرمالیته کار را تمام کنیم ...من که  ۲۵سالال سالابقۀ کار دارم ،هنوز یاد ندارم طرحی را برای اجرا
آورده باشالالالند و آخرش فایدهای دیده باشالالالم ،نمونهاش همین طرح جابر ،طرحی که هر سالالالاله بهصالالالورت فرمالیته اجرا
میشالود و جز خسالتگی برای معلمان هیو فایدۀ دیگری ندارد  .بر این اسالاس ،میتوان گفت تا زمانیکه نگرش معلمان
را نسالبت به جریانات اصالالحی در نظام آموزشالی و ضالرورت تحولآفرینی ت ییر نداده باشالیم ،سالخن گفتن از اصالالحات
امری پو و بیهوده خواهد بود.
بنابر اظهارات مصالالاحبهشالالوندگان ،عالوهبر دانش و نگرش ،مهارت در اجرا نیز بر روند اصالالالحات تأثیرگذار خواهد بود.
یکی از معلمان در این زمینه میگفت :اآموزشوپرورش تمام حر خود را در یک تکه کاغذ به مدارس ارسالالالال میکند،
حال آنکه نه توضالیحی در مورد نحوۀ اجرای طرحهای ارسالالی دارد و نه جلسالات آموزشالی مناسالبی برای توجیه مجریان
ترتیب میدهد. ...
مفهوم محوری :۳عوامل برونفردی
مضامین اصلی :امکانات ،شرایط و زمینههای محلی و نظارت ،ارزیابی و پایش مستمر
بنابر اظهارات مصالالالاحبهشالالالوندگان ،معلم در خأل فعالیت نمیکند ،بلکه مجموعهای از عوامل و شالالالرایط بیرونی معلم را
احاطه کرده و بر روند اجرا تأثیرگذار هسالتند .الزم به ذکر اسالت که این بخش از یافتهها ،با مدل مطرح شالده توسالط فولن
( )۲۰۰۷نیز همخوانی دارد .در این پژوهش ،این عوامل و شالالالرایط پیرامون معلم در صالالالحنۀ اجرا را میتوان تحتعنوان
اعوامالل برونفردی مطرح نمود .در این زمیناله یکی از معلمالان اینچنین بیالان میکرد کاله :اباله نظر من اصالالالالحالات
نیازمند امکانات اسالالالت ...البته هم کمیت مهم اسالالالت و هم کیفیت . ...معلم دیگری نیز میگفت :اآن چیزی که نظام
آموزشالی ما بدان نیازمند اسالت ،یک سالیسالتم نظارت و ارزیابی دقیق اسالت ...البته اگر این ارزشالیابی یک بار نباشالد ،بلکه
ادامه دار باشالد ،طوری که هر لحظه احسالاس کنیم در حال ارزیابی شالدن هسالتیم ،نه اینکه در پایان کار آن هم بهصالورت
رفع تکلیف!  .معلمی نیز اینگوناله بیالان میکرد کاله :ابرخی از بیرون نگالاه میکننالد و گمالان میبرنالد کاله معلم بالایالد در
کالس در بسال التاله باله اجرای برنالامالههالا بپردازد در حالالی کاله اینگوناله نیسالالالت و بسال الیالاری چیزهالا بر این امر اثر میگالذارنالد...
تعالامالل معلمالان بالا مالدیر ،معلمالان بالا یکالدیگر ،معلم و دانشآموز و . ...معلم دیگری نیز میگفالت :اتالا زمالانیکاله توجیاله
مناسالبی در خصالوی برنامه وجود نداشالته باشالد و ابعاد و زوایای آن برای مجریان روشالن نشالده باشالد ،توقع اجرا توقعی
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بیهوده اسالت...بهویژه زمانیکه سالعی نشالده تا توافقی میان معلمان بهعنوان مجری اصاللی برنامهها با طراحان باالدسالتی
صالالالورت گیرد . ...معلمی نیز بیان کرد که :ازمانیکه مدیر مدرسالالاله یک نوع نگاه به برنامه دارد و معلم نگاهی دیگر و از
یالک طر والالدین انتظالارات متفالاوتی دارنالد ،چگوناله میتوان دیالد مربتی نسال البالت باله برنالامالههالای اصالالالالحی آموزشالالالی
داشت. ...

نمودار  :۱عوامل مؤثر بر اصالحات آموزشی در عرصۀ خرد با توجه به مدل فولن ()۲۰۰۷
همانطور که در نمودار  ۱مشالالاهده میشالالود ،نتایج حاصالالل از مصالالاحبهها با شالالرکتکنندگان در ارتباط با مدل ت ییر و
اجرای فولن ( )۲۰۰۷بیانگر آن اسالت که مهمترین قوۀ محرکۀ اجرای اصالالحات آموزشالی در عرصالۀ خرد و در واقع قلب
این جریان اصالالحی ،معلم ،با تمام ویژگیهای فردی او شالامل میزان دانش ،نوع نگرش و سالطن مهارتی اوسالت .به بیانی
دیگر ،تقریبا به اذعان تمامی شالالرکتکنندگان و همچنین شالالخص پژوهشالالگر ،در مقام یک معلم ،اصالالالحات آموزشالالی در
عرصالالۀ خرد صالالورت نمیپذیرد ،مگر به خواسالالت و پذیرش معلم .پیش از این نیز گفته شالالد که چنانچه معلم در جریان
اصالالالحات بهمرابه فردی اثرگذار و قادر به کنترل محیط پیرامون خود در نظر گرفته شالالود و نه صالالرفا یک بازیچۀ اجرایی،
میتوان اجرای حقیقی و مورد انتظار اصالالحات مورد نظر را مشالاهده نمود .بهعنوان نمونه ،یکی از معلمان اینطور بیان
میکرد که :امن به عنوان یک معلم همیشاله باید منتظر دسالتورات باالدسالتی و اجرای بدون چون و چرای آنها باشالم...
دیگر عادت کردهام که همانند ماشالالینی از پیش برنامهریزی شالالده فقط کدهای وارده را اجرا نمایم . ...معلم دیگری نیز
میگفالت :ادر طول  ۲۹سالالالال سالالالابقالۀ کاری که دارم حتی یکبار نیز بهخاطر ندارم که از من در مقالام یک معلم و مجری
برنامههای اصالاللی نظرخواهی شالالده باشالالد ...گاهی فکر میکنم کمترین منزلت را همین شالال ل معلمی دارد . ...معلم
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دیگری نیز بیان میکرد که :ادر اکرر طرحها و برنامههای ابالغی با آنکه نظر مربتی در مورد آنها نداشالالتم ،همیشالاله به
اجبار آنها را اجرا میکردم و اصال به دنبال نتیجۀ خاصی نبودم ...به نظرم همه چیز صرفا روی کاغذ بود و عمال اجرایی
حقیقی در کار نبود. ...
گزارههای فوق و دیگر گزارههای مطرح شده توسط شرکتگنندگان ،که بیان همۀ آنها در این مجال نمیگنجد ،آشکارا
به عامل م فول نقش برجسالالتۀ معلم و بهویژه نگرشهای اوسالالت که میتوان مهمترین آنها را در زوجمفاهیمی همچون
رضالالالایت /عدم رضالالالایت ،پذیرش /عدم پذیرش ،اعتماد /عدم اعتماد ،حمایت /عدم حمایت ،تحمل /عدم تحمل و نیز
شالأنیت /عدم شالأنیت مورد تأمل قرار داد .بدیهی اسالت که زوجمفهومهای مذکور ،قابل تصالور بر روی طیفی اسالت که از
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
آموزشی را خواهناخواه تحتتأثیر قرار میدهند.
بهطور خالصاله ،اگر شالخص معلم ،بهمرابه قلب جریان اصالالحات و در مقام مجری اصاللی برنامههای اصالالحی ،از جایگاه
و شالأنیت باالیی برخوردار باشالد ،رضالایت مطلوبی از سالطن کیفی اصالالحات و نقش خود در آنها داشالته باشالد ،آنها را
عمیقا پذیرفته و بدا ن اعتماد راسالب داشالته باشالد ،بدیهی اسالت که حمایت کافی را در جریان اجرای برنامههای اصالالحی
بروز داده ،بیشترین سالهم در اجرا را متحمل شالده و بهتبع آن ،بیشترین حجم تأثیرگذاری در روند اصالالحات را خواهد
داشالت .در چنین شالرایطی اسالت که معلم در مقام یک مجری حقیقی و دلبسالته به اصالالحات و نه وابسالتۀ آن عمل کرده و
نتالایج مطلوب و مورد انتظالار چنین جریالان اصالالالالحی را کاله البتاله مورد توافق او و دیگر عوامالل مرتبط اسالالالت را بالا قطعیالت
مشالاهده میکند .بر این اسالاس ،به نظر میرسالد که تأمل دوباره در خصالوی زوجمفهوم شالأنیت /عدم شالأنیت معلم در
جریان اصالحات بتواند دیگر موارد را به خوبی پوشش دهد.
یافته های پژوهش تا اینجا حاکی از اهمیت ویژۀ معلم در عرصالۀ اصالالحات آموزشالی و تأکید بر عوامل درون فردی به ویژۀ
نوع نگرش معلمان به موضالالوعات اصالالالحی اسالالت .در اینجا ذکر این نکته خالی از لطف نیسالالت که شالالاید در نگاه اول
اینطور به نظر برسالالد که نقش برجسالالتۀ معلم در جریان اصالالالحات آموزشالالی نقشالالی بدیهی و پذیرفته شالالده اسالالت و
دیدگاههای علمی نیز بر چنین نقشالالی صالالحه میگذارند .با این حال ،به عقیدۀ پژوهشالالگران پژوهش حاضالالر ،جایگاه و
شالأنیت معلمی موضالوعی اسالت که گرچه به لحاظ علمی سالخن بسالیار در باب آن گفته شالده اما چنین موضالوعی پیشتر و
بیشتر نیازمند نگاه عمیقی اسالالت که میتوان آن را در فلسالالفه جسالالتجو نمود .لذا ،آنچه نیازمند بازنگری اسالالت تبیین
نگاه دقیق و موشکافانه به معلم بهمرابه قلب جریان اصالحی است.
از سالالوی دیگر ،بنابر پاسالالبهای شالالرکتکنندگان ،ضالالمن تأیید فرضالالیۀ فوق (نقش محوری معلم در جریان اصالالالحات
آموزشالالالی در عرصالالالۀ خرد) ،بالایالد پالذیرفالت کاله معلم در خأل دسالالالت باله اجرا نمیزنالد و عوامالل گونالاگونی بر نوع اجرای معلم
اثرگذار خواهند بود که شالالالاید برخی از آنها خارج از کنترل معلم باشالالالد .بر این اسالالالاس ،همانطور که پیش از این نیز
مطرح شالالد ،جهت درک هرچه بهتر عوامل برونفردی تأثیرگذار در عرصالالۀ اصالالالحات آموزشالالی و ارتباط تنگاتنس آن با
عوامل فردی ،به مدل ت ییر و اجرای مایکل فولن ( )۲۰۰۷که شرح آن پیشتر ارائه شد ،رجوع شده است .در این زمینه
نیز ،بنا به اظهارات غالب شالرکتکنندگان ،عوامل سالهگانۀ مدل مذکور شالامل مشالخصالات برنامه [اصالالحی] ،شالرایط و
زمینههای محلی در عرصالۀ اصالالحات و دولت و سالازمانهای آموزشالی نیز تحت عنوان اصاللی عوامل برونفردی ،در ارتباط
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بالا عوامالل درونفردی ،بر اجرای اصالالالالحالات آموزشالالالی در عرصالالالالۀ خرد تالأثیرگالذار هسالالالتنالد .بالا این وجود ،اظهالارات
شالالالرکتکنندگان در خصالالالوی این عوامل حاکی از آن اسالالالت که بیشترین سالالالهم مربوط به عامل دوم ،یعنی شالالالرایط و
زمینالههای محلی به واسال الطالۀ نقش برجسال التالۀ مؤلفالههای فرعی آن یعنی ،معلمالان و مدیران مدارس و نیز ،جامعالۀ محلی و
ناحیۀ آموزشی در در عرصۀ خرد اصالحات آموزشی بوده و بعد از آن عامل مشخصات برنامۀ اصالحی و مؤلفههای فرعی
آن یعنی نیاز و توافق ،روشالنی و وضالوح ،پیچیدگی برنامه و کیفیت و سالودمندی مواد ،در رتبۀ دوم و در آخر مؤلفۀ دولت و
سوم اهمیت از دیدگاه معلمان مشارکتکننده در پژوهش حاضر قرار دارند.
سازمان آموزشوپرورش در رتبۀ ع
الزم باله ذکر اسالالالت کاله عالوه بر تالأییالد پیشفرد دوم پژوهش مبنیبر لزوم توجاله باله ارتبالاط تنگالاتنالس عوامالل درونفردی بالا
عوامالل برونفردی (مطرح شالالالده در الگوی فولن) ،مؤلفالۀ جالدیالدی تحالت عنوان انظالارت ،ارزیالابی و پالایش مسالالالتمر
برنامههای اصالالحی در حال اجرا در عرصالۀ خرد نیز توسالط معلمان شالرکتکننده در پژوهش حاضالر مطرح گردید .در این
رابطاله نیز باله بیالان برخی گزارههالای بیالان شالالالده اشالالالاره میگردد .بالهعنوان نموناله یکی از معلمالان چنین بیالان میکرد :ابالا
فرد اینکه نقش و اهمیت همۀ عوامل مؤثر در عرصالۀ اصالالحات ،چه مربوط به معلم و چه مربوط به محیط پیرامون او به
درسالتی درنظر گرفته شالده باشالند ،اما مشالکل اصاللی که من در  ۲۷سالال سالابقۀ کاری خود دیدم ،عدم وجود یک سالیسالتم
نظارت و ارزیابی مسالتمر از نحوۀ اجرای برنامههاسالت ...معموال یک برنامه با هد اصالالح پس از ابال رها شالده و دیگر
نظارت کافی بر آن صورت نمیگیرد. ...
یافتۀ نهایی پژوهش در خصالوی تبیین فاصاللۀ میان وضالع موجود و وضالع مطلوب در زمینۀ اصالالحات آموزشالی در عرصالۀ
خرد از دیدگاه معلمان (مشالالارکتگنندگان) نیز حاکی از آن اسالالت که هنوز فاصالاللۀ زیادی میان آنچه در عمل در عرصالالۀ
اصالالالالحات رد میدهد با آنچه واقعا مورد انتظار اسالالالت وجود داشالالالته و بنابر اظهارات اغلب شالالالرکتکنندگان ،اجرای
برنامههای اصالالحی آموزشالی در عرصالۀ خرد نیازمند بازنگری جدی اسالت .همرسالانی یافتههای حاصالل از مصالاحبهها با
تجربیات شالخصالی پژوهشالگر بهعنوان یک معلم نیز ،چنین مسالاللهای را تأیید میکند .بنابر اظهارات مصالاحبهشالوندگان،
آنچه در حال حاضالر بهعنوان وضالع موجود نظام آموزشالی در زمینۀ اصالالحات در عرصالۀ خرد مشالاهده میشالود ،حاکی از
نبود جایگاه و شالأنیت ویژۀ معلمی ،نبود امکانات الزم جهت اجرای برنامههای اصالالحی ،فقدان نوعی سالیسالتم نظارت و
پالایش مسالالالتمر ،عالدم توجاله ویژه باله شالالالرایط و زمینالههالای محلی و نیز عالدم تمرکز ویژه بر نگرشهالا و مهالارتهالای اجرایی
دستکم کاهش تدریجی این فقدآنها است که خود بهصورت
است .لذا ،آنچه در وضعیت مطلوب بدان نیازمندیم ،رفع یا
ع
شالکافی عمیق میان وضالع موجود نظام آموزشالی یا آنچه مطلوب این نظام و دسالتاندرکاران آن اسالت ،در زمینۀ اصالالحات
آموزشالی شالکل گرفته اسالت و البته این مطلب در اغلب مصالاحبهها مکررا مورد تأکید قرار گرفته اسالت .از این رو ،دسالت
یافتن به وضالعیت مطلوب در زمینۀ اصالالحات آموزشالی ،نیازمند تالشالی گسالترده و البته مبتنیبر واقعیات نظام آموزشالی
(با تأکید بر تجارب زیسالالتۀ مجریان برنامههای اصالالالحی) در جهت رفع محدودیتهای اجرایی ذکر شالالده خواهد بود و
این مهم ،در اولین قدم مسالتلزم بازتعریف نقش و جایگاه معلمی ،بهمرابه عنصالر اصاللی اصالالحات آموزشالی در عرصالۀ خرد
خواهد بود.
بحث و نتیجهگیری
اگر بپذیریم که معلم ،بهعنوان محوریترین عامل در موضالوع اصالالحات آموزشالی در عرصالۀ خرد و بهعبارتی ،بهمرابه قلب
جریانات اصالالالحی در آموزشوپرورش اسالالت ،بر این اسالالاس بدون جلب اعتماد ،حمایت و پذیرش معلم و بدون توجه به
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جایگاه اصالیل وی در عرصالۀ اجرای برنامههای اصالالحی ،نمیتوان انتظار به وقوع پیوسالتن اصالالحات را در سالر پروراند .از
این رو ،پژوهش حاضالالالر ،بهطور جدی خواهان توجهی موشال الکالافانهتر به جایگالاه معلم و تأملی عمیق در خصالالالوی ابعالاد
مختلف جریان اصالحات آموزشی با تمرکز بر معلم بهمرابه محور اصلی این جریان است.
از مهم ترین دسالالتاوردهای پژوهش حاضالالر ،اثبات اهمیت جمع میان دو نوع عاملیت فردی و اجتماعی در معلم و ارتباط
آن با دیگر عوامل مرتبط همچون ،همسالالویی نگاه معلمان و مدیران به مسالالاللۀ اصالالالح آموزشالالی ،امکانات جامعۀ محلی،
آشالالنایی معلمان با روند اصالالالحات و درک ت ییرات پیش رو ،آییننامهها و دسالالتورالعملهای صالالادره ،انتظارات والدین،
رقابت بین معلمان و ت ییرات در کتابهای درسالالی ،با تمرکز بر تجربۀ زیسالالتۀ جمعی از معلمان ،بهویژه تجربۀ شالالخصالالی
پژوهشگر ،که خود نیز بهعنوان معلم مش ول به فعالیت میباشد ،با نظر به مدل ت ییر و اجرای فولن ( )۲۰۰۷است.
نتایج این پژوهش همچنین بیانگر نقش ساله وجهی معلم در اصالالحات آموزشالی اسالت .به این ترتیب که از یک سالو ،معلم
بهمرابه اصاللیترین رکن اصالالح و ت ییر ،بیشترین سالهم را در اصالالحات آموزشالی دارا اسالت ،از سالوی دیگر ،بیشترین
حجم تأثیر از برنامههای اصالالحی نظام آموزشالی را متحمل میشالود واز وجه سالوم نیز ،شالامل جایگاه و شالأن ویژۀ معلمی
اسالت که نقش بهسالزایی در پیش ُبرد روند اصالالحات خواهد داشالت ،چرا که معلمان بهمرابه مصاللحان اصاللی ،زمانی تأثیر
مربت خود را بر روند اصالحات نشان خواهند داد که در جایگاه شایستهای قرارگیرند و این در حالی است که اخیرا شأن
ویژۀ معلمی به دسالت فراموشالی سالپرده و جایگاه آن متزلزل گشالته اسالت .بر این اسالاس ،هنوز فاصاللۀ زیادی میان آنچه در
عمل در عرصالالۀ اصالالالحات رد میدهد با آنچه واقعا مورد انتظار اسالالت وجود داشالالته و لذا ،اجرای برنامههای اصالالالحی
آموزشی در عرصۀ خرد نیازمند بازنگری جدی است.
بنابر یافتههای اصالاللی این پژوهش ،با توجه به نقش محوری معلمان در عرصالالۀ اصالالالحات آموزشالالی ،به نظر میرسالالد که
فراهم کردن بسالترهای الزم جهت ارتقاا جایگاه معلمی و مشالارکت گسالتردۀ معلمان در مراحل مختلف جریان اصالالحی،
از طراحی تا اجرا در عرصالۀ خرد ،از مهمترین مسالائلی اسالت که باید بهطور جدی مدنظر سالیاسالتگذاران آموزشالی قرار
گیرد .به بیانی دیگر ،موفقیت برنامههای اصالالحی آموزشالی در عرصالۀ خرد ،در گرو بازتعریف عاملیت وجودی معلم در دو
ُبعد فردی و اجتماعی و تعیین و تبیین نسالبتهای اسالاسالی میان این دو اسالت .بر این مبنا پژوهش حاضالر گامی اولیه در
این زمینه اسالالت که رسالالالت اصالاللی خود را در معرفی این عاملیت وجودی و تبیین پیوند آن با ریشالالههای تالوریک مبحث
ت ییرات اصالالحی در نظامهای آموزشالی دانسالته که از این میان ،مبنای اصاللی و پیشفرد تالوریکی موضالوع را در مدل
اجرا و ت ییر فولن یافته اسالالت .بر این اسالالاس ،به نظر میرسالالد که پژوهشهای آتی بتوانند تمرکز ویژۀ خود را در مفهوم
عاملیت معلم و روشن نمودن هرچه بهتر ابعاد و زوایای گوناگون آن قرار دهند.
بنابر یافتههای اصالاللی و مفاهیم مسالالتخرج از مصالالاحبه با معلمان ،میتوان به برخی از زمینهها و به تبع آن ،تعدادی از
راهکارهای مطرح شالالده جهت مقابله با موانع پیشروی جری نهای اصالالالحی در عرصالالۀ خرد نظامهای آموزشالالی اشالالاره
نمود:
اغلالب معلمالان شالالالرکالتکننالده در پژوهش حالاضالالالر ،بر این اعتقالاد بودنالد کاله اکرر برنالامالههالای اصالالالالحی از نوع کالن بوده و
بیشتر حاوی نوعی نگاه سالالاللسالالاللهمراتبی از باال به پایین اسالالالت که توجه اصالالاللی خود را بر نظام اداری آموزشوپرورش
معطو کرده و لذا محور اصالالالالحات در عرصالالالۀ خرد که نهاد مدرسالالاله و بهطور ویژه معلم را شالالالامل میشالالالود ،به دسالالالت
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فراموشی سپرده است .معلمان در اغلب این جریانهای اصالحی نه تنها نقش برجستهای نداشته بلکه همواره با انبوهی
از ابال ها و دسالتورالعملهای باالدسالتی روبهرو بودهاند که نه بینش صالحیحی نسالبت به ضالرورت و چرایی آنها و نه حتی
نگرش مربتی جهت انجام آنها داشالتهاند .لذا ،معلم در اغلب موارد نوعی بازیچۀ اجرایی تلقی میشالده تا منشالأ اثر .بر
این اسالاس ،طراحی و تدوین برنامههای اصالالحی بدون بازنگری در جایگاه معلم و ارائۀ بازتعریفی از شالأنیت ویژۀ معلمی
در مسالیر اصالالحات آموزشالی امری ل و و بینتیجه خواهد بود و لذا راهکار اصاللی برون رفت از وضالعیت فعلی اصالالحات
آموزشالی در عرصالۀ خرد که البته وضالعیت چندان مطلوبی نیز نیسالت ،در همین موضالوع نهفته اسالت :بازتعریف عاملیت
وجودی (فردی و اجتماعی) معلم بهمرابه قلب جریان اصالحات آموزشی.
یکی دیگر از موارد مورد نظر این معلمان ،که البته بهعنوان مانعی اسالاسالی بر سالر راه اصالالحات آموزشالی اسالت ،حجیم
شالدن بدنۀ اداری آموزشوپرورش و سالاختار بوروکراتیک نظام آموزشالی اسالت .مسالاللهای که شالاید به سالبب کررت مصالادیق
آن ،اغلب عادی جلوه میکند .بر این اسالالاس بهنظر میرسالالد که تأملی دوباره در خصالالوی دو وجه نظام آموزشالالی ،یعنی
اوجه اداری و اوجه آموزشالالالی و تصالالالمیمگیری مجالدد در مورد وزن مطلوب هر یک از این دو بتواند بهعنوان راهکاری
ویژه جهت حرکت به سوی وضعیت مطلوب جریانات اصالحی آموزشی مد نظر قرار گیرد.
مسالالۀ دیگری که پژوهشالگر در خالل مصالاحبهها و از بطن گفت وگوهای انجام شالده بدان دسالت یافته و البته توجه به آن
را بهمرابه راهکاری قابل تأمل دانسالته اسالت ،مسالاللۀ فاصاللۀ بسالیار میان طراحان برنامههای اصالالحی و عامالن اصاللی
اجرای این برنامهها یعنی معلمان اسالالت .موضالالوع جالب توجهتر این اسالالت که اغلب معلمان خود را در مقام دخالت در
طراحی برنالامالههالای اصالالالالحی یالا حتی مشالالالارکالت در تالدوین چنین برنالامالههالایی نالدیالده و دچالار نوعی ادرمالانالدگی آموختاله
شالده و نوعی حفظ فاصاللۀ ناخودآگاه از مراحل اولیۀ برنامهریزی جهت انجام اصالالحات و مشالارکت در آن شالدهاند و این
موضالالوع خود میتواند عاملی مزید بر دیگر علتهای عدم دسالالتیابی برنامههای اصالالالحی به وضالالعیت مطلوب و مورد
انتظار باشد.
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یادگیری برای ح مسام واقعی جامعه با مشارکت دانشآموز در طراحی و تولید محتوای آموزشی
بهاره میرزاپور قزوینی1
مقدمه
گاهی درسهایی که در مدرسه به بچهها یاد میدهیم برای این است که بعدا در آینده از آن استفاده کنند.
گاهی به همراه آموزش به آنها فایده و کاربرد آن درس را هم میگوییم تا درک بهتری از موضوع پیداکنند.
گالاهی هم بسالالالتر و رونالد یالادگیری را طوری طراحی میکنیم کاله دانشآموزان از همالان لحظاله اول چیزهالایی یالاد بگیرنالد و
مهارتهایی بدسالالت آورند که با آنها بتوانند مسالالائل کوچک و بزرگی که در اطرا شالالان اتفاق میافتد و ناراحتشالالان
میکند ،حل کنند .این کالس ویژگیهای بهخصالالالوصالالالی دارد .برای مرال دانشآموزان محتوای آموزشالالالی را خودشالالالان
انتخاب می کنند و سالالپس با فراهم کردن بسالالتر یادگیری توسالالط مربی ،با مشالالارکت جمعی محتوایی را که الزم اسالالت یاد
بگیرند تولید می کنند و پس از آن ،محتوای تولید شالده را در جریان زندگی واقعی و برای حل مسالائل دنیای واقعی به کار
میبنالدنالد .این یالادگیری باله دلیالل مرتبط بودن بالا وجود فردی هر دانشآموز و ملموس کردن کالارآمالدی و اثرگالذاری او در
بهبود دنیای اطرا نزد خودش ،پایداری بیشتری دارد.
ٔ
درباره کالس درسی است که بر اساس حالت سوم طراحی شده است.
این نوشته
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
ٔ
دربردارنده
این فلسالفه محقق میشالود ،ارائه شالده و در نهایت به اینکه سالاختار مدرساله برای عملیاتی کردن این اهدا ،
چه مؤلفههایی برای طراحی آموزشی است ،پرداخته شده است.
در انتهای این بخش ،با توجه به یافتهها نقشه کلی درس برای دوره اول متوسطه ارائه شده است.
در بخش دوم یکی از پروژههای مساللهمحور که با توجه به رویکرد پژوهش طراحی شده ،روایت شدهاست.
وجه تمایز این مقاله با سالالایر مقالههایی که به تبیینهای فلسالالفی میپردازند در عملیاتی کردن مفاهیم فلسالالفی برای به
کار بستن آن در کالس درس است.
روش
روش این مقاله ترکیبی است.

 1کارشالالناس ارشالالد فلسالالفه تعلیموتربیت ،معلم مطالعات اجتماعی و تفکر متوسالالطه اول ،طراح آموزشالالی پروژههای مسالالألهمحور بر اسالالاس پارادایم دینامیک
سیستمها و نظریه خودتعیین گری ،عضو کمیته اجرایی گروه آموزشی و پژوهشی آسمان در دانشگاه صنعتی شریف
ایمیلbm.teacher1984@gmail.com :
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هد از تدوین بخش نخسالت مقاله ،تبیین چارچوب فلسالفه آموزشالی ایادگیری برای حل مسالائل واقعی جامعه اسالت و
ماهیت آن بر مبنای رابطه میان فلسفه و تعلیموتربیت صورت گرفته است.
در تدوین بخش اول ،دیدگاهی از اسالمیت 1مطرح اسالت که امکان این وجود دارد که در یک فلسالفه خای مطالعه کرد و
آنچه را که در مورد آموزشوپرورش بیان شالالده ،ثبت و یادداشالالت نمود و در مواردی که فلسالالفه مورد نظر ،از پرداختن به
امور تعلیموتربیالت غالافالل بوده ،خود باله تهیاله و ارائاله طرحهالا و پیشالالالنهالادهالای تربیتی خالای کاله در توافق بالا فلسال الف ٔاله مالد نظر
اسالالالت ،اقدام نمود .البته اسالالالمیت گوشالالالزد میکند که بهطور صالالالددرصالالالد نمیتوان ارتباط میان یک فلسالالالفه معین و
پیشالنهادهای تربیتی را اثبات کرد ،چون اسالتنتاج داللتهای تربیتی از یک نظریه فلسالفی ،تابع قواعد عینی نیسالتند؛ با
اینحال ،این شالالیوه شالالایعترین روش در فلسالالفه آموزشوپرورش اسالالت که در آن از روی مبانی فلسالالفی ،مبانی تربیتی
اسالتنتاج میشالود (اسالمیت )۷۹ ،۱۳۷۱ ،از آنجا که بر اسالاس نظر اسالمیت مبنی بر امکان اسالتنتاج داللتهای تربیتی از
فلسالالالفه خای و اینکه میان فلسالالالفه و تعلیموتربیت رابطه وجود دارد ،پژوهش حاضالالالر ابتدا به تبیین و اسالالالتنتاج مفهوم
فلسفی موضوع پژوهش پرداخته است .با توجه به این گفتهها پژوهش حاضر از نظر رویکرد در ٔ
زمره پژوهشهای کیفی2
قرار دارد .مطالعات کیفی با بررسالی معنا سالروکار دارند و اصالل اسالاسالی همه رویکردها در پژوهشهای کیفی ،بررسالی معنا
و گسالالترش درک نسالالبت به موضالالوع پژوهش اسالالت .در تحقیق کیفی اسالالتفادهای از آمار نمیشالالود و نتایج توصالالیفی و
تفسیری هستند (آویارد ۹۶-۹۷ ،۱۳۹۰ ،و گال و همکاران.)۱۱۰۱ ،۱۳۹۱ ،
در بخش دوم مقاله یکی از پروژههای اجرا شده معرفی شدهاست .روش طراحی پروژه به شرح زیر است:
ابتدا با روش تحلیل محتوا کتابهای درسالالالی مطالعات اجتماعی و تفکر و علوم پایه هفتم و هشالالالتم توسالالالط چهار معلم
تحلیل شالد .سالپس کلمات کلیدی این کتابها کدگذاری شالدند و تمام کدها به چهار مجموعه مجزا تفکیک شالد .پس از
این مرحله بر اسالاس شالاخصهای تبیین شالده در بخش نخسالت چهار پروژه برای درس مطالعات اجتماعی و تفکر و یک
پروژه برای درس مطالعات اجتماعی ،تفکر و علوم طراحی شد.
پرسشهای پژوهش برای بخش اول:
بنیان فلسفی رویکرد ایادگیری برای حل مسائل واقعی جامعه چیست
با توجه به این رویکرد چه اهدا آموزشیای محقق میشود
ساختار مدرسه برای عملیاتی کردن چنین اهدافی ،چه مؤلفههایی برای طراحی آموزشی در بر دارد
بنیان فلسفی رویکرد ایادگیری برای حل مسائل واقعی جامعه
تبیین فلسفی را با مرور بر یک واقعیت علمی و یک پرسش آغاز میکنیم.

1 Smith. J. Philip
2 Qualitative Research
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با پیشرفت علوم شناختی 1مشخص شده است دستگاه کناری 2در انسان مسالول هیجانات است .این دستگاه ابتدایی
و نیمه خودکار اسالالت .ابتدایی بودن آن به معنی این اسالالت که قابلیت یادگیری ندارد و هر چه برای عملکردش نیاز دارد
درونش تعیبه شالالده اسالالت (معظمی .)۱۰۶ ،۱۳۹۵ ،در دسالالتگاه کناری هفت حس اصالاللی شالالادی ،خشالالم ،غم ،ترس،
تعجب ،تنفر و تمسالخر وجود دارد و همه انسال نها با این احسالاسها متولد میشالوند (گاتارد .)۲۱۱ ،۱۳۹۴ ،یکی از مواقع
برای بهکار افتادن این دسالالتگاه ،هنگام رویارویی موجود زنده با خطر اسالالت و یا موقعیتهای خوشالالایند و ناخوشالالایند را
تجربه میکند .در چنین شالرایطی احسالاسالات مختلفی را از خود بروز میدهد .عملکرد دسالتگاه کناری طوری اسالت که
اگر قشالالالر جالدیالد م ز را کالامپیوتری فرد کنیم کاله اطالعالات از طریق تالاالموس باله آن میرسالالالد ،برنالامالهریزی آن توسالالالط
دسالتگاه کناری انجام میشالود .این مطلب به معنی این اسالت که کامپیوتر کاملی به نام قشالر جدید م ز اطالعات دقیق و
درسالالتی دریافت نمیکند بلکه اطالعاتی که به آن میرسالالد بهنحوی اسالالت که قبال در دسالالتگاه کناری رنس هیجانی به
خود گرفتهاند (معظمی.)۱۰۹-۱۲۸ ،۱۳۹۵ ،
اینکه دسالتگاه کناری بهصالورت نیمه خودکار عمل میکند؛ یعنی ما با احسالاسالاتی که آنها را یادنگرفتهایم پا به این دنیا
گذاشالتهایم و میتوانیم در رویارویی و تعامل با محیط اطرا مان آنها را بروز دهیم .بروز این احسالاسالات آشالکار و صالرین
اسالالت و از لحظه اول تولد قابل مشالالاهده و دریافت اسالالت .آشالالکار بودن و صالالراحت این احسالالاسالالات را دانشالالمندان در
آزمایشهای تجربی و تصالالویربرداریهای مکرر از عضالاللههای صالالورت انسالالانها و حیوانها در ردههای مختلف سالالنی ثبت
کردهاند .برای مرال وقتی ناراحت میشالالویم ،بهص الورت خودکار عضالالالت دو سالالر ابتدایی هر دو ابرویمان به باال کشالالیده
میشالوند .این کار را به ما آموزش ندادهاند و در حالت دیگری به جز حالت ناراحتی نمیتوانیم انجام دهیم زیرا دسالتگاه
کناری بهصورت خودکار آن را هدایت میکند .این حالت برای حسهای دیگری که نامبرده شد هم وجود دارد.
توجه به چنین دسالتاورد علمی یک سالؤال مهم ایجاد میکند :چرا این هیجانها در ما نهادینه شالده و از لحظه تولد بدون
درباره مفاهیم مرتبط با آنها چیزی بدانیم میتوانیم آنها را بروز دهیم برای پاسالب به این سالؤال مروری بر فلس ٔ
ٔ
الفه
اینکه
پوپر و آرای دیویی میکنیم.
از نگاه هسالالتیشالالناسالالی دنیای واقعی جایی اسالالت که مسالالائل بسالالیاری بهصالالورت فیزیکی و مادی در آن اتفاق میافتد.
زندگی پر از مسالالله اسالت و انسالان روزانه با دهها مسالالله در پیرامون خود مواجه میشالود(پوپر .)۱۳۹۶ ،مسالائل بهواسالطه
ت ییر در شالرایط محیطی یا سالاختار درونی موجود زنده ،بروز میکند .برخی از مسالائل مربوط به سالازگاری نوعی اسالت
یعنی گونه زیستی تنها وقتی میتواند به بقای خود ادامه دهد که مسالله را حل کند (همان.)۱۵-۱۳ ،
ذهن مالا مجزا از دنیالای فیزیکی ،رونالدهالای آ گالاهی خودش را دارد .از این رو مسالالالائالل و تالش برای حالل آنهالا بر هم ٔاله
مشالاهدات مقدم اسالت و چنین تقدمی ،باعث تولید اندیشالههای انسالانی در دنیای فیزیکی میشالود .این تولیدها ریشاله
در روندهای آگاهی انسالان دارد و ماحصالل ارتباط دنیای واقعی و روندهای آگاهی انسالانی اسالت(همان .)۶۳-۶۱ :عالوه
بر پوپر ،به نظر دیویی وجود مسالائل انسالان را در طول زندگی با موقعیتهای نامعین و مبهمی روبرو میکند .در رویارویی
با این موقعیتها که برای انسالان ماهیت مشالکل دارند ،او تجربههای قبلی خود را بررسالی میکند تا وسالیلهای برای رفع
1 Cognition Science
2 Limbic System
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آن پیدا کند .از این رو شرط تداوم زندگی انسان ،تعامل او با محیط است .این تعامل او را در جریان سیال و پیوستهای از
تجربه قرار میدهد و او را به شالالناخت برای حل مسالالالله میرسالالاند (گوتک .)۱۳۸۰ ،پس وجود مسالالالله در دنیای واقعی
بهقدری مهم اسالت که بدون وجود مسالالله مشالاهدهای هم وجود ندارد .این در حالی اسالت که رویارویی با یک مسالالله و
شال الکاللگیری یالک انتظالار از سالالالوی موجود زنالده میتوانالد یالک مالا باله ازای علمی ایجالاد کنالد (پوپر .)۱۵ ،۱۳۹۶ ،چگونگی
شکلگیری این ،ما به ازای علمی در بند بعدی شرح داده میشود.
از نگاه انسانشناسی عالوه بر موضوع سازگاری نوعی ،اگر مسائل نبودند ایستایی و یکنواختی انسان را خسته میکرد.
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
اسالاسالی نوآوری و خالقیت اسالت و نیازمند نگاه سالیسالتمی اسالت .این مدل از یادگیری باعث میشالود انسالان همواره در
عین پویایی ،رو به رشالد باشالد .آنچه موجب رشالد و پویایی اسالت ،خصاللت دایرهوار این نوع از یادگیری اسالت بهطوری که
هر نقطه آغازی برای یک تحول جدید است (همان)۲۹ ،
از نگاه معرفتشناسی ،علوم طبیعی و اجتماعی همیشه با مسائل آغاز میشود .یک مسالله زمانی پدید میآید که نوعی
اختالل بوجود آیالد .این اختالل می توانالد از نوع انتظالارات فطری یالا انتظالاراتی بالاشالالالد کاله از طریق فرآینالد آزمون و خطالا،
کشالف یا آموخته شالدهاند .این ویژگی باعث میشالود مسالالله حیرت انسالان را برانگیزد و او را به تالش برای جایگزین کردن
انتظار برخطا با یک انتظار جدید وادارد .وقتی یک راهحل برای یک مسالالله موفق از آب درمیآید یادگرفته میشالود و
این
ع
میتوان با آن مسالائلی مشالابه را حل کرد .راهحلی هم که نتواند مسالالله را حل کند حذ میشالود(پوپر)۱۱-۱۰ ،۱۳۹۶ ،
به بیان دیگر مقدار و کیفیت آنچه یادگرفته میشالود ،حاصالل تعامل انسالان با دنیای اطرافش اسالت و مجموعه تجربههایی
که فرد در طول زمان کسالب میکند شالبکه شالناختی او را میسالازد (شالعارینژاد .)۱۳۷۷ ،تالش برای جایگزینی انتظار
برخطا با انتظار جدید ،مشالالابه تالش برای رسالالیدن به نوعی تعادل اسالالت که پیاژه در نظریه یادگیری خود به آن اشالالاره
دارد .وقتی یادگیرنده نتواند برای حل مسالائلش از سالاختهای شالناختی قبلی اسالتفاده کند ،دچار عدم تعادل میشالود و
سالاختهای شالناختی جدید میسالازد .انسالان از طریق تعامل با محیط میتواند روابط موجود در موقعیتهای بیرونی را
درک کند و به بینش جدیدی دست پیدا کند(سیف.)۷۴-۷۱ ،۱۳۹۰ ،
ٔ
یابنده مسالالالله و حلکننده آن هسالالتند و فقط با زندگی اسالالت که مسالالائل و
از نگاه ارزششالالناسالالی همه موجودات زنده
ارزشها به جهان وارد میشالالود .از این رو کل فرایند حل مسالالالله شالالامل ارزیابی ارزشهاسالالت (همان .)۱۲۶-۱۲۵،در
راسالتای حل مسالائل ما باید کوشالش کنیم که به شالیوهای عمل کنیم که درسالت و مسالالوالنه باشالد .ما موظف هسالتیم زمان
حال را درسالت ببینیم و بیاموزیم .آینده اسالتمرار گذشالته و یا تعمیم و انتزاع از آن نیسالت .آینده گشالوده و نامعلوم اسالت.
مسالالالولیت ما بر پایه این حقیقت اسالالتوار اسالالت که بیشالالترین تالش خود را به عمل آوریم تا آینده را باز هم بهتر از زمان
حال بسالالازیم .برای این کار باید از گذشالالته بیاموزیم و چیزی که موظف به یادگیری آن هسالالتیم ،تواضالالع اسالالت .تواضالالع
یاریمان میکند که به واقعیت دست پیدا کنیم (همان.)۲۳۱-۲۳۰ ،
پاسب به پرسش اول پژوهش:
با مرور ادبیات پوپر و دیویی و در پاسالب به این پرسالش که اچرا هیجانهایی مرل شالادی و غم در ما بهگونهای نهادینه شالده
کاله از لحظاله تولالد بالدون اینکاله درب ٔ
الاره مفالاهیم مرتبط بالا آنهالا چیزی بالدانیم میتوانیم آنهالا را بروز دهیم میتوان فهمیالد
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دنیای واقعی محل رویارویی با مسالائل و بحرانهای واقعی اسالت که میتواند ما را ناراحت و خوشالحال میکند و الزم اسالت
مالا آنهالا را احسالالالاس کنیم و برای ایجالاد ت ییر در آن اقالدام منالاسالالالب انجالام دهیم .برای انجالام اقالدام منالاسالالالب ،سالالالایر
احسالالالاسهای دسالالالتگاه کناری و بهطور خای احسالالالاس تعجب و یا شالالالگفتی در درون ما وجود دارد و موجب میشالالالود
بهصالورت ذاتی میل به یادگیری و شالناخت داشالته باشالیم و با آن در راسالتای کاهش غمها و افزایش شالادیهایمان حرکت
کنیم.
بر این اسالالالاس میتوانیم در طراحی آموزشالالالی دو مورد را لحالاظ کنیم :برای دانشآموزان موقعیالتهالایی فراهم کنیم کاله
دغدغههای پنهانشالان نسالبت به خود و محیط اطرا شالان را بشالناسالند و سالپس بسالتری طراحی کنیم که دانشآموزان با
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
میرسیم
با توجه به آراا پوپر و دیویی و توجه به دسالتاوردهای علوم شالناختی به نظر میرسالد داشالتن نگاه حل مسالالله به زندگی و
تالش برای ایجاد ت ییر در آنها باعث میشالود دانشآموزان دغدغهمندی و مسالالولیتپذیری بیشالتری نسالبت به اتفاقاتی
که در اطرا شالالان میافتد داشالالته باشالالند و با انگیزه درونی برای بهتر کردن محیطی که در آن زیسالالت میکنند تالش
کنند.
امالا بالا رویکرد ایالادگیری برای حالل مسالالالائالل واقعی جالامعاله چگوناله میتوانیم بسالالالتری فراهم کنیم کاله برانگیزاننالده انگیزه
درونی دانشآموزان برای حل مسالائل دنیای اطرا شالان باشالد و توانمندیهای الزم را کسالب کنند چنین بسالتری چه
سالاختاری دارد بررسالی و تحلیل الزم برای پاسالب به این پرسالشها در مقاله دیگری از نویسالنده به تفصالیل انجام شالده
است .در ادامه برای پاسب به سؤال سوم ،از نتایج آن مقاله استفاده میشود.
ویژگیهای دوره نوجوانی و ساختار مدرسه
ٔ
دربردارنده چه مؤلفههایی برای طراحی
برای پاسالالب به این سالالؤال که سالالاختار مدرسالاله برای عملیاتی کردن این اهدا ،
آموزشی است ابتدا مروری بر ویژگیهای دانشآموزان سنین هد یعنی  ۱۳تا  ۱۵سال میکنیم.
نوجوانی زمان شالکلگیری بلو و مرحله گذار از دوران کودکی یعنی وابسالتگی مطلق ،به جوانی یعنی اسالتقالل ،اسالت.
نوجوان در تعامل با دنیای اطرافش دچار آشالفتگی و بهمریختگی اسالت زیرا از یک طر هنوز اسالقالل کافی در او شالکل
نگرفته و در موقعیتهای پیشبینی نشالده که میتواند برای او مشالکلسالاز باشالد ،خانواده مانند کودکی او را مورد حمایت
قرارمیدهند و از طر دیگر از او انتظار بروز رفتارهای بزرگسالالاالنه میرود .از این جهت نوجوانی دوران رویارویی با نبود
اعتمالاد باله نفس و خودبالاوری اسالالالت .باله بیالان دیگر نوجوان در تعالامالل بالا دنیالای اطرافش باله دنبالال اشال النالاخالت خود و
شالالکلدهی اجایگاه خود اسالالت .برای رسالالیدن به این اهدا با محیط اطرا تعامل میکند و مطلوبش این اسالالت که
تعاملها موجب احسالاس ارزشالمندی و خودباوری در او شالود .در این تعاملها با مسالائلی روبرو میشالود و برای حلکردن
آنها دسالالت به کار میشالالود .آنچه باعث میشالالود در نهایت به احسالالاس ارزشالالمندی و خودباوری و کارآمدی یا بیارزش
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بودن برسالالد ،نحوه تعامل اطرافیان با هنگام مواجهه و رویارویی با مسالالائل اسالالت (ای بر  .۱۳۹۶ ،لطفآبادی.۱۳۹۳ ،
بیابانگرد.)۱۳۹۰ ،
از این یافتهها میتوان فهمید:
وظیفه تمام افرادی که با نوجوانان سالروکار دارند این اسالت که از بروز مسالائل برای نوجوانان ترس و واهمه نداشالته باشالند
و با دوراندیشالالی از شالالروع سالالن نوجوانی محیطهای مسالالاللهخیز قابل کنترل برای آنها فراهم کنند (میرزاپور قزوینی،
.)۱۳۹۸
در رویارویی با نوجوانان ،بستری طراحی کنند تا نوجوان خودش مسائلیش را حل کند(همان).
پاسب به پرسش سوم پژوهش:
برای اینکاله کنترل درونی در دانشآموزان برانگیختاله و تقویالت شالالالود و موجالب افزایش مسالالالالولیالتپالذیری و دغالدغالهمنالدی
آنها برای بهتر کردن محیط اطرا شالالان شالالود ،سالالاختار مدرسالاله باید بهگونهای باشالالد که فراهمکننده مشالالارکت فعاالنه
دانشآموز باشالد .در چنین سالاختاری کنترلهای بیرونی اعم از سالاختارهای تشالویق و تنبیه بیرونی و سالاختارهای رقابت
اختیار عمل مسالائلی را که به بودن اصالیل او مرتبط اسالت انتخاب میکند و برای حل آنها یاد
ناچیز اسالت .دانشآموز با
ع
میگیرد و تالش میکند .این یادگیری و تالش در او احسالاس شالایسالتگی را تقویت میکند .از آنجا که چنین سالاختاری
فالاقالد مکالانیزهالای پالاداش بیرونی اسالالالت میتوانالد در دانشآموز احسالالالاس دغالدغالهمنالدی نسال البالت باله محیط اطرافش را هم
تقویت کند .یادگیریای که در چنین بسالتری شالکل میگیرد یک یادگیری اصالیل اسالت .برای ایجاد چنین سالاختاری در
مدرسه نیاز به بهرهمندی از یک نظریه روانشناختی ،یک رویکرد آموزشی و یک پارادایم هستیم :نظریه خودتعیینگری،1
رویکرد آموزشی سازهگرایی اجتماعی 2و تفکر سیستمی(3همان).
اختیار عمل 5و نیاز به رابطه
شالاخصهای روانشالناختی نظریه خودتعیینگری عبارت اسالت نیاز به شالایسالتگی 4نیاز به
ع
انسالانی .6نیاز به شالایسالتگی عبارت اسالت از اینکه انسالان نیاز دارد در زمینههای مختلف در خود احساس شایستگی کند
و به این برداشالالالت برسالالالد که قادر اسالالالت فعالالیالتهایی را با عملکرد خوبی انجالام دهد (علوی .)۹۰ ،۱۳۹۶ ،برای تحقق
الاخص نیاز به شالایسالتگی ،اولین ویژگی سالاختار مدرساله این اسالت که کادر مدرساله و محیط مدرساله از بروز و شالکلدهی
ش
ع

رفتالارهالا و موقعیالتهالایی کاله دانشآموز وقتی در معرد آن قرار میگیرد احسالالالالاس بیکفالایتی میکنالد ،پرهیز کنالد.
رفتارهایی نظیر توبیب ،سالرزنش ،تهدید ،تحقیر نمونههایی از این رفتارها هسالتند .این رفتارها بخصوی اگر در برابر گروه
همسالاالن انجام شالود تأثیر منفی بیشالتری بر احسالاس شالایسالتگی دانشآموز دارد(میرزاپور قزوینی .)۱۳۹۸ ،با توجه به
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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شاخص نیاز به شایستگی ،الزم است مربی دانشآموزان را بهعنوان یک انسان در موضوع برابر با خودش بداند و در تمام
موقعیتها احترام تام برای آنها قائل باشد (صادقی.)۳۳-۳۲ :۱۳۹۱ ،
عمل درونی ،محوریترین موضالوع نظریه خودتعیینگری اسالت .نیاز به اختیار عمل اشالاره به این دارد که
نیاز به اختیار ع

انسالالان دارای نیاز ذاتی به احسالالاس اختیار درونی اسالالت که خودش تعیین کند چه کاری را چرا و چگونه و در چه زمانی
انجام دهد؛ بهگونهای که احسالالاس کند خودش خالق و مؤلف رفتار خود اسالالت .نیاز به رابطه انسالالانی و تعلق نیز به این
معنا اسالالالت که یک انسالالالان ذاتا نیازمند اسالالالت تا دارای تعلقات انسالالالانی باشالالالد و مورد عالقه دیگری قرار بگیرد (علوی،
 .)۹۰ ،۱۳۹۶نیالاز باله رابطاله در بسالالالتر یالادگیری و آموزش بالهمعنالای مرتبط شالالالدن موضالالالوع یالادگیری باله نیالازهالا و عواطف
وجودی دانشآموز اسالالت بهطوری که در او به افزایش انگیزش بیانجامد .چنین رابطهای با ایجاد بسالالتر یادگیری مبتنی
بر حل مسالالله 1محقق میشالود .در این بسالتر ،یادگیری در موقعیتهای حل مسالالله واقعی ایجاد میشالود و یادگیرندگان
بهطور گروهی در شالرایط واقعی زندگی به حل مسالائلی میپردازند که یک راه حل واحد ندارد .چنین یادگیریای از یک
فعالیت اصالالالیل 2پدید میآید (سالالالیف .)۲۲۱-۲۱۸ ،۱۳۹۰ ،برای درک عمیقتر فعالیت اصالالالیلی که با وجود دانشآموز
مرتبط اسالالالت ،از نظر ونگاله 3در رابطاله بالا یالادگیری موقعیتی 4کمالک میگیرم .یالادگیری موقعیتی باله این معنی اسالالالت کاله
یادگیری تنها در موقعیتهای اصالیل که با زندگی واقعی ارتباط دارند و با تکالیف اصالیل طراحی شالدند رد میدهد .این
موقعیتها اسالالاسالالا ماهیت اجتماعی دارد و به زمان و مکان بافتی که دانشآموز در آن واقع اسالالت وابسالالتگی دارد .برای
فراهم کردن زمین ٔاله بالهکالاربسالالالتن این نوع از یالادگیری بالایالد از نظریالههالای سالالالازهگرایی اجتمالاعی 5اسالالالتفالاده کرد (ایلریز،
.)۲۱۸-۲۰۹ ،۲۰۰۹
همانطور که از یافتهها فهمیده میشالالالود ،یک مربی جهت ایجاد سالالالاختاری در کالس خود که به مسالالالائل و دغدغهها و
نیازهای وجودی دانشآموز اعم از فردی و اجتماعی مرتبط است و در انتخاب آنها اختیار عمل کافی دارد و تالش برای
حل آن باعث تقویت نیاز به شایستگی در او است ،از نظریات سازهگرایی اجتماعی استفاده کند.
ٔ
زمینه
رویکرد آموزشالی سالازهگرایی اجتماعی ،با ایجاد بسالتر اجتماعی که مرتبط با فردیت دانشآموز و نیازهای او اسالت،
مناسالبی را برای مشالارکت دانشآموز در ایجاد یادگیری و سالاخت دانش نزد خودش و دیگران فراهم میکند .اسالتفاده از
این رویکرد آموزشالالی در کنار شالالاخصهای روانشالالناختی نظریه خودتعیینگری برای طراحی آموزشالالی بسالالتری را برای
دانشآموز میسالالازد که او با مشالالارکت فعاالنه در آن بسالالتر ،برای سالالاخت دانش در نزد خودش و تولید محتوای آموزشالالی
مشتاق باشد.

1 Problem-based learning
2 Authentic tasks
3 Étienne Wenger
4 Situated learning
5 Social Constructivism
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برای طراحی محیط و بافت مشارکت محور و محقق کردن شاخصهای نظریه خودتعیینگری ،ساختار باید تقویتکنند ٔه
مهارتهای گفتوگو در کادر مدرسالالاله ،دانشآموزان و معلمان باشالالالد (علوی .)۱۳۹۶ ،مهارتهای گفتوگو عبارت از بر
خویشالتن خویش ناظر بودن ،گوش فرادادن ،جویایی ،یادگیرنده بودن ،به تعلیقدرآوردن قضالاوتها ،داشالتن ذهن باز و
آمادگی پذیرش ،رعایت احترام تام دیگری ،پرهیز از شالالالتاب ،جانبداری سالالالازنده ،از دل سالالالخن گفتن و همدلی اسالالالت
(صالالالادقی .)۱۳۹۱ ،الزم اسالالالت معلم این مهارتها را ابتدا در خودش ایجاد کند و سالالالپس آنها را بهگونهای در پروژهها
بگنجاند که دانشآموزان بهصالالالورت غیر مسالالالتقیم لحظه به لحظه در حال تمرین آنها باشالالالند .یادآوری دوباره این نکته
ضالروری اسالت که گفتوگو در محیطهای کنترلی و رقابتی کمرنس اسالت و الزم اسالت به مهارتهای گفتوگو در طراحی
زیرساختهای اصلی اداره مدرسه توجه شود (میرزاپور قزوینی.)۱۳۹۸ ،
دو شالالالاخص قبلی درجه باالیی از آزادی عمالل دارند .این درجه از آزادی عمالل در سالالالاختالارهای واقعی وجود ندارد .برای
تعدیل کردن دو شالاخص قبلی بهطوری که بهصالورت پایدار از آنها بهرهمند شالویم ،نیاز به پارادایم تفکر سالیسالتمی اسالت.
تفکر سالالالیسالالالتمی ،یک پارادایم کلنگرانه اسالالالت و عینک دقیقتری برای بررسالالالی مسالالالائل در اختیار دانشآموزان قرار
میدهالد .چنین عینکی در درجاله اول باله آنهالا کمالک میکنالد متوجاله بالههمپیوسالالالتگی و ارتبالاط درونی و محالدودیالتهالای
دنیالای واقعی بشالالالونالد (کیم )۱۹۹۹ ،و سالالالپس کالاری میکنالد تالا دانشآموزان در رابطاله بالا مسالالالائالل دنیالای واقعی نقش و
اثرگذاری خودشالان را دریابند و انگیزه و مسالالولیت درونی آنها نسالبت به بهبود اوضالاع تقویت شالود و برای حل مسالائل
دسالالت به کار شالالوند .این پارادایم از آنجا که ابزار دقیقتری برای تحلیل و بررسالالی مسالالائل و ارائه راهحل در اختیار آنها
میگذارد سالالبب میشالالود تا راهحلهایی ارائه کنند که پایداری بیشالالتری دارد و در بلند مدت آسالالیبهای کمتری برای
افراد ایجاد میکند.
بخش دوم مقاله
ٔ
درباره طراحی کلی آموزشالی یک سالال تحصالیلی برای درسهای مطالعات اجتماعی و تفکر پایه هفتم و
بخش دوم مقاله
هشتم و بر اساس رویکرد ایادگیری برای حل مسائل واقعی جامعه است .در پایان این بخش یکی از پروژههای طراحی
شده روایت میشود.
بهنظر میرسالد با توجه به یافتههای تبیینشالده میتوان نقشاله کلی این دو درس را بر اسالاس رویکرد مزبور بهصالورت زیر
تدوین کرد:
همانطور که بیان شالد دنیای واقعی محل رویارویی لحظهبهلحظه با مسالائل مختلف اسالت و رویکرد مذکور به ما میگوید
یادگیری اصالیل وقتی اتفاق میافتد که بچهها مسائلی واقعی را حل کنند .برای حل مسائلی واقعی باید ریشههای آنها
را شناخت .در ادامه این ریشهها شرح داده میشود.
بسالیاری از مسالائلی که دانشآموزان با آن روبرو میشالوند برآمده از عملکرد قبلی خودشالان اسالت .این عملکرد میتواند
ناشالی از یک خطا یا از دسالت دادن یک فرصالت باشالد و ریشاله چنین مسالائلی اغلب عدم آگاهی آنها از نحوه احسالاس
کردن و فکرکردن خودشالالان اسالالت .برای مرال وقتی شالالناخت کافی از زمانهای هوشالالیاری خودشالالان نداشالالته باشالالند،
برنامهریزی درسی مناسبی انجام نمیدهند و با مشکل کمبود زمان برای مطالعه روبرو میشوند .از آنجا که دانشآموزان
در موقعیتهای مختلف زندگی تصالمیم میگیرند و از آنجا که تمام تصالمیمهای انسالان قبل از اینکه توسالط قشالر نو م ز
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گرفته شالود ،رنس عاطفی به خود میگیرد ،اولین مؤلفه در نقشاله کلی اشالناخت نحوه احسالاس کردن و فکر کردن خود
و بررسالی مسالائل مرتبط با این مؤلفه در پارادایم تفکر سالیسالتمی توسالط دانشآموز اسالت .این مرحله به او کمک میکند
نقش خودش را در بروز مسالالالائلی که برایش اتفاق میافتد بفهمد و راهحلهای مناسالالالبی طراحی کند .سالالالرفصالالاللهای
خودآگاهی و خودشالناسی ،رشد فردی اخالقی ،شناخت و کنترل احساسات ،برنامهریزی و هد گذاری از کتاب تفکر و
الناخت دوره نوجوانی ،هویت و بخشالالی از سالالرفصالالل حق و مسالالالولیت از کتاب مطالعات اجتماعی با این مؤلفه ارتباط
شال
ع
دارد .معلم میتواند با محوریت این سالرفصاللها و با رویکرد سالازهگرایی اجتماعی پروژههای مسالاللهمحوری طراحی کند
که دانشآموزان با مشالالارکت در آنها به شالالناخت نحوه احسالالاس کردن و فکر کردن خود نائل آیند و بتواند مسالالائلی را که
ریشالاله در خودش دارد حل کند .عالوه بر درس اجتماعی و تفکر ،بسالالتر پرداختن به این دسالالته از مسالالائل در درسهای
فلسفه ،ادبیات ،دین و زندگی و زبان انگلیسی و عربی بر اساس این رویکرد ،وجود دارد.
با کمی تأمل در رابطه با مسالالائلی که برای دانشآموزان ایجاد میشالالود میتوانیم متوجه شالالویم که بسالالیاری از مسالالائل
ممکن اسالت در تعامل با والدین ،گروه همسالاالن ،کادر مدرساله و یا اعضالای جامعه ایجاد شالود .از این رو دانشآموز عالوه
بر شالناخت نحوه احسالاس کردن و فکرکردن خود ،نیاز به شالناخت نحوه احسالاس کردن و فکر کردن دیگران هم دارد .از
زاویه دیگر بسالالیاری از مسالالائل را نمیتوان به تنهایی حل کرد و برای حل آنها نیاز به تعامل و همکاری تیمی اسالالت و از
این جهت هم نیازمند به شالالناخت نحوه احسالالاس کردن و فکرکردن دیگران هسالالتیم .سالالرفصالاللهای گفتوگو ،سالالواد
اجتماعی ،شالناخت تفاوتها ،احترام به دیگران ،تصالمیمگیری جمعی و رفع مناقشالات از کتاب تفکر و سالرفصاللهای حق
ٔ
درباره این سالرفصاللها
و مسالالولیت ،تعاون ،ارتباط ،همدلی از کتاب مطالعات اجتماعی در ذیل این مؤلفه قرار میگیرند.
هم معلم میتواند پروژههای مسالالالاللهمحور با رویکرد سالالالازهگرایی اجتماعی طراحی کند تا دانشآموز با فعالیت در آن به
شالناخت نحوه احسالاس کردن و فکر کردن دیگران نائل آید و با برقراری ارتباط با آنها ،بتواند با مشالارکت جمعی مسالائل
را حل کند .عالوه بر درس اجتماعی و تفکر ،بسالتر پرداختن به این دسالته از مسالائل با این رویکرد در درسهای ادبیات،
دین و زندگی ،جامعهشناسی و زبان انگلیسی و عربی وجود دارد.
دسالته سالوم از مسالائلی که دانشآموز با آن روبهرو میشالود ،مسالائلی اسالت که ناشالی از سالاختار یا بافت مدرساله یا جامعه و یا
دنیای واقعی اسالت .سالرفصاللهای آشالنایی با نظام جمهوری اسالالمی ایران ،بیمه ،محیطزیسالت ،تاریب و ج رافیا از کتاب
مطالعات اجتماعی در این دسته میگنجد .دانشآموز برای اینکه مسائل مرتبط با دنیای واقعی را حل کند باید شناخت
ٔ
درباره این سالرفصاللها نیز معلم میتواند پروژههای
خوبی از چگونگی بروز و ظهور اتفاقات دنیای واقعی بهدسالت بیاورد.
مساللهمحور با رویکرد سازهگرایی اجتماعی طراحی کند تا دانشآموزان با فعالیت و مشارکت جمعی در آن مسائل دنیای
واقعی را بشالناسالند و با پیدا کردن ریشالههای بروز مسالائل و کشالف چگونگی بروز آنها ،به راههای رفع آنها برسالند و با این
موقعیتها مرتبط شالالوند و مسالالائل آنها را حل کنند .عالوه بر درس اجتماعی و تفکر ،بسالالتر پرداختن به این دسالالته از
مسائل در درس های فلسفه ،ریاضی ،فیزیک ،شیمی ،کامپیوتر ،کارآفرینی و اقتصاد با این رویکرد وجود دارد.
آنچه گفته شد را میتوان در نقشه کلی زیر مشاهده کرد:
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نقشه کلی طراحی آموزشی بر اساس رویکرد «یادگیری برای حل مسائل واقعی جامعه»

حل مسائل واقعی جامعه
ارتباط اب دنیای واقعی
ش ناخت چگونگی جامعه
و دنیای واقعی

ش ناخت حنوه احساس
کردن و فکرکردن خود

ارتباط اب دیگران
ش ناخت حنوه احساس
کردن و فکر کردن دیگران

معرفی پروژه انرژی
در سالال تحصالیلی  ۱۳۹۷-۹۸برای دانشآموزان پایه هفتم و هشالتم و برای کل کتاب درسالی مطالعات اجتماعی و تفکر و
بخشالی از کتاب درسالی علوم با این نگاه ساله پروژه مسالاللهمحور با رویکرد سالازهگرایی اجتماعی طراحی شالد و بر اسالاس
ساختار تبیین شده اجرا شد.
برای طراحی پروژههالا ابتالدا کالل کتالابهالای این سالالاله درس در پالایاله هفتم و هشالالالتم توسالالالط چهالار معلم تحلیالل محتوا و
کدگذاری شالد .کدهای به دسالت آمده در چهار دسالته کلی جای گرفت و برای هر کدام از دسالتهها یک پروژه مسالاللهمحور
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
پروژه سوم و چهارم برای شناخت دنیای واقعی و حل مسائل دنیای واقعی
تجربه آموزشی که در ادامه روایت میشود مربوط به پروژه چهارم به نام پروژه انرژی است.
فاز اول پروژه انرژی؛ روشن شدن چرا دغدغهمندی
از آنجا که اصالاللیترین هد کالسهای درس امسالالال افزایش انگیزه درونی دانشآموزان برای بهبود محیط اطرا بود،
موضالوع این پروژه بر اسالاس پاسالب آنها به این سالؤال انتخاب شالده بود :چه چیزی در جامعه شالما را ناراحت میکند این
سؤال در ابتدای سال با سؤالهای دیگری برای کشف نیازهای وجودی دانشآموزان پرسیده شده بود.
در پروژههای مسالاللهمحور ورود به پروژه اهمیت زیادی دارد و الزم اسالت طراحی طوری باشالد که انگیزه دانشآموز در بدو
ورود برانگیخته شود و تا آخر پروژه دغدغه حل مسالله را داشته باشد.
در کالس هشالالتم پروژه به این صالالورت آغاز شالالد :از جلسالاله قبل به هر کدام از بچهها در قالب یک کاربر  ،یک کلیدواژه
ٔ
درباره آن تحقیق کنید و با خود به کالس بیاورید .بخشالی از این
دادم و به آنها گفتم از کتاب درسالی یا هر منبع دیگری
ٔ
درباره
کلیدواژهها به شالالرح زیر اسالالت :یخچالهای هیمالیا ،صالالفحات یب در گرینلند و غیره ،این کار باعث شالالد همگی
چگونگی پیدایش و چیستی این موارد اطالعات قابل توجهی پیدا کنند.
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جلساله بعدی وقتی بچهها سالر کالس حاضالر شالدند برای آنها مسالتند  ۶درجهای که میتواند زمین را ت ییر دهد را پخش
ٔ
درباره گرمایش زمین اسالالت .در آن نشالالان میدهد که چگونه مصالالر انرژی و تولید دیاکسالالیدکربن
کردم .این مسالالتند
موجالب بالاالرفتن دمالای زمین میشالالالود و این افزایش دمالا چاله تبعالاتی دارد .بالهعالوه تعالدادی راهکالار هم ارائاله میدهالد .هر
لحظه که مسالتند پخش میشالد بچهها در آن با گزارههایی روبرو میشالدند ،که نتیجه عملکرد انسالان در تعامل با طبیعت
ٔ
درباره گزارهها خوانده بودند ،اصالالالال برایشالالالان مطلوب نبود و همین نامطلوببودگی ،محرک
بود .آنچه میدیدند با آنچه
شروع فعالیت آنها در حوزه گرمایش زمین شد.
بحالث و گفالتوگوهالا در کالس شال الکالل گرفالت .هر کالدام درب ٔ
الاره آنچاله خوانالده بودنالد و آنچاله میدیالدنالد تحلیالل ارائاله میدادنالد و
دنبال راهحل اساسی میگشتند .برای یافتن راهحل اساسی از رویکرد دینامیک سیستمها استفاده کردیم.
مهمترین تحلیلها و اولین محتوای آموزشی که در این پروژه تولید کردند به شرح زیر است:
انسالانها برای برآوردن نیازها و تهیه مایحتاجشالان باید تولید کنند .برای اینکه تولید انجام شالود ،انرژی مصالر میکنند و
هر کجا انرژی مصالالر شالالود ،دیاکسالالیدکربن تولید میکنند ،دیاکسالالیدکربن اگر از حد مجازش بیشالالتر باشالالد توسالالط
جنگلها و اقیانوسها جذب نمیشالود و زمین را گرم میکند .گرمشالدن زمین باعث آتشسالوزی در جنگلها ،گرمشالدن
دریاها ،آبشالدن یخچالها ،ط یان برخی از رودخانهها و خشالکشالدن برخی دیگر از رودخانهها و تشالکیل طوفانهای
شالالالن میشالالالود .درون جنگلها و دریاها و یخچالها و رودها منابع اولیه و طبیعی مورد نیاز انسالالالان برای تولید اسالالالت و
گرمایش زمین موجب میشود منابع مورد نیاز برای تولید کاهش یابد در حالی که به این منابع برای تولید نیاز دارد.
پس از این تحلیالل و برای پالاسالالالب باله این سالالالؤال کاله چگوناله میتوانیم از گرمالایش زمین بکالاهیم ،گروههالای کوچالکتری
ٔ
درباره سؤالهای دیگری فکر کردند:
تشکیل دادند و با هم
الگوی مصالر ما در مورد نیازهای مختلف چگونه اسالت در چه زمینههایی همراه با مصالر  ،انرژی را اتال میکنیم و
در چه زمینههایی بهینه مصر میکنیم
چگونه میتوانیم تولید داشالالته باشالالیم اما انرژی کمتری مصالالر کنیم و هدررفت انرژی را در بخشهای مختلف تولیدی
کاهش دهیم
در حال حاضر تولید به چه صورتی است که منجر به تولید بیش از اندازه دیاکسیدکربن میشود
نقش من بهعنوان مربی تسالالالهیلگری بود و فضالالالای امن و قابل اعتمادی برای بچهها فراهم میکردم تا آزادانه و با رعایت
احترام ،نظرات خود را بیان کنند و به نظرات یکدیگر گوش دهند.
با هم قرار گذاشالتیم تا جلساله بعدی با اسالتفاده از کتاب درسالی و سالایر منابعی که میشالناسالیم روی این سالؤالها فکر کنیم
و پاسب را با خودمان به کالس بیاوریم.
در مدرساله برای یادگیری کار تیمی الزم اسالت در برخی از پروژهها ،بچههای هفتم و هشالتم با هم فعالیت کنند .از طر
دیگر مباحث این پروژه در کتاب درسالالی هر دو گروه وجود داشالالت .از این جهت تصالالمیم گرفتم با طراحی دیگری زمینه
مشارکت بچههای پایه هفتم را هم در این پروژه فراهم کنم.
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الاره انرژی و دیگری درب ٔ
در پالایاله هفتم از یالک هفتاله قبالل دو کالاربر یکی درب ٔ
الاره زبالالاله باله بچالههالا دادم و از آنهالا خواسالالالتم تالا
جلسالالاله بعدی آن را انجام دهند و با خود به کالس بیاورند .این کاربر ها با روش یادگیری معکوس طراحی شالالالده بود و
شالامل سالرفصالل تولید و مصالر از کتاب مطالعات اجتماعی و منابع طبیعی از کتاب علوم بود .کاربر ها بهصالورت کامل
در نشریه رشد معلم چا شده است (میرزاپور قزوینی.)۱۳۹۸ ،
به گفته دانشآموزان کاربر ها دوسالالتداشالالتنی بود و یادگیریهای ارزشالالمندی از آن داشالالتند .در شالالروع کالس از هر
فهم گسالالتردگی دنیای پیرامونشالالان و ایجاد
کدام خواسالالتم آنچه را یاد گرفتهاند بیان کند .شالالاید کمترین یادگیریشالالان ع
حس قدردانی در وجودشان بود.
پس از مرور یادگیریها ،از بچهها خواستم به چهار گروه تقسیم شوند و روی این سؤالها فکر کنند
یک دسالالتهبندی و طبقهبندی از کلیه نیازهایی که برای زنده ماندن و زندگی در خانه داریم ،تهیه کنید .این دسالالتهبندی
شالالامل نیازهایی اسالالت که برای رفع آنها یک کاال تولید کردهایم و یا یک خدمت ایجاد کردهایم( .هر گروه در یک زمینه
بررسی را انجام داد .خانه ،کارخانه ،مدرسه ،جامعه)
برای تولید کاالها و ایجاد خدمات به چه منابعی نیاز دارید
پس از گفتوگوی گروهی ،هر گروه ارائه کوتاهی از یافتههایش داد .برای سالؤال اول در هر زمینه بچهها بیسالتودو دسالته
نیاز نوشالالته بودند و به طور مشالالترک برای سالالؤال دوم به منابعی مانند پول و سالالرمایه ،منابع طبیعی ،نیروی انسالالانی ،مواد
اولیاله ،تجهیزات ،برنالامالهریزی و مالدیریالت ،مهالارت و بالاور فردی ،برنالدسالالالازی ،بالازاریالابی ،تبلی الات ،فروش و خالدمالات پس از
فروش فکر کرده بودند.
مسالالالالله نیاز و تأمین نیازها به اندازه کافی برای بچهها پررنس شالالالده بود و حاال زمان پخش مسالالالتند شالالالش درجهای که
میتواند زمین را ت ییر دهد بود.
تمرکز روی کاربر های انرژی و زباله از یک طر و کار تیمی در برآورد نیازها از طر دیگر باعث شالالد در این کالس هم
مانند کالس هشالتم دانشآموزان تحت تأثیر پیامدهای نامطلوب کارهای انسالان در بهرهبرداری از انرژی قرار بگیرند و به
فکر یافتن راهی برای حل این مسالله بیفتند.
با کمک یکدیگر تحلیل دینامیکی و چرخه گرمایش زمین را روی تخته رسالم کردیم و به سالؤالهایی مشالابه آنچه در کالس
هشتم مطرح شده بود فکر کردیم.
در پایه هفتم هم با هم قرار گذاشالتیم تا جلساله بعدی با اسالتفاده از کتاب درسالی و سالایر منابعی که میشالناسالیم روی این
سؤالها فکر کنیم و پاسب را با خودمان به کالس بیاوریم.
ٔ
درباره دغدغهها
فاز دوم پروژه انرژی؛ یادگیری
ٔ
ٔ
درباره بازیافت و آنها را هم برای
درباره آب مجازی و دیگری
در فاز بعدی دو مسالالتند دیگر با خودم به کالس بردم .یکی
بچالههالا پخش کردم .مفهوم آب مجالازی سالالالؤالهالای جالدیالدی در ذهن بچالههالا ایجالاد کرد و انگیزه و دغالدغاله آنهالا را برای
یافتن راهحل افزایش داد.
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پس از مشالالاهده مسالالتند بچهها را به گردش در مدرسالاله و بررسالالی مدرسالاله از نظر نحوه مصالالر انرژی دعوت کردم .این
ٔ
درباره دغدغهای که داشالتند و دوم
دعوت از دو جهت برای آنها جالب توجه بود .نخسالت بررسالی عملی محیط پیرامون
اینکه میتوانستند به همه قسمتهای مدرسه بروند.
برای اینکاله بازدیدمان هدفمنالدتر باشالالالد ،با هم به چنالد سالالالؤال فکر کردیم و هر کدام یک دفتر و خودکار برداشالالالتیم و راه
افتادیم.
سؤالها این بود:
در چه قسمتهایی اتال صورت میگیرد این اتال چگونه صورت میگیرد
در چه قسمتهایی مصر انرژی بهینه شده است بهینهسازی چگونه صورت گرفته است
در بازدید بچهها متوجه موارد متعدد و عجیبی شدند .تعدادی از مشاهدات آنها به شرح زیر است:
متوجاله شالالالدنالد برای انجالام پروژههالای مختلف مقوا مصالالالر میکننالد و این مقواهالا بالهصالالالورت یالک رو سالالالفیالد دور ریختاله
میشود.
دورریز مواد غذایی دست نخورده در سطل زباله نظرشان را جلب کرد.
کالسهایی که دانشآموزی در آن نبود و المپش روشن بود.
زبالههای تر و خشک که بدون تفکیک در سطل زباله ریخته شده بود.
زبالههای تجدیدناپذیری که در باغچه افتاده بود .کاغذهای یکرو سفیدی که کف کالسها و در جامیزها مانده بود.
شوفاژ روشن بود و پنجره هم باز بود.
شیر آب نیمه باز بود.
مواجهاله بچالههالا بالا عملکردهالای خودشالالالان جالالالبانگیز بود .پس از این بالازدیالد و گردش علمی نظر آنهالا را درب ٔ
الاره کالارهالایی
پرسالیدم که میتوانیم در مدرساله انجام دهیم و با انجام آنها به کاهش گرمایش زمین فکر کنیم .با این مشالورت گروهی
لیسالتی از اقدامهای عملیاتی فراهم شد .یکی از بچهها پیشنهاد درست کردن یک جدول را داد که در ستون عمودی آن
نام بچههای یک کالس و در سالتون افقی آن عنوان اقدامهای عملیاتی باشالد .به پیشالنهاد خودش قرار شالد این جدول را
روی مقوایی که یک رویش از قبل اسالتفاده شالده بنویسالد و در کالس نصالب کند و همه بچهها هم تصالمیم گرفتند با هم
برای مصالالر بهینه انرژی و کاهش گرمایش زمین ،اقدامهای عملیاتی جدول را انجام دهند و پس از انجام آن اقدام در
مقابل اسمشان یک عالمت بزنند.
برای عمیقترشدن آنها روی مبحث انرژی ،یک تمرین با عنوان اگردش انرژی در خانه به آنها دادم.
ٔ
درباره سالؤالهای بچهها نداشالتم ،زمان اجرای پروژه را همزمان
از آنجا که من صالرفا یک معلم بودم و اطالعات تخصالصالی
بالا برگزاری نمالایشال الگالاه انرژی هالای تجالدیالدپالذیر ایران انتخالاب کرده بودم تالا بتوانیم بالا بالازدیالد از این نمالایشال الگالاه پالاسالالالبهالای
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تخصال الصالالالی برای سالالالؤالهای بچهها پیدا کنیم .با هماهنگی مدرسالالاله و خانوادهها و با همراهی خانوادهها با تعدادی از
دانشآموزانی که شالرایط همراهی داشالتند به نمایشالگاه رفتیم .برای اینکه بچهها دیدار هدفمندتری از نمایشالگاه داشالته
باشند ،قبل از حضور در نمایشگاه در گروههای کوچک با هم مشورت کردند و سؤالهایی که پاسب آنها را نمیدانستند
و احتماال در آنجا میتوانستند از کارشناسان این حوزه بپرسند آماده کردند.
همزمالان بالا برگزاری پروژه انرژی ،در درس تفکر روی مهالارتهالای اارتبالاط و اجرئالتورزی تمرین میکردیم .حضالالالور در
نمایشالالگاه انرژیهای تجدیدپذیر ،عالوه بر اینکه اهدا مرتبط با پروژه انرژی را محقق میکرد ،بسالالتر عملی جدیتری
برای تمرین روی مهارتهای درس تفکر بود.
همکاران انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران در نمایشالالالگاه انرژیهای تجدیدپذیر حضالالالور داشالالالتند .وقتی بچهها برای
دریافت پاسب سؤالهایشان به این غرفه مراجعه کردند ،با استقبال گرم مورد پذیرش قرار گرفتند .اینکه بچهها با سؤاالت
از قبل فکر شالالده در نمایشالالگاه حاضالالر شالالده بودند و بر روی برخی مفاهیم مرتبط با انرژی مسالاللط بودند برای دوسالالتان
انجمن ارزشالالمند بود و موجب شالالد یک کارگاه برای آنها در محل نمایشالالگاه برگزار کنند .برگزاری این کارگاه و ردوبدل
شالدن پرسالش و پاسالبها به نوبه خود نقش مهمی در عمیقترشالدن دغدغه بچهها نسالبت به مقوله انرژی داشالت .قرار شالد
هر کدام از بچهها یک گزارش از بازدید نمایشالالگاه بنویسالالند و برای انجمن ارسالالال کنند تا زمینهای برای همکاریهای
بعدی شود.
ٔ
درباره دغدغهها
فاز سوم پروژه انرژی؛ ایجاد کارگروههای تخصصی توسط دانشآموزان
شروع فاز سوم پروژه با افزایش جدی دغدغهمندی دانشآموزان همراه بود.
ٔ
درباره زمینههای مختلف بهینهسالالازی در مصالالر انرژی و راهکارهای عملیاتی
بچهها با طیف گسالالتردهای از اطالعات
برای بهینهسازی در کالس حاضر شده بودند و هر گروه بخشی از کار خود را ارائه داد.
پس از ارائه متوجه شالالدند با زمینههای مختلفی روبرو هسالالتند که هر کدام تخصالالص و اطالعات خای خودش را دارند و
سعی کردند در گروههایشان یافتههایشان را تفکیک کنند.
ُ
ُ
ٔ
نتیجه تفکیکها شالگفتانگیز بود .بچهها به وجود نه زمینه تخصالصالی در انرژی فکر کردند و نه کارگروه ایجاد کردند .نام
کارگروهها و حوزه فعالیت آنها به شرح زیر است:
کارگروه آب :بهینهسازی و اتال انرژی در حوزه آب و آب مجازی
کارگروه انرژی :بهینه سازی و اتال انرژی در حوزه انرژی سرمایشی و گرمایشی و روشنایی
کارگروه موادغذایی :ترویج فرهنس استفاده صحین از مواد غذایی و کاهش دورریز آنها
کارگروه حملونقل :بهینهسازی و اتال انرژی در حوزه حملونقل
کارگروه آلودگی :توجه به آالیندهها و تأثیر آنها بر گرمایش زمین
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کارگروه محیطزیسالالت سالالبز :کمک به کاهش گرمایش زمین با توجه به جایگاه منابع زیسالالت محیطی مانند جنگلها و
دریاها و مراقبت از آنها
کارگروه مصر بهینه :کمک به کاهش گرمایش زمین و مصر انرژی با ترویج فرهنس کاهش مصر و مصر دوباره
کارگروه بازیافت :کمک به کاهش گرمایش زمین با ظرفیتسازی برای بازیافت و انجام بازیافت
کارگروه زندگی چندبار مصالالر  :کمک به کاهش گرمایش زمین با ترویج فرهنس اسالالتفاده از وسالالایل چند بار مصالالر به
جای وسایل یکبار مصر
پس از این تقسالیمبندی هر کدام از بچهها در کارگروه مورد عالقه خود قرار گرفتند و با توجه به سالؤالهایی که بهصالورت
ٔ
درباره موضوع کارگروه خود تحقیق و پژوهش کردند .قرار شد هر کدام از گروهها
تخصالصالی برای آنها طراحی شالده بود،
ٔ
درباره کارگروه خود درست کنند و محتواهایی که بدست آوردهاند را در آن به تفصیل شرح دهند.
یک کتابچه
برخی راهکارهای عملیاتی کارگروهها برای کمک به کاهش گرمایش زمین در مدرسه به شرح زیر است:
ٔ
درباره آب مجازی به دوستان خود دادند.
کارگروه آب :در کنار شیرهای آب عالمتهای هشدار نصب کردند و اطالعاتی
کارگروه انرژی :کنار پریزهای برق عالمتهای هشدار نصب کردند.
کالارگروه موادغالذایی :یالک ظر باله نالام ظر مهربالانی در راهرو قرار دادنالد تالا هر کالدام از دانشآموزان کاله ت الذیالهاش مالازاد
مصرفش است ،آن را دور نیندازد و برای مصر فرد دیگری در جعبه بگذارد.
کارگروه حملونقل :این کارگروه برای مدرسالاله پیشالالنهاد اسالالتفاده از سالالرویس دسالالتهجمعی را داد که البته این راهکار از
قبل عملیاتی شده بود.
کارگروه آلودگی :بخشی از زبالههای مدرسه را تفکیک کرد.
کارگروه محیطزیست سبز :راهکارهایی برای محافظت از باغچههای مدرسه و رشد گل و گیاه در مدرسه ارائه داد.
ٔ
درباره مدیریت مصالر کاغذ چرکنویس در مدرساله اقدام عملیاتی انجام داد .به این صالورت که با
کارگروه مصالر بهینه:
اسالالتفاده از دورریزهای آمفیتالاتر مدرسالاله جعبههایی برای کاغذهای چرکنویس درسالالت کرد و در هر کالس قرار داد تا
دانشآموزان در صالالورت نیاز از آنها اسالالتفاده کنند و کاغذ دو رو سالالفید از دفترشالالان جدا نکنند .همچنین با دورریزهای
آمفیتالاتر مدرساله ،تخته پاککن برای کل کالسها درسالت کرد .همچنین تمام زیرگلدانیهای یکبار مصالر مدرساله را
با بشالقابهای مالمین تعویض کرد .محصالوالت مختلفی با دورریختنیها ایجاد کرد .بهترین ایده کارگروه مصالر بهینه،
استفاده از کارتنپالست به جای مقوا برای پروژههای دانشآموزی بود.
کارگروه بازیافت :در مدرسه دربهای بطری پالستیکی را جمعآوری کرد .سطل بازیافت کاغذ برای مدرسه فراهم کرد.
کارگروه زندگی چندبار مصالالر  :برای تمام بچهها کیسال ٔاله پارچهای به جای کیسالالههای پالسالالتیکی دوختند .پیشالالنهاد
جالایگزین کردن کالارتنپالسالالالت بالا مقوا برای تهیاله روزنالاماله دیواری را دادنالد .درب ٔ
الاره انواع چیزهالایی کاله میشالالالود آنهالا را بالا
چندبارمصر جابجا کرد ،به سایر دانشآموزان اطالعات دادند.
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دانشآموزان به این ایده رسیده بودند که به تنهایی نمیتوانند در کاهش گرمایش زمین مؤثر باشند و کمکم به ایام نوروز
نزدیک شده بودیم .به دنبال رسیدن به چنین ایدهای و به پیشنهاد دانشآموزان اقدام زیر شکل گرفت.
هر یک از کارگروهها سالاله اقدام عملیاتی مرتبط با خانه را معرفی کردند و آنها را در جدولی یادداشالالت کردیم .قرار شالالد
برای ایام نوروز در انجام این اقدامها سالالفیر انرژی باشالالیم و کاری کنیم دیگران هم همراه با ما برای انجام این کار ترغیب
میشوند.
ٔ
انگیزه بالاالی بچالههالا در پیشالالالبرد این پروژه و اقالدامهالای آنهالا در همراه کردن خالانوادههالایشالالالان در ایالام نوروز فالاز
دغالدغاله و
چهارمی برای پروژه ایجاد کرد ،که در طراحی آموزشی در نظر گرفته نشده بود .برگزاری همایش ازندگی بیشتر زمین .
فاز چهارم پروژه انرژی؛ همایش ازندگی بیشتر زمین
ٔ
دغدغه حفظ و مراقبت از محیطزیسالت ،یک همایش
به اصالرار و پافشالاری بچهها تصالمیم گرفتیم در راسالتای نشالر و ترویج
در مدرسه برگزار کنیم.
با توجه به شالاخصهای رویکرد آموزشالی سالازهگرایی اجتماعی ،مبانی نظریه خودتعیینگری و آموزههای تفکر سالیسالتمی
الزم بود همایش طوری برگزار شالالالود که همه شالالالاخصهای این نظریهها را در برداشالالالته باشالالالد .از این رو پروژه را طوری
راهبری کردم که از فاز صالالفر تا انتها را بچهها طراحی ،برنامهریزی ،اجرا و ارزیابی کنند و چگونه انجام دادن این کارها را
هم بیاموزند.
کلیه مراحل فاز چهارم بهصورت تفصیلی در نشریه رشد معلم به چا رسیده است (میرزاپور قزوینی.)۱۳۹۸ ،
در حال حاضالالر پس از گذشالالت تقریبا یک سالالال از برگزاری کالس درس مطالعات اجتماعی و تفکر با رویکرد ایادگیری
برای حل مسائل واقعی اینطور به نظر میرسد دانشآموزان بیشتر از قبل نسبت به مسائل محیط اطرافشان دغدغهمند
هستند و با انگیزه درونی برای بهتر کردن آن میکوشند.
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تحلی و ارزیابی رویکردهای تربیت کودک تحولخواه در ایران :گزارشی از موردکاوی
نرگس سادات سجادیه1
فاطمه وکیل2

مقدمه
تربیالت همواره متالاثر از ایالدههالا و نیز شالالالرایط فرهنگی-اجتمالاعی زمالاناله خویش اسالالالت .از این رو ،در طول تالاریب و در
موقعیتها و شالالالرایط مختلف ،ایدهها و الگویهای تربیتی ویژهای به ظهور رسالالالیدهاند .عصالالالر حاضالالالر نیز که با تحوالت
مختلف در فضالالای فلسالالفی-فرهنگی همراه بوده اسالالت ،در درون خویش رویکردهای تربیتی نویی پرورانده اسالالت که از
منظرهای مختلف با شکل سنتی تربیت ،متفاوتند.
در این میان ،آن دسالته از این رویکردهای تربیتی که تمرکزی ویژه بر دوران کودکی داشالتهاند ،در ایران با اقبال بیشالتری
مواجه شالالدهاند .این اقبال ،دالیل متعددی چون تأکید کمتر نظام رسالالمی بر این دوره ،اهمیت دوران کودکی در تقویت
بنیاله تربیتی ،معرفتی افراد و نیز دور بودن این دوره از تالب کنکور میتوانالد داشال التاله بالاشالالالد .در عین حالال ،بیشالالالتر این
مجموعهها به دالیلی مانند عدم التزام و اکتفا به کتابهای درسی ،عدم اعتقاد به سیستم ارزیابی نظام رسمی و مواردی
مانند مختلط بودن بچهها ،نمیتوانند و نمیخواهند که ذیل نظام رسالمی موجود به فعالیت بپردازند؛ به بیان دیگر ،این
اهدا و ایدههای رویکردهای جدید ،آنها را به سالالمت غیررسالالمی بودن سالالوق میدهد .مهمتر از همه اینها ،نوع نگاه
انتقادی و بدبینانه رویکرد تحولخواه به آموزش رسالمی و چارچوب بههنجارسالاز آن ( ; Bowles ۱۹۹۴/۱۹۸۰Anyon,
& Gintis؛ به نقل از ژوز  ،)۲۲۹-۲۲۴ ،۲۰۰۰ ،باعث میشالالود تا بیشالالتر این مجموعهها ،در قالبهای غیررسالالمی یا
نیمه رسمی به فعالیت خویش ادامه دهند.
غیررسالمی بودن این نوع رویکردها و گاه زیرزمینی بودنشالان به دلیل احسالاس خطر از سالوی نظام رسالمی ،آنها را روی
در روی دو آسیب جدی قرار میدهد :نخست خطر فراموش شدن و دوم ،خطر ارزیابی نشدن .در این میان ،پژوهشهای
انالدکی بودهانالد کاله تالش داشال التالهانالد این مجموعالههالا را مورد بررسالالالی و ارزیالابی قرار دهنالد .از جملاله پژوهشالالالی بالا عنوان
وشکلگیری آموزشوپرورش تحولخواه در ایران ،مطالعه موردی خانۀ یادگیری رهاو در سال  ۱۳۹۲توسط زهرا حیدری
صالورت گرفته اسالت .در این مطالعه که با رویکردی جامعهشالناختی و از منظر مطالعات فرهنگی و به روش تحلیل محتوا
انجالام شالالالده ،بسالالالتر اجتمالاعی بالهعنوان زمینالهای مورد توجاله قرار میگیرد کاله تحولخواهی در آن و بر آن مبنالا جرقاله
میخورد و رشالد میکند؛ نوعی عدم رضالایت و احسالاس نیاز به ت ییر جدی و عمیق اسالت که افراد را به سالمت طراحی و
تأسالالیس مرکز آموزشالالیای میکشالالاند که نظام رسالالمی کشالالور ب عار تحمل آن را نداشالالته و مجبور به فعالیت غیررسالالمی

 1استادیار دانشگاه تهرانn.sajadieh@gmail.com -
 2دانشجوی دکترای دانشگاه الزهراvakil.fatemeh@gmail.com -
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میشالود .1در عین حال ،ویژگیهای تربیتی این رویکرد همچنان در هاله ابهام قرار دارد .پژوهش حاضالر در پی آن اسالت
تا با واکاوی رویکرد تربیتی مسالالالتقر در خانه یادگیری رها ،در مقالام یک موردکاوی ،ویژگیهالای این رویکردهای تحولخواه
در ایران را مورد ارزیابی قرار دهد .این ارزیابی در قالب دو پرسش پژوهشی زیر صورت خواهد گرفت:
مؤلفههای اساسی مورد تأکید در رویکرد تربیتی تحولخواه ،کداماند
 -۲کدامیک از مؤلفهها ،در نسخههای ایرانی رویکردهای تحولخواه پررنس تر و کدام کمرنستر هستند
رویکردهای روشالی بکار گرفته شالده در این نوشالتار ،در دو نوع اصاللی اسالتنباطی و تحلیل تطبیقی قابل بیاناند .در حالی
که برای پاسالحگویی به پرسالش نخسالت و با بررسالی اجمالی ساله رویکرد تحولخواه تربیت در دوران کودکی -مونتهسالوری،
رجیو امیلیا و دیپلم بین المللی  ،-مؤلفههای مشالترک و اسالاسالی آنها اسالتنباط شالدهاند ،در پرسالش دوم ،تالش شده تا با
رویکردی تطبیقی و نیز تحلیل مضمون مشاهدات و مصاحبهها حضور یا غیاب هر یک از این مؤلفهها در نمونهای ایرانی
از رویکردهالای تربیتی تحولخواه مورد واکالاوی قرار گیرد .2این بررسالالالی میتوانالد ویژگیهالای خالای رویکردهالای تربیتی
تحولخواه ایرانی را نشان دهد و چالشها و فرصتهای پیش روی آنها را برجسته سازد.
نمایی از رویکردهای تربیتی تحولخواه :ویژگیهای قوام بخش
رویکردهای تربیتی ظهوریابنده در سالده اخیر ،تفاوتی اسالاسالی با نمونههای پیش از خود دارند .انگارههای قوامبخش در
این رویکردها ،تحول یافتهاند و نقاط مورد تأکید جابجا شالالدهاند .در ادامه تالش میشالالود تا با صالالورتبندی انگارههای
قوامبخش و نقالاط تالأکیالد آنهالا مبتنی بر ادعالای راهبران این رویکردهالا ،تصالالالویری از این رویکردهالا و ویژگیهالای قوام بخش
آنها ارائه شود.
سالالاله رویکرد تربیتی عمالده کاله در نوشال التاله اخیر مالد نظر قرار میگیرنالد و مؤلفالههالای تحولخواهی در آنهالا صالالالورتبنالدی
میشود بدین قرارند :نخست ،رویکرد تربیتی مونتهسوری .دوم ،رویکرد تربیتی رجیوامیلیا .سوم ،رویکرد والدورو  .این
رویکردها مطالبات جدیدی را در عرصه تربیت مطرح ساخته و تربیت و کودکی را بهگونهای خای صورتبندی میکنند.
در ادامه ،این ویژگیها در چهار بخش تربیت ،کودک ،مربی و صورتبندی میشود.
 انگارهای معطو به تربیترویکردهای تحولخواه ،نوع ویژه یا از نگاه به تربیت را مطرح کردهاند که دارای ویژگیهای خاصی است:
الف -فار بودن از کلیشههای مذهبی ،جنسیتی ،اجتماعی و اقتصادی

 1بالهطور خالصالالاله بنالابر یالافتالههالای این تحقیق ،المال نهالای تحول خواهی در نموناله موردی خالاناله یالادگیری رهالا ،در قالالالب سالالاله محور اصالالاللی یالادگیری (یالادگیری
مبتنی بر نیاز ،یادگیری فرهنگی ،تمایزات فردی و حق انتخاب ،یکپارچگی و آینۀ فرهنگی) ،نظام مرجع (مراجع یادگیری ،روابط اقتداری و سالرسالپردگی) و
همیاری (ساختار تشکیالتی ،جامعۀ یادگیرندگان ،فضای گفتمانی و مسالولیتپذیری) دستهبندی میشوند( .حیدری)1392 ،

 . 2در اینجا الزم اسالالالت از همکاران خود در این پروژه تشالالالکر کنیم .خانمها دکتر حمیده فرحبخش ،مریم محمدی و هانیه بدری که در فرایند مشالالالاهدات،
انجام مصاحبه ها و کد گذاری های مربوطه شرکت داشتند .همچنین خانم مریم محمدی که گزارش هایی تجمیعی از مشاهدات ارائه دادند.
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رویکردهای تحولخواه در عرصه تربیت ،تالش کردهاند تا بیعدالتیهای متعدد زائیده ساختارهای مختلف اجتماعی-
اقتصالالادی را دور بزنند و عرصالاله تربیت را از تبعیضها و تمایزهای ایجاد شالالده توسالالط این سالالاختارها برکنار دارند .برای
نمونه ،شرط اول و دوم والدورو برای حضور در مدرسه کارکنان کارخانۀ مولت ،از این قرار بود (آرماخر:)۳۸۳ ،۱۹۹۵ ،
ا .۱مدرساله باید به روی تمامی کودکان با هر پیشالینۀ مذهبی ،قومی ،نژادی و اقتصالادی باز باشالد .۲ .مدرساله در جهت
آموزش برای هر دو جنس (دختر و پسالر) فعالیت کند  .همچنین ماالگوتسالی (در مصالاحبه با گاندینی )۵۹ ،۱۹۹۸ ،از
بنیانگذاران رویکرد رجیو معتقد اسالت فعاالن حاضالر در رویکرد رجیوامیلیا در تالش بودند تا گامبهگام احترام به مواضالع
سالالالیاسالالالی یکدیگر را تمرین کنند و از خشالالالونت و تعصالالالب رها شالالالوند .این رویکرد در شالالالرایط پس از جنس ،بر اسالالالاس
اندیشههای ارزشهای دموکراتیک تکوین یافت (به نقل از ایروانی و وحدتی دانشمند )۱۳۹۶ ،و برآن بود تا تربیت را ورای
مرزهای کشالیده شالده اقتصالادی-سالیاسالی-اجتماعی سالامان بخشالد و نمونهای از تربیت برای صاللن و همزیسالتی میان
اقوام و افراد مختلف سامان بخشد.
ب -مشارکتی دانستن تربیت
ویژگی دیگری که تربیت در رویکردهای تحولخواه دارد ،ویژگی درونی-فرایندی تربیت اسالت و تربیت را بهصالورت امری
مشالارکتی بازتعریف میکند .سالاختار دنیای مدرن با تفکیک وظایف و نهادها بر آن بود تا نظام خود را بر اسالاس این نظم
تمایزگر سالامان بخشالد .این نظم تمایزگر ،در بسالیاری عرصالهها به از دسالت رفتن وجوه مختلف پدیدهها منجر میشالود.
این از دست رفتن در عرصههای فرهنگی-انسانی بیش از سایر حوزهها برجسته است .در عرصه تربیت ،واسپاری تربیت
کودکان به نهادهایی چون کودکسالتان یا مدرساله و انفکاک خانواده از امر تربیت ،باعث بروز نوعی اغتشالاش در امر تربیت
کودکان شده است .رویکردهای تحولخواه ،با اعتراد نسبت به این رویکرد فروکاستگرایانه تمایزنگر ،بر اهمیت تعامل
و مشارکت همه افراد درگیر در فرایند تربیت در این فرایند ،تأکید دارند .سه ضلع اساسی کودک ،والدین و مربیان ،شکل
دهنالده فراینالد تربیتنالد کاله در رویکردهالای تحولخواه ،بالهطور فعالال ایفالای نقش میکننالد .این تعالامالل فعالال برای هر یالک از
این سه ضلع ،حق و وظیفهای را در شکلدهی فضای یادگیری ،به همراه میآورد.
رویکرد رجیوامیلیا با تأکید بر این مشالالالارکت سالالاله ضالالاللعی بر آن اسالالالت که اآموزش نباید بر هر کودک ،بهنحوی ایزوله و
محصالالالور متمرکز شالالالود ،بلکاله باید او را در ارتبالاط با خانواده ،دیگر کودکان ،مربیها ،محیط مدرسالالاله ،اجتمالاع ،و جامعۀ
بزر تر ببیند .هر مدرسالاله بهعنوان سالالیسالالتمی دیده میشالالود که در آن تمامی این روابط ،که متصالالل و متقابل هسالالتند،
فعال بوده و حمایت میشالالوند (ادواردز ،1گاندینی 2و فورمن .)۲۵ ،۱۹۹۸ ،3از همین روسالالت که از مربیان و کودکان
به امشالارکتکنندگان در یادگیری  4تعبیر میشالود که دوشالادوش یکدیگر با قدرت در حال یادگیریاند .این همکاری و
مشالالارکت بین همه اعضالالای مدرسالاله باعث میشالالود زمینه برای دسالالتیابی به اهدا پیچیده در رویکرد رجیو مهیا شالالود.

1 . C. Edwards
2 . L. Gandini
3 . G. Forman
4 partners in learning
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رویکرد اهای اسالکو

نیز از بزرگسالاالن بهعنوان امشالاهدهگر -مشالارکتکنندگانی آگاه  1یاد میکند که نه تنها فعال و

مشارکتکنندهاند ،بلکه مشاهدهگر و تأملکننده نیز هستند (ویکارت 2و هومان.)۲۰ ،۱۹۹۵ ،3
ج -ارتباط تنگاتنس تربیت و زندگی
یکی دیگر از مؤلفههای مطرح در رویکردهای تحولخواه ،ارتباط وثیق میان تربیت و زندگی واقعی است .گویی از سویی
ارتقاا کیفیت زندگی یکی از اهدا اصاللی این رویکردها اسالت و از این رو میتوان گفت تربیت برای زندگی و در خدمت
زندگی اسالالت و از سالالوی دیگر ،همین ارتباط هرروزه و شالالانهبهشالالانه با مسالالائل جاری در بطن زندگی واقعی ،خود روشالالی
بیبدیل در تربیت است و از این منظر ،زندگی در خدمت تربیت عمیق قرار میگیرد.
در رویکرد رجیوامیلیالا ،پروژههالا کاله باله نوعی همالان برنالامالههالای روزاناله هسالالالتنالد ،از رویالدادی اتفالاقی ،ایالده یالا مسالالالاللالهای کاله
توسالط یک یا تعدادی از کودکان بیان شالده یا تجربهای که مسالتقیما توسالط مربیها شالکل گرفته ،آغاز میشالوند و ممکن
اسالت چند روز تا چندین ماه زمان به خود اختصالای دهند .در این رویکرد پروژهها ثابت و از پیش تعیین شالده نیسالتند و
ایدههایی برآمده 4از مسالالائل زندگی هسالالتند که در هر مدرسالاله و منطقهای بنابر نیازهای همان مدرسالاله و منطقه شالالکل
گرفته و از همان بستر نیز برای حل و اعمال ت ییر بهره گرفته میشود (ادواردز ،گاندینی و فورمان.)۲۷ ،۱۹۹۸ ،
اشالتاینر نیز در تدوین اهدا برنامه تربیتی خود تحقق زندگی بهتر در دنیای پیچیده پیش روی آدمی را از جمله اهدا
اساسی تربیت میداند (حبیبی و احمدی قراچه ۹۸ ،۹۷ ،۱۳۹۳ ،و .)۱۰۱
 به رسمیت شناختن حقوق همه دست اندرکاران و ذی نفعان جریان تربیتبه رسالمیت شالناختن حقوق همه افراد حاضالر در فرایند تربیت ،اعم از کودک و مربی ،یکی دیگر از ویژگیهای رویکردهای
تحولخواه اسالالت .این امر هم در مقام هد تربیتی بروز میابد و هم یکی از خصالالوصالالیات فرایند تربیت اسالالت .بهعنوان
هد  :کودکان بهعنوان یک شالالهروند هم جامعه پذیر و هم نقاد آماده شالالوند ،که یکی از پیششالالرطها این اسالالت که به
حقوق خود و دیگران آگاه باشالند و به رسالمیت بشالناسالند .بهعنوان فرایند :در طی این مسالیر ،این امر یکی از مالحظات
جدی است.
هد اشالتاینر آن بود که با خلق جنبش جدید در آموزشوپرورش ،بسالتری را فراهم کند که در آن انسانهایی آزاداندیش
تربیت شوند که به خیر و نیکی عشق میورزند و به حقوق خود و دیگران احترام میگذارند تا دنیا دیگر فاجعهای همانند
جنس جهانی اول به خود نبیند (حبیبی و احمدی قراچه ۹۷ ،۱۳۹۳ ،و .)۹۸

1 consious participant- observers
2 . P. Weikart
3 . M. Hohmann
4 emergent

417

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

از سالالالوی دیگر ،رویکرد رجیو با تأکید بر حقوق کودکان معتقد اسالالالت ،آنها نیز از حقوقی برخوردارند و بزرگسالالالاالن الزم
اسالالت حقوق آنها را رعایت کنند .در واقع ،این رویکرد در کنار حقوق بزرگسالالاالن که افراد باید آن را رعایت کنند ،حقوق
کودک را نیز به رسمیت میشناسد و مربیان و بزرگساالن خود را مقید میکنند تا این حقوق را به رعایت کنند.
انگارههای معطو به کودک
رویکردهالای تحولخواه در تربیالت کودک ،انگالارهای ویژه از کودک را تعریف میکننالد و مالدنظر قرار میدهنالد کاله بالا پیش از
خویش متفاوت است .این انگاره را میتوان دارای این ابعاد است.
ح -محوریت کودک و عالئقش در تربیت
شالالالایالد بتوان گفالت کاله مرکز ثقالل رویکردهالای تربیتی تحولخواه ،باله نوعی خود کودک اسالالالت .در این رویکردهالا آنچاله کاله
نقشالۀ راه را ترسالیم میکند ،عالقه ،آزادی و انتخاب کودک اسالت .تصالور رویکرد رجیو امیلیا آن اسالت که تمامی کودکان از
آمادگی ،پتانسالالیل و کنجکاوی برخوردارند و به ایجاد ارتباط و به سالالاخت یادگیری مخصالالوی خود عالقه دارند .در این
میان ،مربیان تالش میکنند تا ابتدا کارها و فعالیتهای کودکان را بنگرند و به آنها گوش بسالالپارند و سالالپس با شالالناخت
این فعالیتها و عالئق کودکان به طراحی فعالیتهای تربیتی میپردازند و از این راه در سالاخت یادگیری کودکان مشالارکت
میکنند (گاندینی ،اتریج 1و هیل .)۲۶- ۲۵ ،۲۰۰۳ ،2همچنین میتوان الگوی رجیو را روشالالی دانسالالت که بر اسالالاس
فلسالفهای شالکل گرفته اسالت که کودکان را بهعنوان فاعل شالناسالا3ی دانش شالخصالی خویش ،در نظر میگیرد (موریسالون،
.)۲۲ ،۲۰۰۷
در رویکردهای اسالالالکو (ویکارت ،هومان )۱۷-۱۵ ،۱۹۹۵ ،نیز ،نگاه به کودک از همین منظر اسالالالت .در این رویکرد با
وجود پیشبینیپذیری عمومی رشالد انسالان ،هر فرد ،شالخصالیتهای منحصالربهفردی را به ظهور میرسالاند تا آنکه بهتدریج
از طریق تعامالت هرروزه به سالالمت تبدیل شالالدن به شالالخصالالیتی یگانه به پیش میرود .یادگیری همواره در زمینهای از
ویژگیهای شالخصالیتی ،توانمندیها ،و فرصالتهای منحصالربهفرد هر شالخص –کودک -رد میدهد .در طول این مسالیر،
زمانی رویۀ آموزشالی قویتر میشالود که از سالویی ضالمن در نظر گرفتن ظرفیتهای یادگیرندگان ،آنها را به چالش بکشالد
و از سالوی دیگر یادگیرنده را به سالاخت الگوی یگانۀ خود از عالیق ،اسالتعدادها و اهدا تشالویق کند .در این چشالمانداز
الی
اسالالت که انگیزۀ یادگیری بهطور واضالالن از درون کودک برمیخیزد .در واقع ،عالیق ،پرسالالشها و مقصالالودهای شالالخصال ع
کودک ،او را به سمت کشف ،آزمودن ،و ساختن دانش و درک جدید هدایت میکند.
د -کلگرایی
تالا پیش از شال الکاللگیری تالدریجی رویکردهالای تربیتی تحولخواه ،در هر دوره کم و بیش تالأکیالد بر یکی از ابعالاد وجودی
انسالان بوده و در ضالمن این جریان جدید اسالت که تالش میشالود به کودک بهمرابه یک کل نگریسالته شالود .این مفهوم در

1 S. Etheridge
2 L. Hill
3 active constructors
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رویکردهای اسالالکو (ویکارت و هومان )۱۸ ،۱۹۹۵ ،اینگونه تعبیر میشالالود که یادگیری فعال ،فرایندی ترکیبی و دارای
ابعاد بدنی و ذهنی است.
رویکرد والالدور نیز بالهنحوی دقیقتر باله همین مفهوم میپردازد .در واقع ،کاللگرایی مرکز ایالدههالای اشال التالاینر از کودک
اسالالت .از منظر وی ( )۲۴ ،۱۹۹۴آدمی دارای سالاله بعد بدن ،روح و معناسالالت :و از طریق بدن میتوانیم با آنچه بیرون از
ماسالت مرتبط شالویم ،از طریق روح ،تأثیراتی را که اشالیا بر ما میگذارند ،دریافت میکنیم و از طریق معنا ،معنای مسالتتر
در ذات اشالالیاا را در مییابیمو .آموزش کلگرا ریشالاله در کیهانشالالناسالالیای دارد که قائل به وحدتی مبنایی برای جهان
کودک در
اسالالالت و مبتنی بر این نگرش ارتبالاطی و کلگرا ،ارتبالاط متقالابل میالان اهدا تحصال الیالل ( ،)schoolingطبیعت
ع
حال رشالالد و ارتباطات میان انسالالانها را با کل جهان در نظر میگیرد (اورماچر .)۴۰۱ ،۱۹۹۵ ،1آلمون ( )۳ ،۱۹۹۲نیز
معتقد اسالت اشالتاینر بیشالترین تأکید را بر ساله فعالیت روح بشالر نهاد :فکر کردن ،احسالاس کردن و اراده کردن .او تفکر را
به م ز و سالیسالتم عصالبی ،احسالاس را به قلب و شالشها ،یا به تعبیر او سالیسالتم ریتمیک ،و فعالیتهای ارادی را به اندامها
و سالالیسالالتم متابولیک مرتبط دانسالالت .این سالاله حوزه در عین تمایز ،بهنحو وسالالیعی با یکدیگر ارتباط درونی هم دارند.
زمانیکه ما از تعادل شالالخص سالالخن میگوییم ،مقصالالود آنسالالت که این سالاله بعد بهصالالورتی بی اشالالکال در حال فعالیت
هماهنس با یکدیگرند.
د -تماس کودک با واقعیتهای زندگی
تفسالیر اولیه از مرحلهای دیدن رشالد کودک در دیدگاه پیاژه ،فعاالن تربیت کودک را به این نتیجه رسالانده بود ،که تماس
کودکان با مسالالائل واقعی زندگی باید به دورههایی پس از کودکی موکول شالالود ،اما آنچه که بعدتر در رویکردهای تربیتی
تحولخواه بیشالتر مورد تأکید قرار گرفت ،آن بود که کودکان باید بتوانند بهنحوی با واقعیتهای زندگی مواجه شالوند و از
زاویه دید خود بهتدریج درک و تلقی خود را از امور شکل دهند.
همالانطور کاله در بخش تربیالت نیز اشالالالاره شالالالد ،در رویکرد رجیوامیلیالا آموزش نبالایالد بر هر کودک ،بالهنحوی ایزولاله و محور
متمرکز شالود .در عود ،باید او را در ارتباط با خانواده ،دیگر کودکان ،مربیها ،محیط مدرساله ،اجتماع ،و جامعۀ بزر تر
بنگرد .این رویکرد برمبنای به رسالمیت شالناختن همین ارتباط و تعامل اسالت که کودکان را بهمرابه شالهروندانی فعال و با
حقوق معین [حقوق شالالالهروندی] ،بهعنوان اعضالالالای مسالالالتقلی در جمع مشالالالارکت کنندگان در پیش دبسالالالتان مینگرد
(گاندینی ،اتریج و هیل.)۲۵ ،۲۰۰۳ ،
در رویکردهای اسالالکو نیز به مشالالارکت کودکان در کارهای روزمره گروهی تأکید میشالالود .در واقع ،زندگی روزمره در
مقام بستر مقوم تربیت و نیز بستر زیست کودک ،اهمیت مییابد (هومان و ویکارت.)۲۲ ،
انگار ههای معطو به رابطه مربی با کودکیکی دیگر از مؤلفالههالای مهم رویکردهالای جالدیالد در تربیالت کودک ،انگالاره آنهالا از مربی و رابطاله وی بالا کودک اسالالالت کاله در
این بخش مد نظر قرار میگیرد.

1 . P. B. Uhrmacher
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و -گفتوگو
مشالالالارکتی دیالدن تربیالت و اهمیالت یالافتن نقش کودک در فراینالد تربیالت ،رویکردهالای جالدیالد تربیالت کودک را باله سال المالت
گفالتوگویی شالالالدن رابطاله مربی-متربی سالالالوق میدهالد .در رویکرد رجیو امیلیالا (گالانالدینی ،اتریج و هیالل،)۲۷ ،۲۰۰۳ ،
گفتوگو مؤلفهای اسالاسالی برای دسالتیابی به یادگیری و درک به شالمار میآید .در این رویکرد ،گفتوگو در قالب گروههای
تشالالکیل شالالده حول پروژهها پیگیری میشالالود؛ بهصالالورت بازبینی و ارزیابی نتایج عملی و راهی برای دسالالتیابی به درک
عمیق است.
رویکردهای اسالکو نیز در همراهی عمل و تامل با رویکرد رجیوامیلیا هم داسالتان اسالت و بر این باور اسالت که عمل ،به
تنهایی نمیتواند برای یادگیری کافی باشالالالد .کودکان برای درک جهان بیواسالالالطۀ خود ،باید با آن ارتباط متقابل فکری
بدنی ارتباط متقابل با اشالیاا بهمنظور ایجاد ت ییرات و تأثیرات ،و
برقرار کنند .بنابراین یادگیری فعال ،هر دو بعد فعالیت ع

ذهنی تفسالیر این تأثیرات و تطبیق این تفسالیرها با درک کاملتری از جهان ،را شالامل میشالود (هومان و ویکارت،
فعالیت
ع

 .)۱۷از میان این دو بعد از یادگیری ،بعد دوم در ضمن گفتوگو محقق میشود .هومان و ویکارت ،ضمن سخن از نقش

گفالتوگو در تعمیق این فعالالیالت ذهنی ،انواعی از موقعیالتهالای گفالتوگویی را نیز بر میشال المالارنالد .برای نموناله ،از منظر
ٔ
درباره تجارب معنادار شالخصالی باشالد ،مرل وقتی که کودک در حال توصالیف کاری اسالت که دارد
آنها ،گفتوگو میتواند
انجالام میدهد یا هنگامی که میخواهد از امور و وقایع تعریف کند .نوع دیگری از گفتوگو میتواند در قالب گوشدادن
ٔ
ٔ
درباره احسالاسالات شالخصالی
درباره آنها شالکل بگیرد .نوع دیگری از گفتوگو میتواند
به داسالتانها و اشالعار و گفتوگو
باشد.
این گفتوگو با وجود حضور زمینه ای در رویکرد والدورو  ،در آن چندان محوری نیست.
ه -همگامی
در حالیکه رویکردهای سالنتی به تربیت ،رابطهای ساللسالله مراتبی و اقتدارگرایانه میان مربی و کودک در نظر میگرفتند،
رویکردهای جدید نوعی از تعالامل و همراهی را پیشالالالنهالاد میکننالد .برای نمونه ،در رویکرد رجیو امیلیالا ،مربیها بهعنوان
یادگیرندههایی در نظر گرفته میشالالالوند که در کنار کودکان و همراه با آنها در حال یادگیریاند .در رویکرد والدور نیز
مربیالان بالهعنوان راهنمالایالان اخالقی کاله مورد تقلیالد کودکالانانالد ،نرم امالا قالاطعانالد و سالالالعی در هالدایالت فعالالیالتهالای فردی و
گروهی کودکالان و فراهم کردن شالالالرایط برای تقلیالد آزادانالۀ آنهالا و باله اجرا درآوردن سالالاله قالانون طالیی اشال التالاینر دارنالد کاله
عبارتاند از ۱ :با احترام و قدرشالالناسالالی به دنیایی که کودک از آن میآید به اسالالتقبال هر کودک بروید .۲ .با عشالالق به
کودک بیاموزید .۳ .کودک را به سالمت آزادی حقیقی که متعلق به انسالان اسالت هدایت کنید( .الگوهای جهانی آموزش
پیش از دبسالتان؛ پریسالا حبیبی ،علیمحمد احمدی قراچه ۱۱۸ ،و  .)۱۱۹در چنین فضالایی اسالت که همگامی و رشالد و
یادگیری کودکان ،مربیان و والدین میسر میشود.
تحلیل انگارهها در موقعیتهای مشاهده شده در عمل و باورهای بیان شده در مصاحبه
در مطالعه حاضالر تالش شالده تا اسالناد مختلف مجموعهای آموزشالی مورد تحلیل قرار گیرند و در عین حال ،موقعیتهای
یالادگیری در آن مورد مشالالالاهالده قرار گیرنالد .عالوه براین ،گفالتوگوهالایی نیز بالا مربیالان و والالدین دانشآموزان انجالام شالالالده
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اسالت .موقعیتهای مشالاهده شالده که در پژوهش حاضالر مورد اسالتفاده قرار گرفتهاند از  ۸۴سالاعت نفر مشالاهده اسالتنباط
شالدهاند که توسالط چهار نفر از افراد آشالنا به تعلیموتربیت صالورت گرفته اسالت و در جلسالات تحلیل مورد ارزیابی و تحلیل
قرار گرفته اسالالت .همچنین با پنج نفر از مربیان مؤثر مجموعه ،مصالالاحبههایی صالالورت گرفته و مورد تحلیل جمعی قرار
گرفت .نتایج کدگذاری و تحلیل و ارزیابی مضالامین مطرح شالده در مشاهدات و مصاحبهها در سه بخش انگاره از تربیت،
انگاره از کودک و انگاره از مربی ،نتایج زیر را نشان میدهد:
الف -تالش برای فار ساختن تربیت از کلیشههای جنسیتی/اجتماعی /در بافت نامتوازن
مجموعه مذکور در سالالطن باور ،تالش کرده اسالالت تا تربیت را فار از مرزهای جنسالالیتی ،سالالالمتی ،اجتماعی ،مذهبی،
اقت صالادی تعریف کند و به پیش ببرد .از این رو ،حضالور کودکان دارای نیازهای ویژه و بیمار در کنار کودکان سالالم ،حضالور
دختران در کنار پسالران ،حضالور خانوادهها از اقشالار مختلف اجتماعی/اقتصالادی و مذهبی یکی از ویژگیهایی بود که در
مجموعه دیده میشالالد .برای نمونه در یکی از ناب نگاشالالتها ،که دسالالت نوشالالت یکی از مربیان مجموعه در مورد کارگاه
یکی دیگر از همکارانش اسالت میخوانیم :ا...حر من اینه که بیایم در کنار هم و به کمک هم به این پرسالشها پاسالب
بدیم حتی اگه دیدگاهمون فرسالالنسها از هم دور باشالاله؛ میتونیم با هم مخالف باشالالیم اما حر همدیگه رو بشالالنویم؛
می تونیم دور باشالیم اما دوسالت که این خودش نوید نزدیکی هاسالت؛ ااگر و تنها ااگر نیم نگاهی به تاریب و گزارههای
تالاریخی مرالل این بنالدازیم :امن بالا تو مخالالفم ،امالا جالانم را میدهم کاله تو حرفالت را بزنی!  . ...همچنین در اسال النالاد
مجموعه از مفهومی سالخن میرود به نام اآینههای فرهنگی  .آینههای فرهنگی از نظر مجموعه ،افراد مجموعه هسالتند
کاله هر یالک متعلق باله پالایگالاهی اجتمالاعی/فرهنگی/مالذهبی /اقتصالالالادیانالد و میتواننالد نمالاهالایی مختلف از فضالالالای
فرهنگی/اجتمالاعی/مالذهبی/اقتصالالالادی را برای کودکالان باله نمالایش بگالذارنالد و آنهالا را در فضالالالایی متنوع از این ایالدههالا و
زیسالتها قرار دهند .همچنین به بچهها نشالان دهند که چگونه میتوان هم زیسالتی انسالانی را در چنین فضالایی تجربه
کرد.
در عین حالال باله نظر میرسالالالد عواملی فرامجموعالهای و کالن وجود دارنالد کاله بالاعالث میشالالالونالد این آینالههالای فرهنگی،
آعینههایی تمام قد و نماینده وضالعیت واقعی جامعه نباشالند .دغدغههای این مجموعهها ،باعث شالده تا طیفهای خاصالی
از جامعه که عمدتا در دو سالر طیفها قرار دارند ،تمایل بیشالتری به این نوع مجموعهها داشالته باشالند و همین مسالالله،
تنوع دیالدگالاههالای موجود در آنهالا را بالا دشالالالواری مواجاله میسالالالازد .در این میالان ،میتوان گفالت بالهصالالالورت منطقی،
مجموعههای غیرحساس به مذهب نسبت به مجموعههای مذهبی متناظر خویش ،توفیق بیشتری در تکوین تربیت رها
از کلیشهها را داشتهاند.
ب -مشارکتی دیدن تربیت
مشالالارکت در این مجموعه ،نقشالالی اسالالاسالالی دارد .مشالالارکت والدین ،کودکان و مربیان در جریان تربیت ،از جمله موارد
پرتکراری اسالالت که در مشالالاهدات و مصالالاحبهها دیده میشالالود .نمونهای از مشالالارکت بچههای پنجسالالاله در برنامههای
روزانهشالان در مشالاهدات آمده اسالت :ا در ابتدای کالس خاله پریسالا به بچهها میگه بیاید بشالینید و برنامه امروزتون رو
بنویسالید .بچهها کنار خاله جمع میشالن و برنامههایی رو که دوسالت دارند در طول روز داشالته باشالند پیشالنهاد میدن.
خاله هر برنامه رو از تکتک بچهها سالؤال میکنه که آیا میخوان در اون برنامه حضور داشته باشند یا نه و اسم کسایی رو
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که تمایل دارند در برنامهای شالالرکت کنند در مقابل اون برنامه مینویسالاله .هیو اجباری در شالالرکت در هر یک از برنامهها
نیست .در نهایت برنامه اون روز بهصورت کتابخوانی ،بازی ستاره الرا ،کاردستی(خانه) ،کارگاه و حیاط ،باغبانی ،چاله
آب کنی نوشالالته میشالالود  .همچنین در بخشالالی از مصالالاحبه ،مربی میگوید :ا اینجور نیسالالت که اگر قرار اسالالت یک
تصالالمیمی بگیریم چون من آگاه تر هسالالتم ،رای بیشالالتری دارم .تفاوتهایی بین ادمها وجود دارد بین مرد و زن بزر و
کوچک ،تفاوت را بهش قائلیم و بچهها با هم متفاوتند ،بچهها با بزرگترها فرق دارند ،یکی بیشالالتر بلد اسالالت یکی کمتر،
ولی این تفاوتها تمایز نیسالالت که یک امتیاز بیشالالتری دراد .این را همسالالنگی مینامیم  .مشالالارکت والدین در مجموعه
بیشتر در سطوح مدیریتی ،کارگروههای پژوهشی و تفریحات و در واقع ،در پشت صحنه آموزش دیده میشود.
ج -ارتباط تنگاتنس تربیت و زندگی
در مجموعه ،بسالالیاری از فعالیتها برگرفته از زندگی واقعی اسالالت .فعالیتهایی چون باغبانی ،نجاری ،آَشالالپزی در برنامه
حضالالالور جدی دارند و برخی موضالالالوعات علمی چون ریاضالالالی و علوم در بسالالالتر همین فعالیتها آموزش داده و یاد گرفته
میشالالوند .برای نمونه در مشالالاهدات آمده اسالالت :ا بچهها در سالاله گروه در ،دیوار و پنجره تقسالالیم شالالده بودند .پرینان و
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
که در پروژه پنجره بود تکه چوبهایی را برداشالت و به اتاق کارگاه رفت و دسالتگاه برش را روشالن کرد و چوبها را برش زد و
احسالان هم دسالتگاه جوش را روشالن کرد و میلهها را به هم جوش میداد  .همچنین در مشالاهده ای دیگر میخوانیم :ا
خاله :بچه ها یادتونه ایلیا هفته پیش برای آشالپزی امروز رای گرفت  .خاله یه کتاب آشالپزی به بچهها میده و میگه وایلیا
مسالالول آشالپزی امروز شالده شالما هم میتونید یه غذا رو انتخاب کنید تا مسالالول بشالید و یه هفته دیگه درسالت کنیمو .
همچنین در مصالاحبه نخسالت آمده اسالت :ا دررویکرد ما ما فکر میکنیم که زبان باید در موقعیت واقعیش اتفاق بیفتد.
اگر یک مربی کارگاه داشالالته باشالالیم که بتواند انگلیسالالی حر بزند یا مربی آشالالپزی که بتواند انگلیسالالی حر بزند ،این
بهترین اتفاق اسالالت .اسالالاسالالا آموزشها را وقتی شالالبیه سالالازی میکنیم لطفشالالان از دسالالت میرود زبان هم از این قاعده
مسترنا نیست .اگر زبان در کنار باغچه یا اشپزخونه جریان پیدا کند این بهترین حالت است .
 ضعف در به رسمیت شناختن حقوق همه دست اندرکاران و ذی نفعان جریان تربیتبه رسالمیت شالناختن ذی نفعان تربیت ،از یک سالو حضالور کودکان در تصالمیمگیریها را شالامل میشالود و از سالوی دیگر ،به
رسالمیت شالناختن حقوق مربیان و والدین را .وجه نخسالت و وجه سالوم ماجرا در مؤلفه مشالارکت مورد ارزیابی قرار گرفت و
در این بخش ،وجه دوم ،مد نظر قرار میگیرد .در مشالالالاهدات و مصالالالاحبالهها موارد معالدودی از توجه به این اصالالالل دیده
میشالالود .از جمله در مشالالاهدات آمده اسالالت :اخاله گفت من دارم با صالالدات اذیت میشالالوم لطفا آروم تر حر بزن  .ا
خاله فاطی :دیروز من فکر میکردم چون صالدای همهمه بلند بود مجبور شالدم با صالدای بلند حر بزنم .دیروز تو خونه
حالم خوب نبود و اصالال این اتفاق برایم خوشالایند نیسالت .من فکر میکنم چون توی آزمایشالگاه تعدادمون زیاده همهمه
میشالاله و سالالوا تفاهم و دلخوری ممکنه مشالالکل پیش بیاد .به نظرم رسالالید یکشالالنبهها نیم سالالاعت بیشالالتر تو رها باشالالیم و
دنبالتون دیرتر بیان  .اما این اصل دستکم در مصاحبهها و مشاهدهها آنچنان پررنس نیست.
ح -محوریت کودک و عالئقش در تربیت
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در این مجموعه تالش شالده تا موقعیتهای تربیتی مبتنی بر عالئق کودک شالکل بگیرد .نمونههایی از مشالاهدات که در
نظر گرفتن عالئق کودکان در فعالیتهای تربیتی را نشالالان میدهد ،در اینجا مورد اشالالاره قرار میگیرد .در بین فعالیتهای
روزمره و روتین کاله بچالههالا در برنالاماله روزاناله دارنالد و البتاله بالا عالئق بچالههالا هم پیونالد دارد ،برخی از مواقع ،فرصالالالتهالایی
هسالت که بچهها میتوانند فعالیتی را خودشالان آغاز کنند .برای نمونه در مشالاهدات آمده اسالت :ا پسالرها (ی گروه )۴
صال النالدلیهالای کوچالک را برداشال التاله ،برعکس میکننالد ،و مالاننالد مالاشالالالین در سالالالطن هالال باله حرکالت میآورنالد و مسالالالابقاله
میدهند....در بازی با هم تصالاد میکنند و یکی دو نفر بعد از تصالاد رانندگی مردند؛) ولی شالهاب گفت :ماشالین من
ایربالس داره . .همچنین در موقعیالتهالای مختلف یالادگیری ،عالئق کودکالان مالد نظر قرار میگیرد .وجود برنالامالههالای
متنوعی چون اردوی طبیعالت ،بالاغبالانی ،کالارگالاه در برنالاماله و نیز تفویض اختیالار بخشالالالی از برنالاماله روزاناله باله بچالههالا ،نوعی از
برنامه مبتنی بر عالئق کودکان را رقم میزند .در عین حال تالش میشالالود تا انجام یک کار توسالالط بچهها تا انتها دنبال
شالود و مسالالولیت در آنها تقویت شالود .برای نمونه در مشالاهدات میخوانیم :اعمه :لیلیا و شالیما من امروز از کار شالما
راضالالالی نبودم .لیلیالا :چرا خالالاله :هماله علفهالای هرزتون بالاقی مونالده بود .شالالالیمالا :خالالاله یعنی تیالک نمیخوریم خالالاله
فاطی :بچهها تیک چه ارزشی داره .مهم کار و باغچهتونه .عمه :اون بازدهیای که توقع داریم باغچهتون داشته باشه در
اینصالالالورت نالداره .خالالاله فالاطی :وقتی کاله کالارتون االن وضالالالعیالت منالاسالالالبی نالداره اگاله کالارتون زیالاد بود ،بالایالد از یکی کمالک
میگرفتید ،تا تمومش کنید .اگه این علفها تموم نشه شما چیزی نمیتونید بکارید.
د -کلگرایی در نوسان
حضالالالور فعالالیالتهالای مختلف ذهنی ،بالدنی و دسالالالتی ،هنری در برنالاماله روزاناله مجموعاله ،میتوانالد نوعی از کاللگرایی را باله
نمایش نهد .فعالیتهایی چون باغبانی ،کارگاه ،ریاضالالالی ،آشالالالپزی ،برنامهنویسالالالی و کتابخوانی از جمله فعالیتهایی
هسالالالتند که تالش کردهاند این کلگرایی را تأمین کنند .در عین حال آزادی انتخاب کودکان و نیز فضالالالای آزاد و تعاملی
تربیت ،نوعی از سالیالیت و انعطا در برنامه را به همراه خواهد داشالت و ممکن اسالت تا حدی این کلگرایی را تحت تأثیر
قرار دهد .از جمله در مشالاهدات میبینیم :ا پرنیان در فعالیت کامپیوتر (کامپیوتر مشالترک با آتریسالا دارند) ،خیلی فعال
نیسالالالت و بی حوصالالالله و کالفه اسالالالت . .در عین حال ،گاهی مشالالالاهده میشالالالود که مربی تالشهایی برای گفتوگو و
همراهی بالا کودک و بالازگردانالدن او باله فعالالیالت میکنالد .مرال :ا مالانی (خیلی تمالایلی باله نقالاشالالالی -خط نالدارد و کمی بی
حوصالالله اسالالت) :میشالاله کل روز رو نقاشالالی بکشالالیم خاله :میتونی همه وقت آزادت رو نقاشالالی بکشالالی ...ولی اگه فقط
نقالاشالالالی بکشالالالیم ،دیگاله نمیتونیم هیو درسالالالی بخونیم و یالاد بگیریم .از این رو بالهصالالالورت کلی میتوان گفالت بالا وجود
کلگرایانه بودن رویکرد این مجموعه رد تربیت ،سالالالیالیت برنامه و آزادی عمل کودکان ،گاه تعادل این کلگرایی را بر هم
میزنند.
ه -گفتوگو و همگامی
یکی از مهمترین مؤلفههایی که در جریان مشالالاهدات و مصالالاحبههای صالالورت گرفته در این مجموعه تحولخواه پررنس
بودهاند ،مؤلفاله گفالتوگو اسالالالت .در موارد مختلف و با اهدا مختلفی چون تبیین علالت انجالام فعالالیالت ،توضالالالین قاعده،
پرسالش از احسالاسالات یا حل اختال  ،گفتوگویی با کودکان داشالته باشالد .برای نمونه در مشالاهدهها میخوانیم :ا علی:
هلههوله خوب نیسالالت .خاله :منظورتان از هلههوله چیسالالت به چی میگید هلههوله این میوهها (اشالالاره به خوراکی
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شالالهاب) هلههولهسالالت آخه من منظورتون رو از هلههوله نمیفهمم .مواد افزودنی چیه محمدحسالالن :چیپس و پفک
مرال
رادین با ولع میخورد و هی میخندد.
خاله سالعی میکند بحث را کش بدهد و هی سالؤال و جواب میکند و از بچهها حر بکشالد اما گویا برگهها خوشالمزهترند
و بچهها بیشالالالتر میخواهند از طعمشالالالان لذت ببرند تا حر بزنند .خاله اینقدر سالالالعی میکند و حر میزند ،حر
میکشالد تا به یک نتیجه میرسالند و باالخره قرار میشالود چون هلههوله خوشمزه اسالت فقط گاهی هلههوله بخورند .
نکت ٔاله مهم دیگری کاله در این مجموعاله قالابالل ر یالت اسالالالت ،وقوع گفالتوگوهالای متعالدد میالان کودکالان اسالالالت .برای نموناله
میبینیم.
همچنین همگامی و همراهی ،در مصالاحبهها مدنظر قرار گرفته اسالت .از منظر این مجموعه ،تربیت به مفهوم یادگیری و
رشالد نزدیکتر اسالت :ا مرل رشالد به تربیت نگاه میکنیم .و احسالاس میکنیم که تربیت مرل رشالد اسالت و چیزی اسالت که
بالهطور غریزی و فطری اتفالاق میافتالد .و آن وقالت تعالاریف مالا ت ییر میکنالد .تو این نگالاه تبیین از نظر مربی نمی بینیم.
تبیین نیالازی اسالالالت کاله بچاله دارد .و دنبالال پالاسالالالب باله این نیالاز میکرده و دنبالال منالابع میگرده و یکی از این منالابع مربی
اسالالت  .این مسالالالله در مشالالاهدات هم دیده میشالالود .در بسالالیاری از موقعیتها ،مربی ورود نمیکند :ا رادین ،محمد
حسالالن و شالالهاب با هم دعوا میکنن و هم دیگه رو میزنن .خاله با خونسالالردی رو به اونا میکنه و میگه ممکنه دردتون بیاد
اگاله این بالازی رو دوس نالداریالد تمومش کنیالد ،من دیگاله چیزی نمیگم خودتون ببینیالد مشال الکالل داریالد بالا این بالازی یالا نالهو .
همچنین در برخی فعالیتها ،از دور نظارت دارد :ا خاله فرزانه باالی سر شهریار و احسان رفت و از آنها پرسید استراتژی
شالما چیه که این میلگرد را وسالط میخواهید جوش بدهید و احسالان توضالین داد که این جای در است  .یا نمونه دیگر:
اایلیا سالعی میکند با بطری مااالشالعیر یک ماشالین تزئین درسالت کند .طرح اولیهاش را به خاله میدهد و خاله معتقد
ٔ
درباره ابزاری که باید برای
اسالالالت چردهای این نمیچرخد و ایلیا میگوید الزم نیسالالالت چرد ماشالالالین تزئینی بچرخد و
چسالباندن چرد اسالتفاده کنند صالحبت و بحث میکنند  .مربی هنگامی ورود میکند که میبیند کودک نیازمند کمک
اسالت :ا محمد حسالن سالعی میکند یک شالمشالیر بسالازد دو چوب را بهصالورت صاللیب با چسالب چوب بهم میچسالباند و
بارها و بارها میخش خم میشالالود و خودش صالالا میکند خاله که میبیند نمیتواند یک ضالالربه خودش به میب میزند و
یک ضربه محمدحسن تا باالخره موفق میشود .
درعین حال ،کمتر دیده میشالالود که مربیها پروژههای مسالالتقل و شالالخصالالی هم داشالالته باشالالند و چیزی را گامبهگام با
کودکان یاد بگیرند.
تجزیهوتحلیل یافتهها
یافتههای پژوهش حاضالالر نشالالان از آن دارد که رویکرد تحولخواه در تربیت کودک بر انگارههای تربیتی فلسالالفی ویژهای
تأکید دارد .انگاره این رویکرد از تربیت بر برخی مؤلفهها چون رها سالاختن تربیت از کلیشالههای جنسالیتی ،اقتصالادی،
مذهبی و اجتمالاعی به رسالالالمیالت شال النالاختن تفالاوت ،مشالالالارکتی بودن جریان تربیالت ،ارتبالاط تنگالاتنالس تربیالت و زندگی ،به
رسالالمیت شالالناختن حقوق همه افراد – کودکان و بزرگسالالاالن -در جریان تربیت و زندگی تأکید دارد .همچنین انگاره این
رویکرد از کودک بالهگونالهای اسالالالت کاله بر محوریالت کودک و عالیقش در جریالان تربیالت و زنالدگی وی ،نگرش کاللگرایالاناله باله
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وجود وی ،تأکید بر تماس وی با واقعیتهای زندگی اسالتوار اسالت .انگاره این رویکرد از مربی نیز بر مؤلفههایی چون هم
گامی و گفتوگوتأکید میورزد.
موردکالاوی صالالالورت گرفتاله در این پژوهش ،نشالالالان از آن دارد کاله از میالان انگالارههالای تکوین بخش رویکرد تحولخواه ،در
مجموعاله مالذکور برخی مؤلفالههالا بیشالالالتر و برخی کمتر حضالالالور دارنالد .از جملاله مؤلفالههالایی کاله بیشالالالترین ظهور و بروز را
داشال التالهانالد ،مؤلفاله هالایی چون تعالامالل و مشالالالارکالت در تربیالت ،محوریالت عالیق کودک در تربیالت و نیز تالأکیالد بر همگالامی و
گفالتوگو در جریالان تربیالت بودهانالد .از آنجالا کاله این مجموعالههالا ،از نیروی انسالالالانی عالقالهمنالد و مجرب بهره بردهانالد و از
مشالارکت والدین سالرخورده از نظام رسالمی آموزش نیز برخوردارند ،فضالای همگرایی و مربتی از مشالارکت ذی نفعان در
تالربالیالالت فالراهالم مالیآیالالد .هالمالچالنالیالن فالقالالدان نالگالرشهالالایالی چالون مالحالوریالالت عالالئالق کالودک در تالربالیالالت و نالیالز گالفالالتوگالوهالالا و
همگامی های اثربخش در فضالای متعین رسالمی با کتابهای درسالی از پیش تعیین شالده ،معلمان در قالب فرورفته و فضالای
مدیریتی تنسنظرانه ،باعث شالالالده تا والدین و مربیان و بچهها ،بهصالالالورت معناداری از این مجموعهها اسالالالتقبال کنند و
تمرکز و مطالبه گری قابل توجهی روی این نگرشها وجود داشته باشد.
از سالالوی دیگر ،مؤلفههایی رهایی تربیت از کلیشالالهها ،به رسالالمیت شالالناختن حقوق همه افراد و نیز همگامی بهمعنای
پیگیری پروژههای یادگیری توسالط مربیان کمتر مورد تأکید اسالت .همچنین بینشهایی چون چون نگرش کلگرایانه به
وجود کودک نیز ممکن اسالالت در عمل با موانعی مواجه شالالود .به دلیل نیاز این مجموعهها به مشالالارکت و همراهی زیاد
ذینفعان ،نزدیکی اندیشالالهها ،ایدهها و نگرشها ،یکی از مؤلفههای اسالالاسالالی اسالالت که باید میان خانوادهها و مربیان
وجود داشالالته باشالالد .همین امر ،گاه باعث میشالالود تا مجموعههای واقعی ،از تنوع اجتماعی برخوردار نباشالالند و همین
عدم تنوع ،میتواند با محدود سالاختن تجربیات زیسالته ،زمینهسالاز نوعی جانبداری در مجموعه شالود .از این رو ،یکی از
تهدیدهای پیش روی چنین مجموعههایی را باید همین امر دانسالالت .از سالالوی دیگر ،عدم صالالراحت در حقوق و وظایف
متقالابالل هماله ذی نفعالان موجود در جریالان تربیالت بالاعالث شالالالده تالا رعالایالت این حقوق و وظالایف ،بالهصالالالورت صالالالریحی قالابالل
مشاهده نباشد.
از سالوی دیگر ،سالیالیت و انعطا برنامههای در مجموعههای تحولخواه ،باعث میشالود تا کلگرایی بهصالورت نسالبی و
سالیال در فعالیتها مد نظر قرار گیرد و گاه در مورد یک کودک ،رویکرد تربیتی از کلگرایی فاصالله گیرد .این امر ،ضالرورت
پایش فردی و جمعی برنامهها را افزون میسازد تا مانع از دست رفتن رویکرد کلگرا در جریان تربیت شود.
بحث و نظر
بهنظر میرسالالد نگاه همه جانبه و نگاهداری جانب اعتدالل در رویکرد تحولخواهی ایران ،مهمترین دشالالواری پیش روی
آن بالاشالالالد .این تهالدیالد میتوانالد باله تالدریج باله پالاشال الناله آشال الیالل این رویکرد تبالدیالل شالالالود .همچنین نهالادیناله نبودن برخی از
مؤلفههای تربیتی در فضای جامعه و خانواده ،مانع تحقق کامل آن در جریان تربیت است.
فهرست منابع
حیالدری ،زهرا ( .)۱۳۹۲شال الکاللگیری آموزشوپرورش تحولخواه در ایران :مطالالعاله موردی اخالاناله یالادگیری رهالا  .پالایالان
نامه کارشناسی ارشد .به راهنمایی محمد رضایی .تهران :دانشگاه علم و فرهنس.
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اصول کنش اقتباسی ملثر در اصالح نظام آموزشوپرورش معاصر ایران
با نظر به تالشهای توران میرهادی
مرضیه عالی1
علی وحدتی دانشمند2
چکیده
نویسالندگان در این مقاله تالش دارند تا اصالول کنش اقتباسالی مؤثر با هد اصالالح نظام آموزشالی معاصالر در ایران را با
نظر باله تجربیالات توران میرهالادی تبیین کننالد .اینکاله چاله نوع ت ییر یالا اصالالالالحی میتوانالد منجر باله تحول نظالام آموزشالالالی
ایران مبتنی بر فرهنس و ارزشهای ایرانی شالود پرسالش اسالاسالی اسالت که این مقاله بر آن اسالتوار شالده اسالت .در این
راسالتا ،نخسالت به کمک مطالعهای تاریخی ،خاسالتگاههای اصاللی کنش اقتباسالی در اصالالحات آموزشالی معاصالر تبیین
شالده و سالپس با توسالل به تحلیل محتوای کیفی آثار توران میرهادی بهعنوان کنشالگر اصالالحی که فعالیتهای اقتباسالی
مؤثری در نظام تربیتی ایران به انجام رسالالانده اسالالت ،اصالالول کنش مؤثر اقتباسالالی اسالالتخراج شالالدهاند .اعتقاد به ماهیت
تکوینی الگوهای آموزشالی ،اعتقاد به میراح تمدنی تعلیموتربیت و نقادی الگوهای مدرن در غرب ،ساله اصلی هستند که
کنشهای اقتباسی در اصالحات آموزشی باید مد نظر داشته باشند.
وانگان کلیدی :اصالحات آموزشی ،اقتباس آموزشی ،آموزشوپرورش معاصر ایران ،توران میرهادی
مقدمه و بیان مسئله
با مطالعهای اجمالی بر تاریب اصالالحات آموزشالی در جهان ،میتوان عادت یگانهای را در تمام این تالشها مشالاهده کرد
و آن هم عالقه به الگوبرداری از تالشهای موفق سالایر کشالورها و وارد کردن و پیادهسالازی آنها در نظام مبداا اسالت .در
این فرایند پرسالشالالی مهم مطرح اسالالت و آن اینکه آیا اصالالوال هنگامیکه تقلید و یا حتی اقتباس صالالورت میگیرد دیگری
بهطور کامل در ما نمایان میشالالود یا همواره لباسالالی خودی به تن میکند ،آن هم نه از سالالر تظاهر بلکه از باب اقتضالالا
قطعالا در این تأمل ،میان ورود ابزار و فنون و دانش و علم تفاوتی جدی در میان اسالالالت .شالالالاید بتوان گفت ابزار و فنون را
ٔ
زمینه دانش و
میتوان عینا وارد کرد و از اینرو مهارت مربوط به آن را نیز بهصالورت تقلیدی کسالب و به اجرا در آورد ،اما در
معرفت بهدلیل تأثیر و تأثر محیط و بوم در آن ،چنین امکانی فراهم نیست .اگر چه در این زمینه هم عموما خلق بهصورت
خالص و بدون رگههای تقلیدی صورت نمیپذیرد.
تالالالارد )۱۹۰۳( 3جامعهشناس فرانسوی ،مالالالعتقد است حس تقلید یکی از قویترین غرایز انسان استٔ .
همه اعمال مهم
که در زندگانی اجالالتماع رد میدهد ،از یالالک نمونه و مرال الهام میگیرد .هر کس به هر عملی دست بزند یا حتی مالالانع
انالالالالجام برخی امور شالود ،در اثر تقلید اسالت .او بر این باور اسالت که سالاختمان اجتماع بر خصالایص فردی بنا نهاده شالده
 1عضو هیات علمی گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزشوپرورش دانشگاه تهرانm.aali@ut.ac.ir .
 2دانشجوی دکتر فلسفه تعلیموتربیت دانشگاه تهرانalivahdati@ut.ac.ir .
3 Tarde
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ٔ
مرحله سالاخت از طریق تقلید از
کالالالاله مالالالالهمترین آنها حس تقلید اسالت .بنابراین حتی گاهی صالناعات انسالانی نیز در
طبیعت و سالایر امور زندگی صالورت گرفته اسالت .از منظر جامعهشالناسالی نیز صالاحبنظران در ٔ
حوزه تقلید اجتماعی در
کنش و رفتار بر این باورند که همانندسالالازی همواره در سالالطن اجتماع وجود داشالالته اسالالت .از نظر بوردیو افراد با ت ییر
اجتمالاع و طبق ٔاله اجتمالاعی دسالالالت به ت ییر عادتوارههای اولیاله در جهالت همالاننالدسالالالازی با زندگی جدید میزننالد و با این
ت ییر که بهصالورت تقلیدی صالورت میگیرد رفتارهای جدیدی را میآموزند و به افزایش سالرمایههای فرهنگی خود دسالت
مییابند.
ٔ
زمینه اقتباس آموزشالالی را برنامهای برای آموزشوپرورش تطبیقی  ۱۸۱۷/۱۸۱۶متعلق به
شالالاید بتوان نخسالالتین اثر در
مارک آنتوان جولین ،1نویسال ٔ
النده انقالبی فرانسالالوی دانسالالت .او در این اثر خود این عبارت مشالالهور را ذکر میکند :ایک
سالیاسالتمدار دانا و مطلع ،در توسالعه و پیشالرفت ملتهای دیگر ،دنبال آن چیزی اسالت که منجر به پیشالرفت کشالور خود
میشالالود( .فریز ۳۷ ،۱۹۶۴ ،نقل در فیلیپس .)۱۳۷ .،۲۰۱۵ ،2اما همان طور که سالالدلر در سالالخنرانی خود در سالالال
ٔ
مطالعه نظامهای آموزشالی موفق میگوید ،اما نمیتوانیم با سالرخوشالی در میان نظامهای آموزشالی موفق
 ۱۹۰۰در مورد
سالرگردان باشالیم ،همچون کودکی که در باغی پرساله میزند ،گلی را از یک شالاخه و بر هایی را از شالاخههای دیگر جدا
کنیم و انتظار داشالالالته باشالالالیم تا با کاشالالالتن آنها در خاک ٔ
خانه خود ،به یک گیاه زنده دسالالالت یابیم .نظام ملی آموزش
همچون یک موجود زنده اسالت که حاصالل تالشهای فراموششالده و سالختیها و نبردهای گذشالته اسالت( .سالدلر ،نقل
در فیلیپس)۱۳۸ .،۲۰۱۵ ،
فیلیپس و اوکس )۲۰۰۳( 3نیز چهالار مرحلاله را برای اقتبالاس سال الیالاسالالالتهالا از نظالامهالای خالارجی ذکر میکننالد )۱ :ایجالاد
ٔ
مرحله اول از این فرایند ،نویسالندگان
جاذبه میان ملتها؛  )۲تصالمیمگیری؛  )۳اجرا؛  )۴درونیسالازی /بومیسالازی .در
عواملی از قبیالل نالارضالالالایتی داخلی ،نتالایج سالالالوا در ارزیالابیهالایی کاله دیگران از یالک نظالام انجالام میدهنالد ،ایجالاد تحول و
رقابت در شالالرایط اقتصالالادی یک کشالالور ،تحوالت سالالیاسالالی صالالورتگرفته و همچنین تشالالکیل قواعد و قوانین جدید در
ٔ
عمده این
مقیاس جهانی ،منطقهای و کشالوری را در ایجاد جاذبه برای یک نظام آموزشالی مؤثر میدانند .به نظر میرسالد
شالرایط دسالت به دسالت هم دادهاند تا تعلیموتربیت غربی بهعنوان یکی از مظاهر تمدنی غرب مورد توجه سالیاسالتمدارانی
همچون عبالاس میرزا و امیرکبیر قرار گیرد و مربیالان ایرانی را در الگوگیری از برنالامالههالای درسالالالی و سالالالازمالان و روشهالای
آموزش مجاب کند.
بر این اسالالاس همان گونه که قبال ذکر شالالد تمدن ایرانی همواره بهدلیل مراودات و سالالفرها ،تحوالتی مختلف را با عنصالالر
تقلید اجرا نموده اسالت و بر حسالب نیازهای موجود در جامعه ،شالیوههای مطبوع و مطلوب در سالایر ملل را در رفع مسالائل
و مشالالکالت به کار گرفته اسالالت .در بهکارگیری این شالالیوهها گاه ابتکار شالالخصالالی نیز در تکمیل آنها و متناسالالبسالالازی
ٔ
جامعه ایرانی لحاظ شده است.
شیوهها با شرایط

1 Marc-Antoine Jullien
2 Phillips
3 Phillips & Oaks
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سلاالت و روش پژوهش
اینکاله چاله نوع ت ییر یالا اصالالالالحی می توانالد منجر باله تحول نظالام آموزشالالالی ایران مبتنی بر فرهنالس و ارزش ایرانی شالالالود،
مسالاللهای اسالت که این مطالعه در جهت پاسالخگویی به آن اسالت .بر این اسالاس پرسالشهای اسالاسالیای که مقاله در صالدد
پالاسالالالخگویی باله آنهالا برآمالده عبالارتنالد از آنکاله نخسالالالت ،اقتبالاس آموزشالالالی در اصالالالالحالات آموزشالالالی معالاصالالالر ایران چاله
خاسالتگاههایی داشالته اسالت دوم ،رویکرد توران میرهادی در اقتباس آموزشالی بر چه اصالولی اسالتوار اسالت برای پاسالب به
پرسالش اول مطالعهای تاریخی صالورت گرفته و نویسالندگان برای شالناسالایی خاسالتگاهها ،دسالت به اسالتنتاج و معنادهی به
یالافتالههالای تالاریخی خود زدهانالد (النالدی .)۲۰۰۸ ،1جهالت پالاسالالالب باله سالالالؤال دوم ،از میالان کنشالالالگران نظالام آموزشالالالی،
فعالیتهای توران میرهادی بهعنوان کنشالالالگری اصالالالالحی که فعالیتهای اقتباسالالالی مؤثری را در نظام تربیتی ایران به
انجام رسالالالانیده ،مورد بررسالالالی و مطالعه کیفی قرار گرفته اسالالالت (گیون .)۱۲۰ ،۲۰۰۸ ،2بر اسالالالاس تحلیل ٔ
اولیه متون
بهجای مانده از توران میرهادی شالامل نوشالتارها و گفتوگوها ،واحد تحلیل در این پژوهش اصالول تقلید و کنش مؤثر در
نظر گرفته شالالد و مفاهیم نشالالانگر رویکرد اصالالالحی میرهادی از متون و اسالالناد مرتبط اسالالتخراج و پس از دسالالتهبندی بر
اساس انتزاع موضوعی ،مبانی کنش اصالحی و اصول متناظر با آن استخراج گردید.
کنش اقتباسی در اصالح نظام آموزشی ایران :عوامل و خاستگاهها
مسالالالائالل فرهنگی اجتمالاعی بالهگونالههالایی مختلف دچالار ت ییر میشالالالود .این ت ییرات گالاه ریشالالاله در دگرگونیهالای نظالام
زیسالت-بومی محیطی دارد که بر روی عمل اجتماعی بازتاب پیدا میکند و روشها و قوانین و شالاید فنون جدید را ایجاد
میکند .شال ٔ
الیوه دیگر که کررت و تنوع حیرتآوری در جوامع جدید ایجاد کرده اسالالت تماس با جوامع مجاور اسالالت که بر
اسالالاس آن ،فرهنس میتواند فنون ،محصالالوالت مورد اسالالتفاده و مصالالرفی و ایدهها را از فرهنس بیگانه به عاریت گیرد و
سالالرانجام یا از زندگی خود جامعهای پدید میآید که در آن ت ییراتی ایجاد میکند و این رفتار بهتدریج شالالایع میشالالود و
بالهصالالالورت رسالالالم و عالادت در میآیالد و یالا در آن جالامعاله اختراع میشالالالود کاله بعالدا جزا سالالالرمالای ٔاله فرهنگی قرار میگیرد
(مورن .)۱۷۶ ،۱۳۷۰،بر این اسالاس در نوع اول از ت ییر بهعنوان مرال افزایش جمعیت بشالر و نیاز به صالنایع ماشالینی و
غیره نوعی تحوالت یکسالان را در جوامع ایجاد نموده اسالت که گاه خاصالیت همگونی آن بهنوعی تقلید تلقی شالده اسالت.
بر این اسالالالاس از آغالاز ورود فرهنالس غرب باله ایران برخی روشالالالنفکران باله نقالد نوعی از مواجهاله و تقلیالد پرداختالهانالد کاله از
منظر آنان مبتنی بر تقلید کورکورانه اسالت و سالعی کردهاند در این مواجههها دو نوع تقلید و ت ییر را وصالف و مورد ارزیابی
قرار دهند که بهنظر میرسالد اشالاره به همین دو گونه دارد .مهدیقلی هدایت این دو نوع از تقلید را با نام تقلید بولوارها
و تقلید البراتوارها مینامد.
ادر این اوقات روزی به شالالاه عرد کردم تمدنی که آوازهاش عالمگیر اسالالت دو تمدن اسالالت یکی تظاهرات در بولوارها،
یکی تمدن ناشالی از البراتوارها ،تمدنی که مفید اسالت و قابل تقلید تمدن ناشالی از البراتوارها و کتابخانهها اسالت .گمان

1 Lundy
2 Given
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کردم به این عرد من توجهی فرمودهاند آثاری که بیشالتر ظاهر شالد تمدن بولوارها بود که به کار اللهزار میخورد و مردم
بیبندوبار خواستار بودند( .هدایت)۳۸۳ ،۱۳۷۴ ،
امالا در نظالام آموزشوپرورش ایران ،کنش اصالالالالحی قالدمتی طوالنی دارد .شالالالایالد بتوان مالدرنیزاسالالالیون و تجالددگرایی را
مهمترین آغالازگالاههالای تالاریخی کنش اصالالالالحگری در نظالام آموزشوپرورش ایران دانسالالالالت .از منظر رینگر()۱۳۸۱
مدرنیزاسالیون و تجددگرایی در ایران دارای ساله دوره؛ مقدماتی ،تأسالیس دارالفنون و مدرنیزاسالیون رضالاخانی اسالتٔ .
دوره
مقدماتی که پیش از شالالروع نهضالالت مشالالروطیت جرقههایی از آن در تاریب ایران به چشالالم میخورد پس از آغاز نهضالالت
مشالروطه ،سالمتوسالویی مشالخص یافت .بهطوری که میتوان گفت در این دوره ،تجدد در ایران با آنچه که در اروپا و غرب
رد داده بود اشتراکات بیشتری مییابد یا دستکم تمایل به تشابه بیشتری میجوید.
اولین رگههای اصالالالح در نظام آموزشالالی را باید در اقدامات عباس میرزا در جهت اعزام دانشالالجویان به خارج از کشالالور
ٔ
الفرنامه
دانسالت .این افراد در ابتدا آموزشهای نظامی را کسالب کردند ،اما سالفرنامههای حاصالل از سالفر این افراد یعنی س
ٔ
الفرنامه میرزامصالطفی افشالار بهعنوان اولین توصالیفهای ارائه شالده از نظامهای آموزش اروپایی
میرزاصالالن شالیرازی و س
نقش بهسالالزایی در آغاز کنش اصالالالحی در نظام آموزشالالی مبتنی بر تقلید و اقتباس داشالالت .شالالیرازی که از روسالالیه به
الفرنامه خود به مدارسالالی که در روسالالیه از آنها دیدن کرده بود توجه زیادی نشالالان داد و ٔ
ٔ
بدنه
انگلسالالتان سالالفر کرد در سال
ٔ
سنجیده آنها را به تفصیل شرح داد.
دانشآموزی و نظم انضباط
ٔ
نقطه عطف در اصالالحات نظام آموزشالی مبتنی بر اقتباس در تأسالیس دارالفنون نمایان شالد .اگر چه امیرکبیر با
دومین
هد جذب سالی دانشالجو از طبقات برتر اجتماع آغاز به کار کرد .اما پس از آن اعتضالادالساللطنه تربیت تحصالیلکردگان
در دارالفنون را به عموم افراد گسالترش داد و این گسالتردگی منجر به تقلیدگری در اقتباس از سالاختار نظام آموزشالی شالد.
باله تعبیری دقیق تر اگر چاله در رویکردهالای اولیاله هالد انتقالال دانش بود ،امالا در این تحول ثالانوی ،اقتبالاس سالالالاختالار نظالام
آموزشی و فرایندهای آن ،خود تبدیل به شیوهای از اصالحات آموزشی با رویکرد اقتباسی شد .ایجاد عناصر اصلی نظام
آموزش مدرن همچون نظام رتبهبندی (اجازه)ٔ ،
ارائه گواهینامه و امتحانات عمومی به سالالبک اروپایی از جمله اولین این
اقدامات بود.
مرحل ٔاله بعالدی اصالالالالحالات در نظالام آموزشالالالی مبتنی بر تقلیالدگری در دوران مالدرنیزاسالالالیون در ٔ
دوره رضالالالاشالالالاه بود کاله
تجالددخواهی را از حالت تقالاضالالالا و مط ٔ
الالبه روشالالالنفکران که بیشالالالتر در روزنامهها و مجالت ظهور مییافت ،به مطالبهای
حکومتی تبالدیل کرد .در این مرحلاله رضالالالاشالالالاه خود عمال در عرصالال ٔاله مدرنیزاسالالالیون گام نهاد و عالوه بر اصالالالالحات در
بخشهای مختلف اجتماعی به اصالحات آموزشی در جهت مدرنیزاسیون دست زد.
ماهیت اصالالحات رضالاخانی بهگونهای بود که بر کنش اصالالحی مبتنی بر تقلید فرهنگی دامن میزد .زیرا هد اصاللی
نحوه سلوک غربی و ایجاد رفتاری شبهغربی در سطن ٔ
اصالحات گسترش طرز تفکر و ٔ
همه طبقات و گروههای اجتماعی
بود .مروری بر سالالخنرانیها و تبلی ات رسالالمی و نهادی نشالالان میدهد که آنها تماما بر گسالالترش سالالبک زندگی غربی
بهعنوان سبک زندگی مطلوب تأکید میکردند.
بنابراین میتوان گفت اصالالحات مبتنی بر تقلید از پوس ٔ
الته بیرونی و ظاهری تمدن غرب ،بدون توجه به تحوالت تاریخی
ٔ
جامعه غربی ،ویژگی مهم این دوره اسالت .صالدیق که خود از مروجان ش ٔ
الیوه آموزشالی غرب در ایران بوده
و زیرسالاختهای
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ٔ
شیوه اصالح آموزشی انتقاد میکند و میگوید :ابرنامههای فعلی که ترجمه پروگرامهای قرن نوزدهم
است ،بعدا به این
یکی از ممالک اروپاسالت به حدی سالنگین و خسالتهکننده و غیرعملی اسالت که شالایسالته اسالت مقالهای خای در این باب
نوشالته شالود .در این جا همین تذکر کافی اسالت که اکرر مواد تحصالیلی فعلی زائد بر اندازه اسالت و هیوگاه معلمین وقت
اتمالام برنالام ٔاله هیو کالسالالالی را نالدارنالد .مواد این برنالاماله باله درد زنالدگالانی نمیخورد و برعکس موادی کاله در زنالدگالانی مورد
ٔ
برنامه کنونی منظور نگردیده است( .صدیق)۱۹۵ ،۱۳۵۲ ،
حاجت است مانند دروس فالحی و صنعتی و تجارتی در
اگرچه همان گونه که قبال گذشالالت در سالالیر تحول تعلیموتربیت ایران تقلید همواره یکی از عناصالالر اسالالاسالالی در ایجاد
ت ییرات و یا به تعبیری اصالالحات آموزشالی بوده و به شالیوههای مختلفی در تحوالت آموزشالی رد داده اسالت ،در تبیین
این پدیده شاید بتوان مهمترین عوامل شکلدهنده به تقلید را شامل موارد ذیل دانست:
 .۱جهانشمول دانستن تجدد غرب
فرایند مدرنسالازی در ایران از ابتدا با غربیسالازی هم معنا و همسالو بوده اسالت .میرزاصالالن شالیرازی بهعنوان اولین اخبار
از نظام آموزشالی اروپا در سالفرنامهای که ارائه میکند مدرنسالازی را با غربیسالازی یکی دانسالته و راه برون رفت ایران از
مسالائل را در غربیسالازی تصالویر میکند (رینگر .)۶۹ ،۱۳۸۱،برتری اروپا در زمینههای مختلف و از جمله صالنایع نظامی
نیاز به ورود فنون اروپایی و کارشالناسالان این امور برای آموزش آن به ایران را دو چندان کرد .در این میان اصالالحطلبان در
صدد کشف رموز توانایی اروپایی ،به اعزام افراد به خارج از کشور و دریافت فنون موفقیت آنها اقدام کردند و تالشهای
اولیه برای شالالالناخت رمز موفقیت غربیان و شالالالکسالالالت و ناتوانی ایرانیان منجر به شالالالکلگیری اولین دریافتها متفکران
ایرانی از فرهنالس و مالدنیالت غرب شالالالد .بالهطوری کاله میتوان گفالت در مالدت زمالان میالان حکومالت فتحعلی شالالالاه (-۱۸۳۴
 )۱۷۹۸و ناصالالرالدین شالالاه ( )۱۸۴۸-۱۸۹۶که در بخش عمدهای از قرن نوزدهم بر ایران حکومت کردند گامهای اولیه
در زمینه اقتباس فرهنگی از غرب برداشالته شالد و از این رو در این دوره ،امسالیحیان از مزایای حقوقی سالایر رعایای ایران
بهرهمند شالالالدند و اجازه ایجاد مدارس مذهبی همانند مدرسالال ٔاله خسالالالروآباد ارومیه که در سالالالال  ۱۸۳۶(۱۲۵۱میالدی)
افتتاح گردید ،بهطور رسمی به بیگانگان داده شد( .بهنام)۲۸ ،۱۳۷۵،
ظاهرا عبداللطیف موسالالوی شالالوشالالتری از نخسالالتین ایرانیانی بود که دراینباره مطالب مهمی در کتاب تحفةالعالم فراهم
آورده اسالالت .وی در هندوسالالتان با جلوههایی از علوم و فنون غربی آشالالنا شالالد و در تحفةالعالم بهکرات از شالالگفتیهای
ٔ
ٔ
جامعه
درباره نظام سیاسی پارلمانی و دموکراسی
دانش آنان سخن به میان آورد .بهعالوه در نوشتههای وی آگاهیهایی
غرب آمده اسالت که حکایت از توجه شالوشالتری به موضالوعهای سالیاسالی و پدیدههای جدیدی مانند حقوق دولت – ملت
میکند .او عالوه بر گزارشهای مفصالالاللی از مدارس و بیمارسالالالتانها و سالالالازمان دادرسالالالی و قضالالالایی مسالالالتقل از نفوذ
پادشالاهان و حکمرانان به نهادهای مدنی دیگری مانند روزنامهها و انجمنهای صالنفی و سالیاسالی میپردازد و سالرانجام از
حاکمیت قانون و مسالاللوباالختیار بودن پادشالالاه و تشالالکیل شالالورا و ٔ
ٔ
عمده
خانه مشالالورت سالالخن میگوید اما در این زمان
آموزشها همچنان بهصالالورت سالالنتی و در مکتبخانهها انجام میگرفت .ااین بیتوجهی حکومت مشالالروطه نسالالبت به
آموزشوپرورش نوآموزان سالبب شالد سالالیان دراز در این دوره کسالانی که به تربیت فرزندان خود اهمیت میدادند ایشالان
را به مدارس فرانسالویان و انگلیسالیها و آلمانیها و روسها و امریکاییها میگذاشالتند و روزبهروز گسالترش آداب و سالبک
زنالدگی اروپالایی در میالان ایرانیالان بیشالالالتر شالالالد( .بهنالام )۳۳ ،۱۳۷۵ ،امالا همچنالان آموزشوپرورش ،فرهنالس ،صالالالنعالت و
ارتباطات ،ارتش و سالاختار حقوق کشالور بهطور فزایندهای گرایش به غربی شالدن پیدا میکردند .بهطوری که زمینه برای
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ٔ
تجددخواهانه رضالالاخانی فراهم شالالد و منجر به آن شالالد که در ٔ
دوره رضالالاخان اصالالالحات غیرمذهبی با
انجام اصالالالحات
شالدت و ّ
حدت انجام شالود .اما بهزعم کاتم ( )۱۳۷۱تجددگرایی در این دوره بیشالتر متکی بر احسالاسالات بود تا عقالنیت،
و بر فرآیند اصالحات ،عقالنیت چندان حکمفرما نبود.
 .۲ناکارآمدی نظام آموزشی رایج و نابسامانیهای داخلی
در اواخر قرن نوزدهم بسالالیاری از اصالالالحطلبان بر این عقیده بودند که آموزش به سالالبک کشالالورهای پیشالالرفتهتر در اروپا
میتواند نه تنها مسالائل آموزشالی بلکه مسالائل و معضالالت اجتماعی و سالیاسالی داخلی را حل نماید .از این جهت در این
دوران و با توجه به معضالالت عدیدهای که جنسهای ایران و روسالیه ایجاد کرده بود اصالالحات آموزشالی اهمیت عمدهای
یافت .از طر دیگر فعاالن آموزش و افرادی که خواهان اصالالالحات آموزشالالی بودند پس از موانع و شالالکسالالتهایی که در
ٔ
زمینه ایجاد نظام سالیاسالی مشالروطه در ایران متقبل شالدند بر این باور اسالتوار گشالتند که حاکمیت قانون اسالاسالی در ایران
نیازمند ارتقای سطن سواد عمومی مردم است.
صدیق ( )۱۳۵۲در این زمینه مینویسد:
ادر تمام ممالک متمدن تریاق هر دردی و داروی هر بحرانی را آموزشالالالگاه میخواهند و پایدارترین و اسالالالتوارترین عامل
ت ییر و تبدیل جامعه را مدرساله میدانند .آموزشالگاه بر حسب مکان و زمان ناچار به ت ییر است اما بر حسب مکان مسالله
روشالن و واضالن اسالت .آموزشالگاهی که مرال در هلند اسالت با آنکه در چین اسالت با یکدیگر فرق کلی دارند ولی در مورد
زمان مسالالله چندان واضالن نیسالت .پس از آنکه در قرن شالانزدهم جنبش علمی ظاهر شالد ،دانشالمندانی پدید آمدند که
طرز تفکر را ت ییر دادند . ...ما تا چند سالال پیش در قرون وسالطی زیسالت میکردیم .نه تنها از لحاظ سالیاسالی ...بلکه از
نظر آموزشوپرورشالی در قرون وسالطی بودیم .منظور از آموزشالگاه عبارت بود از تعصالب بیمورد و تقید خشالک و اطاعت
کورکورانه نسالبت به آنچه ما نام آن را مذهب میگذاشالتیم و بههیووجه با مذهب اسالالم ارتباطی نداشالت ...ولی از سالوم
اسالالفند ٔ ...۱۲۹۹
اراده اعلیحضالالرت همایون شالالاهنشالالاه مردم را وادار کرد کاری را که در اروپا از قرن شالالانزدهم تا قرن
بیسالالتم در طی چهارصالالد سالالال انجام شالالده در ظر هجده سالالال انجام دهند .اگر بهطور خالصالاله در یک جمله بخواهم
مطلب را بگنجانم ،باید عرد کنم در یک کشالالور ناتوان و بازمانده ،یک مملکت نیرومند متجدد پیریزی شالالد-۱۶۷( .
)۱۶۲
 .۳توجه به ترجمه در بازآفرینی نهادها و سنتهای تربیتی
از جمله مهم ترین عواملی که در طول تاریب اصالالحات آموزشالی ایران بر کنش اصالالحی مربیان تربیتی و شالیوههای آن
مؤثر بوده ،ترجماله اسالالالت .بالهطوری کاله از منظر مونیکالا رینگر ( )۱۳۸۱مالدرنسالالالازی در ایران قرن نوزدهم را میتوان هم
سالنس با فرایند ترجمه دانسالت .اصالالحطلبان برای حل مسالائل مربوط به بازآفرینی نهادها و سالنتها کوشالیدند نهادها و
دیالدگالاه هالای خالارجی را باله موقعیالت و شالالالرایط ایران ترجماله کننالد .ادر زمالان محمالد شالالالاه – بالهخصالالالوی در دوران وزارت
ٔ
ترجمه کتب و گردآوری اطالعات نو
حاجیمیرزا آقاسالالی –آزاداندیشالالی مذهبی شالالاه و صالالدراعظم به بسالالط علوم جدید،
الیوه عباسمیرزا تا حدی در توس ٔ
انجامید و ش ٔ
العه نظامهای آموزشالی گسالترش یافت( .قاسالمی پویا .)۳۱ ،۱۳۷۷،در دوران
مالدرنیزاسالالالیون مجموع ٔاله تحوالت اجتمالاعی و فکری اواخر ٔ
دوره قالاجالار سال البالب شالالالد کاله گروههالای مختلف ،گالذشال التاله از
خاسالالتگاهها و منظورهای متفاوتشالالان بر سالالر اهمیت ترجمه ،به توافق برسالالند .ابرای نمونه حتی سالالیدحسالالن ّ
مدرس،
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روحالانی مالدافع سال النالتهالای دینی ،در نطق خود در مجلس چهالارم بیالان داشالالالالت کاله ارکن اعظم معالار

 ،ادایره

دارالترجمه اسالالت .او که با توجه به نیاز ایرانیان به علوم غربی ،اعزام دانشالالجو به فرنس را کافی نمیپنداشالالت ،از وزیر
معار خواسالت که با تأسالیس دارالترجمه ،کتابهای اروپایی را به کمک متخصالصالان خارجی آن علوم و علمای داخلی
به فارسالالالی در آورد .توجه مدرس به معالار غربی تا آنجالا که علم حقوق ،منالازعهانگیزترین علم اروپایی در مبالاحث علمالای
مشالالالروطاله ،را مرالال زد و بر لزوم ترجم ٔاله متون حقوقی تالأکیالد ورزیالد( .هالاشالالالمی .)۵۶ .۲ ،۱۳۸۹،از سالالالوی دیگر،
دولتمردانی همچون محمدعلی فروغی (ذکااالملک) ،علیقلی بختیاری (سالردار اسالعد) ،محمد مصالدق و سالیدحسالن
تقیزاده کاله باله ترجماله نیز اشالالالت الال داشالالالتنالد ،بر رونق جریالان ترجماله افزودنالد .این در حالالی بود کاله متون ترجمالهشالالالده
نمیتوانسالتند راهگشالای مسالائل بومی و ارزشالی ایران باشالد .این متون اغلب برای پاسالخگویی به مسالائل انسالان غربی بعد
از رنسالالانس و حاکمیت تدریجی عقالنیت فردی و تجربی بر او نوشالالته شالالده بودند .مشالالکالتی که تقریبا هیوکدام برای
انسان شرقی مطرح نبوده است ،با نگاه گرتهبردارانه وارد فرهنس علمی و آکادمیک ایران شد.
عناصر کنش مؤثر اصالحی با نظر به کوششهای توران میرهادی
بهدلیل تداوم مسالالائل و مشالالکالت آموزشالالی ،فرایند کنش اصالالالحی در نظام آموزشوپرورش ایران پس از این دوران نیز
ادامه یافت .اگرچه در مروری که بر تاریب اصالالالحگری در نظام آموزشوپرورش ایران شالالد اصالالالحات در سالالطن وسالالیع و
توسالالالط حکومت مردان در نظر گرفتاله شالالالد اما اصالالالالحگری در ایران همواره کنشالالالگران فردی را نیز شالالالامل شالالالده که
توانسالتهاند منشالاا تحوالت ژرفی در نظام آموزشوپرورش ایران باشالند .کنشهای اصالالحی که توسالط کنشالگران در دوران
مختلف رد داده اسالت اگرچه کامال عاری از تقلید نیسالت اما توانسالته ت ییرات مطلوبی را در نظام آموزشالی ایجاد کند و
امیدبخش مصالاللحان این عرصالاله باشالالد .در بررسالالی اجمالی ،این اقدامات را مالالالالالیتوان به دو دسال ٔ
الته کلی تقسالالیم نمود:
حوزههالایی کاله در پی بالازسالالالازی فرآینالد موردت ییر از طریق تقلیالد بودهانالد؛ و حوزههالایی کاله در پی انتقالال امر موردتقلیالد
ٔ
دسته نخست قرار داد.
بودهاند .بیشک توران میرهادی را میتوان در
میرهادی :مروری کوتاه بر زندگی و آثار
ٔ
هنگامه ویرانی و گرسالالنگی در اروپا ،به
توران میرهادی با پایان گرفتن جنس دوم جهانی ،در سالالال  ۱۳۲۵شالالمسالالی در
الته روانشالالناسالالی تربیتی در سالالوربن و همزمان در رشال ٔ
فرانسالاله رفت و در رشال ٔ
الته آموزش پیش از دبسالالتان و ابتدایی در کالج
سالالوینه پاریس درس خواند .بزر ترین دسالالتاورد این آموزشها ،دسالالتیابی به نگرشالالی نو به آموزشوپرورش کودکان بود.
توران میرهادی در دوران تحصالیل در فرانساله از اسالتادان بزر هنری والون و ژان پیاژه دو اسالتاد برجس ٔ
الته روانشالناسالی و
شالناختشالناسالی کودک در س ٔ
الده بیسالتم ،درسهای زیادی آموخت .او در فرانساله کار عملی با بچههای پیشدبسالتانی و
ابتدایی را شالروع کرد .میرهادی پس از بازگشالت به ایران ازدواج کرد .سالپس به کار در کودکسالتان و زبانآموزی پرداخت.
در سالال  ۱۳۳۴شالمسالی به نام برادر از دسالترفتهاش ،کودکسالتان فرهاد و بعدها ،دبسالتان و راهنمایی فرهاد را بنیاد نهاد.
کتاب اجسالتجو در راهها و روشهای تربیت گردآمدهای از تجربههای او در دوران بیسالت و پنج سالال سالرپرسالتی مدرس ٔاله
فرهاد است.
ٔ
ااداره مطالعات
میرهادی در کالسهای تربیت مربی کودک در شالهرهای مشالهد ،تبریز ،رشالت و تهران درس میداد و با
ٔ
زمینه آزمایش کتابهای درسالالی نو در مدرسال ٔاله
و برنامههای وزارت آموزشوپرورش و اسالالازمان کتابهای درسالالی در
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ٔ
مجله اسال ٔ
فرهاد و تدوین کتابهای درسالالی و برنامهریزی درسالالی ٔ
الپیده فردا و با
دوره ابتدایی همکاری داشالالت .با یاری
شالرکت فعال توران میرهادی ،ساله نمایشالگاه از کتابهای کودکان در سالالهای  ۱۳۳۷ ،۱۳۳۵و  ۱۳۳۹برگزار شالد .در پی
برگزاری این نمایشالالگاهها شالالورای کتاب کودک با تالش توران میرهادی و همفکران او ،برای گسالالترش و پیشالالبرد هرچه
بیشتر امر ادبیات کودکان در سال  ۱۳۴۱تأسیس شد.
بالا نگالاهی باله فلسال الف ٔاله تربیتی میرهالادی ،میتوان مبالانی اصالالالالحالات آموزشالالالی میرهالادی را در مواجهاله بالا الگوهالای تربیتی
غیربومی در قالب سه عنصر زیر بازگو کرد:
 .۱ماهیت تکوینی الگوهای آموزشی
اولین و تأثیرگذارترین عنصالالالر حاکم بر کنش اصالالالالحی میرهادی ،برداشالالالتی اسالالالت که او از مفهوم تربیت بهعنوان یک
جریان روزآمد و تکوینیابنده دارد .میرهادی در مقدمهای که بر جسالتجو در راهها و روشهای تربیت مینویسالد ،برداشالت
خود از مفهوم اجسالتوجو را در دو بعد مطرح میکند .نخسالت در بعد مفهوم تربیت ،او معتقد اسالت :اسالالهای تجربه
به من نشالان داده که تعلیموتربیت یک جسالتجوی مداوم اسالت؛ جسالتجویی در درون و برون انسالان .این واقعیتی اسالت
انکارناپذیر هیو دو انسالالانی همانند نیسالالتند .شالالرایط و زمانها نیز یکسالالان نیسالالتند .پس در مورد هر انسالالانی مسال ٔ
الالله
تعلیموتربیت از نو مطرح میشالالالود .اینکه انسالالالان مورد نظر ما در چه شالالالرایط و زمانی رشالالالد میکند و برای تربیتش چه
هدفی را باید دنبال کرد ،نکتهای است که از تعلیموتربیت یک جستجوی مداوم میسازد( .همان )۱ ،بعد دوم با نظر به
رسالالت معلم در قبال چنین برداشالتی از مفهوم تربیت اسالت :ا اما برای بزرگسالالی که در کار تعلیموتربیت وارد میشالود
جسالالالتوجو بعالد دیگری نیز دارد .این بعالد کنالدوکالاوی درونی اسالالالت برای انتخالاب راه بهتر و پالاکتر .منظور از راه پالاکتر،
انتخالاب تمالام کنشهالا و واکنشهالا و افکالار و عواطفی اسالالالالت کاله دور از عالادتهالا ،ب ضهالا ،عقالدههالا ،اشالالالتبالاهالات،
پیشداوریها و تصالالالمیمات بیمطالعه و ناگهانی و یا احیانا کورکورانه باشالالالد( .همان )۲ ،در پاسالالالب به این پرسالالالش که
چگوناله میتوان معلمی بالا چنین روحیالهای تربیالت کرد او مجالددا مالاهیالت جسالالالتجوگران ٔاله تربیالت را یالادآور میشالالالود :ا اگر
کسالانی که در کار تعلیموتربیت هسالتند به این مسالالله اعتقاد پیدا کنند که کار تعلیموتربیت سالراسالر یک جسالتجو اسالت،
این جسالالالتجو خودبالهخود انگیزههالایی برای تفکر و پیشالالالرفالت ایجالاد میکنالد( .همالان )۴ ،بنالابراین میتوان گفالت چنین
نگرشالالی مبنی بر ماهیت تکوینی تعلیموتربیت منجر به آن میشالالود که کنشالالگر اصالالالحی از گزینش یکباره و تام و تمام
الگوهای آموزشالالی دیگر پرهیز کرده و به این امر بیندیشالالد که هیو نسال ٔ
الخه از پیش آمادهای برای دسالالتیابی به مقاصالالد
تربیتی وجود ندارد.1
 .۲اعتقاد به میراح تمدنی در تعلیموتربیت

 1از این رو میرهادی در زمانیکه سالنت شالکنی بسالیار دشالوار بود ،سالیستم آموزشی مدرسه فرهاد را با ساختارشکنی نظام آموزشی امعلممحور ایجاد کرد .در
این مدرساله کتابخانه بسالیار مهم انگاشالته میشالد و کتاب غیردرسالی رابط معلم و دانشآموز محسالوب میشالد .به این ترتیب توران میرهادی سالعی داشالت تفکر
ٔ
برنامه کتابخوانی در مدرساله
علمی را در نسالل کودک و نوجوان و در جامعه تربیت کند .برای ایجاد عادت و عالقه به مطالعه در کودکان ،هفتهای یک سالاعت
برگزار میشد.
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یکی از وجوه تمایز میرهادی در مقایساله با عموم روشالنفکران معاصالر ایران که تحصالیالت دانشالگاهی خود را در خارج از
ایران گذراندهاند ،این عقیده اسالالالت که راهحل بسالالالیاری از مشالالالکالت ایران در درون میراح تمدنی و فرهنگی آن نهفته
انگیزه شالکلگیری فرهنس ٔ
نامه کودکان و نوجوانان اینگونه میگوید :ادر ٔ
ٔ
دوره
اسالت .برای نمونه ،در پاسالب به پرسالش از
جوانی من نگاه بزرگان ایران بیشتر به جهان معطو بود تا به ایران .در نتیجه آنچه از آمریکا و اروپا به ایران میآمد خوب
و قابلسالتایش بود! و سالعی میشالد نظیر آن در ایران سالاخته و اجرا شالود ...در این میان بودند کسالانی که نگاه به خارج از
ایران را کافی نمیدانسالالتند و متوجه جایگاه فلسالالفه ،دین ،ادبیات و هنر ایران شالالدند .این نگاه هم به گذشال ٔ
الته پرافتخار
معطو گشالالالت و هم به شالالالرایط موجود جامع ٔاله ایران( .میرهادی )۱۸۵ ،۱۳۸۹ ،او همچنین یکی از اهدا تشالالالکیالل
شالورای کتاب کودک را آن می داند که کودکان ادبیات اصالیل ملی خودشالان را شالناخته و از آن الهام گرفته و بر اسالاس آن
ٔ
درباره ضالرورت شالناسالایی ظرفیتهای بومی کشالور این گونه میگوید:
رشالد کنند (میرهادی .)۱۳۹۲ ،یا در جای دیگر
اما خودمان را خوب نمیشالالناسالالیم و فکر میکنیم هر آنچه یادگرفتنی اسالالت از اروپاسالالت و باید آموزشهای آنان را یاد
بگیریم .در حالی که اصالالالل هم ٔاله اینها مال ماسالالالت و نمیدانیم چطور از این ور دنیالا به آن ور دنیالا رفتاله اسالالالت .یعنی ما
متوقف شالالالدیم و آنها ادامه دادند( .میرهادی )۱۱۲ ،۱۳۹۲ ،ثبت تجربیات مدرسالال ٔاله فرهاد نیز از همین نگاه نشالالالالت
ٔ
گرفته است :ابه اعتقاد ٔ
مدرسه فرهاد کار کردهایم ،راهحل مسائل آموزشوپرورش ایران را معلمهای
همه ما که عمری در
ایرانی باید پیدا کنند .این بدان معنی نیسالت که ایران را از دنیا جدا کنیم .منظور این اسالت که راهحل مسالائل ما در دیگر
عقیده ما برای بینیازی از به کار گرفتن فرمولهای از پیش سالالاختهشال ٔ
ٔ
الده
نقاط دنیا نیسالالت ،در کشالالور خود ماسالالت ...به
کشالالالورهالای دیگر راهی نالداریم جز اینکاله کالارهالایی کاله خودمالان کردهایم زیر ذرهبین بگالذاریم و از نو بررسالالالی کنیم.
(میرهادی )۷ ،۱۳۷۶ ،ازاینرو اسالت که او نظام آموزشالی سالنتی ایران با محوریت مکتبخانهها را برخال معاصالران خود
که آن را یکسالالالره کنار گذاشالالالتند ،دارای نقاط قوتی میبیند که باید آنها را برگرفت و نقاط ضالالالعف آن را کنار گذاشالالالت
(همان).
 .۳آسیبشناسی الگوهای مدرن تربیتی واردشده از غرب
در کنالار توجاله باله ظرفیالتهالای درونی برای تحول در آموزشوپرورش ،توجاله باله مالاهیالت اسالالالتعمالاری آموزشوپرورش مالدرن
ایران و درک دقیق آسالیبهای آن برای فرهنس و مردم ایران ،از وجوه شالاخص کنش اصالالحی میرهادی اسالت تا آنجا که
ٔ
انگیزه اصالاللی تأسالالیس مدرسال ٔاله فرهاد را مقاومت در برابر اسالالتعمار دانسالالته اسالالت (میرهادی .)۱۳۷۶ ،در نظر
خود او
میرهادی ،اسالتعمار نو در آموزشوپرورش ایران خود را در ساله وجه آشالکار میکرد :نخسالت ،تخریب جایگاه و شالأن معلم از
طریق پایین نگه داشالالالتن حقوق ،کم کردن سالالالاعات تدریس در پاسالالالب به اعترادها و وارد کردن معلمهایی که دانش و
مهارت کافی برای تدریس را نداشالالتند و تنها از راه تملق و چاپلوسالالی جای معلمان خوب را میگرفتند؛ دوم ،تسالاللط بر
محتوای آموزشالالی و برنامه های آموزشالالی مدارس از طریق آغاز اصالالل چهار ترومن در ایران و فعالیت مؤسالسالالاتی همچون
مؤسالس ٔاله فرانکلین و بانک جهانی؛ سالوم ،جلوگیری از گسالترش فعالیتهای مردمی در راسالتای توس ٔ
العه آموزشوپرورش و
برطر کردن معضالالت آن (همان) .او به وجود آمدن نظام آموزشالی بیتحرک و ایسالتا ،مدارسالی زندانگونه با حجم کار
زیاد برای معلمان و شالاگردان و به وجود آمدن فضالای بیروح و تحکمی به همراه انضالباط شالدید را حاصالل اوصالله زدن
نظام شالالبهاروپایی و عمدتا فرانسالالوی بر آموزشوپرورش سالالنتی ایرانی (همان )۱۲ ،میدانسالالت .امدارس ما ظاهرا به
سالالبک مدارس فرانسالاله اداره میشالالد .کتابهای درسالالی را از زبان فرانسالاله ترجمه میکردند ] .شالالبن [ تفکر فرانسالالوی بر
435

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

محیط آموزشالالالی مالا حکمفرمالا بود .آداب معمول در آموزش فرانسالالالوی بالهتالدریج جالای نظالام مکتالب خالانالهای و طلبگی مالا را
میگرفالت ...بعالد از جنالس جهالانی دوم این نظالام بالهتالدریج جالای خود را باله نظالام آموزش باله سال البالک آمریکالایی میداد .یعنی
وصالالاللهای بر روی وصالال ٔ
الله قبلی افزوده شالالالد .نظام امریکایی هم با فرهنس ما مطلقا سالالالازگار نبود (همان .)۱۲ ،در نظر
میرهادی ،گسالالترش فرهنس رقابت و تعیین شالالایسالالتگیها بر اسالالاس نمره ،از نتایجی اسالالت که یکی از عوامل آن قبول
نظام آموزشی اروپایی و گسترش فرهنس مصرفی در میان مردم ایران بود (همان).
دو مبنای اخیر یادشالده خود را در اصالل سالوم از اصالول بنیادی مدرس ٔاله فرهاد یعنی اعتقاد به فرهنس اصالیل ایرانی آشالکار
سالالالاختاله اسالالالت .میرهالادی ،همنشالالالینی این دو مبنالا را بالهخوبی بالازگو میکنالد :امعتقالد بودیم و هسالالالتیم کاله هویالت فرد را
فرهنالس اصال الیالل او معین میکنالد و باله همین خالاطر بالا گرایش باله سال المالت فرهنالس بیگالاناله ،اهمیالت فوقالع ٔ
الاده آموزش زبالان
خارجی از سالنین کودکسالتان ،قبول ارزشهای فرهنگی جوامع دیگر و مساللط کردن آنها بر محیط مدرساله ،بیتوجهی
به دین ،هنر و فرهنس و آداب و رسوم و ادبیات و تاریب ایران را با تمام توان و نیرو رد میکردیم( .همان)۲۰۷ ،
نتیجهگیری
شالالالاید بتوان اصالالالالحات آموزشالالالی را مجموعهای از اقدامات هدفمند در جهت حل معضالالالالت یا دغدغههای آموزشالالالی
دانسالالت .اما اینکه کدام اقدامات در جهت بهبود وضالالعیت تربیتی این مرز و بوم اصالالیل اسالالت و کدام عاریتی مسالالاللهای
اسالت که منجر به تمایزبخشالی میان اقدامات مختلف در طول تاریب میشالود .طرح این پرسالش ضالروری اسالت که کدام
اقدامات برای نظام تربیتی ایران تمدنسالالاز بوده و کدام اقدامات از سالالایر ملل به عاریت گرفته شالالده و باعث اضالالمحالل
ٔ
درباره کلیت ت ییرات و اقدامات در هر نظام تربیتی مفهوم اصالالالت و عاریت را
فرهنس ایرانی شالالدهاند اگرچه نمیتوان
بهطور مطلق به کار برد و به نظر میرسالالالد با توجه به فرایند ایجاد ابداعات ،هیو اقدامی نمیتواند یکسالالالره اصالالالیل و یا
یکسالره عاریتی باشالد بلکه هر نظامی تا اندازهای به اخذ و اقتباس پرداخته اسالت .آنچه در واقع تمایز را روشالن میکند
میزان تصالر و ٔ
نحوه آن اسالت .در میان شالیوههای مختلف اصالالحات آموزشالی تقلید از جمله ابزارهایی اسالت که اگر چه
میتواند به پیشالالبرد نظام آموزشالالی کمک کند اما در صالالورتی که درسالالت به کار گرفته نشالالود آسالالیبهای جدی را در پی
خواهد داشالالت .به تعبیری تقلید اگر بهعنوان تکرار سال ٔ
الاده یک عمل و انتقال فرم به نظام آموزشالالی بدون در نظر گرفتن
ج رافیای عمل باشالالد میتواند صالالدمات جبرانناپذیری را برای نظام آموزشالالی در پی داشالالته باشالالد .تقلید بهعنوان فهم
عمل و سالالالپس ایجاد اصالالالالحات و ت ییر بر مبنای آن و در نظر گرفتن فضالالالای ج رافیای عمل نهتنها مفید بلکه بسالالالیار
ضالروری اسالت .بنابراین تقلید لزوما امری مذموم نیسالت اما آنچه در این میان دارای اهمیت اسالت آن اسالت که تقلید نباید
مانع توسالعه و رشالد ارزشهای فرهنگی تمدنها باشالد .بررسالی تاریب اصالالحات آموزشالی در ایران نشالان میدهد تا کنون
در این عرصاله بازیگران مختلفی با اهدا  ،منافع و برداشالتهای مختلف و دغدغههای خای خود نسالبت به حل مسالائل
آموزشالالالی تالش کردهاند .برخی از این تحوالت بر اسالالالاس نگالاهی درونکشالالالوری و در جهالت رفع چالشهای تربیتی در
درون مرزها صورت گرفته و برخی دیگر با دغدغههایی برونوطنی شکل گرفتهاند.
ٔ
درباره شالیوههای صالحین اصالالحات آموزشالی وجود نداشالته اسالت .اما این مقاله در
میتوان گفت نگاه جامع و یکدسالتی
تالش اسالالت تا در بخش اول به واکاوی خاسالالتگاههای اقتباس در اصالالالحات آموزشالالی و در بخش دوم با بازخوانی آرای
توران میرهالادی ،معیالارهالای تقلیالد مؤثر را باله دسالالالت دهالد .بر اسالالالاس تحلیالل متون منتشالالالر شالالالده از شالالالیوههالای کنش
اصالالالالحگری توران میرهادی ،کنش اقتباسالالالی مؤثر در نظام آموزشوپرورش ایران معاصالالالر کنشالالالی اسالالالت که اعتقاد به
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ماهیت تکوینی الگوهای آموزشالالی داشالالته و از تجویز نسالالخههای سالالراسالالری از جمله نسالالخههای وارداتی پرهیز میکند.
همچنین چنین کنشالی به آسالیبشالناسالی الگوهای مدرن تربیتی وارد شالده از غرب پرداخته و بر اسالاس مسالائل بومی
ادراک شالالده و تبیینهایی مطرح برای این مسالالائل دسالالت به اقدام میزند .همچنین کنش اصالالالحی اعتقاد به میراح
تمدنی در تعلیموتربیت داشالالته و شالالناخت دقیقی نسالالبت به کلیت تحوالت تربیتی در جهان و غرب دارد .در نهایت باید
گفالت ،آنچاله میتوانالد منجر باله توفیق کنشهالای اصالالالالحی در نظالام آموزشالالالی شالالالود ،امکالان قالانونی برای فعالالیالت مربیالان
ٔ
الزمه کنش اصالالحی مؤثر ،باز شالدن عرص ٔاله فعالیت در نظام آموزشالی
تربیتی و اصالالحگران در نظام آموزشالی اسالت .زیرا
برای افرادی است که دلسوزانه به تحوالت آموزشی میاندیشند.
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نقش نخبگان ایرانی در اصالح نظام آموزشی ایران (مطالعه موردی دوره قاجار)
محمد منصوری مقدم•
طیبه ادریسی••
مقدمه
جامعهایران در قرن نوزده ،ت ییر و تحوالت عمیق و دامنهداری را در حوزههای مختلف سالیاسالی ،اقتصالادی ،اجتماعی و
فرهنگی از جمله حوزه سالرزمینی ،حاکمیتی ،دینی و معیشالتی به خود دیده اسالت که بخش قابل توجهی از این تحوالت
بالهقالدر کفالایالت مورد بررسالالالی قرار گرفتالهانالد؛ امالا تحولی کاله شالالالایالد بتوان گفالت در نوع خود بینظیر بوده و بر سال الرنوشالالالت
سالالالیاسالالالی ،اقتصالالالادی و اجتماعی سالالالده بعد ایران نیز تأثیر بسالالالیار زیادی برجای گذاشالالالته و از قضالالالا کمتر مورد توجه
تاریبدانان قرار گرفته ،تحولی اسالت که در حوزه معرفتی و اندیشالهای به وقوع پیوسالته و آن انتقال از علوم قدیم به علوم
جدید بوده است .منظور از علوم جدید در این مقاله ،علم 1در معنای جدید آن است.
بنا بر اسالناد و منابع تاریخی ،علیرغم سالوابق درخشالان مساللمانان بهویژه ایرانیان در علوم طبیعی ،به مدت چندین قرن
فعالیت در وادی علوم طبیعی یا به تعبیر دقیقتر علوم جدید یا دقیقه در ایران به فراموشالالی سالالپرده شالالد و فعالیتهای
آموزشالالالی و انالدیشالالالهورزی در حوزههالای مختلف بر آموزش علوم قالدیم ،بالهویژه علوم مالذهبی و فرقالهای مبتنی بود .این
فراینالدی بود کاله از نیماله دوم قرن پنجم هجری ،یعنی دوره حکومالت ترکالان سالالاللجوقی و تالأسالالالیس نظالامیالههالا شال الکالل
نهادینهتری به خود گرفت .در واقع تا اواسالالط قرن نوزده در مدارس و نهادهای آموزشالالی به علوم جدید هیوگونه توجهی
نمیشد و صرفأ به آموزش علوم سنتی و مذهبی میپرداختند.
از ابتدای قرن نوزده و با به قدرت رسالالیدن قاجارها ،از یک طر با ورود هیاتهای اروپایی به ایران و آشالالنایی ایرانیان با
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
دانشالکده دیگر ادامه یافت .آنچنانکه برخی پژوهشالگران اشالاره میکنند در فاصالله سالالهای  ۱۸۵۰تا ۱۹۲۴م .میتوان از
تأسالیس چندین مدرساله و دانشالکده در ایران نام برد :مدارس و دانشالکدههایی نظیر مشالیریه ،همایونی ،رشالدیه ،شالر ،
ابتدائیه ،ادب ،کمال ،لقمانیه ،مظفریه ،دانش ،مدرسالاله زبان ،دانشالالکده نظامی ،مدرسالاله علوم سالالیاسالالی ،دانشالالکده
کشالاورزی ،مدرساله صالنایع مسالتظرفه و مدرساله حقوق( .ورهرام ،۱۳۸۵ ،صالص ۳۰۲ – ۳۰۳؛ امیراحمدی)۱۳۳ ،۱۳۹۶ ،
تأسالالیس این مدارس تأثیر قابل توجهی در روند شالالکلگیری و آموزش علوم جدید و رشالالد فکری و بیداری افکار جوانان
این مرز و بوم برجای گذاشالالت .از آنجا که طبقه سالالنتی جامعهایران چندان عالقهای به گسالالترش نظام جدید آموزشالالی

• عضو هیالت علمی گروه تاریب دانشگاه خلیجفارس بوشهر
•• کارشناس ارشد تاریب مطالعات خلیجفارس ،دانشگاه خلیجفارس بوشهر.
1. Science
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نداشت ،سؤالی که در این مقاله مطرح میشود ،این است که چه علل و عواملی سبب روی آوردن ایرانیان به علوم جدید
شد و مهمتر از آن کارگزارن اصلی رشد علوم جدید در ایران عصر قاجار چه فرد و یا نهادی بودند
فرضالیه مقاله حاضالر این اسالت که در میان علل مختلفی که وجود دارد بیش از هر چیز ،ناکامی و شالکسالت ایران در مقابل
قالدرتهالای خالارجی ،نالاکالارآمالدی کالارگزاران علوم قالدیم در پالاسالالالخگویی باله نیالازهالای زمالاناله و همچنین فعالالیالت گسالالالترده
مبشران خارجی سبب روی آوردن ایرانیان به فراگیری علوم جدید گردید و در فرایند رشد و فراگیری علوم جدید در ایران
نیز تعدای از شالخصالیتها و نخبگان سالیاسالی الالال ال فرهنگی نقش داشالتهاند که با بکارگیری دانش و سالرمایه خود در امر
تأسالالیس مدرسالاله همت گماشالالته و به رشالالد علوم جدید کمک کردهاند .در این پژوهش تالش میشالالود تا این موضالالوع با
بهرهگیری از رهیافت اسنادی ال تاریخی و مبتنی بر روش توصیفی -تحلیلی مورد تجزیهوتحلیل قرار بگیرد.
 .۱نهاد مکتبخانه بهعنوان کارگزار آموزش علوم قدیم
همانگونه که پیش از این گفته شالد ،تا اواسالط قرن ۱۹م ،.نظام آموزشالی حاکم بر ایران نظامی سالنتی و غیرنهادمند در
قالب مکتبخانه بود .این نهاد که متداولترین و گسالالالتردهترین سالالالازمان تربیتی ایران بود در طول تاریب در امر آموزش
فعالیت داشالته و البته تا سالالها پس از ایجاد مدارس جدید نیز به حیات خود ادامه میداد .در چنین نظام آموزشالیای،
که ساللساللهمراتب سالفت و سالختی داشالت ،شالاگردان میبایسالت ابتدا در مکتبخانه محلی درس میخواندند .سالپس به
مکتبخانه بزرگتری در مرکز والیت رفته و دسالت آخر میتوانسالتند وارد یک حوزه علمیه مشالهور بشالوند که غالبا در مراکز
شهری بزر واقع بودند و در آنجا علما و فقهای بزرگی تدریس میکردند (امیراحمدی.)۱۳۰ ،۱۳۹۶ ،
نحوه آموزش علوم قالدیم در مکتالبخالانالههالا این طور بود کاله تعلیمالات اولیاله برای کودکالان یالاد دادن حرو عربی و حرکالات و
تلفظ صالالالحین آنها به منظور خواندن قرآن بود .بعالد از مدتی که این تعلیم با موفقیالت به پایان میرسالالالید ،خواندن قرآن
آغاز میشالالد و هنگامی که کودک موفق به ختم قرآن میگردید ،مهمانی در خانهی او ترتیب داده میشالالد .ولی کسالالانی
که به ادامه تحصالیل میپرداختند ،خوشالنویسالی یاد میگرفتند و به موازات آن خواندن کتابهای فارسالی مانند گلسالتان
سالالالعدی ،تنبیه ال افلین ،اخالق ناصالالالری ،نصالالالاب الصالالالبیان ،قابوسالالالنامه و نظایر آن نیز به شالالالاگردان تعلیم میشالالالد.
عالوهبراین ،در بعضالالی از مکتبها آواز خواندن و شالالعر سالالرودن نیز جزو برنامه تعلیم بود که البته بیشالالتر اختصالالای به
مسالائل مذهبی ،نوحهخوانی و تعزیه داشالت و معموال در روزهای پنجشالنبه به شالکل نوحهخوانی اجرا میشالد (باباصالفری،
.)۱۷۳ ،۱۳۹۶
در مکتبخانهها کالسبندی وجود نداشالالت ،تفاوت شالالاگردان فقط از سالالن و کتابشالالان معلوم میشالالد .معموال در هفته
چهالار روز مخصالالالوی درس خوانالدن و دو روز ویژه تمرین و باله اصالالالالح دورهکردن بود( .مسالالالتوفی )۲۳۲ ،۱۳۸۶ ،در
مکتبخانهها برای آموزش بهتر علوم ،تنبیه بدنی بچهها موضالوعی بسالیار الزم و واجب بود و هر مکتبخانه فلک و چوب
مخصالالوی داشالالت( .امید ،ج )۱۳ ،۱۳۳۴ ،۱بسالالیاری از اولیاا ،نهتنها چندان واکنشالالی در برابر رفتار گاها خشالالونتآمیز
اسالالتاد نشالالان نمیدادند ،بلکه به اعتبار این گفتار قدیمی اجور اسالالتاد به ز مهر پدر به معلم میسالالپردند که اگر کودک
شیطنت کرد یا درس نخواند او را خوب تنبیه کنند (راوندی.)۹۸ ،۱۳۸۳،
در تجزیهوتحلیل این نوع نظام آموزشی میبایست به چند نکته اشاره شود:
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 .۱نکته اول اینکه ،به علت نبود سالازمان یا مؤسالسالهای خای جهت هدایت و برنامهریزی آموزشالی ،نظم و ضالابطه خاصالی
در امر آموزش حاکم نبود .افراد در انتخاب مکتب و محل تحصالالالیل خود آزاد بوده و این امر به ذوق ،سالالاللیقه و برداشالالالت
اعضالای هر خانواده بسالتگی داشالت .ضالمن اینکه سالن ،زمان و طول مدت تحصالیل نیز تحت ضالابطه مشالخصالی نبود .هر
چند در عر جامعه سالالن شالالروع تحصالالیل از  ۶تا  ۷سالالالگی پیشبینی شالالده بود ،اما سالالن ورود به مکتب برای پسالالران
محدودیت چندانی نداشالالته و گاه شالالاگرد  ۴سالالاله با محصالالل  ۱۴سالالاله زانو به زانوی یکدیگر روی حصالالیر مینش السالالتند
(فخرایی.)۴۸ ،۱۳۵۳ ،
از نظر فصالل ،زمان و طول مدت تحصالیل نیز نظام اقتصالادی محل یا منطقه نقش تعیینکننده داشالت .معموال افراد در
زمان کاشالت و برداشالت محصالول فرصالت چندانی جهت آموختن نداشالتند .طول مدت تحصالیل نیز به توان محصالل در
فراگیری مطالب عرضاله شالده بسالتگی داشالت( .سالرمد )۹۰ ،۱۳۷۲ ،در مجموع میتوان گفت که یک آشالفتگی کامل در
برنالاماله آموزشالالالی افراد در مکتالبخالانالههالا وجود داشالالالت کاله این امر بالدون تردیالد بر کیفیالت تحصال الیالل و آموزش اثر منفی
میگذاشت.
 .۲نکته دوم ،از آنجا که دولت دخالتی در کار مراکز آموزشالی و مکتبخانهها نداشالت ،دانشآموختگان این مراکز نه تنها
به دسالالتگاههای حکومتی تعهد خدمت نداشالالتند ،بلکه دولت خود را موظف به اسالالتخدام آنها در دسالالتگاههای اداری
نمیدید .مضالالافا اینکه حکومت مرکزی و یا حکومتهای محلی هرگز خود را موظف نمیدیدند به مراکز آموزشالالی کمک
نمالاینالد .بنالابراین ،مکتالبخالانالههالا خودکفالا بوده و عمومالا از راه درآمالد حالاصالالالل از موقوفالههالا و کمالکهالای مردمی و وجوهالات
شرعی به حیات خود ادامه میدادند (دنبلی۱۰۱ ،۱۳۸۳ ،؛ روششوار.)۱۰۴ ،۱۳۷۸ ،
 .۳نکته سالوم سالواد پائین مکتبداران بود .تعداد بسالیاری از مکتبداران سالواد چندانی نداشالتند و نه تنها اغلب آنها در
َ
مدرساله طالب تحصالیل نکرده بودند ،بلکه در مواردی ممکن بود به زحمت مکتب را تمام کرده باشالند .اینها اعم از مال یا
مالباجی یا میرزا یا آخوند یا پیرمرد معمم عهدهدار تدریس کودکان و نوجوانان بودند .آنها بیش از آنکه با اصول آموزش
و یادگیری آشالالالنا باشالالالند ،سالالالعی داشالالالتند با زور و تهدید (اسالالالتفاده از چوب و فلک) ،آنچه را که خود دانش و علم تلقی
میکردند ،به محصلین خود تعلیم دهند (سرمد.)۹۴۹ ،۱۳۷۲ ،
 . ۴ایراد بزر دیگری که بر نظام یادگیری ایران در دوره قاجار گرفته شالده ،تعداد زیاد روزهای تعطیل در آن بود .به گفته
برخی منابع ،مدارس دوره قاجار سالی حدود شش ماه تعطیل بودند (کرزن ،۱۳۶۲ ،ج.)۷۰۰ ،۲
 .۵مشکل دیگر نظام تعلیموتربیت ایران در این دوره ،این بود که چون در شروع کار مطالب به زبان عربی عرضه میشد،
کودکان آن را طوطیوار و بدون درک معنا و مفهوم حفظ میکردند ،به این ترتیب اگرچه آن مطالب برای سالالها در ذهن
وی بالاقی میمالانالد ،امالا اسالالالتفالادهای برای یالادگیرنالده نالداشالالالت .این وضالالالعیالت در منالاطقی کاله قومیالتهالای زبالانی زنالدگی
میکردند حادتر بود .ابتدا مطالب به زبان عربی به آنها تدریس میشالالالد و بعد به زبان فارسالالالی ،درحالی که اقلیتهای
قومی نظیر ترکها در آذربایجان ،اکررا هیو آشالنایی با زبان فارسالی و عربی نداشالتند .این مسالالله سالطن یادگیری را بسالیار
پایین میآورد و انگیزه محصلین را برای یادگیری کم میکرد و سبب فرار اغلب محصلین از مکتب میگردید.
 .۵نکته پایانی که در این مبحث میبایسالالت به آن اشالالاره شالالود ،این اسالالت که یکی از ویژگیهای بارز فعالیتهای نهاد
آموزشالی علوم قدیم ،سالنتگرایی و عقلسالتیزی بود .هد این نهاد در واقع بیشالتر تربیت نساللی از فقها و علمای دینی
441

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

بود کاله از طریق آموزشهالایی کاله در طول دوره تحصال الیاللشالالالان فرامیگرفتنالد قالادر شالالالونالد بالا افکالار و عقالایالد خردگرایالان،
فیلسالوفان و معتزلیون مبارزه کنند .بنابراین ،توجه عمده این مدارس بر علوم و معار دینی اسالتوار بود و کار علمی نیز
منحصر به تألیف و تحشیه آثاری در رشتههای فقه ،اصول ،حدیث و علوم قرآنی بود .این گفتمان اندیشهای الال آموزشی تا
پایان حکومت صفویه بر نظام آموزشی ایران حاکم بود (زیباکالم.)۲۷۳ ،۱۳۸۶ ،
با توجه به آنچه گفته شالالد ،میتوان مسالالائل و ویژگیهای نظام سالالنتی تعلیموتربیت در ایران دوره قاجار را به چند مورد
محدود و خالصاله نمود ،او عده کسالانی که میتوانسالتند از این تعلیمات بهرهمند شالوند ،بسالیار محدود بود بهطوری تا
قبل از رواج آموزش علوم جدید در ایران تنها  ۵درصالالد از جمعیت شالالهرنشالالین ایران سالالواد خواندن و نوشالالتن داشالالتند.
عالوهبراین ،دولت هیو نقشالی در این مدارس و در کل در تعلیموتربیت عمومی جامعه نداشالت و خود را ملزم به حمایت
از آنها نمیدید و این مسالالالله از دیدگاه صالالاحبنظرهای آن دوره جزو وظایف حکومت هم نبود .در نتیجه مکتبخانهها
صالرفا به هزینه مردم اداره میشالد و مدارس علمیه با عواید اوقا و کمکهای علمای طراز اول اداره میگردید ،بنابراین
دولت نه میخواسالالت در این امور دخالت کند و نه اجازه دخالت به آن داده میشالالد .روحانیون حوزه تربیت را جزو حوزه
اختیارات و قدرت خود میدانسالالالتند و از این طریق بهتر میتوانسالالالتند منویات دینی خود را در جامعه ترویج نموده و بر
فرهنس عمومی جامعه تأثیر بگذارند.
 .۲ضرورت کسب علوم جدید در ایران دوره قاجار
از ابتدای به ساللطنت رسالیدن قاجارها ،دولت ایران با چالشهای متعددی مواجه شالد که بخش عمدهای از این چالشها
جنبه سالیاسالی و امنیتی داشالت .ورود ناگهانی و نابهنگام ایران به عرصاله مناسالبات قدرت در سالطن جهانی ،در حالی که
هیچگونه آمادگی برای حضالور در این عرصاله نداشالت ،و رقابت شالدید و مسالتمر قدرتهای خارجی سالبب شالد تا ضالربات
جبرانناپذیری بر پیکره سالالیاسالالی ،اجتماعی و اقتصالالادی ایران وارد شالالود .بروز دو دور جنس عمده با همسالالایه قدرتمند
شالمالی و نداشالتن یک ارتش منظم و منسالجم و مجهز به سالحهای آتشین ،سبب شد تا مقامات دولت ایران جهت مقابله
بالا حمالت و تهالاجمالات آن کشالالالور در پی حالامی خالارجی برآیالد .باله همین دلیالل دسالالالت یالاری باله سالالالوی فرانسالالاله دراز کرد؛
فرانسالالهای که با ظهور ناپلالون بناپارت سالالودای هند در سالالر میپروراند و درصالالدد آن بود که از طریق ایران و دسالالتیابی به
هند ،انگلسالتان را از پای درآورد .لذا با انعقاد معاهده فین کنشالتاین نسالبت به ایران روی خوش نشالان داد و ژنرال گاردان
را در رمس هیأتی روانه ایران کرد .اما این عهدنامه با انعقاد پیماننامه دیگری که بین روسالیه و فرانساله (عهدنامه تیلسالیت)
به امضالا رسالید به فراموشالی سالپرده شالد .دولت ایران که چاره دیگری پیش روی خود نمیدید به انگلسالتان روی آورد که
ماحصالل آن انعقاد ساله قرارداد مجمل ،مفصالل و تهران بود و در پی آن هیأتهایی نیز روانه ایران شالدند .اما هیچکدام از
این قراردادهالا نتوانسالالالت از شالالالکسالالالت ایران جلوگیری کنالد و در نهالایالت بالا انعقالاد عهالدنالامالههالای گلسال التالان و ترکمالانچالای
بخشهای زیادی از سالرزمین ایران از دسالت رفت .مجموعهاین تحوالت نشالان داد که دولت ایران دولتی ضالعیف اسالت و
چاره کار آن است که به سمت کسب علوم و دانشهای جدید حرکت کند.
چالالش دیگری کاله جالامعاله آن روز ایران بالا آن مواجاله بود ،چالالشالالالی فرهنگی الالالالالال مالذهبی بود کاله از جالانالب کالارگزاران و
مسالالیونرهای مذهبی مطرح میشالالد .با باز شالالدن پای اروپائیان به ایران مشالالخص شالالد که در جامعهایران اقلیت بزرگی از
مسالیحیان زندگی میکنند .آنچنان که تخمین زده شالده حدود  ۱۵۰تا  ۲۰۰هزار نفر مسالیحی در شالمال غربی کشالور در
نزدیکی مرزهای ایران و عرمانی زندگی میکردند .که از این تعداد حدود  ۴۰هزار نفر در روسالتاهای ارومیه و کردسالتان،
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 ۳۴هزار نفر در تبریز و  ۷هزار نفر در جلفای اصالالفهان میزیسالالتند .چند هزار نفر دیگر نیز در تهران و شالالهرهای دیگر به
سر میبردند (سلطانیان.)۵۹ ،۱۳۸۹ ،
وجود این تعداد اقلیتهای مسالیحی ،مسالبب بروز رقابت میان مبشالران خارجی بهویژه آمریکایی و فرانسالوی شالد .آنها
که نگران از داست رفتن پیروان خود بودند به انجام فعالیتهای آموزشی ،فرهنگی و تبلی ات دینی الال مذهبی روی آورده
که دامنه آن جمعیت مساللمانان را نیز دربر میگرفت .به همین دلیل ،فعالیتهای آنها در برخی نقاط با مخالفت شالدید
روحانیون و مجتهدان محلی که خود به آموزش علوم قدیم و سنتی در مکتبخانهها اشت ال داشتند ،روبرو میشد.
یکی از این هیالأتهالا کاله باله تالأسالالالیس مالدارسالالالی در برخی منالاطق ایران پرداخالت ،هیالالت آمریکالایی بود .نخسالالالتین هیالالت
آمریکایی ،در سالالالهای آخر پادشالالاهی فتحعلیشالالاه ،به سالالرپرسالالتی دوایت 1و الی اسالالمیت 2به ایران آمدند( .ناطق،
 )۱۷۱ ،۱۳۸۰هد این گروه ،ارزیابی اوضالالالاع ایران و مسالالالیحیان سالالالاکن در کشالالالور بود .آنها هنگام بازگشالالالت از این
ٔ
درباره ایران و ارمنسالالالتان و بهویژه آشالالالوریان سالالالاکن ارومیه ارائه دادند( .متولی،
مأموریت ،گزارش نسالالالبتا مفصالالاللی نیز
 )۱۰۳ ،۱۳۸۴گزارش سالفر این دو ،هیالت مرکزی میسالیونهای خارجی را مصالمم کرد تا جاسالتین پرکینز 3و همسالرش را
باله ایران اعزام کنالد .پرکینز باله تبریز رفالت و سالالالپس وارد ارومیاله شالالالد .پرکینز دو مالاه پس از ورودش باله ارومیاله ،در یکی از
اتاقهای خانه خود ،آموزشالگاهی تأسالیس کرد .این مدرساله در  ۱۸ژانویه ۱۸۳۶م .با هفت نفر دانشآموز گشالایش یافت
که در روز دوم ،تقریبا هفده دانشآموز در مدرسالاله او ثبتنام کردند .وی اکرر لوازم و اثاثیهی آموزشالالگاه را با دسالالت خود
ساخته بود (صلیبی ،۱۳۸۲ ،ی ۸۰؛ الدر۱۱ ،۱۳۳۳ ،؛ کاویان پور.)۲۳۹ ،۱۳۴۴ ،
کشالالالیش اورهالام 4و یوحنالان 5نیز در امر آموزش و تهیاله مواد درسالالالی باله پرکینز کمالک میکردنالد ۴۶:۶۹۹, Murre.،امر
آموزش و تهیه مواد درسالالی به پرکینز کمک میکردند (در مدرسالاله او ثبت نام کردند .این یان سالالاکن ارومیه ،ارائه دادند).
متولی ))۴۶, ۱۱۹۹۹ ،اما زمانیکه مدرسه گشایش یافت ،با مشکالتی روبرو شد .این مدرسه در ابتدا فاقد مداد ،کاغذ،
کتاب و تخته سالیاه بود .دانشآموزان برای آموختن حسالاب در جعبههایی ماساله ریخته ،روی آن با انگشالت مینوشالتند.
برنامه درسالالالی این مدرسالالاله عبارت بود از :قرائت نوشالالالتههای روی ماسالالاله ،قرائت کتاب مقدس به زبان آشالالالوری قدیم و
انگلیسالی برای سالالمندان در سالاعاتی که دیگران مشال ول آموختن حسالاب بودند .در این آموزشالگاه از دانشآموزان شالهریه
گرفتاله نمیشالالالد و حتی مخالارج تحصال الیالل و زنالدگی آنهالا را آموزشال الگالاه میپرداخالت( .رضالالالازاده )۵۴ ،۱۳۵۰،پرکینز در
مدرسهاش عالوه بر تدریس مواد علمی ،به کودکان آهنگری و قالیبافی نیز یاد میداد (نوایی.)۴۴۱ ،۱۳۶۹ ،
در  ۲۷ربیع االول ۱۲۵۵ه.ق ،محمدشاه قاجار برای حمایت و تشویق پرکینز ،فرمانی صادر کرد که در آن به تعلیموتربیت
و نشالر علوم اشالاره کرده بود (اقبال .)۶۱ ،۱۳۳۴ ،مبشالران مسالیحی در ایران ،فعالیت در میان زنان را نیز در دسالتور کار

1 .H.G.Dwight.
2 . Elli smith.
3 . Justin perkins.
4 .Auraham.
5 .Yukhannan.
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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
یک ملت نخست باید زنان و مادران آن مملکت را آموزش و تعلیم داد و آنها را باسواد کرد .بشارت میان زنان را ،همسران
مبشران برعهده گرفتند یا اینکه مبشران زن به این منظور به ایران اعزام شدند (الدر.)۳۷ ،۱۳۳۳ ،
به تدریج عالوه بر مبشالالالران آمریکایی ،مبشالالالران فرانسالالالوی و انگلیسالالالی نیز در تمام مناطق و شالالالهرهای ایران به احداح
مدارس و آموزشگاه پرداختند و از طریق همین آموزشگاهها جوانان با زبانهای گوناگون آشنا شدند .بهعنوان مرال ،اوژن
بوره ،کشالیش فرانسالوی متعلق به فرقه الزاریسالتها ،اولین شالخصالی بود که اولین مدرساله نوین مختلط که در آن شالاگردان
مسلمان و ارمنی در یک کالس درس میخواندند در  ۱۶ژوئن ۱۸۳۹م .در تبریز ساخت( .ناطق )۱۹۰ ،۱۹۹۰ ،به یاری
دانشآموزان همین مدرساله بود که بوره نخسالتین واژهنامه فرانساله الالالال فارسالی را تدوین کرد .یک سالال بعد بوره شالعبهای از
همان مدرساله را در جلفای اصالفهان بر پا کرد .در این دوره با همه کارشالکنیهای هیأتهای آمریکایی و عوامل روسالیه و
انگلسالتان ،الزاریسالتها موفق شالدند در سالال ۱۸۴۰م .یک مدرساله پسالرانه در ارومیه و دو مدرساله در اصالفهان برپا نمایند.
کوشالشها آنان تا سالال ۱۸۴۲م .منجر به تأسالیس چندین مدرساله پسالرانه و دخترانه در خسالروآباد و در روسالتاهای امارنا ،
اپتاور  ،اگلزان  ،انقده و ...گردید .روی هم رفته تا پایان دوره محمدشالاه قاجار ،آنها توانسالتند  ۲۶مدرساله پسالرانه با
 ۴۰۰نفر دانشآموز ۶ ،مدرسه دخترانه و چند پرورشگاه و درمانگاه را تأسیس کنند (ناطق.)۱۶۸ – ۱۷۱ ،۱۹۹۰ ،
این موارد تنها بخشی از فعالیتهای مبشران خارجی است و شرح و توصیف کامل آن خود مقال دیگری میطلبد .آنچه
مهم است این است که فعالیت مبشران مسیحی ،نه تنها سبب شد تا نسل جدیدی که با شیوههای نوین آموزشی تربیت
شالده بودند پا بگیرد بلکه مبشالران توانسالتند از راه ایجاد مدارس و چا روزنامه وکتاب ،در افکار عمومی جامعه نیز تأثیر
بگذارند و این از منظر علمای دینی تهدیدی جدی نسالالبت به دین و مذهب مردم تلقی میشالالد .اما مکتبخانهها و نظام
آموزشالالی قدیم دیگر پاسالالخگوی مسالالایل جدید و نیازهای جامعه نبود .مکتبخانهها قرنها برنامهریزی درسالالی و شالالیوه
آموزش خود را ت ییر نداده بودند و بدین ترتیب شالور و شالوقی در جوانان شالهری برای کسالب دانش بر نمیانگیختند .در
حالی که شیوههای نوین آموزش بهویژه آموزش زب نهای خارجی جذابیتهای بسیار زیادی بدنبال داشت.
در مجموع میتوان گفت که از نیمه دوم ساللطنت قاجار و بهطور مشالخص از زمان ساللطنت ناصالرالدین شالاه ،موج جدید
نوگرایی و نوخواهی گفتمان سالنتی حاکم را به چالش کشالد .خاسالتگاه این موج خارج از کشالور بود .بحدی که خود حوزه
را نیز تحت تأثیر قرار داد .به بیان دیگر ،رواج و توسالعه فرایند نوخواهی که اندیشاله سالنتی را به چالش میکشالید در حوزه
گفتمالانی و دینی نیز تالأثیرگالذار بود و در برخی از حوزههالا جزمیالت قواعالد فقهی را آشال الکالار کرد .این ت ییر درونی در نتیجاله
چیرگی رویکرد و تفکر اصالولی بر نگرش اخباریگری تسالریع شالد .زیرا اصالولیون به لوازم اسالتدالل فردی و اجتهاد بر پایه
دانش اصالالولی توجه می کردند .اما اخباریون بر اصالالالت اخبار و احادیث و تنها روایت کردن متمرکز بودند .احیای مکتب
اصالولی و در پی آن احیای اجتهاد و تقلید ،عصالر جدیدی از حیات سالیاسالی و اجتماعی فراروی فقه شالیعی آورد و زمینه را
برای پیدایی تفسالیرهای تازه در باب سالیاسالی و ظهور نقشآفرینی مجتهدان در عرصاله تحوالت سالیاسالی در دهه پایانی
قرن ۱۹م .فراهم کرد .اما این تحول تأثیر چندانی بر سالالالاختار آموزشالالالی جامعه بر جای نگذاشالالالت و همان نظام آموزش
قدیم در مکتبخانهها تدریس میشالالالد .این امر حتی سال البب اعتراد برخی از مجتهدان به نام شالالالد؛ نظیر پشالالالتیبانی
ٔ
درباره علما به سالبب ناآشالنایی آنان با دانش نو و ندانسالتن
آیتالله سالیدمحمد طباطبایی از نظام آموزشالی جدید و نقدش
زبان خارجه و ناآگاهیشان از حقوق ملل ،ریاضیات و تاریب (احمدزاده.)۲۲۰ ،۱۳۹۳ ،
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 .۳فعالیتهای کارگزاران و نخبگان ایرانی در آموزش علوم جدید
همانگونه که پیش از این گفته شد یکی از مهمترین تحوالت اجتماعی ال فرهنگی ایران عصر قاجار ،آموزش علوم جدید
و گسترش شیوه نوین آموزش در مدارس بود .آموزش این علوم در ابتدا با حمایت دولتمردان و نهادهای دولتی آغاز شد
ولی در ادامه با کارشکنی نهادها و ساخت سنتی قدرت در جامعه به حاشیه رانده شد .با این حال ،برخی افراد و گروهها
بودند که به تنهایی و یا با پشالتوانه حمایتهای دولت به ترویج شالیوههای نوین آموزش در کشالور پرداختند که در ادامه به
فعالیت برخی از آنها اشاره میشود.
 ۳ال  .۱نخبگان سیاسی
 ۳ال  ۱ال  .۱عباس میرزا
زمانیکه صالحبت از اصالالحات ،مدرنسالازی و کسالب علوم جدید در ایران میشالود ،شالایسالته اسالت که قبل از هر چیز به
نام عباس میرزا و وزیر کاردان او میرزا عیسالی معرو به قائم مقام اول اشالاره شالود .اگرچه تالشهای این دو نفر در وهله
اول معطو به ایجاد نظام جدید (ارتش مدرن) بود ،اما در ادامه به این نتیجه رسیدند که بدون کسب دانش و اخذ علوم
جدید قادر به انجام هیو کاری نیسالالتند .لذا در سالالالهای ۱۸۱۱م .و ۱۸۱۵م .دانشالالجویانی برای فراگیری علوم و فنون
جدید از پزشالالکی ،داروسالالازی و چا گرفته تا تو ریزی ،آموزش زب نهای اروپایی ،تنظیمات عالیه و فنون نظامی راهی
اروپا کردند( .زیباکالم)۱۶۱ ،۱۳۹۳ ،
عباس میرزا بهطور همزمان تالش میکرد تا از مربیان و مستشاران اروپایی نیز جهت آموزش علوم و فنون جدید استفاده
کند .لذا ضالالمن اینکه خود در کالسهای درس ریاضالالیات ،ج رافیا و زب نهای خارجی شالالرکت میکرد ،افسالالران اردوگاه
خود را نیز موظف به شالالرکت در چنین کالسهایی میکرد تا ضالالمن سالالوادآموزی و کسالالب اطالع در حوزه علوم پایه ،با
مقوالت و مفاهیمی نظیر طرح ،نقشاله ،سالنگرسالازی ،اسالتراتژی ،لجسالتیک ،توپخانه متحرک ،یونیفورم ،پشالتیبانی و...
آشالالنا شالالوند .همچنین به فرمان ولیعهد کتابها و جزوههای فراوانی ترجمه شالالد تا امکان اسالالتفاده تعداد بیشالالتری از
افسران از آن فراهم باشد (عبداله ،۱۳۹۴ ،صص ۲۵ – ۲۶؛ زیباکالم.)۱۵۹ ،۱۳۹۳ ،
 ۳ال  ۱ال  .۲امیرکبیر
پس از خاندان قائم مقام ،شخصیت بزر دیگری که در گسترش و ترویج علوم جدید در ایران نقش بسیار تعیینکننده و
پررنگی داشالت ،امیرکبیر بود که با تأسالیس دارالفنون در سالال  ۱۲۶۶ه.ق .گامی اسالاسالی در جهت آموزش و انتقال علوم
جالدیالد در کشالالالور ایران برداشالالالت .دارالفنون مالدرسالالالهای برای اتعلیم و تعلم صال النالایع بود و از آنجالا کاله میرزاتقیخالان
میخواسالت هر فنی ( اعم از فنون نظامی و غیرنظامی) در این بنیاد بزر علمی که به حقیقت نخسالتین دانشالگاه ایرانی
به سبک اروپایی بود تدریس شود ،نام آن را دارالفنون نهاد (عبداله.)۶۹ ،۱۳۹۴،
امیرکبیر با همه تجربیات تلخی که از اسالتخدام مربیان خارجی داشالت یقین حاصالل کرده بود که در این مرحله حسالاس
از تحوالت اجتماعی ایران ،مقصالود اصاللیاش که تربیت کارشالناسالان و مهندسالان و پزشالکان ورزیده ایرانی اسالت جز با
استخدام معلمان خارجی امکان پذیر نیست .لذا یک ماه پس از شروع بنای دارالفنون ژان داود ارمنی را مأمور استخدام
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معلمان اتریشالی کرد .که وی در محرم  ۱۲۶۸ه.ق .با هفت نفر معلم اتریشالی وارد ایران شالد .لذا دارالفنون در ربیع االول
 ۱۲۶۸ه.ق .با ثبت نام بیش از یک صالالد نفر از اوالد شالالاهزداگان امرا و اعیان که غالبا بین چهارده و شالالانزده سالالال سالالن
داشالتند ،کار خود را آغاز کرد .طول دوره تحصالیل در دارالفنون  ۶إلی  ۷سالال بود که در هر سالال ساله نوبت از دانشآموزان
امتحالان باله عمالل میآمالد و دانشالالالجویالان رشال التالههالای مختلف پس از گالذرانالدن آزمون سالالالوم باله کالس بالاالتر میرفتنالد
(عبداله.)۷۳ - ۷۵ ،۱۳۹۴،
دارالفنون اولین مؤسالالسالاله غیرمذهبی تحصالالیالت عالی در ایران بود .به محصالاللین دارالفنون که اغلب از طبقه اعیان و
اشرا بودند دروس فنی ،علمی ،آموزشهای نظامی و همچنین مباحری نظیر زب نهای خارجی ،علوم سیاسی ،پزشکی
و موسالیقی ارائه میشالد .همچنین اولین کتابهای فارسالی که به علوم جدید اختصالای داشالتند ،در دارالفنون به چا
رسیدند( .نیک سرشت و شرافت.)۱۲۶ - ۱۲۷ ،۱۳۹۶ ،

 ۳ال  ۱ال  .۳میرزا حسینخان سپهساالر
شالخصالیت بزر دیگری که در ترویج علوم جدید در ایران تالش بسالیاری کرد ،میرزا حسالینخان سالپهسالاالر بود .وی که به
اهمیالت اصالالالالحالات فرهنگی پی برده بود ،اقالدامالاتی در جهالت پیشالالالرفالت و افزایش آ گالاهیهالای سال الیالاسالالالی ،فرهنگی و
اجتماعی جامعه خویش به انجام رسالاند که از آن جمله میتوان به تأسالیس چندین مدرساله اشالاره کرد .میرزا حسالینخان
بالا هالد آموزش و تربیالت نظالامیالان تحصالالالیلکرده در رسال التالههالای متعالدد نظالامی ،پیالاده نظالام ،سالالالوارهنظالام ،مهنالدسالالالی و
همچنین رشالتههایی مانند فیزیک ،ریاضالی و زبان فرانسالوی ،در سالال ۱۲۹۱ه.ق ،مدرسالهای تحت عنوان انظام تأسیس
کرد کاله تعالداد شالالالاگردان آن در هنگالام افتتالاح ۲۱ ،نفر بود ولی در سالالالال بعالد باله  ۵۰نفر افزایش یالافالت( .آدمیالت،۱۳۵۱ ،
)۴۲۹-۴۳۰
سالپهسالاالر عالوه بر مدرساله نظام و حتی پیش از تأسالیس آن ،در سالال ۱۲۸۸ه.ق ،فرمان راهاندازی مرکزی آموزشالی به نام
امکتب مجانی را صالالادر کرد و صالالنیعالدوله را به مدیریت آن برگزید .تعداد شالالاگردان آن بالغ بر هفتاد نفر بودند و خود
گاهی از آن سالرکشالی میکرد و ضالمن بررسالی امور آن ،معلمان و شالاگردان را مورد تشالویق قرار میداد .پس از مدتی که از
شروع آن مدرسه گذشت ،با تقاضای صنیعالدوله ،آن را امدرسه مشیری خواندند (آدمیت.)۴۵۶ ،۱۳۵۲ ،
عالوه براین ،سپهساالر با هد توسعه آموزشی و فرهنگی به ایجاد و تأسیس مکانهای آموزشی دیگری در تهران و سایر
شالهرسالتانها نیز همت گماشالت که یکی از اقدامهای مهم وی در این راه ،تأسالیس مدرساله اسالپهسالاالر یا اناصالری در
تهران بود .یحیی دولالتآبالادی در مورد این مالدرسالالاله در اثر خود آورده اسالالالت :امالدرسالالاله نالاصالالالری چنالانکاله گفتاله شالالالد از
مؤسالسالات میرزاحسالین خان سالپهسالاالر اسالت؛ در ایام ریاسالت و صالدارت خود این بنای عالی را تأسالیس نمود .در سالنه
۱۲۹۷ه.ق ،که نگارنده به تهران آمده ،به خراسالالان میرفتم ،اسالالاس قسالالمت غربی آن را بنا میگذاردند و میدیدم عمق
پایهها از بلندی دیوارها ،که بعدها سالالاخته شالالد ،کمتر به نظر نمیآمد .بانی(میرزاحسالالینخان) ،موقوفه بسالالیار برای آن
مقرر کرده ،وقفنامه ها متصالالل تنظیم و در کتیبه مدرسالاله نوشالالته شالالده اسالالت و تا این تاریب ،تمام فصالالول وقفنامه مجری
نگشالته اسالت .مدرساله ناصالری کتابخانه مفصاللی دارد که مشالتمل بر کتابهای فارسالی و عربی تازه و کهنه میباشالد (دولت
آبادی.)۳۷۴ ،۱۳۷۱ ،
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از دیگر بناهای مهم آموزشالی و فرهنگی که توسالط سالپهسالاالر ایجاد شالد و در آموزش آن دوره نقش تأثیرگذاری داشالت،
امسجد سپهساالر بود که در مجاورت مدرسه وی بنا شد .این مکان مورد تمجید بسیار واقع شد .لرد کرزن در مورد این
اثر فرهنگی نوشالته اسالت :ادرسالت اسالت که فتحعلیشالاه مسالجد اشالاه را سالاخته که گنبد مطالی کوچکی دارد و بعضالی
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،
که هنوز طی نشالالده ،سالالاختمانی رفیع برپا شالالده که هرچند از جهات عظمت و زیبایی با بناهای عظیم اسالالالمی قابل
مقایسالالاله نیسالالالت ،باز هم طرح رفیع و وسالالالعت زیربنای آن موجبات افتخاری را به این و آنانی که بانی آن هسالالالتند ،نوید
میدهد (کرزن ،۱۳۶۲ ،ج.)۴۵۳ ،۱
سالپهسالاالر برای نگهداری و تأمین هزینههای مسالجد مذکور ،همچون مدرساله ناصالری ،امالکی را که در مالکیت داشالت،
وقف مسالالالجد کرد تا آن بناها به مرور زمان دچار فراموشالالالی و در نتیجه ،تخریب و ویرانی نشالالالوند .به همین دلیل ،درآمد
موقوفات صالر نگهداری اماکن مزبور میشالدند تا امکان بهرهبرداری بهتر آنها برای مردم ممکن باشالد .ناصالرالدینشالاه
در خاطرات سالالفر خود به اروپا ،به این موضالالوع اشالالاره کرده اسالالت؛ وی نوشالالته :ااز ده امیرآباد گذشالالتیم .امیرآباد مال
سالپهسالاالر مرحوم اسالت که حاال وقف مسالجدی اسالت که سالاخته ،دسالت مشالیرالدوله اسالت (ناصالرالدین شالاه،۱۳۶۲ ،
.)۵۹
 ۳ال  ۱ال  .۴امین الدوله
میرزاعلیخالان امینالالدولاله نیز یکی از رجالال اصالالالالحطلالب دوره مظفری بود کاله تالشهالایی در جهالت بهبود اوضالالالاع
اجتماعی و اقتصادی جامعهایران بهویژه امر آموزش به انجام رساند .وی مدارس علوم جدید را در مقابل مکتبخانههای
سالالالنتی و قالدیمی ،یگالاناله عالج دردهالای ایران و موجالب بیالداری مردم میدانسالالالت( .امینالالدولاله )۲۴۳ ،۱۳۷۰ ،بنالابراین،
زمانیکه بهعنوان پیشکار ولیعهد در آذربایجان فعالیت میکرد از نظر سیاسی الالال مالی از مدارس رشدیه حمایت به عمل
میآورد .بهعنوان مرال ،امینالدوله شالالخصالالا هزینه  ۱۰۰نفر دانشآموز نیازمند را برعهده گرفت و غذا ،لباس و ملزومات
آنها را تأمین میکرد( .رینگر)۱۷۶ – ۱۷۷ ،۱۳۹۳ ،
امینالدوله بعد از انتصالاب به مقام صالدارت ،میرزا حسالن رشالدیه را به تهران فراخواند و از او خواسالت که مدارس رشالدیه را
در تهران تأسالیس کند و به منظور تشالویق عناصالر پیشالرو که دسالتاندرکار تالشهای اصالالحی بودند ،به میرزا حسالن در
تأسالیس یک مدرساله ابتدایی مسالاعدت کرد .افزون بر آن امینالدوله بودجهای رسالمی از حسالاب دولت برای این مدرساله
منظور داشالت و در پی آن بود که توجه خیرین و نیکوکاران را جهت کمک و مسالاعدت به مدارس نوین جلب کند (رینگر،
.)۱۸۰ – ۱۸۱ ،۱۳۹۳
 ۳ال  .۲نخبگان علمی ال فرهنگی
اگرچه نخبگان سالیاسالی نقش قابل توجهی در انتقال علوم جدید به ایران داشالتند ،اما آنچه سالبب شالد تا فرایند انتقال
علوم سالرعت گرفته و به نوعی در جامعهایران نهادینه و فراگیر شالود مرهون تالشهای نخبگان علمی الالالال فرهنگی بهویژه
میرزا حسن رشدیه بوده است.
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 ۳ال  ۲ال  .۱میرزا حسن رشدیه
میرزا حسالن تبریزی معرو به ُرشالدیه یکی از پیشالگامان آموزش جدید در ایران اسالت .وی در سالفری که به بیروت داشالت،
در مدرساله دارالمعلمین فرانسالویها با اصالول جدید تدریس الفبا آشالنا شالد .میرزا حسالن بعد از بازگشالت به وطن ،در ایروان
سالاکن شالد .و در آنجا براسالاس آموختهها و یافتههای جدید خود مدرسالهای با اصالول جدید بنا نهاد .میرزا حسالن در ایروان
مشال ول مدیریت مدرساله بود که ناصالرالدینشالاه هنگام بازگشالت از سالفر سالوم فرنس با اقدامات او آشالنا شالد و وی را به ایران
دعوت کرد ُ(رشالالالدیاله .)،۲۰ -۲۱ ،۱۳۷۰ ،بنالابراین ،میرزا حسالالالن باله ایران آمالده و اولین مالدرسالالالهاش را اوایالل سالالالال
ّ
۱۳۰۷ه.ق.۱۸۹۰/م ،در محله شالشالکالن تبریز دایر کرد .این مدرساله ُرشالدیه خوانده شالد .در این مدرساله تعلیم و تعلم
براساس اصول جدید و یادگیری الفبا با اصول صوتی انجام میگرفت که بعدها از آن تحت عنوان الفبای صوتی یاد شده
اسالت .اسالاس آموزش الفبای صالوتی بر تکیه بر صالدای هر کلمه قرار داشالت .شالبیه آنچه در دوره دبسالتان بهعنوان ابخش
کردن کلمات مطرح اسالالت .طبق این شالالیوه کودکان قبل از اینکه نوشالالتن کلمات را یاد بگیرند ،میبایسالالت کلمات را
بهطور فصین ادا کنند و به همین منظور از آنان خواسته میشد که کلمات را بخش کنند نظیر ک الالال تاب (کتاب) .به این
ترتیب کودکان به جای هجی کلمات از شالیوه الفبای صالوتی بهره میبردند .این شالیوه به مراتب سالریعتر از الگوی کهن
بود (تاره.)۱۶۶ ،۱۳۹۳ ،
با احضالالار امینالدوله به تهران و سالالپردن مقام صالالدراعظمی از سالالوی مظفرالدینشالالاه به ویُ ،رشالالدیه نیز به تهران آمد تا
مدرسالاله ُرشالالدیه را در پایتخت بنا نهد .این دعوت به تأیید مظفرالدینشالالاه نیز رسالالانده شالالده بود (مظفر مقدم،۱۳۸۸ ،
 .)۵۰۶بنابراینُ ،رشالالالدیه در رمضالالالان سالالالال ۱۳۱۵ه.ق.۱۸۹۷/م ،اولین مدرسالالاله به سالالالبک علم جدید تهران را در با
کربالیی عباسعلی و بعدها در جنب پارک متعلق به امینالدوله تأسیس کرد ُ(رشدیه.)۳۹ ،۱۳۷۰ ،
مدارس جدید هم در نحوه تدریس هم در مواد درسالی و شالیوه مدرسالهداری با مکاتب قدیم فرق داشالت .یکی از معاصالران
ٔ
درباره مدارس جدید چنین نوشالته اسالت :افتحه را که تا آن زمان َز َبر میگفتند صالدای باال نام نهادند ،ضالمه را که تا آن
زمان پیش مینامیدند صالالدای وسالالط گفتند ،کسالالره را که تا آن زمان زیر میخواندند صالالدای پایین خواندند و همچنین
خط عمودی و خط افقی یاد اطفال دادند و کذا .دیگر آن چوب و فلک در مدرساله نیسالت و زبان خارجه نیز آموزش داده
میشالود ( .کرمانی )۱۹۱ ،۱۳۴۷ ،در نظامنامهی مدارس جدید بر تشالویق دانشآموزان با وسالایل و طرق مختلف چون
دادن جالایزه و نیز رفتالار مالیم و خوب آموزگالار تالأکیالد شالالالده بود (حالاتمی .)۵۵ ،۱۳۹۲ ،همچنین الفبالا را بالااسالالالتفالاده از
کتابهای آسالان به بچهها میآموختند (کسالروی .)۲۹ ،۱۳۸۸ ،دولتآبادی که عضالو انجمن معار و از نزدیک با نحوه
فعالیت در مدارس جدید آشالالنا بود ،نمای کوتاهی از مدرسالالههای جدید ارائه داده اسالالت :امدیر مدارس جدید پشالالت
میزی نشالسالته و زنگی روی میز نهاده به ناظم و دیگر اعضالا دسالتور میدهد .شالاگردان تازه پذیرفته شالده هم در دو اطاق
ٔ
درباره سالاختار آموزشالی مدرساله جدید روزنامه اختر چنین آورده
مشال ول تحصالیلاند (دولتآبادی ،ج.)۲۳۱ ،۱۳۸۷ ،۱
اسالت :امدرساله جدید از ساله صالنف تشالکیل میشالد :مبتدیان الفبا و اجزای شالریفه را در صالنف اول به انضالمام قرآن مجید
و مجملی از عقاید یاد گرفته ،سالپس از روی اسالتحقاق و سالزاواری به صالنف دوم ارتقا جسالته ،در آنجا نیز صالر عربی و
تاریب و فارسالی و حسالاب و مقدمات ریاضالی و فرانسالوی میخوانند (اختر ،سالال  ،۲۰شالماره  ،۳۳شالعبان .)۵۲۱ ،۱۳۱۱
در مالدارس جالدیالد کتالابهالای درسالالالی نیز تهیاله شالالالده بود .در این کتالابهالا الفبالای فالارسالالالی بالا مرالالهالا و کلمالات و جمالت
مختلف به دانشآموز تفهیم میشالد .همچنین با اسالتفاده از سالخنان بزرگان و ضالربالمرلها سالعی در تحریک دانشآموز
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به کسالالالب معار و عالقهمندی به علم و دانش میشالالالد .سالالالال تحصالالالیلی مدارس علم جدید نیز  ۹ماهه با  ۵درس ۴۵
دقیقهای در شش روز کاری هفته بود .)۱, ۲۰۱۲(Tahirli,
بنالابراین ،نحوه آموزش در مالدارس جالدیالد بسال الیالار آسالالالانتر از نحوه آموزش در مکتالبخالانالههالا بود .دانشآموزان زود یالاد
میگرفتند و آموختههای خود را به منزل و جامعه برده و در ت ییر منش این دو مکان فرهنگی نیز تأثیرگذار میشدند.
با عزل امینالدوله ،مخالفان رشالدیه و مدارس جدید موقع را برای اقدام علیه وی مسالاعد یافتند .موفقیت شالیوه آموزشالی
رشالدیه تهدیدی برای آموزگاران و مکتبداران سالنتی بشالمار میرفت .دشالمنی با او شالروع شالد و به زودی صالب ه دینی نیز
به خود گرفت (تاره .)۱۶۷ ،۱۳۹۳ ،بهالانهی این مخالالفالت بیشالالالتر حفظ سال النالتهای کهن و ترس از رواج فرهنالس غربی و
بیدینی بود .مالدرسالالالان علوم قالدیم معتقالد بودنالد کاله بالا روش جالدیالد آموزش الفبالا میخواهنالد کودکالان مردم را مسالالالیحی
سالالازند .مخالفان تقریبأ تمامی وجوه مدرسالاله جدید را از مواد درسالالی گرفته تا شالالیوه تدریس و حتی زنس کالس را مورد
انتقاد و حمله قرار میدادند .آنها به روش تدریس صالوتی الفبا و عکسدار شالدن کتابهای درسالی ایراد میگرفتند و آن
را مسالخره میکردند .معجز شالبسالتری در اشالعار خود به موارد بسالیاری از اعتراضالات مخالفان مدارس علوم جدید اشالاره
کرده اسالالت .از جمله در موردی که مخالفان با ادعای اینکه در قرآن و شالالریعت شالالیوه جدید آموزش الفبا نیامده اسالالت و
درسهای جدید خارج از قرآن و دین میباشد ،به مدارس جدید تاختهاند (معجز.)۱۸۵ ،۲۰۰۶ ،
مخالفان همچنین از حذ تنبیه بدنی و آموزش زبان خارجی در مدارس جدید ناراضالالی بودند .آنها مدعی بودند که با
اصالالالول جالدیالد تالدریس میخواهنالد قرآن را از دسالالالت کودکالان بگیرنالد و کتالابهالای دیگر باله آنهالا بالدهنالد (کرمالانی،۱۳۴۷ ،
 .)۱۹۱اغلب مخالفان از طلبههای علوم دینی بودند که در منازل اعیان و اشالرا به تدریس خصالوصالی میپرداختند و از
این ناحیه امرار معاش میکردند.
از لحاظ مخارج و تأمین هزینه ها نیز مدارس علوم جدید ،با مشالکالت زیادی دسالت به گریبان بودند .محدود بودن تعداد
دانشآموزانی که توانایی پرداخت شالهریه داشالتند و شالیوه اداره مدرساله که مخارج زیادی به بار میآورد باعث شالده بود که
به کمکهای خارج از مدرساله نیازمند باشند .روزنامه اختر در انتقاد از بیتوجهی افراد توانا و ثروتمند به مدارس جدید و
مشالالکالت مالی موجود آن مینویسالالد :ااز جمله شالالاگردان تنها به قدر یک صالالد تن از اوالد کسالالبه و غیره اندکی ماهیانه
داده ،مابقی اوالد مردمان بیچیز و تعلیموتربیتشالان مجانی اسالت .آنچه اعیان و بزرگان مملکت اسالت ،به همان وضالع و
حالت پوشالالیدهی دیرین یک نفر آخوند دهاتی مدرسالالهنشالالین را که از علم و فضالالل به جز از عمامه و ردا مایهی در دسالالت
ندارد آورده در خانه خودشان به تعلیموتربیت اوالد میگمارند (اختر ،سال  ،۲۱شماره  ۱۰ ،۲۹شعبان .)۴۳۸ ،۱۳۱۲
کمکهایی که اشالالخای ّ
خیر و دلتمردان ترقیخواه و معار دوسالالتی چون حاج زینالعابدین تقییف ،میلیونر معرو و
ّ
خیر باکویی و امینالدوله میکردند ،در تأمین مخارج مدرساله و تحصالیل کودکان بیچیز نقشالی اسالاسالی داشالت .حاجی
زینالعالابالدین تقییف ،نیز از کمالککننالدگالان باله نهالادهالای آموزشالالالی علوم جالدیالد در ایران بود .وی از طریق انجمنمعالار ،
چهارهزار منات به این مدارس کمک فرسالالتاد (کسالالروی .)۴۷ ،۱۳۸۸ ،همچنین حاج عبدالرحیم طالبو سالالی منات
اسالکناس و دویسالت جلد کتاب علم فیزیک برای مدرساله رشالدیه تبریز ارسالال کرد (روزنامه ناصالری ،سالال اول ،شالماره ،۵
.)۱۳۱۱
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با بروز چنین مسالایل و مشالکالت مدرساله ُرشالدیه تعطیل شالد و خود وی نیز به منزل شیب هادی نجمآبادی پناه برد و بعد از
مدتی زندگی در آنجا ،با همکاری شالالخص شالالاه به مکه فرار کرد .پس از نه ماه چون اوضالالاع تا حدی آرام شالالدُ ،رشالالدیه به
تهران بازگشالالت و دوباره به ترویج و آموزش علوم جدید پرداخت (مظفرمقدم .)۵۰۷ ،۱۳۸۸ ،اما این بار نیز شالالرایط برای
او چندان مسالاعد نبود .بهخصالوی که بعد از برکناری امینالدوله ،انجمن معار از سالرپرسالتی مدرساله ُرشالدیه و پرداخت
پول به آن خودداری میکرد (کسروی.)۳۳ ،۱۳۸۸ ،
در اداماله اتهالامالاتی نیز علیاله ُرشالالالدیاله مطرح شالالالد .چرا کاله در آن دوره عالدهای از مخالالفالان امینالسالالاللطالان و طرفالداران
امینالدوله اجتماعات سال ّالری تشالالکیل میدادند و محل جلسالالاتشالالان نیز اغلب مدرسالاله ُرشالالدیه بود( .دولتآبادی ،ج،۱
 )۳۴۷ ،۱۳۸۷در آن ایام شالبنامههایی در مخالفت با حکومت و بخصالوی صالدراعظم وقت ،میرزا علیاصال رخان اتابک،
در تهران منتشالر میشالدُ .رشالدیه را به دسالت داشالتن در این جریان متهم کردند و ُرشالدیه دسالتگیر و به کالت تبعید شالد
(کرمانی .)۲۳۱ ،۱۳۴۷ ،وی یکی دو سالال در تبعید کالت بسالر برد .بعد از بازگشالت از تبعید در قم اقامت گزید و تا آخر
عمر در این شهر باقی ماند (دهخدا.)۴۵۸ ،۱۳۴۲ ،

 ۳ال  ۲ال  .۲معار خواهان
علوم جدید و تأسیس مدارس جدید اگرچه در ابتدا با مخالفت شدید و سنساندازی بسیار گروه سنتی ،بهخصوی علما
و فقهالا مواجاله شالالالد ،امالا در آخر دولالت این راه را اداماله داد و بالاعالث گسالالالترش مالدارس جالدیالد و بالاال رفتن جالایگالاه و سالالالطن
آموزش علوم جدید و در مقابل باعث ضالعیف شالدن جایگاه مکتبخانهها و آموزش علوم قدیم و در نهایت محو شالدن این
روش تدریس در ایران شالالد .گروهی که ادامهدهنده راه رشالالدیه بودند تحت عنوان معار خواهان شالالناخته میشالالدند.
معار خواهان شالالماری از رجال و صالالاحب منصالالبان عصالالر مظفری بودند که در نشالالر علوم جدید در ایران تأثیر زیادی
داشالتند .میرزا کریم خان منتظم الدوله سالردار مکرم فیروزکوهی وزیر قورخانه و رئیس مدرسه نظامی تهران به اشاره یکی
از فقهای تهران به نام شالالیب هادی نجم آبادی مدرسالالهای برای تحصالالیل کودکان یتیم در تهران بنا نهاد .او برای سالالاخت
مدرسالالاله جمعی از معار خواهان تهران را در مجلسالالالی دعوت کرد و در حضالالالور آنان اسالالالناد موقوفات معتبری برای این
مؤسسه تنظیم کرد و آغاز به ساخت مدرسه خیریه فیروزکوهی کرد (تاره.)۱۶۸ ،۱۳۹۳ ،
همچنین معار خواهان که درصالدد گسالترش مدارس ملی بودند اقدام به تأسالیس مجلسالی تحت نام اانجمن تأسالیس
مکاتب ملیه کردند که بعدا به اانجمن معار

ت ییر نام داد .اعضالای این انجمن هر یک سالعی میکردند مدرسالهای در

تهران تأسیس کنند.
عالوه براین ،روزنامههایی که در دوره مظفری منتشالر میشالدند نقش مهمی در ترویج مدارس نوین داشالتند .بسالیاری از
مطالب روزنامهها با عنوان ابشالارت به اخبار مدارس ملی اختصالای داشالت .روزنامه تربیت که از روزنامههای غیردولتی
چا تهران به شالالالمار میآمد و نیز روزنامه حبلالمتین ،اطالع ،اختر و ادب بهصالالالورت پیوسالالالته اخبار فعالیت مدارس و
افتتاح مدارس نوین را درج میکردند (تاره.)۱۶۹ ،۱۳۹۳ ،
نتیجه
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باتوجه به پژوهش صالالورت گرفته ،میتوان به این نتیجه رسالالید که دلیل اصالاللی گسالالترش بیسالالوادی در میان مردم در
ابتالدای دوره قالاجالار ،یکی نالادرسالالالت بودن نحوه آموزش علوم در مکتالبخالانالههالا و تالأکیالد بر یالادگیری علوم سالالالنتی بود و
دیگری روش سال الخالت آموزشالالالی به همراه تنبیاله بسالالالیار ،برای تفهیم این علوم به کودکان ،که گاها به دوری و فرار آنان از
تحصیل منجر میشد .اما در دوره ناصری با ورود افکار جدید و به تبع آن تأسیسات و تشکیالت اروپایی بهویژه شیوههای
نوین آموزش و انتقالال علوم جالدیالد ،زمیناله رشالالالد و بیالداری افکالار مردم ایران فراهم شالالالد .اقالدامالات مهمی کاله در این دوره
صورت گرفت ،نظیر تأسیس دارالفنون و ایجاد مدارس جدید ،مرهون تالشهای برخی نخبگان سیاسی و فرهنگی وقت
کشالور نظیر عباس میرزا ،خاندان قائم مقام ،امیرکبیر ،میرزا حسالینخان سالپهسالاالر ،میرزا علیخان امینالدوله و بیش از
هر کس دیگر میرزا حسن رشدیه بود.
ورود ناگهانی ایران به عرصالاله مناسالالبات قدرت در نظام جهانی ،شالالکسالالت و ناکامی این کشالالور در مقابل روسالالیه ،افزایش
ارتباط ایرانیان با جوامع اروپایی ،پیچیدگی شرایط اجتماعی الال سیاسی و ناکارآمدی کارگزاران علوم قدیم در پاسخگویی
به نیازهای زمانه و در آخر فعالیت گسالترده فرهنگی الالالال آموزشالی مسالیونرهای مذهبی سالبب شالد تا آن دسالته از نخبگان
ایرانی که با سالیسالتم تعلیموتربیت نوین آشالنا بودند ،درصالد اخذ آن برآیند و با اعزام دانشالجو به خارج و راهاندازی مراکز
آموزشالی به رشالد و توسالعه آموزش علوم جدید همت گمارند که نتیجه بالفصالل آن افزایش نرد سالواد در جامعه و بیداری
افکار جوانان ایران گردید که تأثیرات آن اندک زمانی در انقالب مشروطه آشکار شد.
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تأثیر بهکارگیری مهارتهای انسانی بر اثربخشی عملکرد مدیران از دیدگاه کارکنان
(مورد مطالعه مدیران دبیرستانهای متوسطه شهر تهران)
سیده عاطفه خلیلپور1
سیامک اسالمی2
چکیده
هد این پژوهش بررسالالالی تأثیر مهارتهای انسالالالانی بر اثربخشالالالی عملکرد مدیران مدارس بوده و روش اجرای پژوهش
حاضالر توصالیفی پیمایشالی اسالت .جامعه مورد مطالعه پژوهش مدیران دبیرسالتانهای سالطن متوسالطه شالهر تهران بودند که
 ۲۵۱نفر از کارکنان آنان در پژوهش شالالرکت کردند و به پرسالشالالنامههای مهارتهای انسالالانی و اثربخشالالی عملکرد پاسالالب
دادنالد .پالایالایی و روایی ابزارهالا بالا اسالالالتفالاده از ضالالالریالب آلفالای کرونبالاد و روایی محتوایی مورد تالأییالد قرار گرفالت .جهالت
تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل رگرسالالیون با نرمافزار SPSSاسالالتفاده گردید .نتایج نشالالان داد که مهارتهای انسالالانی بر
اثربخشالی عملکرد مدیران دبیرسالتان از دیدگاه کارکنان ،تأثیر دارد.و درک نیازهای کارکنان توسالط مدیران ،بر اثربخشالی
عملکرد مدیران تأثیر داردو همچنین بهکارگیری عوامل تشالالالویق مادی و معنوی کارکنالان توسالالالط مدیران ،بر اثربخشالالالی
عملکرد مدیران تأثیر دارد و در نهایت مشارکت دادن کارکنان توسط مدیران ،بر اثربخشی عملکرد مدیران تأثیر دارد.
وانگان کلیدی :مهارتهای انسانی ،اثربخشی عملکرد ،دبیرستان.
-۱مقدمه
بالا توجاله باله تحوالت بالهوجود آمالده در نظالامهالای آموزشالالالی ،اهالدا  ،فرآینالدهالا ،روشهالا ،ابزارهالا و غیره ،جریالان آموزش و
یادگیری دچار دگرگونی شالالده و بهتبع آن مدرسالاله نیز بهعنوان نظام اجتماعی دچار ت ییراتی در کارکرد و وظایف شالالده
اسالت .در سالند تحول بنیادین آموزشوپرورش مدرساله صالرفا کارکرد آموزشالی نداشالته ،بلکه رسالالت اصاللی آن بسالترسالازی
برای دسالالتیابی دانشآموزان به تواناییهایی در سالالاحتهای شالالشگانه اسالالت که آنان را برای زندگی آماده میکند .لذا
برای اینکه مدرساله این رسالالت اصاللی را به انجام برسالاند ،هم سالویی و هماهنگی برنامهها ،فعالیتها ،مدیریت و راهبری
اجتنالابنالاپالذیر اسالالالت .زیرا کاله چرخش از کالارکردهالای صالالالرفالا آموزشالالالی باله کالارکردهالایی کاله زمینالهسالالالاز رشالالالد همالهجالانب ٔاله
دانشآموزان باشالالالد بدون ت ییر در سالالالایر اجزا و عناصالالالر امکانپذیر نخواهد بود (جلوداری ممقانی .) ۱۳۹۴ ،از سالالالوی
دیگر ،نیالاز روزافزون باله آموزشوپرورش موجالب افزایش مالدارس از یالک سالالالو و جالذب مالدیران کماطالع از دیگر سالالالو شالالالده
اسالت .مدیرانی که مهمترین مالک انتخاب آنها سالوابق خدمتیشالان اسالت (پارسالا .)۱۳۹۳ ،چنین مدیرانی سالعی دارند
بر اسالاس تجارب خود و آنگونه که دیگران با آنها برخورد کردهاند با معلمان و دانشآموزان و سالایر اولیاا برخورد کنند.
در اداماله ،در اثر پیچیالدگی جوامع و ت ییرهالای پیشبینینالاپالذیر ،مالدارس آموزشوپرورش بالا چالالشهالای متعالددی روبرو
هسالالالتنالد .یکی از عوامالل موفقیالت آموزشوپرورش در تحقق اهالدا در گرو چگونگی اعمالال مالدیریالت و سالالالبکهالای مؤثر
 1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،واحد الکترونیکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 2استادیار مدعو مدیریت آموزشی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسالول) siaesl@yahoo.com
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رهبری مدیر اسالت .مدیر در نقش رهبری سالازمان میتواند سالبکهای متفاوتی را در هدایت نیروی انسالانی انتخاب کند.
بالهعبالارتی الگوی رفتالاری منالاسالالالب مالدیر در هر مالدرسالالاله میتوانالد بهره بری مالدارس را افزایش دهالد (فرانکو و هالاسالالالی،1
 .)۲۰۱۹امروزه مدیران در اغلب مدارس تالش میکنند در پاسالب به دسالتورالعملها و بخشالنامههای آموزشالی به حداکرر
میزان قبولی دسالت یابند ،درصالورتیکه بررسالیها نشالان داده (محمدی و همکاران )۱۳۹۷ ،بوروکراسالی آموزشالی در ایران
از طریق مؤلفههای معیارهای قبولی دانشآموزان ،بیانضالباطی ،هنجارشالکنی و بوروکراسالی نانوشالته در تقابل با تجربه
آموزشالی معلمان قرار دارد ،همچنین انتظار اصاللی از آموزشوپرورش رشالد ابعاد مختلف شالخصالیتی کودکان و نوجوانان و
ایجاد روابط انسالالانی مطلوب یعنی بهوجود آوردن زمینههای دوسالالتی ،احترام متقابل ،همکاری ،تواضالالع و قدردانی در
دانشآموزان میباشالد که تحقق این هد در صالورتی ممکن خواهد بود که مؤسالسالات تربیتی یا مسالالوالن مدارس برای
برقراری و گسالترش آنها در بین دانشآموزان بکوشالند (شالعاری نژاد .)۱۳۹۱ ،حال سالؤال اینجاسالت که چه مدیرانی در
جهت تحقق هد فوق تالش خواهند کرد مساللما تالش در این زمینه بسالتگی به شالناخت مدیران از نیازها و مشالکالت
دانشآموزان و معلمالانی کاله پرچمالدار تربیالت دانشآموزان هسالالالتنالد و همچنین مشالالالارکالت همکالاران در تصالالالمیمگیریهالای
آموزشالالالی و تربیتی و دوسالالالت داشالالالتن ،اعتمالاد و گوشسال الپالاری باله مشالالالکالت هماله افرادی دارد کاله در تحقق اهالدا
آموزشوپرورش سالهیم هسالتند که از آنها با عنوان مهارتهای انسالانی یاد میشالود .مهارتهای انسالانی ،به توانایی مدیر
بهعنوان عضالوی از گروه ،در کار کردن مؤثر و ایجاد کوشالشهای دسالتهجمعی در درون گروه که وی آن را اداره میکند،
مهارت انسالانی گفته میشالود (بخشالی .)۱۳۸۹ ،امروزه گزاره امنابع انسالانی مهمترین مزیت رقابتی و سالرمایه سالازمانی
ّ
اسالالالت به یک گزاره مسالالاللم و قطعی ،جهانشالالالمول و مورد پذیرش همگان بدل گشالالالته اسالالالت؛ به همین دلیل بر نقش
ارزشالالمند افراد در سالالازمان تأکید شالالده و مدیریت مطلوب آنها بسالالیار مهم و حسالالاس تلقی میشالالود (اخترشالالجاعی
وهمکاران .)۱۳۸۳،در وضالعیت رقابتی موجود سالازمانها و در محیطی که ت ییرات پیاپی و ضالرورت نوآوریهای مسالتمر
اصاللیترین ویژگی آن اسالت ،فقط سالازمانهایی موفق به کسالب سالرآمدی خواهند شالد که نقش منابع انسالانی خود را مورد
توجه قرار دهند .یکی از وظایف مهم مدیران در منابع انسالالانی ،درک نیاز کارکنان اسالالت که عبارت اسالالت از درک وضالالع
موجود و آنچه که باید باشالد .درک نیاز ممکن اسالت بهصالورت انیاز احسالاس شالده باشالد یعنی نیازی که بهوسالیله فرد یا
یک جامعه تشخیص داده میشود ،و یا انیاز واقعی باشد ،یعنی نیازی که توسط مطالعه کارشناسانه مشخص میگردد.
به هر حال درک نیازهای احسالالاس شالالده باید طوری هدایت شالالوند تا در مسالالیر نیازهای واقعی قرار گیرند (گلیسالالون و
همکاران .)۲۰۱۴ ،2بدین ترتیب مدیران باید توانایی کار با افراد و انسالانها را در مدرساله خود داشالته باشالند ،زیرا مدارس
محیطهای کامال انسالانی هسالتند و بیش از هر سالازمانی از اهمیت اجتماعی و حسالاسالیت عمومی برخوردارند .بنابراین
زمانیکه مدیران مدارس نتوانند اهدا آموزشوپرورش را متحقق سالازند اثربخشالی آنها پایین خواهد بود ،زیرا مدیرانی
اثربخش هسالالتند که اهدا و انتظارات سالالازمانی را برآورده سالالازند (رنجبر .)۱۳۹۷،مدیریت مدرسالاله در ایران در شالالرایط
فعلی به دلیل سالالاختار سالالازمانی آن از انعطا کافی برخوردار نیسالالت .منابع در دسالالترس مدیر برای اعمال خالقیت و
نوآوری به هیو وجه کافی نیسالالت .بنابراین مدیران مدارس اغلب مجری بخشالالنامههای اداری هسالالتند و راه برای ابتکار

1. Franco, M., & Haase
2Glisson, C., Williams, N. J., Hemmelgarn, A., Proctor, E., & Green, P.
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عمل هموار نیسالت (عبداللهی .)۱۳۹۲ ،بنابراین مسالالله اسالاسالی پژوهش این اسالت که بهکارگیری مهارتهای انسالانی
چه تأثیری بر اثربخشی عملکرد مدیران مدارس دارد
-۲پیشینه تحقین
سالیلورسالتو ( ) ۲۰۱۵در پژوهشالی عوامل مؤثر بر اثربخشالی عملکرد مدیران زیردسالتی را در کارخانجات صالنعتی اروپایی
مورد بررسالی قرار داد .روش پژوهش توصالیفی پیمایشالی بود و دادههای پژوهش از طریق پرسالشالنامه گردآوری شالد .نتایج
نشالالالان داد که عملکرد مربت مدیران ارشالالالد بهگونهای مؤثر ،تعیینکننده موفقیت مدیران زیردسالالالتی خود اسالالالت و این
مدیران به شالالالاخصهایی چون مأموریت و اهدا سالالالازمان ،انگیزش ،جو سالالالازمانی و ارتباطات با ارباب رجوع بهعنوان
شالالالاخصهالای ارزیالابی خود توجاله کردهانالد .موسالالالو و پیالن )۲۰۱۴( 1در پژوهشالالالی باله امالدیریالت عملکرد :ضالالالرورت
اجتنابناپذیر سالالیسالالتمهای پاسالالخگویی در آموزشوپرورش پرداختند .هد این مقاله روشالالن کردن مفهوم مدیریت
عملکرد بهعنوان یک جنبه از سالالیسالالتم مدیریت کیفیت جامع اسالالت .بهعنوان بخشالالی از طرح تحقیق کیفی ،مصالالاحبه
عمیق فردی برای اسالتفاده در این تحقیق انتخاب شالد .پنجاه شالرکتکننده بهصالورت تصالادفی از  ۲۴مدرساله مصالاحبه
شالالالدند .یافتهها ضالالالعف ارزیابی عملکرد را نشالالالان میدهد ،زیرا منجر به نادیدهگیری نظارت میشالالالود .کمبود دانش و
تخصالالص در فرآیندهای سالالیسالالتم مدیریت کیفیت جامع نظیر مشالالاوره ،مربیگری و نظارت ،مانع اشالالتیاق برای اجرای
مدیریت عملکرد شالد .معلمان ،بهعنوان همکاران توسالعه سالیاسالت آموزشوپرورش ،بهعنوان یک نیروی محرک در جریان
تحول در آموزشوپرورش عمل میکنند .در نتیجه ،توسالعه معلمان درنظام آموزشوپرورش که درگیرتحول اسالت ،حیاتی
اسالت .چن ( )۲۰۱۳در پژوهشالی به بررسالی مهارتهای انسالانی مدیران ارشالد کارآمد در شالرکتهای هلدینس صالنعتی
پرداخت .روش پژوهش توصالیفی پیمایشالی بود و دادههای پژوهش از طریق پرسالشالنامه گردآوری شالد .نتایج نشالان داد که
ٔ
درباره
تعداد راهحلهای ابتکاری ،میزان توانایی حل مسالالالائل به شالالالکل خالق و میزان توانایی تشالالالویق کارکنان به تأمل
عملکرد خویش از شالالاخصهای اسالالاسالالی مدیران ارشالالد کارآمد اسالالت .کونس ،چونس و سالالونس )۲۰۱۲( 2عوامل تعیین
کننالده و پیالامالدهالای مهالارتهالای انسالالالانی حرفالهای را در گروهی از مالدیران هتالل در چین مورد مطالالعاله قرار دادنالد .آنهالا
مالدلی شالالالامالل مالدیریالت حرفالهای سالالالازمالانی ادراک شالالالده و تعهالد حرفالهای بالهعنوان عوامالل تعیین کننالده و رضالالالایتمنالدی
حرفهای بهعنوان پیامد را با اسالتفاده از مدلسالازی معادالت سالاختاری آزمودند .نتایج نشالان داد که هم مدیریت حرفهای
سازمانی ادراک شده و هم تعهد حرفهای تأثیر مربت و مستقیم بر شایستگی حرفهای داشتند .نصیری و ساکی ()۱۳۹۵
در پژوهشالی به امقایساله عملکرد مدیران فار التحصالیل رشالته مدیریت آموزشالی با عملکرد مدیران فار التحصالیل سالایر
رشالتهها (مطالعه موردی :مدیران مدارس اسالتان همدان) پرداخت .هد از انجام این تحقیق تعیین وضالعیت عملکرد
مدیران فار التحصالالیل مدیریت آموزشالالی با عملکرد مدیران سالالایر رشالالتهها و مقایسالاله آن در مدارس دوره اول متوسالالطه
استان همدان در سال تحصیلی  ۵۹-۵۹بود .نتایج نشان داد میزان عملکرد (و مؤلفه عوامل عملکردی) مدیران مدارس
دوره اول متوسالطه اسالتان همدان که دانشآموخته رشالته مدیریت آموزشالی هسالتند ،باالتر از حد متوسالط ( )۳اسالت .اما
میانگین مؤلفههای عوامل شالال لی و عوامل اخالقی در حد متوسالالط ( )۳اسالالت .همچنین از دیدگاه دبیران ،عملکرد (و

1. Mosoge & Pilane
2Kong, H., Cheung, C., Song, H.
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ابعاد آن) در مدیران مدارس دوره اول متوس الطه اسالالتان همدان که دانشآموخته سالالایر رشالالتهها بودند نیز همین نتایج را
نشالان داد .کریری و کمال زاده ( )۱۳۹۵در پژوهشالی به بررسالی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسالانی بر اسالاس
مدل هرسالی و گلداسالمیت (مدل آچیو) -مطالعه موردی منطقه  ۶عملیات انتقال گاز پرداختند .آنان در تحقیق خود که
بر روی  ۱۷۰نفر از کارکنان منطقه  ۶عملیات انتقال گاز انجام گرفت هفت مت یر بهره وری شالامل توانایی -وضالوح (درک
و شالناخت) -حمایت سالازمانی -انگیزش -ارزیابی و بازخورد – اعتبار و سالازگاری محیط کارکنان را مورد سالنجش قرار داده
و نتایج ماحصالالل با کسالالب رتبه متوسالالط میزان بهرهوری نیروی انسالالانی شالالکا میان وضالالع موجود و وضالالعیت مطلوب و
ارتبالاط معنادار بین حمایت -انگیزش -ارزیابی و سالالالازگاری محیط را با میزان عملکرد نیروی انسالالالانی منطقه  ۶عملیات
انتقال گاز نشان میدهد .اما بین مت یرهای وضوح و اعتبار با بهرهوری ارتباط معناداری مشاهده نشده است.
-۳مدل مفهومی و فرضیههای تحقین
شال الکالل ۱مالدل مفهومی پژوهش را نشالالالان میدهالد .مطالابق بالا این مالدل مهالارتهالای انسالالالانی بالهعنوان مت یر مسالالالتقالل،
اثربخشی عملکرد مدیران بهعنوان مت یر وابسته در نظر گرفته شده است.
مهارتهای انسانی
انسانی

شکل -۱مدل مفهومی تحقیق(ارلی و انس)۲۰۰۴ ،1
با توجه به مدل مفهومی تحقیق فرضیههای زیر تعریف میشود:

درک نیازهای
کارکنان

فرضیه اصلی:

بهکارگیری مهارتها ی انسانی بر اثربخشی عملکرد مدیران دبیرستان از دیدگاه کارکنان ،تأثیر دارد.
فرضیههای فرعی:

اثربخشی عملکرد
مدیران

بهکارگیری عوامل

تشویق مادی و
مشارکت کارکنان
معنوی
 -۱درک نیازهای کارکنان توسط مدیران ،بر اثربخشی عملکرد مدیران تأثیر دارد.در تصمیمگیریها

 -۲باله کالارگیری عوامالل تشالالالویق مالادی و معنوی کالارکنالان توسالالالط مالدیران ،بر اثربخشالالالی عملکرد مالدیران تالأثیر دارد-۳ .
مشارکت دادن کارکنان توسط مدیران ،بر اثربخشی عملکرد مدیران تأثیر دارد.
-۴روش تحقین
بالا توجاله باله تقسالالالیمبنالدیهالای ارائاله شالالالده درب ٔ
الاره روشهالای انجالام تحقیق ،از آنجالا کاله میتوان از نتالایج تحقیق حالاضالالالر در
جهت تبیین تأثیر بهکارگیری مهارتهای انسالالانی بر اثربخشالالی عملکرد مدیران دبیرسالالتان از دیدگاه کارکنان اسالالتفاده
کرد ،می توان آن را از نظر هالد و مالاهیالت تحقیق ،در رده تحقیقالات کالاربردی باله حسالالالاب آورد؛ زیرا هالد تحقیقالات
کاربردی ،توسالالعه دانش کاربردی در یک زمینه خای اسالالت .روش اجرای پژوهش حاضالالر توصالالیفی پیمایشالالی و طرح
پژوهشالالالی همبسالالالتگی از نوع تحلیل رگرسالالالیون اسالالالت .جامعه آماری پژوهش حاضالالالر همه مدیران برخی مدارس دوره
متوسال الطاله شالالالهر تهران بود .تعالداد کالل جالامعاله آمالاری براسالالالاس اطالعالات کسالالالب شالالالده از مالدیریالت نیروی انسالالالانی

1. Early & Ang
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آموزشوپرورش شالالالهر تهران در زمالان اجرای پژوهش  ۷۳۰نفر بود .بالا توجاله باله حجم جالامعاله آمالاری ،برای تعیین تعالداد
حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد:
𝑁t ۲ s۲
𝑁d۲ + t ۲ s۲

=n

که در این فرمول:
 =tدر صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
 =dدرجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
 =sنسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
 =Nتعداد افراد جامعه
(۱/۹۶)۲ (۰/۵)۲ال۷۳۰
۷۳۰(۰/۵)۲ +(۱/۹۶)۲ (۰/۵)۲

= ۲۵۱=n

بنابراین  ۲۵۱نفر از مدیران دبیرسالتانهای شالهر تهران بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب خواهند شالد .روش نمونهگیری در
پژوهش حاضالر نیز روش نمونهگیری خوشالهای بود .به این صالورت کلیه مناطق تهران روبه چهار منطقه شالمال و جنوب و
غرب و شالرق تقسالیم کردیم ،در هر یک ازاین مناطق لیسالت دبیرسالتانهای متوسالطه در دسالترس رو انتخاب کردیم و در
ادامه مدیران وکارکنان آن دبیرسالتانها را انتخاب و پرسالشالنامه رو در بین آنها توزیع و جمعآوری کردیم .در این تحقیق
از هر دو روش گردآوری اطالعات یعنی روشهای کتابخانهای و روشهای میدانی(پرسالالشالالنامه) اسالالتفاده شالالده اسالالت.
ابزارهای اندازهگیری پژوهش حاضر شامل موارد زیر است:
مهارت انسالالانی :برای اندازهگیری بهکارگیری مهارتهای انسالالانی از پرسالالشال ٔ
النامه محققسالالاخته اسالالتفاده شالالد .چنین
پرسال الشال النالامالهای دارای ۱۵گویاله اسالالالت .کاله عبالارتنالد از :درک نیالاز همکالاران ( ۵گویاله) ،مشالالالارکالت دادن همکالاران در
تصالالمیمگیریها ( ۵گویه) و اسالالتفاده از عوامل تشالالویقی (مادی و معنوی) ( ۵گویه) ،سالالؤالها بر اسالالاس طیف لیکرت
پنجدرجهای از خیلی کم ( )۱تا خیلی زیاد ( )۵اندازهگیری شدند.
اثر بخشالی :برای اندازهگیری اثربخشالی عملکرد مدیران از پرسالشالنامه اسالتاندارد چو ،ازمنت و سالینک )۲۰۰۸( 1اسالتفاده
شالد .این پرسالشالنامه دارای  ۶گویه اسالت .سالؤالها بر اسالاس طیف لیکرت پنجدرجهای از خیلی کم ( )۱تا خیلی زیاد ()۵
اندازهگیری شدند.
در ادامه ،برای بررسالی روایی ابزار اندازه گیری از اعتبار صالوری پرسالشالنامه اسالتفاده شالده اسالت .بدین ترتیب که برای
اطمینان از بهکارگیری جمالت مناسالالب جهت سالالنجش بهکارگیری مهارتهای انسالالانی بر اثربخشالالی عملکرد مدیران،
پرسالشالنامه تهیه شالده به همراه منابع مورد اسالتفاده ،جهت نظرخواهی به قضالاوت تعدادی از اسالاتید و اسالتاد راهنما و
مشاور و متخصصین آموزشوپرورش گذاشته شد و پس از اصالحات الزم ،اعتبار علمی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.

1 Ezment & sinck
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در ادامه از آزمون الگوی اندازهگیری شالامل بررسالی پایایی (همسالانی درونی )1و روایی (روایی واگرا )2سالازهها و ابزارهای
پژوهش اسالتفاده شالد .برای بررسالی پایایی سالازهها فرنل و الکر )۱۹۸۱( 3ساله مالک را پیشالنهاد میکنند که شالامل-۱ :
پایایی هریک از گویهها -۲ ،پایایی ترکیبی 4هریک از سالازهها و  -۳میانگین واریانس اسالتخراج شالده 5میشالود .در مورد
پالایالایی هریالک از گویالههالا ،بالار عالاملی  ۰/۶و بیشالالالتر هر گویاله در تحلیالل عالاملی تالأییالدی نشالالالانگر منالاسالالالب بودن هر یالک از
گویههای آن سالازه اسالت .جهت بررسالی پایایی ترکیبی هر یک از سالازهها از ضالریب دیلون – گلداشالتاین ( )CRاسالتفاده
شالد .مقادیر قابل پذیرش CRباید  ۰/۷یا بیشالتر باشالند .مالک سالوم بررسالی پایایی ،میانگین واریانس اسالتخراج شالده
میباشالد (فرنل و الکر .)۱۹۸۱،فرنل و الرکر مقادیر  ۰/۵۰ AVEو بیشالتر را توصالیه میکنند و این امر بهمعنای آن اسالت
که سالالازه مورد نظر حدود  ۵۰درصالالد و یا بیشالالتر واریانس نشالالانگرهای خود را تبیین میکند .در جدول ۱بارهای عاملی،
 ،CRو AVEمت یرهای پژوهش ارائه شدهاند .مقادیر این جدولها نشاندهنده پایایی کافی و مناسب سازهها هستند.
جدول  -۱بارهای عاملی ،پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده مت یرهای پژوهش
گویه

بالالالالالالار گویه

بالالالالالالالالار گویه

بالالالالالالار گویه

عاملی

عاملی

عاملی

بار عاملی

درک ۱

 ۰/۸۲تشویق۰/۷۳ ۱

مشارکت ۱

 ۰/۶۱اثربخشی۰/۵۵ ۱

درک۲

 ۰/۸۴تشویق۰/۶۸ ۲

مشارکت۲

 ۰/۷۶اثربخشی۰/۵۳ ۲

درک۳

 ۰/۸۶تشویق۰/۶۸ ۳

مشارکت۳

 ۰/۵۴اثربخشی۰/۷۶ ۳

درک۴

 ۰/۷۹تشویق۰/۷۳ ۴

مشارکت۴

 ۰/۷۵اثربخشی۰/۸۲ ۴

درک۵

 ۰/۷۸تشویق۰/۷۶ ۵

مشارکت۵

 ۰/۸۲اثربخشی۰/۷۱ ۵
اثربخشی۰/۷۹ ۶

آلفای کرونباد

۰/۸۷

۰/۸۸

۰/۷۷

۰/۸۶

CR

۰/۹۱

۰/۹۱

۰/۸۴

۰/۹۰

AVE

۰/۷۲

۰/۶۷

۰/۵۱

۰/۷۱

توجه :تمامی بارهای عاملی در سطن  ۰/۰۱و باالتر معنیدار میباشند.
1 Internal Consistency
2 Discriminant Validity
3 Fornell, C., & Lacer, G. T. M
4Composite Reliability
5 Average Variance Extracted
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برای بررسالالی روایی یا روایی واگرای سالالازهها ،چین ( )۱۹۸۸دو مالک را توصالالیه میکند که -۱ ،گویههای یک سالالازه باید
بیشالالترین بار عاملی را بر سالالازه خود داشالالته باشالالند .یعنی بار مقطعی کمی بر سالالازههای دیگر داشالالته باشالالند .گیفن و
اشالتراب  )۲۰۰۵(1پیشالنهاد میکنند که بار عاملی هر گویه بر روی سالازه مربوط به خود باید دسالتکم ۰/۱بیشالتر از بار
عاملی همان گویه بر سالازههای دیگر باشالد .مالک دوم اینکه جذر  AVEیک سالازه باید بیشالتر از همبسالتگی آن سالازه با
سالازههای دیگر باشالد .این امر نشالانگر آن اسالت که همبسالتگی آن سالازه با نشالانگرهای خود بیشالتر از همبسالتگیاش با
سازههای دیگر است .در جدول  ۲بار مقطعی گویهها بر سازههای پژوهش گزارش شدهاند.
جدول  ۲بارهای عاملی متقاطع برای بررسی روایی پرسشنامهها
سؤال /مت یر

درک نیالاز تشالالالویالق مشالالالارکت اثربخشالالی
کارکنان

مالالادی و کارکنان

عملکرد

مالعالنالالوی
کارکنان
۱D

۸۴.۰

۵۲.۰

۴۱.۰

۴۱.۰

۲D

۷۸.۰

۵۵.۰

۴۲.۰

۴۵.۰

۳D

۸۲.۰

۵۳.۰

۴۱.۰

۴۴.۰

۴D

۸۱.۰

۴۲.۰

۴۴.۰

۴۶.۰

۵D

۸۷.۰

۴۱.۰

۳۹.۰

۴۰.۰

۱T

۵۳.۰

۸۵.۰

۴۱.۰

۴۳.۰

۲T

۵۳.۰

۸۱.۰

۴۵.۰

۳۹.۰

۳T

۴۹.۰

۷۹.۰

۴۴.۰

۳۷.۰

۴T

۳۳.۰

۷۲.۰

۴۶.۰

۴۵.۰

۵T

۳۷.۰

۶۸.۰

۴۰.۰

۴۴.۰

۱M

۴۶.۰

۴۳.۰

۷۱.۰

۴۶.۰

۲M

۴۴.۰

۳۴.۰

۸۱.۰

۴۰.۰

۳M

۴۱.۰

۳۸.۰

۸۲.۰

۳۵.۰

1 Gefen, D., & Eshtrap, V
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۴M

۲۹.۰

۳۴.۰

۸۰.۰

۴۵.۰

۵M

۳۶.۰

۴۱.۰

۷۲.۰

۵۱.۰

۱A

۳۸.۰

۴۵.۰

۴۹.۰

۶۹.۰

۲A

۳۱.۰

۴۴.۰

۵۶.۰

۷۰.۰

۳A

۴۸.۰

۴۶.۰

۴۱.۰

۷۸.۰

۴A

۴۶.۰

۴۰.۰

۴۵.۰

۷۶.۰

۵A

۴۷.۰

۳۵.۰

۴۴.۰

۸۰.۰

۶A

۵۴.۰

۴۰.۰

۴۸.۰

۸۳.۰

با توجه به جدول  ۲تمامی ابعاد بیشالترین بار عاملی را بر سالازه خودشالان دارند و حداقل فاصالله بین بار عاملی مربوط به
سالازه خودشالان بیش از  ۰/۱اسالت که نشالان میدهد سالازههای پژوهش از روایی مناسالبی برخوردار هسالتند .در جدول ۳
نتایج مربوط به بررسی همبستگی و مالک دوم روایی یعنی جذر متوسط واریانس استخراج شده گزارش شدهاند.
جدول  -۳ماتریس همبستگی و جذر میانگین واریانس استخراج شده مت یرهای پژوهش
۲

مت یر

۱

 .۱درک نیاز کارکنان

۰/۷۷

 .۲تشالالویق مادی و معنوی **۰/۶۳

۳

۴

۰/۷۵

کارکنان
 .۳مشارکت کارکنان

**۰/۴۹

**۰/۴۷

۰/۷۶

.۴اثربخشی عملکرد

**۰/۵۲

**۰/۴۷

**/۶۲

۰/۷۶

۰
توجالاله :اعالالداد روی قطرمالالاتریس همبسالالالتگی جالالذر میالالانگین واریالالانس
استخراج شده میباشند.
بالا توجاله باله جالدول  ۳جالذر میالانگین واریالانس اسالالالتخراج شالالالده تمالامی مت یرهالای پژوهش بیشالالالتر از همبسالالالتگی آنهالا بالا
مت یرهای دیگر اسالالالت .بنابراین مالک دوم بررسالالالی روایی واگرا مت یرهای پژوهش برقرار اسالالالت .عالوه بر این اعداد زیر
قطر ماتریس همبسالالتگی برای بررسالالی رابطه بین مت یرها گزارش شالالده اسالالت .همانطور که مالحظه میشالالود ضالالریب
همبسالتگی بین مت یرها در سالطن  p<۰/۰۱مربت و معنادار اسالت .در نهایت ،جهت تجزیهوتحلیل دادهها با اسالتفاده از
آزمون همبسالتگی رابطه میان مت یرهای تحقیق مورد بررسالی قرار میگیرد و جهت بررسالی توان پیشبینی مت یر مسالتقل
از رگرسیون گام به گام استفاده میشود .همه مراحل مذکور با استفاده از برنامه آماری  ۲۳Spssانجام شده است.
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-۵آمار استنباطی
۱-۵ماتریس همبستگی مت یرهای تحقیق
برای پاسالخگویی به فرضالیههای پژوهش از همبسالتگی پیرسالون اسالتفاده میشالود .برای شالناسالایی رابطه میان مت یرهای
حاضالر در مدل که دارای مقیاس نسالبی هسالتند ،از ضالریب همبسالتگی پیرسالون اسالتفاده شالده اسالت .یافتههای بدسالت
آمده از ضریب همبستگی بین مت یرهای پژوهش در زیر گزارش شده است.
فرضیه اصلی:بهکارگیری مهارتهای انسانی بر اثربخشی عملکرد مدیران دبیرستان از دیدگاه کارکنان ،تأثیر دارد.
برای آزمون رابطاله بین دو مت یر بالهکالارگیری مهالارتهالای انسالالالانی و اثربخشالالالی عملکرد مالدیران دبیرسال التالان از ضالالالریالب
همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جدول -۴نتیجه جدول همبستگی دو مت یر بهکارگیری مهارتهای انسانی و اثربخشی عملکرد مدیران دبیرستان
مت یرها

تعداد

مقدار ضریب همبستگی پیرسون

سطن معنیداری

بهکارگیری مهارتهای انسالانی
واثالربالخشالالالی عالماللالکالرد مالالدیالران ۲۵۱

**۰/۲۵۸

۰/۰۰

دبیرستان
** رابطه در سطن  ۹۹درصد معنی دار است.
همانطور که در جدول  ۴نشالان داده شالده اسالت میزان ضالریب همبسالتگی  ۰/۲۵۸بوده که نشالان از رابطه مسالتقیم میان
مت یرهای بهکارگیری مهارتهای انسالانی واثربخشالی عملکرد مدیران دبیرسالتان میباشالد .مقدار  sigآزمون برابر ۰/۰۰
میباشالالالد و چون کمتر از  ۰/۰۱میباشالالالد میتوان نتیجه گرفت که در سالالالطن اطمینان  %۹۹رابطه معنیداری بین دو
مت یر وجود دارد.
فرضیه فرعی اول :درک نیازهای کارکنان توسط مدیران ،بر اثربخشی عملکرد مدیران تأثیر دارد.
برای آزمون رابطه میان دو درک نیازهای کارکنان و اثربخشالالی عملکرد مدیران از ضالالریب همبسالالتگی پیرسالالون اسالالتفاده
شده است.
جدول  -۵نتیجه جدول همبستگی دو مت یر درک نیازهای کارکنان واثربخشی عملکرد مدیران
مت یرها
درک نیالازهالای کالارکنالان واثربخشالالالی عملکرد
مدیران

تعداد

مقدار ضریب همبستگی پیرسون

سطن معنیداری

۲۵۱

**۰/۳۴۹

۰/۰۰

** رابطه در سطن  ۹۹درصد معنی دار است.
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همانطور که در جدول  ۵نشالان داده شالده اسالت میزان ضالریب همبسالتگی  ۰/۳۴۹بوده که نشالان از رابطه مسالتقیم بین
مت یرهای درک نیازهای کارکنان واثربخشالی عملکرد مدیرانمیباشالد .مقدار  sigآزمون برابر  ۰/۰۰میباشالد و چون کمتر
از  ۰/۰۱است .میتوان نتیجه گرفت که در سطن اطمینان  %۹۹رابطه معنیداری بین دو مت یر وجود دارد.
فرضالیه فرعی دوم :بهک ارگیری عوامل تشالویق مادی و معنوی کارکنان توسالط مدیران ،بر اثربخشالی عملکرد مدیران تأثیر
دارد.
برای آزمون رابطه میان دو مت یر تشالالالویق مادی و معنوی کارکنان و اثربخشالالالی عملکرد مدیران از ضالالالریب همبسالالالتگی
پیرسون استفاده شده است.
جدول -۶نتیجه جدول همبستگی دو مت یر مت یر تشویق مادی و معنوی کارکنان و اثربخشی عملکرد مدیران
مت یرها

مالقالالدار ضالالالریالالب هالمالبسالالالتالگالی

تعداد

مت یر تشالالالویق مالادی و معنوی کالارکنالان

پیرسون

۲۵۱

واثربخشی عملکرد مدیران

**۰/۳۲۶

سطن معنیداری

۰/۰۰

** رابطه در سطن  ۹۹درصد معنی دار است.
همانطور که در جدول  ۶نشالان داده شالده اسالت میزان ضالریب همبسالتگی  ۰/۳۲۶بوده که نشالان از رابطه مسالتقیم بین
مت یرهالای مت یر تشالالالویق مالادی و معنوی کالارکنالان واثربخشالالالی عملکرد مالدیرانمیبالاشالالالد .مقالدار  sigآزمون برابر ۰/۰۰
میباشالالالد و چون کمتر از  ۰/۰۱میباشالالالد میتوان نتیجه گرفت که در سالالالطن اطمینان  %۹۹رابطه معنیداری بین دو
مت یر وجود دارد.
فرضی ه فرعی سوم :مشارکت دادن کارکنان توسط مدیران ،بر اثربخشی عملکرد مدیران تأثیر دارد
برای آزمون رابطه بین دو مت یر مشالالالارکت دادن کارکنان واثربخشالالالی عملکرد مدیران از ضالالالریب همبسالالالتگی پیرسالالالون
استفاده شده است.
جدول-۷نتیجه جدول همبستگی دو مت یر مشارکت دادن کارکنان و اثربخشی عملکرد مدیران
مت یرها
مشالالالالارکالت دادن کالارکنالان واثربخشالالالی
عملکرد مدیران

تعداد

مقدار ضریب همبستگی پیرسون

سطن معنیداری

۲۵۱

**۰/۴۰۱

۰/۰۰

** رابطه در سطن  ۹۹درصد معنی دار است.
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همانطور که در جدول ۷نشالان داده شالده اسالت میزان ضالریب همبسالتگی  ۰/۴۰۱بوده که نشالان از رابطه مسالتقیم بین
مت یرهای مشالارکتدهی کارکنان و اثربخشالی عملکرد مدیران اسالت .مقدار  sigآزمون برابر  ۰/۰۰میباشالد و چون کمتر
از  ۰/۰۱میباشد میتوان نتیجه گرفت که در سطن اطمینان  %۹۹رابطه معنیداری بین دو مت یر وجود دارد.
۲-۵تحلیل رگرسیون
برای پیشبینی اثربخشالالی عملکرد مدیران از روی بهکارگیری مهارتهای انسالالانی در گام اول بهکارگیری عوامل تشالالویق
مادی و معنوی کارکنان توسالالط مدیران ،در گام دوم درک نیازهای کارکنان توسالالط مدیران ،در گام سالالوم مشالالارکتدهی
کارکنان توسالط مدیران وارد معادله شالدند .این ساله مت یر معناداری خود را طی ساله گام حفظ کردند .در جدول  ۸نتایج
تحلیل رگرسیون ارائه شدهاند.
جدول -۸خالصه نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام اثربخشی عملکرد مدیران بر اساس مت یرهای پژوهش
مت یرهای وارد شده

R

۲R

بالهکالارگیری عوامالل تشالالالویق ۰/۵۱ ۰/۷۱۴

۲Rتعدیل یافته Δ۲R
۰/۵۱

۰/۵۰۵

F

df

**۹۸/۷۷۴

۱ ،۹۵

مادی و معنوی
درک نیازهای کارکنان

۰/۶۳۲ ۰/۷۹۵

۰/۶۲۴

مشارکت دادن کارکنان

۰/۶۸۳ ۰/۸۲۶

۰/۶۷۳

/۱۲۲

**۸۰/۶۴۰

۲ ،۹۴

۰
/۰۵۱

**۶۶/۷۹۹

۳ ،۹۳

۰
<**۰۵/۰, * P<۰۱/۰P
با توجه به جدول  ،۸بهکارگیری عوامل تشالویق مادی و معنوی ۵۱درصالد ،درک نیازهای کارکنان ۱۲/۲درصالد ،مشالارکت
دادن کارکنان ۵/۱درصالالد ،از ت ییرات اثربخشالالی عملکرد مدیران را پیشبینی میکنند .این مت یرها در مجموع قادر به
پیشبینی حالدود  ۶۸/۳درصالالالد از ت ییرات اثربخشالالالی عملکرد مالدیران هسالالالتنالد .همالانطور کاله در جالدول  ۸مشالالالاهالده
میشالالالود ،نتایج تحلیل واریانس نشالالالان میدهند که بهکارگیری عوامل تشالالالویق مادی و معنوی ،درک نیازهای کارکنان،
مشارکت دادن کارکنان تأثیر معنیداری بر اثربخشی عملکرد مدیران دارند.
جدول  -۹ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام اثربخشی عملکرد مدیران بر اساس مت یرهای پژوهش
β
مالرتالبالاله ورود
مت یرها

مت یر پیش بین

خال الطالالالای ضالالالرایب غیر t

ضالالالالالرایالالالب معیار
استاندارد

استاندارد
B
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گام اول

بالالهکالالارگالالیالالری عالالوامالالل

۰/۷۱۴

۰/۰۵۴

۰/۵۳۴

۹/۹۳۹

۰/۰۱

۰/۵۵۶

۰/۰۵۱

۰/۴۱۶

۸/۱۰۴

۰/۰۱

۰/۳۸۳

۰/۰۶۴

۰/۳۵۷

۵/۵۸۲

۰/۰۱

۰/۴۲۹

۰/۰۵۴

۰/۳۲۱

۲/۹۵۵

۰/۰۱

درک نیازهای کارکنان

۰/۲۹۴

۰/۰۷۴

۰/۲۸۷

۳/۸۷۸

۰/۰۱

مشارکت دادن کارکنان

۰/۲۸۹

۰/۰۶۴

۰/۲۶۹

۴/۲۱۳

۰/۰۱

تشویق مادی و معنوی
بالالهکالالارگالالیالالری عالالوامالالل

گام دوم

تشویق مادی و معنوی
درک نیازهای کارکنان
بالالهکالالارگالالیالالری عالالوامالالل
تشویق مادی و معنوی

گام سوم

همانطور که در جدول  ۹مشالالاهده میشالالود ،ضالالرایب تی نشالالان میدهد که بهکارگیری عوامل تشالالویق مادی و معنوی،
درک نیالازهالای کالارکنالان ،مشالالالارکالتدهی کالارکنالان تالأثیر معنیداری بر اثربخشالالالی عملکرد مالدیران دارنالد و دارای سالالالهم
معناداری در پیشبینی اثربخشی عملکرد مدیران هستند.
-۶یافتههای تحقین
ٔ
زمینه بررسالی فرضالیه اصاللی تحقیق (بهکارگیری مهارتهای انسالانی بر اثربخشالی عملکرد مدیران)
یافتههای تحقیق در
حاکی از آن اسالت که میزان ضالریب همبسالتگی میان مت یرهای هوش فراشالناختی با اثربخشالی مدیران فرهنگی نشالان از
رابط ٔاله مسالالالتقیم میالان مت یرهالا دارد .مقالدار  sigآزمون برابر  ۰/۰۰میبالاشالالالد و چون کمتر از  ۰/۰۱بوده میتوان نتیجاله
ٔ
رابطه معنیداری بین دو مت یر وجود دارد .همچنین تحلیل رگرسالیونی برای تفسالیر
گرفت که در سالطن اطمینان %۹۹
میزان پیشبینی اثربخشالی عملکرد مدیران توسالط بهکارگیری مهارتهای انسالانی نشالان داد که بهکارگیری مهارتهای
انسالالانی تا  ۶۸/۳درصالالد از ت ییرات اثر بخشالالی عملکرد مدیران را پیشبینی میکند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
مدیران دبیرسالتانهای سالطن متوسالطه شالهر تهران در درک نیازهای کارکنان و بهکارگیری عوامل تشالویق مادی و معنوی و
مشالارکت کارکنان دارای مهارتهای انسالانی الزم هسالتند که در بهبود اثربخشالی عملکرد آنها تأثیرگذار اسالت ،در تبیین
این یافته و در همین زمینه میتوان گفت که زمانیکه مدیران در برخود با کارکنان ،روابط انسالانی سالالمی داشالته باشالند،
مدیران مراعات کارکنان را بکنند و با کارکنان رفتاری دوسالالالتانه داشالالالته باشالالالند ،و از آنها برای تصالالالمیمگیریهای مهم
سالازمان مشالارکت بگیرند و از پاداشهای مادی و معنوی در زمان تشالویق کارکنان اسالتفاده کنند ،سالبب میشالود که کارها
خیلی خوب پیش رود .طبیعتا در چنین سالازمانی خدمات بهتری نیز به دیگران ارائه میشالود و عملکرد مؤثری در انجام
ٔ
حوزه بهکارگیری مهارتهای انسالالانی بر اثربخشالالی عملکرد مدیران ،با
وظایف خود خواهند داشالالت یافتههای تحقیق در
مقالایسالالاله نتالایج تحقیق با تحقیقالات پیشالالالین نشالالالان میدهد که نتالایج با پژوهشهای کریری و کمالال زاده ( ،)۱۳۹۵چن
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( )۲۰۱۳و کونس ،چونس و سالالونس )۲۰۱۲( 1همخوانی دارد .با توجه به نتایج تحقیق حاضالالر فرضالالیه اصالاللی مبتنی بر
ابهکارگیری مهارتهای انسالالانی بر اثربخشالالی عملکرد مدیران دبیرسالالتان از دیدگاه کارکنان ،تأثیر دارد  ،تأیید میگردد
ٔ
زمینه بررسالالی فرضالالیه فرعی اول (درک نیازهای کارکنان توسالالط مدیران ،بر اثربخشالالی عملکرد
که یافتههای تحقیق در
مالدیران) حالاکی ا ز آن اسالالالت کاله میزان ضالالالریالب همبسالالالتگی بین مت یرهالای درک نیالازهالای کالارکنالان توسالالالط مالدیران ،بر
ٔ
رابطه مسالتقیم بین مت یرها دارد .مقدار  sigآزمون برابر  ۰/۰۰میباشالد و چون کمتر
اثربخشالی عملکرد مدیران نشالان از
از  ۰/۰۱بوده میتوان نتیجاله گرفالت کاله در سالالالطن اطمینالان  %۹۹رابط ٔاله معنیداری بین دو مت یر وجود دارد .همچنین
تحلیل رگرسالالیونی برای تفسالالیر میزان پیشبینی اثربخشالالی عملکرد مدیران با درک نیازهای کارکنان نشالالان داد که درک
نیازهای کارکنان تا ۱۲/۲درصالالد از ت ییرات اثربخشالالی عملکرد مدیران را پیشبینی میکند .این یافته بیانگر این اسالالت
که قدرت تشالخیص باالی مدیران در تشالخیص نیازهای کارکنان ،تشالخیص به هنگام نیازهای بیرون سالازمانی ،و تفکیک
نیالازهالای آنی از نیالازهالای آتی و اولویالتبنالدی خالدمالات برای اثربخشالالالی بیشالالالتر ،منجر باله افزایش عملکرد نیروی انسالالالانی
ٔ
حوزه درک نیالازهالای کالارکنالان .بر اثربخشالالالی عملکرد مالدیران و مقالایسالالاله نتالایج تحقیق بالا
میشالالالود .یالافتالههالای تحقیق در
تحقیقات پیشالین نشالان میدهد که نتایج با پژوهشهای کریری و کمال زاده ( ،)۱۳۹۵چن ( )۲۰۱۳و کونس ،چونس و
سالالالونس ( )۲۰۱۲همخوانی دارد .با توجه به نتالایج تحقیق حاضالالالر فرضال الیاله فرعی اول مبتنی بر ادرک نیالازهای کارکنالان
ٔ
زمینه بررسالالی فرضالالیه
توسالالط مدیران ،بر اثربخشالالی عملکرد مدیران تأثیر دارد ، .تأیید میگردد .یافتههای تحقیق در
فرعی دوم (بهکارگیری عوامل تشالویق مادی و معنوی کارکنان توسالط مدیران ،بر اثربخشالی عملکرد مدیران) حاکی از آن
اسالت که میزان ضالریب همبسالتگی بین مت یرهای بهکارگیری عوامل تشالویق مادی و معنوی کارکنان توسالط مدیران ،بر
ٔ
رابطه مسالالتقیم میان مت یرها اسالالت .مقدار  sigآزمون برابر  ۰/۰۰میباشالالد و چون
اثربخشالالی عملکرد مدیران نشالالان از
کمتر از  ۰/۰۱بوده میتوان نتیجاله گرفالت کاله در سالالالطن اطمینالان  %۹۹رابط ٔاله معنیداری بین دو مت یر وجود دارد.
همچنین تحلیل رگرسالیونی برای تفسالیر میزان پیشبینی اثر بخشالی عملکرد مدیران با بهکارگیری عوامل تشالویق مادی و
معنوی کارکنالان نشالالالان داد که بهکارگیری عوامل تشالالالویق مادی و معنوی کارکنالان تا ۵۱درصالالالد از ت ییرات اثر بخشالالالی
عملکرد مدیران را پیشبینی میکند .این یافته بیانگر این اسالت که کارکنان انگیزههای متفاوتی دارند .بعضالی با دریافت
پول بیشالالتر ،بعضالالی با پذیرفته شالالدن ،بعضالالی با تشالالویق احسالالاس رضالالایت و انگیزش میکنند .مدیران به دنبال افزایش
انگیزههای کارکنان هسالتند .کارکنان درصالورت عدم ایجاد انگیزه ،ابتدا احسالاس رضالایت نمیکنند و سالپس بعد از تالش
برای ارضالالاا این نیاز و مواجه شالالدن با عدم توجه مدیران ،انگیزه او از بین میرود و در نهایت بی تفاوتی به بار میآید .از
این رو تشالالالویق مادی و معنوی کارکنان توسالالالط مدیران ،موجب افزایش اثربخشالالالی عملکرد مدیران میشالالالود.یافتههای
تحقیق فرضال الیاله فرعی دوم با نتالایج مقایسالالاله نتایج تحقیق با تحقیقات پیشالالالین نشالالالان میدهد که نتایج با پژوهشهای
کریری و کمال زاده ( ،)۱۳۹۵چن ( )۲۰۱۳و کونس ،چونس و سالونس ( )۲۰۱۲همخوانی دارد .با توجه به نتایج تحقیق
حاضالالر فرضالالیه فرعی دوم مبتنی بر ا بهکارگیری عوامل تشالالویق مادی و معنوی کارکنان توسالالط مدیران ،بر اثربخشالالی
عملکرد مدیران تأثیر دارد  ،تأییالد میگردد .یافتالههای تحقیق در زمین ٔاله بررسالالالی فرضال الیاله فرعی سالالالوم (مشالالالارکت دادن
کارکنان توسالط مدیران ،بر اثربخشالی عملکرد مدیران) حاکی از آن اسالت که میزان ضالریب همبسالتگی بین مت یرهای به
ٔ
رابطه مسالالتقیم بین مت یرها میباشالالد .مقدار  sigآزمون
مشالالارکتدهی کارکنان ،بر اثربخشالالی عملکرد مدیران نشالالان از

1Kong, H., Cheung, C., Song, H.
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ٔ
رابطه معنیداری بین
برابر  ۰/۰۰میباشد و چون کمتر از  ۰/۰۱بوده میتوان نتیجه گرفت که در سطن اطمینان %۹۹
دو مت یر وجود دارد .همچنین تحلیل رگرسالالالیونی برای تفسالالالیر میزان پیشبینی اثر بخشالالالی عملکرد مدیران توسالالالط به
مشالالارکت دادن کارکنان نشالالان داد که مشالالارکت دادن کارکنان تا ۵/۱درصالالد از ت ییرات اثر بخشالالی عملکرد مدیران را
پیشبینی میکند .این یافته بیانگر این اسالت که مشالارکت کارکنان در امور مرتبط با شال ل و تصمیمگیریهای مدیران ،از
میزان احسالاس بیگانگی آنها میکاهد ،و به احسالاس تعلق نسالبت به شال ل و سالازمان میافزاید و در نتیجه امکان ترک
خدمت و غیبت ،اسالتعفا و گریز از سالازمان کمتر خواهد شالد .از این رو مشالارکتدهی کارکنان در تصالمیمگیریها موجب
افزایش اثربخشالالالی عملکرد مدیران میشالالالود .یافتههای تحقیق فرضالالالیه فرعی سالالالوم با نتایج مقایسالالاله نتایج تحقیق با
تحقیقات پیشالین نشالان میدهد که نتایج با پژوهشهای کریری و کمال زاده ( ،)۱۳۹۵چن ( )۲۰۱۳و کونس ،چونس و
سالونس ( ) ۲۰۱۲همخوانی دارد .با توجه به نتایج تحقیق حاضالر فرضالیه فرعی سالوم مبتنی بر امشالارکت دادن کارکنان در
تصمیمگیری توسط مدیران ،بر اثربخشی عملکرد مدیران تأثیر دارد  ،تأیید میگردد .در نهایت به مدیران دبیرستانهای
سالطن متوسالطه شالهر تهران پیشالنهاد میشالود موارد زیر را جهت بهبود مهارتهای انسالانی مدنظر قرار دهند :ارزشدهی
به روابط انسالالانی کارکنان با یکدیگر ،ایجاد انگیزه در کارکنان به منظور تحقق اهدا فردی ،سالالازمانی و درک متقابل از
رفتار کارمندان در محیط سازمان .درک نیازهای کارکنان توسط مدیران ،بر اثربخشی عملکرد مدیران تأثیر دارد .بنابراین
به مدیران دبیرسالتانهای سالطن متوسالطه شالهر تهران پیشالنهاد میشالود موارد زیر را جهت درک نیازهای کارکنان مدنظر
قرار دهند :قدرت تشالالخیص باال در امور نیازهای کارکنان ،تشالالخیص به هنگام نیازهای بیرون سالالازمانی ،تمیز و تفکیک
نیازهای آنی از نیازهای آتی و اولویتبندی خدمات برای اثربخشی بیشتر.
منابع
اخترشالجاعی ،ابراهیم ،.نظری،علی اکبر ،.وحیدی،رضالاقلی ( )۱۳۸۳سالبکهای رهبری مدیران و ارتباط آن با رضالایت
شال لی کارکنان پرسالتاری شالاغل در مراکز آموزشالی درمانی وابسالته به دانشالگاههای علوم پزشالکی تبریز ،مجله پژوهشالی
حکیم ،شماره.۴
بخشی ،مصطفی ( )۱۳۸۹امفاهیم کارآیی و اثر بخشی مدیران مدارس مدیریت در آموزشوپرورش ،شماره .۱۵
پارسا ،محمد ( )۱۳۹۳انگیزش و هیجان ،نشردانشگاه پیام نور.
جلوداری ممقانی ،عبدالله ( )۱۳۹۴اخالق کارگزاران در حکومت اسالمی ،مرکز نشر فرهنگی رجاا ،تهران.
رنجبر ،سالالهیال ( )۱۳۹۷رابطه هوش اسالالتراتژیک با هوش ارتباطی و فرهنگی مدیران وزارت ورزش و جوانان ،دانشالالگاه
علم و فرهنس تهران
شعاری نژاد ،علی اکبر ( )۱۳۹۱روانشناسی رشد  ،۲نشردانشگاه پیام نور.
عبدالهی ،زهرا ( )۱۳۹۲مهارتهای سهگانه مدیریت ،روزنامه کارافرین .دوشنبه  ۱۵مرداد.
کریری ,راهنما ,و کمال زاده )۱۳۹۵( .بررسالالی عوامل تأثیرگذار بر نشالالاط کارکنان در محل کار In .دومین کنفرانس بین
المللی مدیریت و فناوری اطالعات و ارتباطات.

467

1399  بهمن16  و15 – مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران

) سالالالیر نزولی عالادتواره نهالادی معلمالان (مطالالعاله۱۳۹۷( . و کمالال, خالالق پنالاه, کرمالانی, نوغالانی دخالت, فردین,محمالدی
.۳۸-۹ ,)۱۳(۶ , جامعهشناسی نهادهای اجتماعی.)موردی معلمان دوره متوسطه دوم شهر مشهد
) مقایساله عملکرد مدیران فار التحصالیل رشالته مدیریت آموزشالی با عملکرد۱۳۹۵(  منوچهر، توفیق و سالاکی،نصالیری
.۱۳۰-۱۰۶ ,)۱۲(۶ , مدیران مدارس استان همدان:مدیران فار التحصیل سایر رشتهها (مطالعه موردی
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بگازخوانی میراث تربیتی سگگگیگد محمود طگالقگانی بگهعنوان مربی رهگاییبخش و درسهگای آن برای اصگگگالحگات
آموزشوپرورش
صادق کشاورزیان1
چکیده
پژوهش حاضالالر با توصالالیف و تحلیل روایتها ،تجربههای زیسالالته متربیان یا بازخوانی بعضالالی از متون ،منابع مکتوب و
سخنرانیهای طالقانی به بازخوانیای مختصر از میراح فکری و اقدامات عملی ایشان میپردازد.
طالقانی با صالر نظر کردن از ادامه مسالیر مرجعیت فقهی و مهاجرت به تهران( )۱۳۱۶به دلیل ومشالاهده خطر انحطاط
اخالالق و ایالمالالان جالوانالالانو(طالالالالقالالانالی،)۱۳۹۵،بالالا بالرپالالایالی حاللالقالاله ای بالرای یالالادگالیالری و هالمالچالنالیالن طالرح اسالالالالم
اجتماعی(شالریعتی )۱۳۹۸،با الگوی بازگشالت به قرآن (ایازی )۱۳۹۵ ،فعالیتی تربیتی خود را آغاز کرده اگرچه ممانعت
و ایجاد محدودیتهای سالالیاسالالی و تبعید ،زندان رفتنهای مکرر همواره به سالالرکوب آن پرداخته تا به گفتمانی عمومی و
شالالبکه مقاومت تبدیل نشالالود .با توجه به انسالالجام نظری(میرمی ،)۱۳۹۵،اشالالارات تربیتی ،حضالالور فعال و کنشالالگرانه در
مسالالایل اجتماعی و سالالیاسالالی(ارتباط با جوانان و دانشالالگاهیان ،کالسهای تفسالالیر مسالالجد هدایت ،راه اندازی نشالالریه
دانشآموز ،تشالالکیل حزب و فعالیت سالالیاسالالی و مقاومت در برابر سالاللطه و سالالتم حکومت) و ارتباط نظر و عمل در سال ٔ
الیره
ایشالالالان به نظر میرسالالالد می توان از او به عنوان اندیشالالالمند و مربی عامل در تحوالت و ت ییرات جامعه ایران معاصالالالر یا
شخصیت تأثیرگذار یاد کرد.
در واقع پرسالالالش اصالالاللی این اسالالالت کاله رویکرد طالالقالانی باله عنوان یالک انالدیشالالالمنالد یالا مربی رهالایی بخش چیسالالالت چاله
درسهای ی برای اصالحات آموزش و پرورش ایران دارد
با توجه به اهمیت دو مؤلفه مهم یعنی درهم تنیدگی اصالالالحات آموزشالالی ،اجتماعی و دینی با یکدیگر و نیز لزوم توافق
نسالالالبی بر گفتمالانی خالای برای آغالاز و انجالام اقالدامالات اصالالالالحی ،بالازخوانی نقش و نظر طالالقالانی باله عنوان میالانجی
گفتمانهای اسالالالم خواهی(مالعباسالالی )۱۹۶ ،امروز نیز ضالالروری و دارای اهمیت اسالالت؛ به نظر میرسالالد در مسالالیر
اصالالحات آموزش و پرورش و تداوم فرهنگی تحولخواهانه در زمانه ما نیز این بازخوانی راهگشالا و الهام بخش افقهای
ی پیش رو باشد.
از نظر طالقانی ،توحید ،آزادی وو رهایی از تمام بند هاو(طالقانی )۱۳۹۵،اسالالالت؛ همچنین طالقانی با تأکید بسالالالیار بر
اصالالالل آزادی و شالالالورا پالذیرفتاله بود کاله وحق بالا مردم اسالالالت و(طالالقالانی۱۳۹۵ ،؛ منصالالالوری۱۳۹۸ ،؛ ملکیالان،۱۳۹۸ ،
معصالومی)۱۳۹۸،؛ بنابراین میتوان گفت از این منظر ،تربیت ،وسالیله و راه رسالیدن مردم به آزادی اسالت(.یادآور تعبیر و
تربیالت ،کنش فرهنگی برای آزادیو ،فریره .)۱۳۶۴ ،بر این اسالالالاس بعضالالالی از یالافتالههالای پژوهش کاله از آرای طالالقالانی
درسهای ی را برای اصالحات آموزش و پرورش امروز استنتاج کرده عبارت است از:

 1دانشجوی دکتری ،مبانی فلسفی و اجتماعی آموزشوپرورش دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران s.keshavarzian@ut.ac.ir ،
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تربیت دینی در پرتو اصالالل آزادی ،برنامه درسالالی و اصالالالحی از پایین با باال و توجه به اصالالل شالالورا ،پر کردن شالالکا های
تربیتی و ارتباطی و اصل قسط ،کنشگری و اصل مسالولیت
ّ
یافتههای این پژوهش میتواند در بازنگریهای اصالالالحی تربیت رسالالمی و غیر رسالالمی مورد توجه و نقادی قرار گیرد .بر
این اساس ،طرح و ایده ای برای مدرسه در پایان ارایه میشود:
مدرسه متکرر و در گفتگو با جهان؛ مدرسه رنگین کمان؛ مدرسه حق ،آزادی و کرامت انسان
وانگان کلیدی :تربیت رهایی بخش ،میراح طالقانی ،اصالحات آموزشی
مقدمه
ابوسفیان در واقعه فتن مکه :محمد از [راه] قلبها وارد میشود
نه از دیوار ها!(فیلم محمد رسول الله ،مصطفی عقاد)
در بحبوحه و کشالاکش مبارزات علیه رژیم پهلوی و گفتمانهای همسالو و ناهمسالو با حاکمیت -در چهل سالال منتهی به
انقالب  -۱۳۵۷شالاهد هسالتیم که طالقانی به عنوان مفسالر قرآن و شالخصالیت نواندیش دینی در میان کنشالگران ملی و
اجتماعی ،در عین تالشالالگری ،مقاومت و مبارزه با سالاللطه و سالالتم حکومت و قدرت آغاز گر بعضالالی فعالیتها و اقدامات
انقالبی و اصالحی میباشد.
او با نقد درونی – طبقه روحانیت و جریان آموزشالی حوزههای علمیه -و بیرونی – قدرت مساللط -کار خود را آغاز میکند و
در هر دو زمینه نیز پیوند و تعاملی میان نظر و عمل برقرار میسازد .در زمینه تربیت در وجه سلبی به نقادی آموزشهای
جالاری در حوزه علمیاله همچون تالأکیالد مفرط بر فقاله ،احکالام و منطق ارسالالالطویی و غفلالت از قرآن برای فهم دین میپردازد
همچنین در وجاله ایجالابی اقالدام باله مهالاجرت از قم باله تهران( )۱۳۱۶نموده و از اداماله مسالالالیر مرجعیالت فقهی صالالالر نظر
میکنالد .باله خالاطر دغالدغالهمنالدی و نیز ومشالالالاهالده خطر انحطالاط اخالق و ایمالان جوانالانو (طالالقالانی۱۳۴۴،در :طالالقالانی،
 ،)۱۳۹۵با چند نفر از متربیان عالقهمند حلقه ای برای یادگیری و تعلیم و تربیت دانشگاهیان و جوانان شکل میدهد و
به تفسیر قرآن(در مسجد خندق آباد و مسجد هدایت) میپردازد:
و[در پی احسالاس وظیفه نسالبت به امر تعلیم و تربیت جوانان] چاره ای نداشالتم جز آن که به اصالول اسالالم و قرآن برگردم.
مجالالس بحالث و تفسالالالیری در خالانالههالا و دور از چشالالالم مالأمورین اسالالالتبالداد تالاسالالالیس شالالالدنالد و من مواجاله بالا مخالالفالتهالای
مسلمانان کوتاه نظر شدم و به تبع آن بعضی از معممین ،ش لی که مأموم عوامالناس هستند ،بنای مخالفت و بدرفتاری
را گذاردندو(.طالقانی ،خود زندگینامه ۱۳۴۴ ،در :طالقانی)۱۳۹۵ ،
حلقه طالقانی با وجود سالالرکوب و به زندان افکندنهای مکرر 1و تبعید او و همراهانش روز به روز گسالالترده تر میشالالود تا
جایی که در سالالهای قبل از انقالب به عنصالر و میانجیو گفتمانهای اسالالم خواهی یعنی گفتمان اسالالم گرای سالنتی،

 .1طالقانی بخش هایی از تفسالیر پرتوی از قرآن را در زندان نوشالته این در حالی اسالت که آنتونیو گرامشالی ( )1937-1891فیلسالو  ،انقالبی و نظریهپرداز
ایتالیایی که از تالوریسالینها و مبارزان ضالدسالرمایهداری و مفهوم پرداز نظریه و اصالطالح مشالهور هژمونی یا سلطه گری است نیز [بعضی از] کتابهای خود را در
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گفتمان اسالالالم گرای ملی ،گفتمان اسالالالم گرای بازگشالالت به صالالدر و گفتمان اسالالالم گرای چپ( .مالعباسالالی )۱۳۹۶،و
جریالانهالای تحول خواه بالا گرایشهالای مختلف تبالدیالل میشالالالود .پس از انقالب نیز همچون گالذشال التاله او منالادی وحالدت،
مدارا و عشق ورزی بود و همچون وپدرو ، 1همه را همچون فرزند خود میدانست(جعفری)۱۳۹۵ ،
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
مربوط به ایشالالان یعنی ویژگی شالالخصالالیتی ،مبانی و نقش دینی ،ادای رسالالالت اجتماعی طرح و تحلیل شالالده و در بخش
نتیجهگیری ،درسهای ی برای اصالحات آموزشی به عنوان یافتههای پژوهش ارایه میشود.
بیان مسئله
انتخالاب میراح طالالقالانی ،ضالالالرورت و اهمیالت بالازخوانی آن برای اصالالالالحالات آموزشالالالی از چنالد وجاله اسالالالت :باله طور کلی
اصالالالحات آموزشالالی با اصالالالحات سالالاختاری فرهنس (سالالنت و تلقیهای دینی) ،اقتصالالاد و سالالیاسالالت در ارتباط اسالالت.
اصالالحات آموزشالی با تحوالت سالیاسالی در ارتباط اسالت(کارنوی۳۷۸:۱۳۶۷،و)۳۷۹زیرا جهتگیریهای مهم در آموزش
و پرورش مانند سالالازمان دهی ،سالالاختارها ،امور مالی ...،برنامه ریزی و سالالیاسالالت همگی با اصالالالحات آموزشالالی مرتبط
اسالت(.کوی۲۰۸ :۱۳۹۵ ،و  .)۲۰۹از طر دیگر نمیتوان اصالالحات آموزشالی را بدون اصالالحات اجتماعی آغاز کرد.
آموزش و پرورش باله تنهالایی نمیتوانالد جالامعاله را ت ییر دهالد(.همالان .)۹۶،در مبالانی نظری طالالقالانی امکالانهالا و افقهالای ی
برای بالازنگری و بالازسالالالازی اجتمالاعی ،بالازسالالالازی و اصالالالالحالات دینی(الهیالالت رهالایی بخش ؛ اسالالالالم اجتمالاعی در:
شالالریعتی )۱۳۹۸،بر اسالالاس سالالنت مصالاللحین شالالرق همچون اسالالدآبادی ،عبده و اقبال الهوری (بازگشالالت به قرآن) :و
بازخوانی سالنت وجود دارد (.حکمت موالنا در عرفان و مالصالدرا تفسالیر در :میرمی .)۱۳۹۵ ،بنابراین طالقانی راهنمایی
برای اصالالالحات وانقالب ناتمامو2اسالالت یعنی خوانشالالی از میراح معلم انقالب دیروز برای اصالالالحگری امروز در زمینه
تربیت به نظر به ابعاد فرهنگی و اجتماعی.

زندان نوشالالت .همچنین بر اسالالاس نقل قولی او نیز مانند طالقانی به نقش انبیاا و پرداختن آن ها به عدالت توجه کرده اسالالت :گرامشالالی می گوید گفتمان
عدالت در جهان را انبیا شکل دادند(.رحمانی)63 :1395،
 . 1پدر ،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؛ پدر موجد
و مربی روح اسالت؛ شالاید به همین معنی باشالد سالخن پیامبر که ومن و علی پدران این ّامت هسالتیم(مجلسالی5 :1385 ،و)275و ...در میان اندیشالمندان و
نویسندگان معاصر نیز تعبیر نیچه به یاد می آید که وهر کس پدر خوبی ندارد برای خود پدری انتخاب کندو(اشمیت)1397 ،
همچنین نام وپدر طالقانیو ،مواجهه تعالی بخش و مشی مؤمنانهاش یادآور نام دو شخصیت و مربی تأثیر گذار معاصر نیز هست :
پدر پسالالتالوزی ( )۱۸۲۷–۱۷۴۶و پدر فالناگان( .) 1948-1888اپسالالتالوزی که می گفت وهمه فرزند خداوند هسالالتیمو و فالناگان که با راه اندازی وشالالهر
پسالرانو زندگی خود را وق ف بهبود و تربیت کودکان و نوجوانان کرد؛ او نیز می گفت:وهیو جوان بدی وجود نداردو .برای آشالنایی با تاریخچه وشالهر پسالرانو
مراجعه شود به: www.boystown.org
 ". 2انقالب ناتمامو ،وام گرفته شالده از ومدرنیته ناتمامو هابرماس؛ از نگاه او ما هنوز بر پایه های عصالر مدرن ایسالتاده ایم ،منتها با رویکرد وباز اندیشالانهو که
امکانی جدید را پیش روی فلسالفه ،سالیاسالت ،اجتماع و فرهنس قرار می دهد .در این چشالم انداز بازاندیشالانه ،مدرنیته به تعبیر هابرماس وپروژه ای ناتمامو
تلقی می شالالود که باید آن را باز سالالازی مجدد نمود (هابرماس)1379،؛ همچنین مراجعه شالالود به توضالالین پائولو فریره (فریره)119-117 :1364 ،درباره
وانقالبو و وانقالب فرهنگیو که می تواند در بازسالالازی ،بازخوانی و بازاندیشالالی درباره این مفاهیم همچنین نسالالبتشالالان با اصالالالحات فرهنگی ،اجتماعی و
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
تربیتی نیز دخالالالت داشال التالهانالد همچون مالاکالارنکو و فریره (فریره )۱۳۵۸ ،یالا میرهالادی و بهرنگی (بهرنگی )۱۳۷۹ ،در
می یالابیم کاله توجاله باله ارتبالاط نظر و عمالل در تربیالت ،وقف کردن خویش برای متربیالان همچنین خودسالالالازی یالا تربیالت
خویشالتن از جانب بعضالی که صالرفا به فعالیت پژوهشالی میپرداختهاند مورد غفلت بوده اسالت .طالقانی با این توضالین ،و
به اسالتناد بعضالی شالواهد ،مربیای اسالت که هم میتوان در صاللن1و عشالق ورزی هم در برابری و رهایی بخشالی به میراح
او نظر کرد و درس آموخت .اما بررسالالالیهای اولیه نگارندگان نشالالالان میدهد که در رشالالالته تعلیم و تربیت ،مقاله ،کتاب،
پایان نامه یا پژوهشالی تحلیلی درباره ایشالان انجام نشالده و از این جهت ،انجام پژوهشالی درباره طالقانی و تربیت ضالرورت
و اهمیت مییابد.
بررسالیهای دقیق تر مشالخص خواهد کرد که میان میراح طالقانی ،سالرچشالمهها و منابع الهام بخش آن با میراح مربیان
ّ
انتقالادی همچون فریره یالا افرادی همچون صال المالد بهرنگی کاله قبالل از او در ایران باله نقالادی تعلیم و تربیالت پرداختالهانالد چاله
نسبتی برقرار است که بتوان امروز نیز از آن بهره گرفت.
به راسالتی مسالاللههای پیش روی طالقانی درباره اجتماع ،فرهنس ،تربیت چقدر همچنان مسالاللههای ما در زمانه حاضالر
هسالالتند خطر وطاغوت ،اسالالتعمار ،اسالالتبداد ،اسالالترمارو ،جنس ،حذ و تنس نظری سالالازمان یافته ،خشالالونت ورزی،
نالابرابری اجتمالاعی ،فرهنگی و تربیتی ،چالالش ارتبالاط بالا سال ال ّنالت و نیالاز باله مالدارا ،گفتگو و پالذیرش تکررهالای قومیتی،
مذهبی و زبانی ما را به دوباره خواندن تحلیل تاریب فرا میخواند.
مسالاللهای که در این پژوهش در حین توصالیف و تحلیل روایتها ،تجربههای زیسالته متربیان یا بازخوانی بعضالی از متون،
منابع مکتوب و سالخنرانیهای طالقانی دنبال میشالود ،جسالتجوی داللت ،رهنمود و درسهایی برای اصالالحات آموزش
و پرورش اسالالت؛ از این رو پرسالالش اصالاللی این اسالالت که رویکرد طالقانی به عنوان یک اندیشالالمند یا مربی رهایی بخش
چیست چه درسهای ی برای اصالحات آموزش و پرورش ایران دارد
بنابراین سؤاالت فرعی زیر به دنبال پرسش اصلی طرح میشوند:
سالؤال یک -ویژگیهای طالقانی به عنوان یک مربی چیسالت سالؤال دو -ویژگی رویکرد تربیتی طالقانی چیسالت سالؤال
ساله -ویژگی شالخصالیتی ،مبانی دینی و اجتماعی و نحوه عمل به رسالالت مربی گری توسالط وی چه بوده اسالت سالؤال
چهار -درسهای این رویکرد برای اصالحات آموزش و پرورش چیست
روش پژوهش حاضالر ،توصالیف ،تحلیل روایتها و تجارب زیسالته و منابع مکتوب ،اسالتنتاج اسالت .روایت و تجربه زیسالته
شالالامل خود زندگینامه ،سالالخنرانیها یا روایت و تجربه زیسالالته نزدیکان فکری و شالالخصالالی او یا منتقدان ،تربیتیافتگان و

 .1طالقانی می تواند به عنوان الگویی برای صلن دگرسازانه دینی برشمرده شود .صلن دگرسازانه یا تحول خواه نه تنها به جنبه سلبی و منفی از صلن سخن
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 ،مشالارکت،
دموکراسالی) نیز می پردازد .سالنت دین ی طرفدار صاللن نیز بر مسالیحیت اسالتوار اسالت یا توسالط افرادی همچون گاندی و تولسالتوی دنبال شالده و به صاللن منفی
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 نقل از مقاله
ومقدمه ای بر بازخوا نی مکتب طالقانی و رهنمودهای تربیتی آن :عشق ،صلن و رهایی بخشیو ،به نقل از :کشاورزیان و حسینی)1398 ،
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َّ
ُّ َه
ُالملهو اثر میرزای نائینی و تفسالیر پرتوی
متربیان؛ کتابها شالامل کتاب مالکیت در اسالالم ،حاشالیه بر وتنبیه ُاالمه و تنزیه ع
از قرآن.
مبانی نظری
در این بخش ،به الهیالت و تربیت رهایی بخش ،همچنین اسالم اجتماعی و مبانی فکری طالقانی اشاره میشود.
الهیاتهایی بخش
ودر وهله نخسالت الهیالت رهایی بخش مجموعه نوشالتههایی اسالت که از سالال ۱۹۷۱افرادی در برزیل ،کاسالتاریکا ،شالیلی،
اجتماعی عظیمی اسالت
اوروگوئه و آرژانتین دسالت به نگارش آن زدهاند .بدنه ی اصاللی نوشالتههای آنان نمایانگر جنبش
ع
که در آغاز دهه شالصالت درسالت پیش از انتشالار آثار جدید الهیات ،پا گرفت[ .پس از آن] کشالف مارکسالیسالم به دسالت

مسالیحیان ترقی خواه و الهیالت رهایی بخش ،فرآیندی صالرفا فکری یا آکادمیک نبود بلکه آغازگاه آن برخاسالته از عاملی
الزاما اجتماعی و واقعیتی همه گیر و خشالن در آمریکای التین بود  :فقر  .برخی مومنان ،مارکسالیسالم را برگزیدند چرا که
مارکسالیسالم بسالیار نظاممند و منسالجم به نظر میرسالید و از علل فقر تبیینی جامع داشالت  .از طرفی مارکسالیسالم جسالارت
آن را داشت که برای محو فقر پیشنهادی رادیکال عرضه کند.
متألهان رهایی بخش خود را محدود به اسالتفاده از منابع مارکسالیسالتی موجود نمی کردند .آنان در پرتو فرهنس دینی و
بنیادین اساسی مارکسیسم را از نو صورتبندی کردند.
همچنین تجربه اجتماعی خود بنیانی نو پدید آوردند و موضالوعات
ع

از این رو سالالزاوار اسالالت که آنان را نالومارکسالالیسالالت بخوانیمو( .لوی )۱۳۹۴،الهیالت رهایی بخش ،یادآور جنبش اصالالالح
دینی اسالت با این تفاوت که مطالبه اصالالح یا اعتراد این بار نه توسالط پروتسالتانتیسالم بلکه توسالط کاتولیسالم مسالیحی

آغاز شالده بود .به اختصالار میتوان چهار ویژگی را که مورد توجه برای الهیالت رهایی بخش اسالت برشالمرد :کنار فقرا بودن
همچون مسالالالین ،خشالالالونالت نهالادین عالامالل فقر ،گنالاه دارای مفهومی جمعی و سالالالاختالاری ،ارتووپراکسالالالیسو[یالا توجاله باله
کنش](همتی.)۱۳۹۶ ،
مکتب انتقادی و تربیت رهایی بخش:
رهایی ،رسالتن از بندهای هر گونه ساللطه – اسالتبداد ،اسالتعمار ،اسالترمار انسالان -اسالت .رهایی بخشالی در دوران معاصالر در
تعلیم و تربیت براسالالاس آموزههای مکتب انتقادی توضالالین داده میشالالود .ودر تاریب فلسالالفه و نظریه آموزش و پرورش،
نظریاله نقالادی[یالا انتقالادی]در شال المالار نظریالههالایی اسالالالت کاله اخیرا باله ظهور پیوسال التالهانالد .اگرچاله باله احتمالال قوی میتوان
بخشالی از تبار تالوریک این نظریه را در آراا معترضالان بزر گذشالته جسالتجو کردو(.گوتک .)۴۸۲ :۱۳۹۶ ،مارکسالیسالم و
نومارکسیسم مهمترین نمایندگان نظریه انتقادی هستند.
تعلیم و تربیالت رهالایی بخش 1بالا نالامهالا و تعالابیر دیگری همچون دموکراتیالک ،دگرگون سالالالاز ،آزادی بخش ،توانمنالد سالالالاز،
رادیکالال ،احتمالال[ یالا امکالان] ،گفتگویی و تعلیم و تربیالت صالالالدا[بخش باله سالالالتمالدیالدگالان سالالالاکالت و منفعالل] و پالداگوژی
ستمدیدگان(فریره)۱۳۵۸ ،یاد میشود که با بررسی موضوعهایی همچون سلطه و نابرابری در پی شکل گیری مقاومت

1 .Emancipation Education
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وامکالانهایی برای رهایی اسالالالت .تربیالت رهایی بخش ،وکنشالالالی فرهنگی برای آزادیو (فریره ،)۱۳۶۴ ،مقالاومت در برابر
ّ
سالاللطه و نقد نظام نالولیبرالیسالالم ،مرکزیت کنش و پراکسالالیس یا ارتباط و یکپارچگی نظر -عمل (فریره )۱۳۵۸ ،و نقادی
وضع موجود است.
پداگوژی سالتمدیدگان ،پداگوژی ای اسالت که باید همراه با – و نه برای – سالتمدیدگان(اعم از تک تک افراد یا کل مردم)،
در مبارزه بی انقطاع برای بازیافتن کرامت انسالالانی ،پایه ریزی شالالود .این پداگوژی موجب میشالالود ظلم [و سالالتم و طرد
اجتماعی] و علل پیدایش آن موضالالوع تأمل سالالتمدیدگان قرار گیرد ،و از این تأمل ،آزادی [و رهایی]حاصالالل شالالود(اپل،
گاندین و هیپو لیتو در :پالمر.)۲۳۶ :۱۳۹۷ ،
از نظر فریره ،بی طر مالانالدن آموزش [رهالایی بخش نسال البالت 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
سالالالاختن فردیت خود به مانند فاعل در جهان باشالالالد(همان۲۳۸ :و)۲۳۹؛ فرد تربیت یافته ،فاعل و سالالالوژه آزاد و تحول
آفرین در جهان است.
مبانی فکری طالقانی
با بررسالی مفاهیم ،مضالامین و اشالارات مکرر طالقانی از اولین آثار مکتوب تا آخرین نوشالتهها و سالخنرانیها چند موضالوع
بسال الیالار مورد تالأکیالد او قرار گرفتاله کاله باله آن اشالالالاره میشالالالود؛ تفسالالالیر رهالایی بخش از توحیالد و الهیالات ،قرائالت دینی
آزادیبخش؛ آزادی به عنوان مهم ترین اصالالل دعوت انبیاا؛ مخالفت با سالاللطه و سالالتم(اسالالتعمار ،اسالالترمار ،اسالالتبداد) و
دعوت مردم به آگاهی ،مسالالالولیت و مقاومت در برابر آن؛ تفسالالیر اجتماعی از اسالالالم؛ پیوند نظر و عمل (پراکسالالیس) در
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؛
َّ
ُّ َه
ُالملهو 1که برای حمایت از مشروطه نوشته شده بود مینویسد:
طالقانی در مقدمه کتاب وتنبیه ُاالمه و تنزیه ع
از آن روزی که این جانب در این اجتماع چشالم گشالودم مردم این سالرزمین را زیر تازیانه و چکمه خود خواهان دیدم...در
آن روزها با خود میاندیشیدم که این بحثهای دقیق در فروع و احکام مگر برای عمل و سعادت فرد و اجتماعی نیست
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
نباید بیشتر نیروی فکر و عمل را برای ایجاد محیط مساعد و جلوگیری از ارادههای خودخواهانه متوجه نمود(.طالقانی،
۱۳۳۴؛ طالقانی)۱۳۵۸ ،
تربیت دی نی و توحیدی با توجه به سالخن و سالنت طالقانی ،رهایی از بندهایی همچون خویشتن ،محیط طبیعی یا سلطه
اجتماعی است:

َّ
ُّ َه
ُالملالهونوشال التاله میرزا محمالدحسالالالین غروی نالائینی (متوفی ۱۳۵۵ق) مشالالالهورترین رسالالالالاله دربالاره مبالانی فکری و ابعالاد گونالاگون
 .1کتالاب وتنبیاله ُاالماله و تنزیاله ع
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
مکتب تشالیع و پاسالب به اشالکاالت و شالبهات مخالفان مشالروطه اسالت .نویسالنده در سالراسالر کتاب ،با دیدگاهی که اسالالم را توجیه کننده اسالتبداد و حاکمیت
استبدادی میداند ،به شدت مخالفت میکند.
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دین خدا همین انقالب درونی و بیرون آمدن از خود و رهایی از بندهای خود پرسالالتی و دیگر پرسالالتشهای زاییده از آن و
توحید و تصالمیم وجه به خداسالت که منشالأ دگرگونی انسالانها و اجتماعات و توحید انسالانی میگردد[.توحید] انگیزنده
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
خدا(] .طالقانی ،پرتوی از قرآن ،جلد ،۵ی)۵۷
طالقانی ،جدا از نقش دینی و سالیاسالیاش یکی از چهرههای شالاخص واسالالم اجتماعیو اسالت .اسالالمی که دغدغهاش
تحول اجتماعی اسالالت و روشالالش ،درآمیختن با جامعه .واسالالالم اجتماعیو میراح زنده طالقانی اسالالت .این میراح اما به
این عنوان م فول ماند چرا که کامال مفهوم پردازی نشالد ،مصالادیقش شالناسالایی و معرفی نشالد و در سالایه سالنگین واسالالم
سالیاسالیو به حاشالیه رانده شالد و امروز که باز جامعه درگیر مسالائل جدید اجتماعی اسالت و باز مسالالله اجتماعی در صالدر
مسالالالائالل مالا قرار گرفتاله اسالالالت ،نیالازمنالد ارجالاع باله این میراح زنالده امالا خالاموش هسالالالتیم .بالازخوانی این میراح ،در واقع
فراخوانی به اسالالالم اجتماعی اسالالت .ایدهای قدیمی اما به حاشالالیه رانده شالالده .در پنج محور میتوان به ارکان الگوی
اجتماعی طالقانی اشاره کرد:
یالک .نقالد دین موجود و رویکرد اجتمالاعی باله دین؛ دو .تقریالب عملی :چشالالالم خطالاپوش و کالم شالالالمول گرا؛ سالالالاله.
عدالتخواهی :نقد اخالقی سرمایهداری؛ چهار .شورا :تکیه بر کار جمعی .تمرکز زدایی؛ پنج .مردم :عامل رهایی خود و
وحق مردم"(.شریعتی)۱۳۹۸ ،
نگاه اجتماعی موجب میشالالود که دیدگاه ما نسالالبت به یکسالالری مفاهیم دینی که در قرآن آمده ت ییر کند که نمونه آن
بحث وحدت و یا اسالتفاده از بحث عدالت برای اثبات آزادی و رعایت حقوق انسالانها یا رعایت حقوق زنان اسالت .از بحث
و نگاه اجتماعی ایشان[درباره دین و قرآن] سه نکته استفاده میشود :یک -توجه به استبداد به عنوان رنج جامعه دینی
و توجه به دینداری عالمانه نه تقلیدی همچنین مسالالایلی که با اسالالتبداد ارتباط دارد همچون جهل .دو -عمومی سالالازی
درس قرآن .سالالاله -تفسالالالیر قرآن بالا توجاله باله [مسالالالایالل و] شالالالبهالات عصالالالر حالاضالالالر همچون مسالالالاللاله زنالان ،توسال العاله علم،
مالکیت(...،میرمی.)۹۷: ۱۳۹۵،
تلقی طالقانی از قرآن این اسالت که قرآن را کسالی بهتر میفهمد که بیشالتر به آن عمل میکند( .محمدی گرگانی۱۳۹۵،
)۱۱۲:؛ او در تفسالالالیر خود از روش تحلیلی -تربیتی اسالالالتفالاده میکرد و نقش اقنالاع گری و اینکاله مخالاطالب را تحالت تالاثیر
آموزههای کتاب قرار دهد در تفسالیر ایشالان بسالیار قوی بود .کسالی که پای درس آیت الله طالقانی مینشالسالت تنها یک
سالری اطالعات قرآنی کسالب نمیکرد بلکه متحول میشالد و از آن تأثیر میگرفت و احسالاس میکرد وابسالته و متعلق به
قرآن شده است(. .ایازی)۹۵: ۱۳۹۵،
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
بر اسالاس بررسالی روایتهای مکتوب و شالفاهی بیانگر نکات مهمی اسالت .در موضالوع ویژگیهای شالخصالیتی ،روحیه مدارا
و گفتگو ،مورد وفالاق جریالانهالا و افراد مختلف بودن؛ در موضالالالوع مبالانی و نقش دینی ،قرآن راهنمالای عمالل ،مرجع
نظرورزی پیرامون الهیالت رهایی بخش و توجه به اصالالل آزادی و قسالالط؛ در موضالالوع ادای رسالالالت اجتماعی ،راه اندازی
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نشالریه دانشآموز ،تشالویق به تأسالیس مدرساله ،فعالیت عملی و سالازمانی ،تالش برای تحقق مفاهیم قرآنی همچون شالورا،
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
آموزشالالی را با یکدیگر تداخل داده تا نقاط مشالالترکی به بحث گذاشالالته و زمینه ای برای نتیجهگیری و اسالالتنتاج یافتهها
فراهم شود باید گفت:

میراث طالقانی

تربیت رهایی
بخش

اصالحات
آموزشی

شکل یک -تداخل واژگان کلیدی بحث
تربیالت رهالایی بخش برخالاسال التاله از الهیالالت رهالایی بخش بالا مفالاهیم و مضالالالامینی از مبالانی فکری و اقالدامالات عملی میراح
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
ّ
مشارکت؛ نقادی وضع نامطلوب ،تفسیر اجتماعی از دین و توجه به رابطه دیالکتیکی نظر -عمل و کنش برای رهایی.
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
ب یان و توضالین مسالالله گفته شالد اصالالحات آموزشالی با اصالالحات سالاختارهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصالادی در پیوند
اسالالالت .بنابراین ،اصالالالالحات آموزش و پرورش رسالالالمی در تمامی سالالالطوح بی توجه به دیگر سالالالاختارها هدفی معقول و
ملموس نیسالت .از این رو باید حتی در اصالالحات آموزشالی نیز به این موضالوع نظر داشالت .اما آغاز اصالالحات از مدرساله
چطور
(کارنوی )۱۳۶۷،معتقد اسالالت جامعه ای که شالالدیدا بر اسالالاس نابرابریهای قدرت،درآمد و موقعیتهای اجتماعی قرار
دارد ،نمی تواند فقط از طریق مدرسالاله ،روابط موجود خود را دگرگون کند .برعکس ،در این موارد ،برای کمک به قانونی
جلوه دادن و بقالای جالامعاله موجود ،مالدارس نیز در جهالت بالازتولیالد نالابرابریهالا عمالل میکننالد .کالارنوی( )۱۳۶۷در فصالالالل
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هشالتم کتاب وآموزش و پرورش در خدمت امپریالیسالم فرهنگیو اصالالحات آموزشالی متأثر از فکر خوب یا ت ییرات ایجاد
شالالده در افکار و عقاید آموزشالالی ،فیلسالالوفان یا مدرسالاله (به طور کامل) را رد میکند .به اعتقاد وی موفقیت اصالالالحات
آموزشالالالی باله رابطاله این گوناله اصالالالالحالات بالا ت ییر سالالالاخالتهالای اقتصالالالادی و اجتمالاعی وابسال التاله اسالالالت .در مقالابالل،
سالالالبر ( )۱۳۹۴در ودرسهای فنالندیو به تربیت معلم به عنوان نقطه آغازی برای انجام اصالالالحات آموزشالالی اشالالاره
میکند.
اما به راسالتی چه کسالی ،چگونه و با چه اسالتداللی میتواند دقیقا نقطه آغازی برای اصالالحات آموزشالی از باال به پایین یا
پایین به باال مشالخص کند به نظر میرسالد در عین توجه به اصالالحات سالاختاری در سالطن کالن ،که شالاید بیتوجهی به
آن ر یاپردازی در سالالاحت وهم باشالالد هر فرد ،مربی یا متربی ،هر مدرسالاله یا سالالازمان آموزشالالی میتواند آغازگری برای
اقدامات اصالالحگرانه باشالد .اگرچه سالاختارهای اجتماعی بر ساللولهای فردی تأثیر دارند اما کنشالگری فردی و ت ییرات
جزا نیز بر ساختار کل مؤثر خواهند بود.
رهاییبخشالالی میراح طالقانی ،به قدر ظرفیت خود هم درسهایی برای اصالالالحات فرهنگی 1و اصالالالحات سالالاختاری
اجتماعی دارد( با دعوت به تأمل بر آزادی ،قسالط ،مسالالولیت و شالورا)؛ هم درسهایی برای اصالالحات آموزشالی در سالطن
مدرسه ،کالس درس یا مربی و متربی که در نتیجهگیری مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
جدول یک -گزارش ویژگی شالخصالیتی ،مبانی و نقش دینی ،نحوه ادای رسالالت اجتماعی بر اسالاس بررسالی روایتهای
مکتوب و شفاهی (منبع :مجموعه نویسندگان۱۳۷۹ ،؛ مجموعه نویسندگان)۱۳۹۵ ،

 . 1برونر می گویالد آرمالان هالا و رویالاهالای هر ملتی آموزش و پرورش آن را می سالالالازد( .برونر ،)11 :1347،آیالا می توان گفالت کاله آموزش و پرورش یالک ملالت نیز
رویاهای او را می سازد  .آموزش و پرورش چگونه تحقق بخش رویا یا غایت یا هدفی همچون رهایی و توحید به مرابه آزادی است
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روایتگر

ویژگی شخصیتی

مبانی و نقش دینی

ادای رسالت اجتماعی

اعالالظالالم و طالالاهالالره و وح الیالالده

توصال الیاله باله مالا برای ثبالت نالام در

تالوجالاله بالاله نالالاس (مسالالاللالمالالان،

تالوصالالالیالاله بالاله تالالش در مالقالالام

طالقانی (فرزندان)

دانشال الگالاه و کالس راننالدگی،

بودایی... ،انسان)،

مالعاللالمالی و حالتالی هالالدایالالت یالالک

کالس تفسالالیر برای ما تنها بعد

دانشآموز ،تشالویق به تأسالیس

از درخواسالالالت و نشالالالان دادن

مالالدرسالالالاله ( ،)۱۳۵۴نشالالالریالاله

ان الگ الیالالزه ،در خالالانالاله بالالرخالالورد

دانشآموز

ارشادی نه پدرساالرانه

محمدمهدی جعفری

هالمالاله افالراد را هالمالچالون فالرزنالالد

قالرآن را راهالنالمالالای زنالالدگالی و

قالالرآن را راهالالنالالمالالای عالالمالالل

خود میدانسالت ،سالختگیری

زمینالاله بالازگشالالالالت باله آزادی و

اجتمالاعی قرار داد (تالأکیالد بر

در مسالالالایالل اقتصالالالادی ،عالدم

قسالط میدانسالت ،تلقیاش از

آیالاله  ۲۱آل عالمالران و آیالاله ۲۵

طرد مخالفین

توحید :رها شالالالدن از هر بند و

حالدیالد) ،مبالارزه برای قسالالالط،

پرسالالتش ،الهیالت رهاییبخش

دعوت به شورا

توحیدی
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روایتگر

ویژگی شخصیتی

مبانی و نقش دینی

ادای رسالت اجتماعی

لطفالله میرمی

مخالالفالت بالا حالذ مخالالفالان،

ایالمالالان تالوحالیالالدی و تالوجالاله بالاله

اهمیت قائل شدن برای حقوق

تالالوجالاله بالاله مالالدارا و روا داری،

برابری و برادری برخالاسال التاله از

اجتماعی [و انسالانی دیگرانه]،

سالالالمبالل وفالاق ملی ،قالائالل باله

ایمالان دینی ،دینالداری عالالمالاناله

ادامه حرکت سالید جمالالدین

امالالکالالان وحالالدت اضالالالالالداد،

ناله تقلیالدی ،عمومی سالالالالازی

اسالدآبادی [اسالالم جتماعی]،

خوشالحالی از نقد شالدن توسالط

قرآن و نهجالبالغالاله ،توجالاله بالاله

مبارزه با شالالالاهپرسالالالتی ،تحقق

جوانالان ،برخورد تعالالی بخش

هسالالال التالالیهالالایالالی فالالراتالالر از

نظر در عمل

(با مصالالدق و کاشالالانی ،نواب،

عقل[محدود] ،داشالتن موضالع

مجاهدین ،زندانبان)...،

الهی نسبت به مردم

تأکید مینیمالیستی [دینی]

قرآن سالند دینی مشالترک برای

[تالالش بالرای تالحالقالق مالفالالاهالیالم

ایجاد وحدت ،پیراستن معرفت

اجالتالمالالاعالی بالرگالرفالتالاله از قالرآن

دینی ،اسالالتفاده از کتب علمی

هالمالچالون] عالالدالالالت ،کالرامالالت،

در تفسالالیر و تفاوت قائل شالالدن

آزادی ،عقالنیت ،خودآگاهی

مقصود فراست خواه

ارزیابی عقلی مسایل

بین دین و فهم دینی
ٔ
نتیجهگیری و ارامه یافتهها
در اینجا با مرور مطالب قبلی در پاسب به سؤال (های) پژوهش میتوان گفت رویکرد مشاهده شده در بازخوانی طالقانی
انتقادی بوده و در تربیت نیز صر نظر از اختال هایی در منابع دینی و اختال های ایدئولوژیکی ،عمدتا از بعد روشی
با تربیت رهایی بخش همسالالو اسالالت .از این منظر ،تربیت روندی اسالالت که در آن ،مربی و متربی از بسالالتر و زمینه محیط
تکالامالل و تحول پیالدا کرده در حرکالت توحیالدی خود از هماله بنالدهالا رهالا شالالالده و باله آزادی میرسال النالد .1.ویژگی این رویکرد
تربیتی ،توجه به اصالل آزادی و اسالتقالل خویشالتن ،کرامت نفس اسالت که حامی مدارا و گفتگو ،ایجاد فرصالتهای برابر،
رفع شالکا های معرفتی ،شالناختی ،تربیتی و عاطفی ،و تقویت و توسالعه– نه ایجاد محدودیت -مسالالولیت و اختیار برای
یادگیرندگان و مشارکتکنندگان در امور اجتماعی است.

 . 1یادآور سالالخن امام موسالالی صالالدر درباره رابطه عبادت و آزادی :عبادت خداوند به معنای عبودیت و تقید نیسالالت ،بلکه عبادت خداوند دقیقا برابر اسالالت با
آزادی .عبادت خداوند یعنی آزادی مطلق .و هر اندازه عبادت فزونی یابد و در راه عبادت بیشالالالتر گام نهی ،آزادتر خواهی شالالالد(صالالالدر .)338 :1394،یا در
جالایی دیگر در رابطاله آزادی و کرامالت ،کاله می گویالد :وبرادران ،آزادی برترین سالالالازوکالار فعالالکردن هماله توانالاییهالا و ظرفیالتهالای انسالالالانی اسالالالت .هیوکس
نمیتواند در جامعه محروم از آزادی خدمت کند ،تواناییهایش را پویا و موهبت های الهی را بالنده سالازد .آزادی یعنی به رسالمیت شالناختن کرامت انسالان و
خوش گمالانی نسال البالت به انسالالالان ،حال آنکاله نبود آزادی یعنی بدگمالانی نسال البالت به انسالالالان و کاسالالالتن از کرامت اوو( .همالان :)24 :فونت ایتالالیالک و تأکیالد از
نگارندگان است.
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عمل به رسالالالت اجتماعی توسالالط مربی از طریق فعالیتهای سالالازمان یافته و تحزب ،سالالنت بازگشالالت به قرآن و تفسالالیر
اجتماعی از دین ،حمایت از حقوق و کرامت مردم همچنین نقد مداوم قدرت مسالاللط و گفتمان حاکم صالالورت میگرفته
است.
بعضالی از یافتههای پژوهش  -اسالتنتاج درسهایی از آرای طالقانی برای اصالحات آموزش و پرورش امروز -عبارت است
از:
تربیت دینی در پرتو اصالل آزادی :بازنگری آسالیب شالناسالانه در مفهوم پردازی ،محتوا و روشهای تربیت دینی بر اسالاس
اصالالالل آزادی و لزوم توجه به وتوحید به مرابه رسالالالتن از بند هاو در تعیین اهدا و غایات تربیت دینی؛ مدارا بر اسالالالاس
عشالالالق ورزی به هم نه تحمل مصالالاللحتاندیشالالالانه؛ توجه به پیوند و رابطه دیالکتیکی آزادی ،عدالت و فرد ،جمع و نظر،
عمل در تربیت توحیدی.
برنامه از پایین با باال و اصالالل شالالورا :توجه به اصالالل شالالورا ،مشالالارکت ،تعامل ،مدارا ،گفتگو مداری ،تمرکز زدایی در تدوین
اسالالناد ملی و کالن آموزشالالی همچون برنامه درسالالی یا محتوای آموزشالالی و روشهای آموزشالالی (ارتباط معلم -شالالاگرد:
یادگیری تعاملی ،کنش گری و نقد فعال و خالق در فرایند یاددهی -یادگیری)
پر کردن شالالکا ها و اصالالل قسالالط :نفی اسالالترمار :توزیع عادالنه:عدالت آموزشالالی ،توزیع مناسالالب ،انفاق تربیتی برای
پرکردن شکا های طبقاتی و ارتباطی ،ایجاد فرصت و حمایت از آموزش و پرورش غیر رسمی
کنشالگری و اصالل مسالالولیت :عمل به عنوان وظیفه و مسالالولیت ،عمل به عنوان بخشالی از تفهم حقیقت که صالرفا توسالط
معار نظری کسب نمیشود.

سخنی درباره مدرسه
ّ
یافتههای این پژوهش میتواند در بازنگریهای اصالالالحی تربیت رسالالمی و غیر رسالالمی مورد توجه و نقادی قرار گیرد .بر
این اساس ،ایده ای برای مدرسه ارایه میشود:
مدرسه تکرر ،مدارا و گفتگو با جهان؛
مدرسه رنگین کمان؛
مدرسه حق ،آزادی و کرامت انسان؛
منابع
ٔ
ترجمه نازنین میرزابیگی ،تهران :آگاه.
اپل،مایکل دبلیو( .)۱۳۹۵آیا آموزش میتواند جامعه را ت ییر دهد
اشمیت ،اریک امانوئل ( .)۱۳۹۷موسیو ابراهیم و گلهای قرآن ،ترجمه حسین منصوری ، ،تهران :حکمت کلمه
آبراهامیان ،یرواند ( .)۱۳۸۷ایران بین دو انقالب ،ترجمه احمد گلمحمدی ،محمدابراهیم فتاحی ،تهران :نی
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باقری ،خسالالرو( .)۱۳۹۷نگاهی دوباره به تربیت اسالالالمی :کاوشالالی برای تدوین چارچوب نظری تربیت اسالالالمی ،جلد
اول ،مدرسه ،تهران
برونر ،جروم اس( .)۱۳۴۷روش آموزش و پرورش ،ترجمه منوچهر افضل ،تهران :دانشگاه تهران
بهرنگی ،صمد( .)۱۳۷۹کند و کاو در مسایل تربیتی ایران  ،چا دوم ،تهران :صدای معاصر
پالالمر ،جوی آ.)۱۳۹۶( .پنجال اه انالدیشالالالمنالد نوین علوم تربیتی(فصالالالل اپالل ،فریره و ژیرو) ،ترجماله جمعی از مترجمالان،
تهران :سمت.
سالبر  ،پاسی (.)۱۳۹۴درسهای فنالندی ،ترجمه علیرضا مقدم و طیبه سهرابی ،تهران :نشر مرآت
سیف ،علی اکبر( .)۱۳۹۱روانشناسی پرورشی نوین :روانشناسی یادگیری و آموزش ،ویرایش هفتم  ،تهران :دوران
شکوهی ،غالمحسین( .)۱۳۹۴مبانی و اصول آموزش و پرورش ، ،مشهد :آستان قدس رضوی
شاتو ( .)۱۳۵۸مربیان بزر  ،ترجمه غالمحسین شکوهی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران
صالدر،سالید موسالی( .)۱۳۹۴ادیان در خدمت انسالان ،ترجمه گروه مترجمان ،تهران :مؤسالساله فرهنگی تحقیقاتی امام
موسی صدر
طالقانی ،سید محمود( .)۱۳۴۴اسالم و مالکیت ،چا دهم  ،تهران :شرکت سهامی انتشار
فریره ،پائولو( .)۱۳۵۸آموزش ستمدیدگان ،ترجمه سیف الله داد و احمد بیرشک ،تهران :خوارزمی
فریره ،پائولو( .)۱۳۹۸آموزش شناخت انتقادی ،ترجمه منصوره(شیوا) کاویانی ،تهران :آگاه
فریره ،پائولو؛ ماسالدو ،دونالدو( .)۱۳۹۵سالواد؛ خوانش کلمه و جهان با مقدمه هنری ژیرو ،ترجمه حسالام حسالین زاده،
تهران :نشر اینترنتی رهایی
کارنوی،مارتین(.)۱۳۶۷آموزش و پررش در خدمت امپریالیسم فرهنگی،ترجمه محبوبه مهاجر،تهران:امیر کبیر
کارنوی،مارتین( .)۱۳۶۷بن بستهای اصالحات آموزشی،ترجمه محمد حسن امیر تیموری،تهران:نشر روز
کوی،لوتان( .)۱۳۹۵آموزش و پرورش تطبیقی ،ترجمه محمد یمینی دوزی سرخابی ،تهران :سمت
لوی ،میشالل( .)۱۳۹۴الهیالت رهایی بخش مارکسالیسالم ،ترجمه احسالان کریمخانی ،فصاللنامه سالیاسالت ،سالال دوم ،شالماره
هشت ،زمستان
مجلسی ،محمدباقر(۱۳۸۵ق) .بحار االنوار ،چا بیست و سوم ،ج ،۳۶ی ۵و  ، ۲۷۵اسالمیه
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
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بسالته نگار ،طاهره طالقانی .)۱۳۷۹( )... ،راهی که نرفته ایم :مجموعه مقاالت برگزیده از بیسالت سالال نشالریه پیام هاجر
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
مالیالرالمالی ،مالحالمالالد مالهالالدی جالعالفالریالالان ،تالقالی رحالمالالانالی ،مالهالالدی غالنالی ،مالحالمالالد بسالالالتالاله نالگالالار ،عاللالی خالوشالالالگالواری)...،
()۱۳۹۵پدرطالقانی؛ آرمانگرای سالوسالیالیسالت ،مجله چشالم انداز ایران ویژه سالی و هفتمین سالالگرد درگذشالت آیت الله
سید محمود طالقانی ،شهریور ،تهران  :صمدیه
مجموعه نویسالندگان(محمد مهدی جعفری ،مصالطفی ملکیان ،سالارا شالریعتی؛ علی معصالومی ،رضالا منصالوری ،افضالل
السالالادات حسالالینی ،صالالادق کشالالاورزیان ،)۱۳۹۸ ()....همایش طالقانی و زمانه ما :مجموعه مقاالت برگزیده از همایش
چهلمین سالگرد آیت الله سید محمود طالقانی ،کتابخانه ملی ،آبان ماه ،تهران :مجتمع فرهنگی آیت الله طالقانی
مال عباسالالی ،محمد( .)۱۳۹۶جایگاه آیت الله طالقانی در گفتمانهای اسالالالم گرای دوره پهلوی دوم ،پایان نامه دکتری
تخصالصالی ،دانشالگاه تربیت مدرس ،دانشالکده ادبیات و علوم انسالانی ،رشالته جامعهشالناسالی سالیاسالی ،اسالتاد راهنما :دکتر
علی محمد حاضری ،استاد مشاور :دکتر محمد رضایی
نقیب زاده ،میر عبدالحسین( .)۱۳۹۴نگاهی به نگرشهای فلسفی سده بیستم ،تهران :طهوری
همتی ،همایون( .)۱۳۹۶الهیالت رهایی بخش(درسگفتارهای فلسفه دین) ،حسینیه ارشاد
یورگن هابرماس(،)۱۳۷۹ومدرنیته پروژه ای ناتمامو ،در مدرنیته و پسالالت مدرنیسالالم ،ترجمه حسالالینعلی نوذری،تهران:
انتشارات نقش جهان.
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روشهای تعلیموتربیت اخالقی از منظر فیلسوفان غزالی و کمنیوس (اصول و روشها)
افتخار قنبری ،1فرزانه واعظی2
چکیده
یکی از مسالایل مهم که تعلیموتربیت معاصالر با آن روبه رو اسالت ،مس ٔ
الالله اصالالحات آموزشالی اسالت .از آنجا که این موضالوع
از سالالوی دانشالالمندان مسالاللمان و غربی مورد توجه قرار گرفته اسالالت ،موضالالوع مقاله حاضالالر به :روشهای تعلیموتربیت
اخالقی از منظر فیلسوفان غزالی و کمنیوس (اصول و روش ها) اختصای یافته است.
این مقاله با روش تحلیلی -توصالالیفی به بررسالالی نقش فلسالالفه تعلیم وتربیت در اصالالالحات آموزشالالی از منظر فیلسالالوفان
کمنیوس و غزالی (اصالول و روش ها) در دو بخش اصالول و روشهای آموزشی میپردازد .مبنای تربیت اخالقی از دیدگاه
کمنیوس ایجاد جامعه ای مبتنی بر محبت و نیکوکاری اسالالت ،اما غزالی مبنای تربیت اخالقی را خدامحوری دانسالالته و
اسالالاس و منشالالاا اخالق را در شالالریعت جسالالتوجو میکند .هد کمنیوس از تربیت اخالقی آمادگی بشالالر برای زندگی
سالالعادتمندانه اسالالت ،نه فقط برای ش ال ل بهخصالالوی .غزالی نایل شالالدن انسالالان به فضالالایل اخالقی را مهمترین هد
تعلیموتربیت میداند و میگوید :ابهوس ٔ
الیله فضالایل اخالقی اسالت که انسالان به قرب الهی نایل میشالود  .روش تربیت
اخالقی از نظر کمنیوس این اسالت که :ااگر میخواهید دانشآموزان شالما مؤدب ،با شالخصالیت و پرهیزکار بار آیند ،باید
این فضیلتها را با اعمال نیکو و کردار شایسته و رفتار خوب به آنها بیاموزید ،نه اینکه دائما موعظه کنید .غزالی در روش
تربیالت خویش بالا توجاله باله انواع خود در تربیالت اخالقی ،یعنی خود حیوانی یالا مهلکالات و خود ملکوتی یالا منجیالات
روشهای خاصی را ذکر کرده است.
کلیدوانهها :اخالق ،تربیت ،تربیت اخالقی ،کمنیوس ،غزالی ،روش تربیتی

 1کارشناس ارشد رشته فلسفه تعلیموتربیت –آموزشوپرورش استان زنجان
 2کارشناس رشته حرفه وفن -آموزشوپرورش استان زنجان
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مقدمه
زندگانی آدمی ،از هنگامی که به آس ٔ
التانه تمدن گام نهاد ،همواره با اباید ها و انباید ها همراه بوده و هسالت .این اباید ها و
انبالایالد هالا کاله از بنیالادهالای گونالاگون برخالاسال التالهانالد ،همواره بالهصالالالورت آداب و سالالالنن ،دسالالالتورهالا ،قواعالد و قوانین ،چگونگی
زندگانی آدمیان را به فرمان خود داشتهاند.
یکی از مسالالایل مهم که تعلیموتربیت 1معاصالالر با آن روبهرو اسالالت ،مسال ٔ
الالله تربیت اخالقی 2اسالالت .در عصالالر جدید و در اثر
تحوالتی که در این زمینه ایجاد شالده اسالت ،منشالأ اخالق را با توجه به این مالک تعیین میکنند که اانسالان محور همهچیز
اسالت لذا اهمیت تربیت اخالقی در نظامهای آموزشالی و پرورشالی ،امری بدیهی و انکارناپذیر اسالت .اصالوال اخالق و تربیت
اخالقی ،یکی از ارکان اسالاسالی فرهنس بشالری را تشالکیل میدهد .به همین دلیل این موضالوع از دیرباز در فرهنسهای غربی
و اسالمی مورد توجه بوده و امروزه نیز در بسیاری از کشورها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
ٔ
حوزه تعلیموتربیالت یکی از مهمترین ،تالأثیرگالذارترین و در عین حالال ،دشالالالوارترین مبالاحالث ،تربیالت اخالقی و اخالقی بالار
در
آوردن کودکان اسالت .از این رو پرداختن به تربیت اخالقی از جایگاه رفیعی برخوردار اسالت .بهعبارت دیگر ،سالازندگی درونی
انسان ،اصالح و تهذیب نفس او در سعادت فردی ،اجتماعی ،دنیوی و اخروی او نقش بهسزایی دارد ،بهطوری که اگر انسان
تمامی علوم را تحصالالیل کند و همه نیروهای طبیعت را به تسالالخیر خویش در آوردّ ،اما از تسالالخیر درون و تسالاللط بر نفس خود
ناتوان باشالد ،از نیل به سالعادت و کمال باز میماند .تمامی پیشالرفتهای علمی و صالنعتی در صالورتیکه با اصالالح درون انسالان
ّ
همراه نباشالد ،کادهای سالر به فلک کشالیدهای را میمانند که بر فراز قل ٔه آتشالفشالان بنا شالده باشالد .از این رو تربیت روحی و
اخالقی انسالان و ابرنامه انسالانسالازی برای هر جامعهای امری حیاتی اسالت .با وجود این ،نگاهی به اوضالاع جوامع بشالری
نشان میدهد آنچه قبل از همه به دست فراموشی سپرده شده ،تربیت اخالقی و معنوی انسان است.
گرو رسالیدن به قلمرو اخالق و بازشالناسالی نیک از بد اسالت .به همین دلیل ،در قلمرو اخالق و تربیت
انسالان شالدن آدمی ،در ع
اخالقی دیدگاههای متفاوتی به وجود آمده اسالت .با این همه ،با اینکه بشالر امروزی در عرصالههای گوناگون ،بهویژه در قلمرو
ٔ
مقوله ااخالق و اتربیت اخالقی با چالشها و مشالکالت
علم و فناوری به موفقیتهای چشالمگیر دسالت یافته اسالت .اما در
زیادی دسالالت به گریبان اسالالت .وجود مسالالایل و چالشهای گوناگون غیراخالقی در جوامع بشالالری ،پرداختن به دیدگاهها و
ّ
اندیشههای فیلسوفان و تالس برای حل کردن این مسایل را ضروری مینماید.
با توجه به اهمیت تربیت اخالقی ،همچنین از آن جا که این موضالالوع هم از سالالوی دانشالالمندان مسالاللمان و غربی مورد توجه
قرار گرفته است ،این مقاله به بررسی تطبیقی تربیت اخالقی از دیدگاه کمنیوس و امام ّ
محمد ّ
غزالی اختصای یافته است.
روش تحقین

1 -Education
2 - moral education
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مقالاله حاضالالالر به لحاظ شالال ٔ
الیوه گردآوری اطالعات ،روش تحقیق تاریخی و تحلیالل محتوا اسالالالت .این پژوهش که از نوع روش
تحقیق بنیادی ،نظری (تحقیق علمی) بوده اسالت .پش ٔ
التوانه اطالعاتی در این طرح ،حتیاالمکان همه منابع و مراجع مرتبط
بالا اهالدا و روشهالای تربیالت اخالقی در دیالدگالاه کمنیوس و ّ
غزالی بوده ،در این تحقیق نمونالهگیری و جالامع ٔاله آمالاری از منالابع
به عمل نیامده و منابع و مراجع موجود در دسالالترس اعم از کتب ،مقاالت و گزارشهای پژوهشالالی در این زمینه مورد بررسالالی
قرار گرفتاله اسالالالت .ابزار پژوهشالالالی مورد اسالالالتفالاده در این تحقیق بالهصالالالورت فیشبرداری (جمعآوری اطالعالات از کتالابهالا،
جمعآوری اطالعات از مقاالت و پایاننامهها ،جمعآوری اطالعات از طریق مصالاحبه با صالاحب نظران) بوده اسالت .دادههای
به دست آمده مورد تجزیهوتحلیل کیفی و مقایسهای قرار گرفتهاند.
هد کلی این طرح ابررسالالالی تطبیقی تربیالت اخالقی از دیدگاه کمنیوس و غزالی از بعالد اهالدا  ،روشها و نظریات تربیتی
ٔ
زمینه تربیت اخالقی میباشد.
در
اهدا فرعی این پژوهش عبارت است از:
ٔ
ٔ
زمینه تربیت اخالقی،
مقایسه نظریات تربیتی کمنیوس و غزالی در
ٔ
ٔ
زمینه اتربیت اخالقی از دیدگاه کمنیوس و غزالی،
مقایسه اهدا تعلیموتربیت در
ٔ
مقایسه روشهای اتربیت اخالقی از دو دیدگاه کمنیوس و غزالی.
خاستگاهها و مبادی تربیت اخالقی
دیدگاه کمنیوس:
از هنگالامی کاله آدمی وارد جالامعاله شالالالد ،زنالدگی وی بالا بالایالدهالا و نبالایالدهالایی همراه گردیالد .هر چنالد این بالایالدهالا و نبالایالدهالا از
خاسالالتگاههای مختلف برخاسالالتهاند ،اما بهصالالورت آداب و رسالالوم ،قواعد و قوانین بر ٔ
نحوه زندگی آدمیان حکم راندهاند .اگر
آدمی از بایدها و نبایدها ،که بیشتر بهصالورت روا و ناروا و یا پسالندیده و ناپسالند عرضاله میشالوند ،فراتر رود و نیک را از بد باز
شناسد و این شناخت ،وی را به سوی رفتار شایسته برانگیزد ،در راه انسان شدن گام برداشته و به قلمرو اخالق رسیده است.
اخالق و تربیت اخالقی به دلیل نقش مهمی که در سالرنوشالت انسالان و جامعه دارد ،از دیرباز مورد توجه اندیشالمندان بشالری و
مربیان تربیتی بوده اسالت .توجه به اخالق و فضالایل اخالقی و به دنبال آن ،توجه به تربیت اخالقی ،مخصالوصالا در قرن بیسالتم
که آن را قرن مباحث مربوط به تربیت اخالقی نامیدهاند ،افزایش چشمگیری یافته است.
در نگرش غربی ،تربیت اخالقی؛ معموال فرایندی اسالالت که طی آن تالش میشالالود شالالهروندان را بهگونهای آموزش و عادت
دهند که با مقررات اجتماعی ،به مفهوم عام ،کنار آمده و در برابر آنها سالالالازگاری داشالالالته باشالالالند .هد نهایی در این نظام
تربیتی ،ایجالاد نظم عمومی و تالدارک زمین ٔاله آزادی عمالل فردی ،بالدون کشالالالمکش و درگیری بالا دیگران از راه تربیالت شالالالهرونالد
سالازگار اسالت .در جهان غرب ،از کسالانی که به این حوزه پرداختهاند ،کسالانی مانند افالطون ،ارسالطو ،کانت ،کمنیوس و ...را
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میتوان نام برد .در این مقال به خاسالالالتگاهها و مبادی اتربیت اخالقی از دیدگاه کمنیوس به اختصالالالار بهصالالالورت جمالت
کوتاه اشاره میشود:
ٔ
ٔ
وظیفه اجتماعی با اتربیت اخالقی امکانپذیر است.
وظیفه اجتماعی است و
تربیت در نظر کمنیوس دارای یک
کمنیوس در کتاب اآموزش بزر

بیان میکند :ابذرهای دانش ،فضالیلت و پرهیزکاری طبعا در ما کاشالته شالدهاند (فیاد،

.)۳۰۹ ،۱۳۷۴
کمنیوس بشالالالر را حیوانی تعلیمپذیر تعریف میکند .تربیت در نظر او پذیرش گذشالالالته نیسالالالت ،بلکه پیشبینی آینده اسالالالت
(همان).
کمنیوس در مورد اهمیالت تربیالت اخالقی میگویالد :تالا هنگالامی کاله ملالتهالا علیاله یکالدیگر میجنگنالد ،پیشالالالرفالت زیالاد ممکن
نخواهد بود (همان).
کمنیوس عقیده دارد که ،دانش و اخالق فقط در یک محیط صالاللن آمیز پیروز میشالالود و عقل تنها در زمان صالاللن واقعا رشالالد
میکند (همان).
کمنیوس در زمی ٔ
نه تربیت اخالقی توصالیه میکند که ،مردان نیک خواه گرد هم آیند ،معلمان ،کشالیشالان ،سالیاسالت مداران و
بازرگانان برای این هستند که جامعهای مبتنی بر نیکوکاری و محبت ایجاد کنند (همان).
کمنیوس در مورد موقعیت انسالالان در جهان و اهمیت اتربیت اخالقی میگوید :اانسالالان مرکز و بلکه قلب آفرینش اسالالت.
خداوند انسالالان را بهصالالورت خود و برای خود آفریده اسالالت و ٔ
بقیه عالم را برای انسالالان (پژوهشالالگاه حوزه و دانشالالگاه،۱۳۸۶ ،
.)۱۹۰ -۱۹۱
ٔ
عقیده کمنیوس انسالالان برای نیل به اتربیت اخالقی خداپسالالند باید خردمند ،صالالاحب فضالالیلت و قداسالالت و متکی به
به
خویش باشالد .پس فرد و فضالیلت و تقوی یا به عبارت دیگر دانش ،اخالق و دین در رمس کماالتی اسالت که آدمی باید کسالب
کند ،تا به انسانیت کامل که مظهر شکوه الهی است ،نایل آید (همان.)۱۹۱ -۱۹۲ ،
از مطالب مذکور چنین بر میآید که کمنیوس ،بین تعلیموتربیت رسالالمی و غیررسالالمی تفاوتی قائل نبوده ،همه جا و در ٔ
همه
ٔ
بالقوه انسالان را به سالوی فعلیت
دوران زندگی انسالان ،مدرسالههایی مدنظر داشالته که باید با روش همهجانبه ،هدایت نیروهای
عملی کنند .او تمام سالعی خود را به کار میبرد تا آن اوضالاع و احوالی را که با آنها انسالان به بهترین صالورت ،مدارج رشالد و
کمال را طی میکند ،بیابد و فراهم سازد.
دیدگاه کمنیوس را در مورد تربیت اخالقی میتوان چنین نوشالت که ،او میگوید :بشالر قابلیت التیام جراحات خود در ذاتش
را دارد به شالالرطی که فقط اجازه دهد که امکانات بالقوهاش به فعل درآیند ،یعنی انسالالان در صالالورت تمایل قادر اسالالت تا به
کمال مطلوب برسالد و در صالورتی که اطالعات صالحیحی در مورد این مطلب داشالته باشالد ،منویات و قابلیاتش بر این امر قرار
میگیرد .بدین ترتیب ما تعریفی از هد آموزش داریم که عبارت اسالت از :مطلعسالازی انسالانها از قابلیتشالان با وجودی که
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سالهای طفولیت و جوانی ممکن است برای تحقق این امر کافی باشد .ولی فیالواقع مرحله یا دورهای از حیات وجود ندارد
که این امر مهمترین موضوعی نباشد که انسان باید بدان توجه کند (مقدس جعفری.)۲۲۴-۲۲۵ ،۱۳۸۳ ،
دیدگاه غزالی:
ٔ
نماینده کسالانی اسالت که محور
در مورد مبادی اتربیت اخالقی از دیدگاه غزالی میتوان چنین گفت :او در تربیت اخالقی
تربیت اخالقی را خدا میدانند و اسالالاس و منشالالاا اخالق و تربیت اخالقی را در شالالریعت جسالالتوجو میکنند .غزالی یکی از
شالالخصالالیتهای برجسال ٔ
الته تاریب و فرهنس ایران و اسالالالم اسالالت .او از بزر ترین اخالقپژوهان و آزمودهترین اخالق نگاران در
جهان اسالالالم اسالالت .وی کاوشهای ژرفی در فلسال ٔ
الفه اخالق دارد و دیدگاههای اخالقی او برگرفته از آیات و روایات اسالالالمی
ٔ
درباره ٔا اخالق اسالت و در تربیت اسالالمی،
اسالت .غزالی در اشالاره به ماهیت اخالقی اسالالم بیان میکند که یک چهارم قرآن
ٔ
اندازه تربیت اخالقی مهم نیست .غزالی در نقش تربیت و اهمیت آن در تربیت اخالقی دانشآموزان میگوید:
هیو چیز به
آن موضالالالوعاتی که برای یادگیرنده مفیالد هسالالالتنالد باید انتخالاب شالالالوند .در نظالام آموزشالالالی معلم و یادگیرنده ،باید تحالت تأثیر
یکالدیگر قرار گیرنالد ،و غزالی در آموزش و نقش آن در تربیالت اخالقی ،علوم مالذهبی و دینی را ترجین میدهالد .طبق نظر او
آموزش و تعلیموتربیت در دوران کودکی ،شالالالخصالالالیت کودک را شالالالکل میدهد .او تعلیموتربیت را روندی دوطرفه میداند ،و
نقش معلم را در کالس بهعنوان مشالاور میداند .همچنین از دیدگاه غزالی معلم دارای نقش کلیدی در کالس اسالت .او معلم
را همچون الگو برای یادگیرندگان در نظر میگیرد.
غزالی برای تربیت اخالقی در امنجیات سالالاله روش را ذکر میکند :معرفت ،حال و عمل .معرفت به بررسالالالی فواید هر عمل
(فضالالیلت) و مضالالرات محروم بودن از آن در آخرت میپردازد .چنین معرفت حال را پدید میآورد که عبارت اسالالت از صالالفت
انسالانیای که ثبات داشالته باشالد .حال به رکن سالوم ،یعنی عمل منجر میشالود که نتیجه و ٔ
ثمره دو رکن قبلی اسالت .آثار این
ارکالان هم در بالدن تجلی مییالابنالد و هم در بالاطن .غزالی مرالالی را برای تفهیم این مطلالب بیالان میکنالد ،توب ٔاله حقیقی بالاعالث
میشالود که فرد نسالبت به آن چه که انجام داده اسالت پشالیمان شالود .این پشالیمانی حالتی را ایجاد میکند که آن فرد به سالمت
گناه نرود و گناه را کشالالنده بداندّ .اما آنچه باعث این حالت میشالالود ،معرفت و آگاهی نسالالبت به آثار گناه اسالالت .بر اثر این
معرفت ،فرد از گناه دوری میکند و به سمت خداوند و پیروی از او کشیده میشود.
غزالی برای تربیت اخالقی معتقد اسالالت که معرفت ،همانند درخت ،ت ییرات و حالتهایی که در فرد روی میدهند ،همانند
شالالالاخههای آن درخت و اعمالالی که فرد بعالد از اینکاله آگاه شالالالد انجالام میدهد ،همالاننالد میوههای آن درختاند .با این مرالال،
ٔ
مشالالالخص میشالالالود که این سالالاله امر ،یعنی معرفت ،حال و نتیجه ،از هم دیگر جدا نیسالالالتند و ٔ
نتیجه خود ملکوتی
همه آنها
انسالاناند .وقتی در خود ملکوتی انسالان ،این معرفت و آگاهی ایجاد شالد که گناه همانند زهر کشالنده اسالت ،دیگر اعضالای
بدن که مطیع خود ملکوتیاند به سال المالت گنالاه نمیروند بلکاله به سال المالت خوبی میروند .بنالابراین ّاول توبه نور معرفت و ایمالان
است که پدیدار میآید (غزالی)۶۵۴ -۶۵۵ ،۱۳۹۰ ،
غزالی برای تربیت اخالقی چهار عنوان را ،عنوان مسلمانی میشمارد:
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عنوان اول :شناخت حقیقت خود
عنوان دوم :شناخت خدای تعالی
عنوان سوم :شناخت حقیقت دنیا
عنوان چهارم :شناخت حقیقت آخرت
و اما ارکان این اعنوان مسلمانی چهار است :دو به ظاهر تعلق دارد ،و دو به باطن .آن دو که به ظاهر تعلق دارد:
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 ّاما آن دو رکن که به باطن تعلق دارد:
یکی پاک کردن دل اسالت از اخالق ناپسالندیده؛ مانند خشالم ،بخل ،حسالد ،کبرُ ،عجب و ریا ،که این اخالق را امهلک گویند
َ
یا به تعبیر دیگر َعقبات راه دین گویند.
رکن دیگر ،آراسالتن دل به اخالق پسالندیده؛ همانند صالبر ،شالکر ،محبت ،رضالا ،رجا و توکل که آن را ُمنجیات گویند( .همان،
ی )۴
غزالی در مورد اتهذیب اخالق میگوید :باید دانسالت که اعتدال نگه داشالتن در خصاللتها باعث سالالمتی نفس میگردد .و
افراط و تفریط درب ٔ
الاره ٔا آنهالا موجالب رنجوری تن میشالالالود .برای تربیالت اخالقی و اهمیالت آن از دیالدگالاه غزالی میتوان چنین
بیان نمود :اگر تن آدمی را برای تربیت اخالقی مرال بزنیم ،از بین بردن رذیلتها و صالفات بد انسالانی ،عالج نفس اسالت و با
کسب فضیلتها و اخالق نیک فرد میتواند به تربیت صحین اخالقی نایل گردد .تن نیز با رعایت ااعتدال مزاج به سالمتی
نایل میگردد ،و در صورت افراط و تفریط در خوردن و آشامیدن موجب بیماری جسم خواهد شد( .غزالی ،احیاا علومالدین،
جلد )۱۲۸ -۱۲۹ ،۳
غزالی به استناد اح ادیث و روایات ،رمفت و رحمت به کودک را اصل بنیادی و مبنای اتربیت اخالقی در بزرگسالی میداند.
هد های تربیت اخالقی
دیدگاه کمنیوس:
هد کمنیوس از اتربیت اخالقی این است که فرد؛ بشری همانند مسین بار آید و این بدین معناست که تعلیموتربیت باید
برای زندگی باشالالد ،نه فقط برای شال ل بخصالالوی .همچنین میرسالالاند که بین عمل و آرمان ارتباط وجود دارد ،و فضالالیلت به
ٔ
منزله قلب فرایند تربیتی است .کمنیوس را میتوان متفکری فانی در خدا نامید؛ زیرا خدا در نظر او آغاز و انجام تربیت بود.
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ایشالان با شالدت تمام مخالف تعلیمات زمان خود بود و میگفت موجب عوامزدگی میشالود ،و بشالر را با خدا بیگانه میسالازد.
تربیت ٔ
مایه امید بشر است و به عبارت صحین ،میتواند بهشت را در زمین مستقر سازد.
ٔ
درباره ٔا هد های تربیت اخالقی میگوید :اتربیت اخالقی صحین باید از خانه به مدرسه انتقال یابد .برای نیل به تربیت
او
اخالقی صالحین ،کسالانی را باید به عنوان معلم انتخاب کرد که تدریس را دوسالت بدارند و برای کودکان احترام قائل باشالند.
(فیاد)۳۰۰ ،۱۳۷۴ ،
عمل بر اساس قانون اخالقی ،عملی است که صرفا محض احترام به قانون اخالقی صورت میگیرد ،نه بهخاطر نیت و هد
دیگر ،هدایت کودک و نوجوان به طر ااخالق خود پیروی و افضالالیلت مدار از اسالالاسالالیترین هد های تربیت اخالقی از
دیدگاه کمنیوس اسالت .بدین معنی ،برای اینکه انسالان با ذات باریتعالی شالباهت پیدا کند ،او باید خردمند ،صالاحب فضالیلت
و قداسالت و متکی به خویش باشالد (پژوهشالگاه حوزه و دانشالگاه .)۱۹۲ ،۱۳۸۶ ،پس فضالیلتمداری و متکی به خویش بودن
در رمس کماالت است که آدمی باید کسب کند تا به انسانیت کامل که مظهر شکوه الهی است نایل آید .بنابراین هد تربیت
اخالقی از نظر این جهان اندیش آن اسالالالت که آدمی باید به مدد دانش ،اخالق و دین ،به تقوی دسالالالت یابد ،بنابراین تربیت
اخالقی در نظر کمنیوس هدفی جز خدامحوری و سالعادت ندارد .به بیان دیگر تعلیموتربیت بایسالتی به تمامی ابعاد وجودی
ٔ
جانبه انس نها را مد نظر داشته باشد (کاردان.)۱۱۵ ،۱۳۸۸ ،
آدمی نظر داشته و رشد تعالی همه
هد تربیت اخالقی از نظر کمنیوس متوجه فراهم آوردن منش اخالقی نیکوسالت ،یعنی تعلیموتربیت باید به انسالان بیاموزد
ٔ
همه اشیا را به خداوند ،منبع ٔ
که خود و ٔ
وظیفه اصلی دارد ،تبحرکه
همه اشیا ،ارجاع دهد .بنابراین تعلیموتربیت از نظر او سه
با عقل انسالالالان ارتباط دارد ،تربیت اخالقی که با منش و اسالالالتقالل انسالالالان سالالالروکار دارد و دینداری که هد آن شالالالناختن
خداست.
بدین سان هد نهایی تربیت اخالقی از نظر کمنیوس بریدن از خود محوری و رسیدن به خدا محوری است.
دیدگاه غزالی
اتربیت اخالقی از ارکان برجسالالته در تفکر غزالی به شالالمار میرود ،او در آموزشهای اخالقی خود با سالاله رویکرد فلسالالفی،
کالمی -دینی و عرفانی سالالخن گفته اسالالت؛ و رویکرد دینی و عرفانی غزالی به اخالق به مراتب جان دارتر از گرایش فلسالالفی
وی به اخالق است؛ بهطوری که اصوال اخالق در آثار غزالی را نمیتوان اخالق فلسفی خواند.
پیش از گفالتوگو در مورد هالد هالای اتربیالت اخالقی از دیالدگالاه غزالی ،بجالاسالالالت باله رویکردهالای سالالالهگالان ٔاله غزالی باله اخالق
اشاره گردد:
اخالق فلسالفی -غزالی در اهدا اتربیت اخالقی از امهات فضالایل اخالقی ،یعنی فضالیلت ،حکمت ،شالجاعت و عفت یاد
میکند ،ایشالالان هر فضالالیلتی را حد وسالالط میان افراط و تفریط میداند و معتقد اسالالت اسالالالم به حد وسالالط و رعایت اعتدال
میخواند.
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اخالق دینی -کالمی -غزالی فضالالایل اخالقی را ،منحصالالر به فضالالایل فلسالالفی یاد شالالده نمیداند .وی به فضالالایل توفیقی و
مبتنی بر شالالریعت نیز باور دارد ،او اکتسالالاب فضالالایل اخالقی را ،بیفضالالل و توفیق الهی ،شالالدنی نمیداند؛ بنابراین ،برای
سالعادت انسالان و جلب رضالای خداوند ،وجود فضالایل توقیفی و توفیقی ضالروری اسالت .در اخالق دینی اطاعت از اوامر الهی
موجب فضیلت و سرپیچی از خواست خداوند ،موجب رذیلت است.
اخالق عرفانی -غزالی میان اخالق عامه مردم و خوای فرق مینهد و بر آن است که فضایل خوای ،تنها معطو به سعادت
اخروی نیست ،بلکه برای جلب رضای خداوند و تقرب به حضرت حق و لقااالله است.
از اهدا اتربیت اخالقی غزالی ،نایل شالدن انسالان به فضالایل اخالقی را میتوان بیان نمود .ایشالان یادآور میشالود که در
اخالق (چه خوب و چه بد) چهار امر دخیل است:
رفتار نیک یا بد
بازشناخت نیک از بد
توانایی بر انجام نیک یا بد
حالالتی نفسالالالانی و ثالابالت کاله باله یکی از دو کالار گرایش دارد و انسالالالان را باله آن میخوانالد و کالار را بر او آسالالالان میکنالد( .رفیعی،
.)۲۴۲ -۲۴۳ ،۱۳۸۸
وی پس از این تقسالیم ،بیان میدارد ،روشالن اسالت که صالر وجود خوبی و یا بدی ربطی به اخالقی بودن رفتار کسالان ندارد.
شالناخت نیک و بد هم به اخالقی شالدن کردار نمیانجامد ،زیرا معرفت غیر از رفتار اسالت .رفتار نیک و بد هم نشالان اخالقی
بودن عمل نیسالت؛ چرا که ،میشالود کسالی اهل بخشالش باشالدّ ،اما از روی تنگدسالتی یا مانعی دیگر نتواند گشالاده دسالتی
کند؛ و برعکس ،ممکن اسالت کسالی اهل امسالاک باشالد؛ اما برای فریب مردم و یا جلب منفعتی با تکلف ،تن به بخشالش دهد،
در این حالالالت ناله رفتالار اولی اخالقی اسالالالت و ناله فعالل دومی .اخالق تنهالا توانالایی انجالام نیالک و بالد هم نیسالالالت؛ زیرا مردم در
سالالرشالالت خود بر هر دو کار توانایند؛ اما این توانایی ،رفتار آنها را نیک و بد نمیکند و رفتارشالالان اخالقی به شالالمار نمیرود.
پس آنچه اخالق است و رفتار را اخالقی میکند همان مورد چهارم است (همان.)۲۴۳ -۲۴۴ ،
بنابراین هد تربیت اخالقی از دیدگاه غزالی دسالتیابی به مورد چهارم فوق اسالت که همان حالت نفسالانی و ثابتی اسالت که
کسالان را به فعل و ترک وامیدارد و کار را بر آنها آسالان میکند .پس یکی دیگر از هد های تربیت اخالقی از دیدگاه غزالی
رسالیدن به معرفت باریتعالی اسالت .غزالی در جای دیگر ،تهذیب نفس (تهذیب ساله ٔ
قوه تفکر ،نیروی شالهوت و نیروی غضالب)
و خوشخویی را از اهدا مهم تربیت اخالقی بیان میکند ،و اشاره میکند که خوشخو کسی است که پر آزرم و کمآزار باشد؛
راسالت و کم بگوید؛ پرکار باشالد ،ل زشاش اندک باشالد؛ نیکوبار باشالد؛ اهل پیوند باشالد؛ آرامش داشالته و بردباری کند؛ خود را
شالناخته و پاکدامنی ورزد ،شالکیبایی نموده ،سخن چینی و غیبت را روا ندارد ،کینهتوز نباشد و بخل نورزد و خالصه همه چیز
را برای خدا بخواهد و به یکی دیگر از اهدا تربیت اخالقی در دیدگاه غزالی بهاپرورش شالالالخصالالالیت افراد میتوان اشالالالاره
کرد.
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روشهای تربیت اخالقی
دیدگاه کمنیوس:
کمنیوس در روشهای اتربیت اخالقی خود میگوید :معلم نباید در تدریس خود فقط به کتاب درسی اکتفا کند ،بلکه باید
از مواد ،وسالایل و اشالیایی که در اطرا وجود دارد نیز در امر تدریس اسالتفاده کند .در صالورت دسالترسالی نداشالتن به اشالیاا و
حقایق خارجی ،باید تصویر ،شکل و نمونههای آنها را در هنگام تدریس بهکار گیرد.
این مربی تربیتی باله معلمالان توصال الیاله میکنالد کاله هر چاله را کاله میخواهیالد دانشآموزان باله آن عمالل کننالد ،از راه عمالل کردن باله
آنهالا یالاد دهیالد ،مرال آموزش زبالان از راه مکالالماله و گفالتوگو باله آنهالا یالاد دهیالد ،یالا اگر میخواهیالد دانشآموزان شال المالا مؤدب،
باشالخصالیت و پرهیزکار بار آیند ،باید این فضالیلتها را با اعمال نیکو و کردار شالایسالته و خوب رفتار کردن به آنها بیاموزید ،نه
اینکه دایما موعظه کنید و به آنها پند و اندرز بدهید.
ٔ
برنامه درسالالالی پیشالالالنهادی بر فصالالالاحت در مهارتهای ارتباطی تأکید دارد که باید با دقت ،سالالالرعت و اطمینان تومم باشالالالد.
کمنیوس اعتقاد خود به ارزش یادگیری اموری نظیر تصالالنیفها ،مزامیر و سالالرودهای دینی مشالالهور عالوه بر اصالالول دینی و
قسمتهایی از انجیل را حفظ میکند( .مقدس جعفری)۱۸۷ ،۱۳۸۳ ،
او در عرصالالاله ریاضالالالیات بر اهمیت کار عملی تأکید میکند ،یعنی اندازهگیری ماهرانه و شالالالمارش برای مقاصالالالد عملی کلیه
تحقیقالات اجتمالاعی بالایالد بالا توجاله باله محیط و وقالت خود کودک صالالالورت گیرد .نهالایتالا آنهالا بالایالد مهمترین اصالالالول فنی را یالاد
بگیرنالد ،هم بالهخالاطر اینکاله از اتفالاقالات دنیالای اطرا خود بیخبر نمالاننالد و هم اینکاله هر نوع گرایش خالای بعالدهالا امکالان ظهور
یابد (همان.)۱۹۸ ،
در مبحث اآموزش عمومی به نظر میرسالد ،مفهوم کمنیوس از آموزش عمومی اسالاسالا افراطی باشالد ،چون بیشالتر به سالمت
حوائج افراد متوسالط و زیر حد متوسالط جامعه نظر میداشالت ،او میگفت :با سالواد شالدن صالنعتگران ،روسالتائیان ،کارگران و...
بحبوحه کار و تالش ،به واسال ٔ
ٔ
اگر به طرق صالالحیحی تحقق پیدا کندٔ ،
الطه تعمق بیشالالتر در آثار الهی ،ذهن
همه آنها حتی در
خود را مشال ول خواهند سالاخت .چنین وضالعیتی باعث خواهد شالد که خداوند عرص ٔاله بهشالتی را که به آنها وعده داده اسالت،
محقق گرداند.
ّ
در مبحث اانضالباط کمنیوس عدم اطاعت از اوامر معلم را به نوعی خطای اخالقی تلقی مینماید .به نظر وی آمادگی برای
ٔ
وظیفه اخالقی اسالالالت .بنابراین اهانت به مقدسالالالات را جزو گناهان کبیره محسالالالوب مینماید .ضالالالمنا او
اطاعت از خدا یک
ٔ
عالقه محصاللین بود ،و تدابیر خشالنتر را منوط به سالرپیچی از
متکی به نظارت دایم ،تذکر فوری و پاداش اطاعت برای جلب
دستورات میدانست (همان.)۲۱۷ -۲۱۸ -۲۱۹ ،
کمنیوس در اهالدا اتربیالت اخالقی خود ،باله بیالدار کردن عقالل اجتمالاعی آدمیالان و اصالالالالح جالامع ٔاله بشالالالری میانالدیشالالالد ،و
آموزشوپرورش دموکراتیک و انسالانی را بهترین وس ٔ
الیله این بیداری میداند .او بر این باور اسالت که علم تربیت نیز مانند علوم
دیگر بالایالد از راه تجرباله و تعقالل مربیالان هم ٔاله کشالالالورهالا و مبالادل ٔاله تجالارب میالان آنالان تکالامالل یالابالد .برای تحقق این هالد در کتالاب
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خود ایجاد سالازمان علمی واحدی را با شالرکت دانشالمندان تعلیموتربیت کشالورهای جهان پیشالنهاد میکند( .کاردان،۱۳۸۸ ،
)۱۱۹
بنابراین هد اتربیت اخالقی از نظر کمنیوس رسیدن به اسعادت میباشد.
دیدگاه غزالی
غزالی مانند اکرر حکمای مسالاللمان امراقبت کودک از شالالکلگیری عادتهای منفی و صالالفات ناپسالالند را بهویژه در دوران
کودکی عمدهترین راه تربیت اخالقی میداند .توجه به امراحل تربیت اخالقی از نظر وی مهم و اسالالاسالالی اسالالت .چون هر
یک از روشهای تربیتی ،برای یک مرحله از تربیت اخالقی مناسب است.
با اسالتناد به نوشالتههای غزالی در احیاا علوم الدین ،کیمیای سالعادت ،میزان العمل ،االدب فیالدین ،که از تربیت اخالقی
ٔ
مرحله اتأدیب  ،اتعلیم و اتفهیم را میتوان از مراحل مختلف تربیت اخالقی دیدگاه او
سخن گفته است ،بهطور کلی سه
باله شال المالار آورد ،کاله در هر یالک از این مراحالل هالد هالای گونالاگون از تربیالت اخالقی کودکالان و نوجوانالان مالد نظر میبالاشالالالد .در
مرحل ٔاله تالأدیالب کاله خالای دوران اولی ٔاله کودکی اسالالالت ،عالادت دادن ،تشالالالویق و تنبیاله ،ترغیالب ،مجالالسالالالت بالا افراد صالالالالن و...
مناسالالبترین روش تربیت اخالقی اسالالت .در مرحله تعلیم آموزش اموری از قبیل یاد دادن سالالنتها و فرایض دینی ،آموختن
شعر ،علماالخالق و بعد از آن سایر علوم ،از روشهای اصلی تربیت میباشند.
اما اتربیت اخالقی که مبتنی بر درک و فهم اسالالت ،در زمانی اسالالت که کودک دو مرحله پیشالالین را پشالالت سالالر گذاشالالته و به
بینش اخالقی رسالالیده باشالالد .غزالی در باره تهذیب نیروی شالالهوی مینویسالالد :ابه کودک باید تفهیم نمود که با کاسالالت و
پیراسالت این نیرو ،عفت دسالت میدهد؛ و با حصالول عفت اسالت که نفس از زشالتی بیزار میشالود و به پسالندیدهها رو میکند و
آنها را بر ضدشان برتری میدهد (رفیعی.)۲۴۵ ،۱۳۸۸ ،
بدین ترتیب مشالاهده میشالود که از نظر غزالی ،عادت دادن بیشالتر مربوط به مراحل پایینتر و ٔ
ویژه دوران کودکی اسالت ولی
بالهتالدریج و همراه بالا افزایش قالدرت فهم کودکالان و نوجوانالان بالایالد از روشهالای عقلی کاله مبتنی بر پرورش فهم میبالاشال النالد نیز
استفاده کرد.
تربیالت اخالقی از راه اتربیالت دینی و آموزش حقالایق دینی نیز یکی از راههالای پرورش اخالق اسالالالت کاله غزالی بر آن تالأکیالد
دارد :ارقت عواطف در کودک به منظور آن است که بتواند طعم خوش تحمل مشکالت را درک کند ،و با یاد خدا متأثر گردد،
و عذاب و بالی الهی را فراموش نکند ،و راه مواظبت بر عبادت بر او هموار گردد (حجتی.)۶۴ ،۱۳۷۳ ،
نقش مهم تقلید از الگوهای رفتاری و سالالعی در دور نگاه داشالالتن کودکان از سالالرمشالالقهای اخالقی ناپسالالند و نازیبا نیز مورد
ٔ
جامه سالپید را اندر چشالم وی بیاراید و جامه ابریشالمین و رنگین را نکوهیده دارد و گوید که خویشالتن
تأکید غزالی اسالت :ا...و
آراستن در مردان کار مردان زنصفت باشد نه کار مردان (راوندی.)۲۸ ،۱۳۶۹ ،
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روش دیگر تربیت اخالقی که غزالی در کتاب اکیمیای سالعادت به آن اشالاره میکند ات افل و چشالمپوشالی از اشالتباهات و
خطاهای کودک اسالت  ،او تأکید میکند در بازخواسالت از بدیها ،متربی زیاد مورد سالرزنش قرار نگیرد و تا حد امکان از کتک
زدن متربی پرهیز شود و در هر حال حرمت خویش بدارد و کودک را نسبت به خود جسور نکند.
از روشهای دیگری که غزالی برای تربیت اخالقی بر آنها تأکید دارد عبارت است از:
تربیت نیک در آغاز زندگی و رها نکردن کودک به حال خود.
بازداشتن کودک از معاشرت با همساالن بد.
عادت ندادن کودک به تنآسانی.
بهرهگیری از حاالت نفسانی مربت او برای تربیت اخالقی.
ستودن نیکیهای کودک در برابر جمع.
یاد دادن آداب و معاشرت و نیز آموزش حضور در جمع به کودک.
آموزاندن اینکه حرمت بزرگان را نگه دارد.
نکته مهم در بیان این روش ها آن اسالت که آثار خودسالازی اخالقی فرد نه تنها نصالیب خود فرد بلکه نصالیب دیگران نیز خواهد
شالد و آن نیسالت که شالخصالیت خود سالاخته از نظر اخالقی فقط به راهنمایی خود بسالنده کند و به سالرنوشالت دیگران توجهی
ننماید .بلکه باید به مانند آفتاب پرتوافکنی نموده و در دیگران نیز سازندگی ایجاد نماید.
غزالی در کتاب اکیمیای سالالعادت به تفضالالیل در مورد روشهای تربیت اخالقی صالالحبت کرده که همه میتوانند بهعنوان
روشهالایی در تربیالت اخالقی مورد اسالالالتفالاده قرار گیرنالد و باله علالت اطالال ٔاله مقالالاله از پرداختن باله آن خودداری میشالالالود .فقط
یادآوری این نکته الزم است که در تمام این موارد روشهای عقالنی و فردی مورد تأکید است.
تحلیل و ارزیابی تطبیقی داللتهای مربوط به تربیت اخالقی دو دیدگاه
ٔ
نظریه اخالقی کمنیوس:
کمنیوس در نظری ٔاله اخالقی خود ،بیشالالالتر از بخشهالای دیگر کالارش ،روح ترقیخواهی را نشالالالالان میدهالد .او ناله تنهالا باله
تعلیموتربیت ،بلکه در معنای کلی به پیشرفت بشر عالقه نشان میدهد.
ٔ
اتربیت اخالقی تنها وسال ٔ
جامعه بهتر اسالالت ،بنابراین ،کودکان ،چه غنی و چه فقیر ،باید بهطور
الیله ضالالروری تشالالکیل یک
جامع تعلیم ببینند .آموزش دختران و پسالران نیز یکسالان اسالت .کمنیوس بهطور واضالن موانع را در اتربیت اخالقی در نظر
میگیرد ،از قبیالل :فقالدان معلمالان خوب و آزموده ،کتالابهالای درسالالالی خوب ،حمالایالت کالافی بالهوسالالالیلاله حکومالتهالای ایالالتی و
شهرها.
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در مقدمه کتاب پانگرسالیا ،برای تربیت اخالقی از ٔ
همه بشالر و عمدتا از مدارس ،سالیاسالتمداران و غیره میخواهد که اذهان
خود را در سالالالاختن جالامعالهای بهتر متمرکز سالالالازنالد و میگویالد :اپیش از هر چیز مالا بالایالد هماله باله هالدفی واحالد یعنی نجالات نوع
بشر بیندیشیم (.شریعتمداری.)۱۰۰ ،۱۳۹۰ ،
ٔ
نظریه اخالقی خود توانسالالته اسالالت به ظریفترین تلفیق نظری و عملی صالاللن در دنیای غرب با تکیه بر پارادایم
کمنیوس در
مهر دسالت یابد .او نگرشالی چند وجهی را در قلمرو تربیت اخالقی عرضاله کرد .نظریه تربیت اخالقی وی ،پیوند مهر ،دانایی و
ٔ
نظریه جهانی او ،در عرص ٔالهتعلیموتربیت به ابداعاتی در ٔ
حوزه اندیشاله صاللن نزد
خرد ،توانایی (نظر و عمل) و ایمان و دین بود.
او منجر شالالد .کمنیوس را میتوان از پیشالالروان نظریههای تکاملی روانشالالناسالالی ژنتیک ،روشهای تدریس ،روانشالالناسالالی
کودک و تربیت اخالقی از جمله در بعد بینالمللی آن برشمرد.
تربیت فراگیر بهطور منطقی چهره او را بالقوه بهعنوان یکی از پیشروان آموزش از راه دور هم مطرح کرد ،او در صدد اصالح و
بهبود تربیت اخالقی کودکان ،بزرگسالالاالن و پیروان بود .وی یکی از پیشالالروان مبانی روانشالالناسالالی رشالالد و بنیانگذار نظام
آموزش گام بهگام متناسب با رشد شاگردان معرفی شده است.
کمنیوس باله ترکیالب تربیالت فراگیر ،و اصالالالالح عمومی و جهالانی در دانش ،ایمالان و اخالق میانالدیشال الیالد و تربیالت را نوری در
تاریکی میدانست .او توفیق یافت مبانی اخالقی اصلن و تفاهم و نیز زوایای تاریک نظری آن را باز کند.
بنابراین از ویژگیهای تربیت اخالقی از دیدگاه کمنیوس میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تربیت اخالقی بر مبنای منطق و عقالنیت،
ٔ
نظریه کمنیوس،
پرورش منش اخالقی و جایگاه آن در
خدا محوری همچون هد غایی تربیت اخالقی کمنیوس،
اخالق نیک ،تأدیب و تهذیب اخالقی جهت نیل به خدا محوری.
ٔ
نظریه اخالقی غزالی
در نظریه تربیت اخالقی غزالی ٔ
نکته اسالاسالی این اسالت که او اخالق را اکتسالابی و موهبتی میداند؛ زیرا برخی از مردم چنان
آفریالده می شالالالونالد کاله از آغالاز خوی و خرد باله کمالال دارنالد ،مالاننالد عیسالالالی (ع) و یحیی (ع) و دیگر پیالامبران؛ اینهالا اخالقی زاده
میشالوند و خلق خوش از وجود الهی دارند .گروه دوم ،اخالق را از راه مجاهده و ریاضالت و واداشالتن نفس به آنچه اخالقی و
یالا الزماله و مقتضالالالای اخالق اسالالالت ،باله دسالالالت میآورنالد .اینهالا نیالازمنالد تربیالت و تهالذیالب اخالقیانالد و بالایالد آموزش ببیننالد؛ و از
اینجالاسالالالت کاله علم اخالق پالادرمیالانی میکنالد و آموزشهالای اخالقی ضالالالرورت مییالابالد .گروهی نیز ،از راه محیط و ارتبالاط بالا
دیگران و بالهگونالهای غیرمسالالالتقیم و خودبالهخود میآموزنالد و در واقع از راه تقلیالد نالاخودآ گالاه باله عالادتهالای رفتالاری دیگران خو
میکنند.
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غزالی در تربیت اخالقی ،علم اخالق را از علوم معامله میداند؛ مراد از علوم معامله ،دانش رفتارشالالالناسالالالی و تعیین مالک و
معیار برای سالنجش میزان برابری کردار با هنجارهای شالرعی اسالت .وی در نوشالتههای اخالقی خود ،از کوچکترین و پیشپا
افتالادهترین آداب و اخالق فردی و اجتمالاعی ،تالا مهمترین آنهالا را میآورد ،باله انواع بیمالاریهالای رفتالاری و صال الفالات نالاپسال النالد
خلقی میپردازد ،از روشهای پیشالگیری و درمان آنها میگوید و محاسالن اخالقی را برمیشالمارد ،آنها را تشالرین میکند،
مبانی و هد ها و روشهای به دسالت آوردن آنها را گوشالزد میکند ،راه و روش شالناخت اخالق نیک و بد را باز میشالکافد و
ضالابطه پیش رو مینهد ،تا هر کسالی بتواند خوی خویش را به محک گیرد .از آنجا که شالرح این نکات ،تحلیل وسالیعی از آثار
غزالی را میطلبد و این امر در حوصالالله این مجال نمیگنجد ،از آن میگذرم و تنها یادآور میشالالوم که ابوحامد علم عملی را
سه بخش می داند؛ یکی علم النفس ،یعنی همان تهذیب نفس ،دیگری تدبیر منزل ،و سومی سیاست مدن.
بنابراین محور تربیت اخالقی در دیدگاه غزالی ،تهذیب نفس و اصالالح خود ملکوتی از آلودگیها و رذیلتهای اخالقی اسالت
که باعث ندیدن حقایق میشالود .اخالق غزالی قبل از هر چیز ،اخالق تالش ،فعالیت و جهاد دائمی با نفس اسالت؛ اخالقی
است که هدفش برکندن انسان از متعلقات دنیوی و وادار کردن او به کار و کوشش در راه خداست.
غزالی در نظریه اخالقی خود اشاره به آن دارد که برای ت ییر اخالق باید مراحلی را طی کرد.
شناخت اخالق نکوهیده.
روشها و وسایل عمومی درمان اخالق نکوهیده.
روشها و وسایل ٔ
ویژه تعدیل و درمان انواع مختلف اخالق نکوهیده.
آشنایی انسان نسبت به عیوب خویشتن( .حجتی)۳۳۸ -۳۳۹ ،۱۳۷۳ ،
عزالی میگوید :امعرفت نفس ،اسالاس هر گونه صالالح و شالایسالتگی و اصالالح اسالت (همان ،)۳۴۹ ،به همین جهت منظور از
مطالعه و بررسالی نفس صالرفا معرفت آن و یا وصالول از طریق معرفت آن به معرفت خدا نیسالت ،بلکه هد اسالاسالی ،اصالالح
رفتار و تعدیل اخالق میباشد.
نقد و بررسی
ٔ
زمینه تربیت اخالقی:
بررسی دیدگاه کمنیوس در
دیدگاه تربیت اخالقی با بهرهگیری از آموزههای کمنیوس همچنانکه تأثیر عظیمی از خود بر جای گذاشالته ،انتقاداتی را نیز
در پی داشته است که بهصورت خالصه به آنها اشاره میشود:
 -۱بعضالی از نقادان در تعلیمات کمنیوس ،نشالانههایی از عقاید افالطون مشالاهده کردهاند؛ زیرا او هم مانند افالطون به یک
کشالالور آرمانی عقیده دارد؛ ولی وی برعکس افالطون به برابری معتقد اسالالت و میگوید :بشالالریت وقتی پیشالالرفت میکند که
یالک دموکراسالالالی واقعی رواج گیرد؛ عقالل و اخالق در انحصالالالار هیو گروهی نیسالالالت ،بلکاله باله تمالام افراد تعلق دارد (فیالاد،
.)۳۰۰ ،۱۳۷۴
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 -۲به نظر میرسالد باز هم در بخش جامعهشالناسالی افرهنس و ایدئولوژی در جایی که کمنیوس از انجات وضالعیت بشالری
صالحبت میکند ،عمدتا ارتقای اسالتاندارد زندگی را مد نظر ندارد ،بلکه راضالی سالاختن بشالر به ضالروریات حیات در نظرش بود.
او در یک جا جمعآوری ثروت را زیانآور تشالخیص میداد ،و در جای دیگر مدافع ،جدیت و کار طاقتفرسالا میشالد .حتی به
نظر او یک فرد ثروتمند اقدام به ایجاد شالرایطی میکند که باعث میشالود امکان رسالیدن به قلمرو الهی و ربوبی برایش مقدور
نشالالالود .این توصالالالیهها و ارتباط با جمعآوری ثروت و کار طاقتفرسالالالا ،و در مقابل سالالالرزنش افراد متمول و ثروتمند هیوگونه
سالالنخیتی با هم ندارند و ضالالد و نقیض هسالالتند .نشالالان میدهد که کمنیوس در مواقعی به گفتههای خود توجهی نمیکرده
است ّ
(مقدس جعفری.)۲۱۸ ،۱۳۸۳ ،
ٔ
اتحادیه اخوان باید تالش کنند ،خود مسالالولیتهای مهم
 -۳بهنظر میرسالد در جاییکه کمنیوس اظهار میدارد که اعضالای
آموزشالی و اداری را به عهده گیرند ،زیرا آنها از لحاظ عملکردی شالاخص بوده و به واس ٔ
الطه سالائقههای ربوبی ،آنها صالالحیت
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 ٔ
فرقه اخوان
میرساند (همان.)۲۱۸ ،
 -۴کمینیوس در مبحالث اانضال البالاط  ،عالدم اطالاعالت از اوامر معلم را باله نوعی خطالای اخالقی تلقی مینمالایالد .باله نظر وی،
آمادگی برای اطاعت از خدا یک وظیف ٔاله اخالقی اسالالالت ،و لذا اهانت به مقالدسالالالات و المذهبی جزو گنالاهان کبیره محسالالالوب
میشالد ،ضالمنا او متکی به نظارت دایم ،تذکر فوری و پاداش اطاعت برای جلب عالقه قاطبه محصالالن بود و تدابیر خشالنتر
را منوط به سالالرپیچی از دسالالتورات مینمود .او این احتمال را نیز در نظر میگرفت که ممکن بود برای بعضالالی از دانشآموزان
این عدم اطاعت به مرحلهای برسد که اخراج از مدرسه تنها راه حل ممکن باشد ،ولی مشکل عواقب طرد و اخراج دانشآموز
خاطی را از طر جامعه مطرح نمیکند (همان.)۲۱۹ ،
 -۵در مبحث اآموزش عمومی به نظر میرسالد ،منظور کمنیوس از آموزش عمومی ،اسالاسالا افراطی باشالد ،چون بیشالتر به
سمت حوائج افراد متوسط و زیر حد متوسط جامعه نظر دارد .او میگفت :که با سواد شدن صنعتگران ،روستائیان ،کارگران،
بحبوحه کار و تالش ،به واسال ٔ
ٔ
اگر به طرق صالالحیحی تحقق پیدا کندٔ ،
الطه تعمق بیشالالتر در آثار الهی ،ذهن
همه آنها حتی در
خود را مشال ول خواهند سالاخت .چنین وضالعیتی باعث خواهد شالد که خداوند عرض ٔاله بهشالتی را که به آنها وعده داده اسالت،
محقق گرداند .آیا با سالواد شالدن اکرریت مردم فقط رسالیدن به بهشالت موعود را نصالیب آنها خواهد کرد آیا باال رفتن سالطن
سالواد و ارتقای علمی و آگاهیهای مردم ،تعالی سالطن بهداشالت عمومی و روابط اجتماعی صالحین و باال رفتن وجدان کار و
در نتیجه سالطن تولید را در پی نخواهد داشالت و نتیجتا وضالعیت اقتصالادی ،فرهنگی ،سالیاسالی و اجتماعی بهتری را عاید
مردم نخواهد کرد (همان)۲۱۹ -۲۲۰ ،
 -۶در آنجا که کمنیوس از امفهوم رشالد سالخن میگوید ،به نظر میرسالد ،قیاس باغبانی وی میتواند در مراحل اولیه رشالد
فوقالعاده به جا باشالالد ولی با هشالالیار شالالدن کودک منتفی میگردد .در گروه اجتماعی مدرسالاله یا خانواده عناصالالر انتخاب و
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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بهمرابه رشالالد ارگانیسالالم اسالالت و تعامل شالالدیدی بین عوامل فیزیکی و غیرفیزیکی وجود دارد ،ولی وقتی طفل بالغ میشالالود،
عنصر انگیزه اهمیت مییابد .لذا تصور رشد صرفا بر حسب بلو بیولوژیکی گمراه کننده و نادرست است (همان.)۲۱۹ ،
ٔ
زمینه تربیت اخالقی
بررسی دیدگاه غزالی در
دیدگاه تربیت اخالقی غزالی مانند کمنیوس ،همانطور که تأثیر عظیمی بر جای گذاشالالالته ،انتقاداتی نیز به همراه داشالالالته
است که به مواردی اشاره میشود:
 -۱غزالی یکی از آفات زبان را وعده درو میداند و از پیامبر اکرم (ی) چنین نقل میکند :اسه چیز است که هر که در وی
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،
خال کند؛ و چون امانت به وی دهند ،خیانت کند.
ٔ
وعده درو را برای تشالویق و ترغیب کودک جهت رفتن به مدرساله را جایز دانسالته و میگوید :ا...و بدانکه
در ادامه این مطلب
کودکی را وعده دادن تا به دبیرستان شود روا بود ،اگر چه درو بود؛ و اندر خبر است که آن ننویسند .
اگر چه غزالی در این توصالالیه ،به دسالالت آوردن فایدهای برتر برای کودک و کسالالب دانش و علم اسالالتّ ،اما حصالالول این هد
نمیتواند توجیهگر بهرهگیری از وعده درو باشد.
کودک چشم به رفتار و گفتار والدین دارد و هر سخن ایشان را از سر صدق میداند و اگر خال آن را بینند اعتمادش به آنها
متزلزل شالالالده و بالذر دروغگویی در روانش پرورده میشالالالود .روایالات نیز بالا تالأکیالدی کاله دارنالد ،خال گفت ٔاله غزالی را پیشالالالنهالاد
میکنند.
پیامبر (ی) فرمودهاند :کودکان را دوسالت بدارید و نسالبت به آنها مهربان باشالید و به وعدهای که به آنها دادید وفا کنید.
(عطاران)۶۰ ،۱۳۷۱ ،
 -۲غزالی در رمس کسالانی اسالت که با ترویج اشالعریت از یک سالو و تصالو از سالوی دیگر ،از راه خردسالتیزی و عقلگریزی به
روش عقالنیت بشالر و نقش آن در زندگی افراد ،آسالیب زدهاند ،این را هم اضالافه کنیم که تعصالب ،غردورزی و سالادهانگاری
که در آثار غزالی وجود دارد باعث شالالده اسالالت که تعالیم او عامیانه و سالالطحی باشالالد .این نکتهای اسالالت که از نظر من ،نقد
غزالی را ضرورت میبخشد.
اشالالالکال دیگر غزالی در این بود که با محصالالالول اندیشالالاله و تفکر ارسالالالطو یا ابن سالالالینا مخالفت میکرد ،یعنی اصالالالل تفکر و
انالدیشال الیالدن را هالد قرار میداد و آن را خطالا و خطرنالاک قلمالداد میکرد ،زیرا درگیری بالا فلسال الفاله و حکمالت باله معنی آن روزی
کلمه ،بهمعنای درگیری و مخالفت با هر گونه تالش تجربی و عقلی بشر در جهت فهم جهان بود.

بحث ونتیجهگیری
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هد کمنیوس از تربیت این اسالت که فرد بشالری مانند مسالین بار آید ،بدین معنا که تعلیموتربیت باید برای زندگی باشالد ،نه
فقط برای یالک شال ال الل بالهخصالالالوی .همچنین ،میالان عمالل و آرمالان ارتبالاط وجود دارد و فضالالالیلالت بالهمعنالای قلالب فراینالد تربیتی
است .کمنیوس را میتوان متفکری فانی در خدا نامید ،زیرا خدا در نظر او آغاز و انجام تربیت بود.
این مربی بزر ماننالد مربیالان پراگمالاتیسالالالت بر عمالل تأکیالد میکنالد .ایادگیری از راه عمالل مفتالاح نظالام او بود و میگفالت :اما
نوشالالالتن را از راه نوشالالالتن و اسالالالتدالل کردن را از راه اسالالالتدالل کردن یاد میگیریم  ،ولی صالالالر ع عمل کافی نیسالالالت ،باید
اسالتعدادهای انتقادی و تحقیقی دانشآموزان را پرورش داد و این وظیفه عقل اسالت که پایهای برای داوری فراهم کند .یکی
از اهالدا مهم تربیتی او ارتبالاط میالان عوامالل عقلی و عالاطفی بود .از روشهالا و اصالالالول تربیتی کاله کمنیوس باله آنهالا تالأکیالد
داشت عبارتند از:
اصول موقعشناسی و تربیت در دوران کودکی،
بیان مرالها پیش از قواعد ،و تدریس از ساده به پیچیده،
آمادگی ذهن کودک برای رفتن به مدرسه،
غزالی هالد هالای تعلیموتربیالت را باله اهالدا غالایی ،میالانی و جزئی تقسالالالیم میکنالد .از دیگر اهالدا تربیتی غزالی میتوان باله
هد های زیستی ،خردپروری و تعالی دانش و تجربه اشاره کرد.
اصالول و روش های تربیتی در دیدگاه غزالی ،عبارتند از :اصالل کرامت ذاتی انسالان ،اصالل فعالیت ،اصالل مالزمت و مخالفت،
اصالل موافقت ،اصل تفرد و تدریج ،اصل تأثیر و تأثر متقابل اندیشه و رفتار ،اصل پیرایش محیط و در پایان اصل تقدم تزکیه بر
تعلیم.
با دقت در روشهای تعلیموتربیت مذکور در دیدگاه کمنیوس ،به روشالالنی میتوان دریافت که او به مربیان تربیتی را توصالالیه
میکنالد کاله هر چاله را میخواهیالد دانشآموزان باله آن عمالل کننالد ،از راه عمالل کردن باله آنهالا یالاد دهیالد ،مرال آموزش زبالان را از
راه مکالالماله باله آنهالا یالاد دهیالد ،یالا اگر میخواهیالد دانشآموزان ،مؤدب ،بالاشالالالخصال الیالت و پرهیزکالار بالار آینالد ،میبالایسالالالت چنین
خصال اللالتهالایی را بالا اعمالال نیکو و رفتالار خوب باله آنهالا بیالاموزیالد ،ناله اینکاله همواره موعظاله کنیالد و باله آنهالا انالدرز دهیالد .او در
روشهای تربیالت اخالقی خود تأکیالد میکنالد که :آمادگی برای اطاعت از خدا یک وظیفاله اخالقی اسالالالت .بنالابراین روش برتر
تربیتی و تربیت اخالقی از دیدگاه کمنیوس را میتوان رسیدن به سعادت از طریق خدامحوری دانست.
ّاما از نظر غزالی روش برتر تربیت اخالقی ،تربیت و آموزش اخالق از راه تربیت دینی است و آموزش حقایق دینی نیز یکی از
راههای پرورش اخالقی اسالالت که غزالی بر آن تأکید دارد .نقش مهم تقلید از الگوهای رفتاری و سالالعی در دور نگاه داشالالتن
کودکان از سرمشقهای اخالقی ناپسند و نازیبا نیز روشی برتر ،برای تربیت اخالقی از دیدگاه غزالی است.
از روشهای ب رتر تربیتی غزالی ت افل و پرهیز از سالالرزنش متربی در برابر دیگران اسالالت .زیرا از نظر غزالی نصالالیحت در جمع،
فضیحت کردن است.
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بالا دقالت در دیالدگالاه تربیالت اخالقی کمنیوس و غزالی باله روشالالالنی میتوان دریالافالت کاله موضالالالوعمحوری در این دو نوع تربیالت
اخالقی چیست
از آنجا که کمنیوس میگوید :فضالالیلتمداری و اتکای به خویشالالتن ،در رمس کماالتی اسالالت که آدمی باید کسالالب کند تا به
انسالالانیت کامل که مظهر شالالکوه الهی اسالالت ،نایل آید .بنابراین هد تربیت اخالقی از نظر این جهاناندیش آن اسالالت که
آدمی باید به مدد دانش ،اخالق و دین به تقوی دسالت یابد .پس تربیت اخالقی در نظر کمنیوس هدفی بهغیر از خدامحوری
و سعادت ندارد.
بالا عنالایالت باله آرای تربیتی غزالی در مورد تربیالت اخالقی میتوان دریالافالت کاله غزالی کسالالالب فضالالالایالل اخالقی را محور تربیالت
اخالقی میداند ،او اکتساب این فضایل را بدون فضل و توفیق الهی میسر نمیداند.
از دیگر مؤلفههای تربیت اخالقی در تفکر غزالی ،رسیدن به معرفت باریتعالی از طریق تهذیب نفس ،خوشخویی و پرورش
شالخصالیت خود ،و اصالالح خود ملکوتی از آلودگیهای اخالقی اسالت .بنابراین محور تربیت اخالقی در دو دیدگاه جدایی از
خودمحوری و رسیدن به خدا محوری میباشد.
نتیجاله کلی کاله از آرای تربیتی این دو مربی میتوان گرفالت این اسالالالت کاله :در دیالدگالاه غزالی ،محور تربیالت اخالقی ،خود
ملکوتی اسالالالت .او تالش کرده تالا دانشآموزان را از منزل خود محوری باله پالایگالاه خالدامحوری انتقالال دهالد .غزالی بر حرکالت از
خودمحوری باله سال المالت خالدامحوری تالأکیالد میکنالد و خالدامحوری را اسالالالاس همالهچیز میدانالد .او بر ارزشهالای الهی تالأکیالد
میکنالد و مالک را ارزشهالای الهی قرار میدهالد .در زمیناله فرا اخالق ،دیالدگالاه غزالی مالابعالدالطبیعی ،واقعگرایالاناله اسالالالت ،در
دیدگاه او ،خودسازی محوریت دارد و دیگرخواهی و اخالق اجتماعی جایگاه چندانی ندارد.
کمنیوس معتقد اسالت برای نیل به تربیت اخالقی خداپسالند باید خردمند ،صالاحب فضالیلت و قداسالت و متکی به خویش بود.
پس خرد ،فضالالالیلالت و تقوی یالا باله عبالارت دیگر دانش ،اخالق و دین در رمس کمالاالتی اسالالالت کاله آدمی بالایالد کسالالالب کنالد ،تالا باله
انسانیت کامل که مظهر شکوه الهی است ،نایل آید.
کمنیوس بر این باور اسالالت که بشالالر قابلیت التیام جراحات خود در ذاتش را دارد؛ به شالالرطی که فقط اجازه دهد که امکانات
بالقوهاش به فعل درآیند .مخلص کالم اینکه کمنیوس خواسالته اسالت تا تعلیموتربیت جوانان کشالور خویش را اصالالح نماید و
در عین حال احسالاس همدردی شالدیدی نسالبت به سالرتاسالر عالم بشالریت داشالته ،که همین امر او را همواره بر آن داشالته که در
پی بیالداری عقالل اجتمالاعی کالل انسالالالانهالا و نیز یالک اروش عمومی  1بالاشالالالد کاله در هماله زمینالههالا امکالان دگرگونی و اصالالالالح
مطلوب را فراهم کند.
منابع و ماخذ

1 - General Method
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 -۱قرآن کریم.
.-۲آموزگار ،محمدحسین ( )۱۳۷۲اخالق وتربیت اسالمی  ،۱تهران ،انجمن واولیاا.
 -۳ابراهیمی دینانی ،غالمحسین ( ،)۱۳۹۰منطق ومعرفت در نظر غزالی ،تهران ،امیر کبیر.
 -۴اسماعیل تبار ،مهدی ( )۱۳۸۶مقدمهای بر فلسفه ،تهران ،فرهنس سبز.
 -۵الماسی ،علی محمد ( )۱۳۸۲تاریب مختصر تحول تعلیم وتربیت در اسالم وایران ،تهران ،رشد.
 – ۶اولیو ،رابرت ( )۱۳۹۰مربیان بزر (تاریب اندیشههای تربیتی) ،مترجم شریعتمداری ،علی ،تهران ،سمت.
 -۷اوزمن ،هواردا ،کراور ،سالموئلام ( )۱۳۸۷مبانی فلسالفی تعلیم وتربیت ،مترجمان :متقیفر ،غالمرضالا[...ودیگران] ،قم،
مؤسسه آموزشی وپرورشی امام خمینی (ره).
 -۸پژوهشگاه حوزه دانشگاه ( )۱۳۸۶درآمدی بر تعلیموتربیت اسالمی ،۱فلسفه تعلیم وتربیت ،تهران ،سمت.
-۹جاهد ،حسینعلی ( )۱۳۸۷اصول فلسفه تعلیم وتربیت وتعلیم وتربیت اسالمی ،تهران ،مرکز نشر جهش.
 -۱۰جرالد ،گوتک ( )۱۳۸۹مکاتب فلسفی وآراا تربیتی ،مترجم ،پاکسرشت ،محمدجعفر ،تهران ،سمت.
-۱۱جالوانالبالخالالت ،فالردیالن ( )۱۳۹۰زنالالدگالیالنالالامالاله کالمالنالیالوس ومالقالالالالاله آدرس(،.blogfa.com۶۹www.fardhnبالرگالرفالتالاله بالاله
تاریب.)۹۱/۶/۱۶
 -۱۲حافظ نیا ،محمد رضا ( )۱۳۸۹مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،تهران ،سمت.
 -۱۳حجتی ،سیدمحمدباقر ( )۱۳۸۵اسالم وتعلیم وتربیت ،تهران ،دفتر نشر وفرهنس اسالمی.
 -۱۴حجتی ،سید محمد باقر()۱۳۶۱وچهارده مقاله وگفتارو ،تهران ،بنیاد قرآن.
 -۱۵حجتی ،سید محمدباقر( )۱۳۷۳روانشناسی از دیدگاه غزالی ،دانشمندان اسالمی (دفتر اول ودوم) ،تهران ،دفتر نشر
وفرهنس اسالمی.
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پنل سوم :چالشهای نظری اصالحات آموزشی

501

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

نقدی بر سند تحول بنیادین بر مبنای تحلی مفهومی آن
دکتر بابک شمشیری1
چکیده
تالاکنون نقالدهالای گونالاگونی بر سال النالد و مبالانی نظری آن وارد شالالالده اسالالالت .اغلالب این نقالدهالا یالا باله مبالانی نظری سال النالد و یالا باله
روششالالناسالالی تدوین آن پرداختهاند .برخی دیگر از مطالعات نیز به شالالناسالالایی موانع اجرایی و عملی سالالند اختصالالای پیدا
کردهاند .این در حالی اسالت که سالهم مطالعات فلسالفی در نقد سالند بسالیار اندک اسالت .ازاینرو ،مقاله حاضالر درصالدد اسالت تا
با نگاهی فلسالالفیتر سالالند تحول بنیادین آموزشوپرورش را مورد نقد قرار دهد .بر این اسالالاس ،هد از این مقاله ،نقد سالالند
تدوینشده بر مبنای مفهومشناسی ٔ
واژه سند است .در واقع پرسشهای اصلی این مطالعه عبارتاند از اینکه مفهوم سند در
زبان ،به خصالوی زبان اجتماعی رایج به چه معنایی اسالت و دوم اینکه آیا سالند بر اسالاس این معنای مفهومی تدوین شالده
اسالت برای دسالتیابی به پاسالب پرسالشهای نامبرده ،از روش تحلیل مفهومی اسالتفاده شالده اسالت .نتایج حاصالل از تحلیل
مفهومی انجامشالالده ،حکایت از آن دارند که مفهوم سالالند در زبان رایج داللت بر توافق دوسالویه دارد .همان طور که مشالالخص
اسالت ،توافق دوطرفه زمانی حاصالل میگردد که شالرایط و خواسالتههای هر دو طر به خوبی روشالن شالده و مورد پذیرش قرار
گرفته باشالند .این در حالی اسالت که سالند تحول بنیادین ،سالندی یکطرفه اسالت که در آن تنها خواسالتهها ،ذهنیتها ،شالرایط
و اقتضالالائات حاکمیت لحاظ شالالده اسالالت و طر دیگر توافقنامه یعنی مردم به معنای گروهها و الیههای مختلف اجتماعی
نالادیالده گرفتاله شالالالدهانالد .این نالادیالدهانگالاری هم در فرآینالد تالدوین سال النالد و هم در محتوای آن دیالده میشالالالود .باله همین دلیالل
شالکسالت و ناکامی سالند امری اجتنابناپذیر اسالت .در پایان مقاله ،بر اسالاس تحلیل انجامشالده ،پیشالنهاد میشالود ت ییر نگاه و
رویکرد اربابرعیتی به نگاهی دمکراتیک ،بهعنوان مهمترین پیششالالرط تحول و اصالالالحات در نظام آموزشوپرورش در نظر
گرفته شود.
وانگان کلیدی :نقد ،سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،تحلیل مفهومی.
مقدمه
از بعد از پیروزی انقالب اسالالالمی ،چندین تالش درجهت تدوین سالالندی به منظور ت ییر نظام آموزشوپرورش ایران صالالورت
گرفت .تالشهایی که عمدتا در حدواندازه کوچکی صالورت گرفتند؛ لیکن قصالد داشالتند تا منجر به اصالالحات و ایجاد تحول
در نظام آموزشالی گردند (برای مرال به شالورای ت ییر بنیادی نظام آموزشوپرورش ۱۳۷۵ ،رجوع شالود) .اما هیوکدام از آنها
نتوانسالالالتند نتایج و ثمرات قابلتوجه و چشالالالمگیری در بر داشالالالته باشالالالند .تا اینکه باالخره در طول سالالالالهای دهه هشالالالتاد
خورشالیدی طرحی گسالترده و جدی به نام طرح تدوین سالند تحول بنیادی نظام آموزشوپرورش آغاز گردید .طرحی که ابتدا

 1عضو هیالت علمی دانشگاه شیراز
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مبانی نظری آن به صالورت مشالروح و مفصالل در سالال  ۱۳۹۰کار شالد و سالپس بر اسالاس آن اصالل سالند نگاشالته شالد و در سالال
 ۱۳۹۱به تصویب شورای عالی آموزشوپرورش و شورای عالی انقالب فرهنگی رسید.
تمالامی این تالش هالا حکالایالت از احسالالالاس نیالاز و بالاور برای ایجالاد ت ییرات اسالالالاسالالالی یالا باله عبالارت دیگر تحولی در نظالام
آموزشوپرورش داشالتهاند .از سالال  ۱۳۹۱نیز که سالند به تصالویب رسالید تاکنون تالشهای مختلفی جهت محقق سالاختن آن
صورت گرفته است تالشهایی که به زعم بسیاری از دستاندرکاران نظام تعلیموتربیت ،چه بهعنوان متخصص و صاحبنظر،
چه کارگزار و مجری و چه سالیاسالتگذار ،چندان امیدبخش نیسالتند( .قجری ،مزیدی و شالمشالیری ،در دسالت انتشالار) بنابراین
اگر چشالالمانداز چندان روشالالن و امیدوارکنندهای به روی سالالند تحول بنیادین گشالالوده نیسالالت .این سالالؤال مطرح میشالالود که
دلیل آن چیست البته در طول چند سال گذشته از خالل برخی محدود تحقیقات و مطالعات و همچنین برگزاری نشستها
و هماندیشالالیهای علمی ،تعدادی از اندیشالالمندان و صالالاحبنظران و محققان درصالالدد برآمدند که پاسالالبهایی را ارائه دهند.
پالاسالالالبهالایی کاله عمالدتالا عوامالل روبنالایی و موانع را نشالالالاناله رفتالهانالد .عواملی مرالل عالدم تعریف جزئیالات و عالدم تالدوین برنالامالههالایی
عملیاتی ،کافی نبودن بودجههای الزم جهت تحقق سالند ،عدم آموزش کافی معلمان ،عدم همکاری سالایر نهادهای ذیربط
و نظایر آن( ،همان) هرچند این عوامل در ناکامی تحقق سند موثر هستند؛ لیکن هیوکدام از آنها عاملی بنیادی و ریشهای
ٔ
ٔ
مقاله
مقاله حاضالر قصالد دارد تا با نگاهی ژر تر و فلسالفی به نقد سالند بپردازد .برای این منظور در
محسالوب نمیشالوند .لذا
حاضالالر از روش تحلیل مفهومی که از جمله اصالاللیترین روشهای فلسالالفه تعلیموتربیت به حسالالاب میآید بهره گرفته شالالده
اسالت (کومبز و دنیلز .)۱۹۹۱ ،در این مقاله در چهارچوب تحلیل مفهوم ،مفهوم سالند ،بهعنوان اصاللیترین مفهوم مورد بحث
و بررسی و نقادی قرارگرفته است.
بحث اصلی
در ابتدا الزم اسالت که قدری راجع به معنای مفهومی اسالند بحث شالود .برای روشالن شالدن معنای این واژه باید توجه داشالت
که اگر بخواهیم در چهارچوب دیدگاه ویتگنشالالالتاین در خصالالالوی ابازیهای زبانی پیش برویم ،بایسالالالتی مبنای اجتماعی
معانی واژگان را لحاظ کنیم (الکوسالت .)۱۹۸۸ ،هرچند معنای ل وی سالند عبارت اسالت از مدرک و مسالتند؛ اما معنای آنچه
که بدان اعتماد کنند را نیز میرسالاند (معین .)۱۳۸۲ ،به همین دلیل در چهارچوب اجتماعی ،واژه سالند ،غالبا بر توافقنامه
و نوعی قرارداد داللالت دارد .توافقنالاماله و قراردادی دوطرفاله کاله یالا باله صالالالورت آشال الکالار منعقالد شالالالده و یالا باله صالالالورت پنهالان و
غیرمسالالتقیم .برای مرال ،سالالند ازدواج داللت بر توافق آشالالکار و صالالرین زوجین با حضالالور شالالاهدان عینی دارد .سالالند مالکیت
ملک و یا خودرو نیز به همین منوال اسالت .از سالوی دیگر قانون اسالاسالی نیز سالندی باالدسالتی محسالوب میشالود که حاصالل
توافق بین حکومت و ملت است .حال ممکن است این توافق از طریق رفراندوم یا همان رمی مستقیم ملت حاصل شده باشد
و یا از طریق تصالویب در مجلس موسالسالان قانون اسالاسالی که به طریق اولی ،نمایندگان مردم محسالوب میشالوند .در هر صالورت
آنچه مهم و اسالاسالی اسالت این اسالت که قانون اسالاسالی بهعنوان باالترین سالند یک حکومت و جامعه در دنیای امروز و جوامع
امروزی ،بهعنوان توافقنامه و قرارداد دوطرفه بین ملت و حکومت تلقی گردد .در اصل به نوعی همان تعبیری است که روسو
باب پیمان و قرارداد اجتماعی دارند و حکومت را حاصل توافق جمعی ملت میدانند (نقیب زاده.)۱۳۷۸ ،
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اکنون اگر این معنا را برای اسناد اجتماعی بپذیریم ،موارد زیر از این مفروضه قابلاستنباط خواهد بود؛ نخست اینکه سند و
تدوین آن ،امری اجتماعی اسالالالت و لذا بایسالالالتی با اطالع و آگاهی و همچنین رضالالالایت و توافق اجتماعی طراحی و واقعیت
نداشال التاله و ادعای تطالابق با حقیقالت ندارند .بلکاله مهمترین امر واقعی در معنالای ضالالالمنی سال النالد ،توافق اجتمالاعی حاصالالالل از
خواست ،اراده و رضایت خاطر اجتماع موردنظر است و بس و نه بیشتر از آن.
اکنون در چهارچوب معنای مفهومی سالند ،اشالکاالت ریشالهای سالند تحول بنیادین آشالکار میگردد .بهعنوان نخسالتین چالش
اسالاسالی سالند ،باید یادآور شالد که عمده مبانی این سالند بنا به ادعای نویسالندگان آن ،مبتنی بر آموزههای اسالالمی بهعنوان
مجموعهای از حقایق مطلق برآمده از وحی اسالت .این در حالی اسالت که به مبانی اجتماعی بهعنوان اصاللیترین رکن تدوین
اسالناد و همچنین یکی از مهمترین مبناهای تعلیموتربیت ،توجه بسالیار اندکی شالده بهطوری که میتوان آن را مبنای م فول
تلقی کرد.
از طر دیگر ،مهمترین مفروضالالۀ ضالالمنی سالالند این اسالالت که جامعه ایران ،قطعا و بدون شالالک اجامعه اسالالالمی اسالالت .در
نتیجه مردم یعنی یک طر اسالالاسالالی این توافقنامه بدون هیو تردیدی ،آن را قبول دارند .در حالی که این پیشفرد جای
سالؤال و شالک اسالاسالی دارد .در واقع به کاربردن لفظ اجامعه اسالالمی بیش از آنکه داللت بر امر واقع داشالته باشالد ،نوعی
م الطه محسوب میشود .م الطه ای که میتوان آن را از نوع اجزا و کل تلقی کرد.
جالامعاله حالداکرر داللالت بر اکرریالت مردم دارد .در حالالی کاله آمالار قطعی و یقینی در دسالالالت نالداریم کاله اوال اکرریالت مردم امروز
ایران ،باور به اسالالم داشالته باشالند و یا حداقل اینکه خوانشالشالان از اسالالم همچون خوانش حاکمیت و نویسالندگان سالند باشالد.
برای اثبات صالالدق جامعۀ اسالالالمی ،اکتفا کردن به نظر مردم در همهپرسالالی چهل سالالال قبل ،عقال و حتی به صالالورت تجربی
کفایت نمیکند .شالواهد و مسالتندات امروزین ،حکایت از آن دارد که جامعۀ معاصالر ایران ،همچون طیفی گسالترده اسالت که
سالالالیق و باورهای متفاوت به صالالورت همزمان در آن قابلمشالالاهده اسالالت و لذا یک خوانش واحد نمیتواند نمایندۀ تمامی
اقشار جامعه به خصوی نسلهای جدید باشد.
ضالالمن اینکه باید توجه داشالالت که شالالاخص اصالاللی برای نشالالان دادن پذیرش و مقبولیت یک سالالند ،زمانی اسالالت که دو طر
توافق نامه و قرارداد نسالبت به آن احسالاس تعهد کرده و در جهت تحقق آن تالش بورزند .بنابراین اگر تالش و تعهد یکسالویه
باشد ،منطقا نشاندهندۀ عدم توافق آشکار و یا حتی پنهانی است.
پنهالانی از این نظر کاله یالک طر قرارداد باله دالیالل مختلف از جملاله عالدم آ گالاهی ،اختیالار و اراده و یالا از روی اجبالار و ترس
نتوانسالته باشالد نظر مخالف خود را به صالراحت ابراز دارد .بهترین مرال برای توافق دوطرفه و یا یکطرفه آن ،عشالق دوسالویه و
تشکیل خانواده بر اساس آن و یا عشق یکطرفه و پیامدهای ناگوار آن است.
الزم به ذکر اسالالت که هر چه طرفین توافق و موارد توافق ،پیچیدهتر و گسالالتردهتر باشالالند ،بالطبع ،رسالالیدن به توافق دشالالوارتر
اسالالت .از اینرو توافق حداکرری و آرمانگرایانه ،معموال امری بسالالیار دشالالوار و در حد ناممکن اسالالت و حداکرر در گروههای
بسالالیار کوچک مرل یک حزب و سالالازمان و برخی موارد حتی تنها در مناسالالبات بین فردی امکانپذیر اسالالت .لذا برای جوامع
امروزی از جمله جامعۀ ایران معاصر با جمعیت چند ده میلیونی (بالغ بر هشتاد میلیون نفر) با اقلیتهای مختلف و ت ییرات
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شالالدید و سالالریع اجتماعی و الیههای مختلف آشالالکار و پنهان آن و نیز منابع اطالعاتی گوناگون و خرده فرهنسهای بسالالیار،
امکان توافق حداکرری امری محال و نزدیک به صالفر اسالت .برای همین اسالت که معموال اسالناد باالدسالتی مرل قانون اسالاسالی
مشتمل بر اصول و مواد قانونی محدودی هستند.
عالوه بر آن ،همان طور که گفته شالالالد ،توافق یا باید از روی اختیار و آزادی صالالالورت گیرد و یا اگر از روی اجبار باشالالالد ،طر
مجبور ،سالعی میکند که به صالورت زیرکانه ،پنهانی و نرم ،مداخالت و ت ییرات خود را اعمال نماید؛ چرا که به هر حال طر
مجبور ،انسالان است و بهره مند از هوش ،خالقیت و عاملیت .بنابراین همان طور که تجارب بشری بهویژه از منظر تاریخی در
جوامع مختلف نشالالان میدهد ،همواره تحقق توافقنامههای یکطرفه آن گونه که طر صالالاحب قدرت میخواهد و انتظار
دارد ،پیش نرفته اسالالت .بلکه به شالالکلی ظریف و پنهانی ،توافقنامهای نانوشالالته و ناآشالالکار ونامکشالالو بین طرفین منعقد
میگردد که همان توافقنامه ،مبنای عمل میگردد.
باله نظر نگالارنالده ،در وضالالالعیالت فعلی ،تنهالا توافق پنهالانی و نالانوشال التالهای کاله بین نظالام تعلیموتربیالت بالهعنوان نمالاینالده ایالدئولوژی
حاکم در فرایند جامعهپذیری و فرهنسپذیری و یا به تعبیر دورکیم بهعنوان نهاد خدمتگزار انهاد سالیاسالی جامعه (به نقل از
شالکوهی ،)۱۳۸۳ ،از یک طر و بسالیاری از گروههای مردم از سالوی دیگر ،به وجود آمده ،مربوط اسالت به حوزه آزمون و آن
هم در حد کسالب مدرک دیپلم و یا حداکرر آمادهسالازی دانشآموزان جهت آموزش ورودی دانشالگاهها و برای برخی از اقشالار
جامعه نیز ،کسالب مجوزها و شالایسالتگیهای حداقلی الزم برای مهاجرت به خارج از کشالور ،در این توافق پنهانی مدارس هم
باله دنبالال مفالاد آن کشال الیالده شالالالدهانالد .در این میالان بالایالد نقش خود معلمالان را نیز در نظر گرفالت .چرا کاله بالهعنوان کالارگزار نهالاد
تعلیموتربیت ،لزوما مرل سالالالیاسالالالتگذاران نمیاندیشالالالند بلکه به نظر میآید ،معلمان هم بخشالالالی از الیههای مختلف مردم
هسالالتند با نگاهها و نظام ارزشالالی ،هنجاری و باوری خود که لزوما خوانش یکسالالانی با حاکمیت در خصالالوی مفهوم اسالالالم،
سیاست و حکومت ندارند.
نتیجهگیری
چنانچه از بحث فوق برمیآید ،دلیل عمده ناکامی در تحقق سالند تحول بنیادین آموزشوپرورش را بایسالتی در اصالل ،در عدم
توافقنامه بودن آن جسالتوجو کرد .به تعبیر دیگر ،آنچه که بهعنوان سالند تصالویبشالده ،برآمده از یک قرارداد و توافق دوسالویه
بین حاکمیت و ملت نیسالت .بلکه یک سالند حاکمیتی مبتنی بر صالرفا مبانی فلسالفی خای (برگرفته از فلسالفههای اسالالمی)
آن هم با خوانشی خای است و نه خوانشی که لزوما اکرریت جامعه آن را باور داشته باشند.
همان طور که گفته شالالد ،در فرایند تدوین قراردادهای اجتماعی ،توجه به مبانی اجتماعی یعنی مقتضالالیات جامعه ،نیازها و
مطالبات جامعه اهمیت بیشالالالتری از مبانی فلسالالالفی دارند .به عبارت دیگر ،مبنای فلسال الفه یا فلسالالالفههای مختار بایسالالالتی
متناسالب با اقتضالائات ،نیازها ،مشالکالت و مطالبات جامعه باشالد .فراموش نکنیم که قراردادهای اجتماعی صالرفا برای ٔ
حوزه
نظر نیستند؛ بلکه ضرورت وجودی آنها مربوط به ٔ
حوزه عمل اجتماعی است.
نهاد تعلیموتربیت نیز همان طور که دورکیم گفته اسالالت ،نهادی اجتماعی اسالالت و قلمرویی عملی و کاربردی دارد (دورکیم،
 .)۱۳۷۶ازاینرو اسناد باالدستی آن ،همواره شکلی از قراردادهای اجتماعی داشته باشند.
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حال ممکن اسالالت این شالالبهه پیش آید که جامعه تحتتأثیر عوامل مختلف از جمله شالالرایط جهانی شالالدن فرهنگی ،گرفتار
نیازها و مطالبات کاذب و نادرسالت گردد .مگر نه این اسالت که نظام تعلیموتربیت باید نقش سالازنده خود را ایفا نموده و صالرفا
دنبالهرو نیازهای کاذب و تقاضالاهای غیر منطقی نباشالد در پاسالب باید اذعان داشالت تا زمانی که نگاه و نگرش جامعه ت ییر
نیابد ،صالالرفا با تدوین سالالند یکطرفه از سالالوی حاکمیت و تحمیل آن به جامعه نمیتوان انتظار ت ییر اسالالاسالالی و زیربنایی را
داشالت .ضالمن اینکه بنا بر چه اسالتنادات و شالواهدی در فرایند تعامل متقابل حاکمیت و جامعه ،میتوان چنین ادعا نمود که
گزارههای حاکمیتی همواره صالالادق بوده و اسالالت و برعکس این گزارههای اجتماعی جامعه اسالالت که خطاپذیر و نادرسالالت
میباشالند منصالفانه آن اسالت که نسالبیت بر هر دو سالوی توافقات اجتماعی حکمفرماسالت و به همین دلیل ،توافقنامهها باید
بر مبنای گفتوگو و در بسالالتر گفتوگومندی شالالکل بگیرد .حال اگر گفتوگومندی را شالالرط رسالالیدن به توافق بدانیم ،در این
صالورت ،توافقها معموال حداقلی و حتیاالمکان ،اواقعگرایانه رد میدهند .به عبارت دیگر ،دو طر قرارداد میتوانند بر
سالر اهدا و اصالول حداقلی به توافق نسالبتا همگانی و رضالایتبخش دسالت یابند .در حالی که رسالیدن به توافق رضالایتبخش
حداکرری ،امری اسالت بسالیار نامحتمل و دسالتنایافتنی ضالمن اینکه توافقنامهها و قراردادهای حداقلی ،زمینه را برای ادامه
گفتوگو و ت ییر تدریجی نگرشها و باورهای دو طر و احتماال دسالت یافتن به درک و فهم دقیقتر و درسالتتر از موضالوعها
و مسالائل از جمله موضالوعهای اجتماعی فراهم میسالازد .در اصالل ،گفتوگومندی ،دمکراتیکترین راهبرد در دنیای معاصالر
با شالرایط کنونیاش محسالوب میشالود .در عصالر حاضالر ،باید توجه داشالت که راهبردهای غیردمکراتیک و حاکمیتی تحمیلی،
در نهایت منجر به شالکسالت خواهند شالد .حال این شالکسالت ممکن اسالت به شالکل آشالکار و یا به شالکل پنهان رد دهد .شالکل
پنهان شالکسالتها ،معموال در اسالتحالههای فرهنگی و اجتماعی نمود پیدا میکند .علت محتوم بودن این شالکسالتها ،تا حد
زیادی به تعدد و تکرر منابع قدرت در عصالالر حاضالالر و رشالالد فردیت در دنیای امروز مربوط اسالالت .باید به این نتیجه رسالالید که
حفظ الگوی رابطه اربابرعیتی اعصار گذشته در دنیای امروز امری نشدنی است .در عصر حاضر ،ریشههای این گونه روابط
و منالاسال البالات اجتمالاعی ،به جد خشالالالک شالالالده و تناله و سالالالاقهٔ باقیمانده از آن دوام چنالدانی نخواهند آورد .شالالالواهد این نوع
شالکسالتها را در سالطوح و نهادهای مختلف اجتماعی میتوان مشالاهده نمود .از ابتداییترین و کوچکترین نهاد اجتماعی
یعنی خانواده گرفته تا نهادهایی دیگر از جمله مدارس بهعنوان نهادهای تعلیموتربیتی.
بنابراین ،مهمترین و اصالالاللیترین راهبرد اصالالالالحاتی و ایجاد تحول در نظام تعلیموتربیت ،ت ییر سالالالاختار و نوع مناسالالالبات و
الگوی حاکم بر آن اسالت .یعنی چرخش از سالاختار و مناسالبات سالنتی مبتنی بر روابط یکسالویه اربابرعیتی به مناسالبات و
ساختار دو سویه دمکراتیک مبتنی بر برگفتوگومندی.
فهرست منابع
دورکیم ،امیل ( .)۱۳۷۶تربیت و جامعهشناسی ،ترجمه علی محمد کاردان .تهران .انتشارات دانشگاه تهران.
سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ( .)۱۳۹۰شورای عالی انقالب فرهنگی
شکوهی ،غالمحسین ( .)۱۳۸۳مبانی و اصول آموزشوپرورش .مشهد .انتشارات به نشر
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شالورای ت ییر بنیادی نظام آموزشوپرورش ( .)۱۳۷۵اهدا پرورشالی نظام آموزشوپرورش جمهوری اسالالمی ایران .تهران،
تربیت
قجری ،ناصالر ،مزیدی ،محمد وشالمشالیری ،بابک (در دسالت انتشالار) .واکاوی و فهم اهم چالشها و موانع عملی پیش رو در
تحقق سند تحول بنیادین باتمرکز بر زیر نظمهای اصلی آن .فصلنامه پژوهشسای برنامهدرسی دانشگاه شیراز
کومبز ،آر.جرالالد و دینلز ،روی بی لو ( .)۱۹۹۱پژوهش فلسالالالفی :تحلیالل مفهومی خسالالالرو بالاقری ،درکتالاب روششال النالاسالالالی
مطالعات برنامهدرسی ( .)۱۳۸۸تهران .انتشارات پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش و سمت
الکوست ،ژان ( .)۱۹۸۸فلسفه در قرن بیستم ،ترجمه رضا داوری اردکانی .)۱۳۷۶( ،تهران ،انتشارات سمت.
مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیموتربیت رسالمی عمومی جمهوری اسالالمی ایران ( .)۱۳۹۰دبیرخانه شالورای عالی
آموزشوپرورش و شورای عالی انقالب فرهنگی
معین ،محمد ( .)۱۳۸۲فرهنس فارسی یک جلدی کامل ،تهران :انتشارات طهوری
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پردازش مفاهیم کلیدی در الگوهای نظری بومی با رویکرد اسالمی و ایرانی؛ ترکیب یا التقا ؟
تبیین روششناختی روند بازسازی مفهوم هویت در مبانی نظری تحول بنیادین
علیرضا صادقزاده قمصری1
بیان مسئله:
یکی از خصالوصالیات اطرح تحول بنیادین در نظام تربیت رسالمی وعمومی (نظام آموزشوپرورش) ایران ،بهعنوان مهمترین
پروژه کالن اصالالالحات آموزشالالی همهجانبه طی چهار دهه اخیر ،آن اسالالت که این طرح بنا بر روششالالناسالالی مصالالوب آن بر
مجموعه گسالتردهای از مطالعات نظری اسالتوار بوده اسالت .یافتههای بخش نظری این مطالعات پس از تلفیق و اعتباربخشالی
در مجموعالهای مالدون باله نالام امبالانی نظری طرح تحول بنیالادین در نظالام تعلیموتربیالت رسالالالمی وعمومی جمهوری اسالالالالمی
ایران (=مبانی نظری تحول بنیادین) سالامان یافت و بهعنوان ابنیم زنظر ز زیبنم زتمممزسالیمسالتهذا همزبرنمیهز یز همز
ت یازاسالنمرزتو شزر زاینزنظممزهمرا زبمزاصاللزسالنازتو نزبنیمرین در آذرماه  ۱۳۹۰منتشالر گردید .نظر به جایگاه مباحث
این مجموعاله و نقش غیرقالاباللانکالار وموردانتظالار از این مجموعاله در سال الیالاسالالالتگالذاری کالن و درجهالتدهی عموم برنالامالههالا و
اقدامات اصالالالحی نظام آموزشوپرورش کشالالور ،تاکنون شالالماری از محققان تربیتی در صالالدد بررسالالی انتقادی بخشهای
مختلف آن از منظرهای گوناگون برآمدهاند وآثار ارزشالمندی را در این خصالوی نگاشالتهاند .طبیعی اسالت که با توجه به صالب ه
فلسالالالفی بخش معظم مبانی نظری تحول بنیادین ،بسالالالیاری ازاین انتقادات جنبه فلسالالالفی دارند و از منظر مباحث فلسالالالفه
تربیت به این مجموعه نگریسالالتهاند .بدیهی اسالالت تحلیل وبررسالالی این گونه انتقادات فلسالالفی ،از نظر اهمیت اجتماعی این
مجموعه و پشالالتیبانی مفاد سالاله بخش اصالاللی آن از اسالالناد راهبردی اصالالالحات در نظام آموزشوپرورش کشالالور ،از ضالالرورت
آشالکاری برخوردار اسالت و میتواند در بررسالی انتقادی و منص ٔ
الفانه مجموع تدابیر و اقدامات پیشبینیشالده برای اصالالح این
نظام ،و نیز در گشالودن راههایی نو برای تداوم این اصالالحات ،جایگاه خاصالی داشالته باشالد .همچنین در تدوین مبانی نظری
تحول بنیادین از روش پژوهشالی خاصالی در تحقیقات کاربردی تربیتی موسالوم به طراحی و تدوین الگوهای نظری بومی بهره
گرفتهایم که به نظر میرسالد برای پشالتیبانی از انواع سالیاسالتگذاری و برنامهریزی تربیتی در دنیای معاصالر کارآمد باشالد؛ لذا
شالناسالایی و بررسالی اشالکاالت روششالناختی مطرح در این باره میتواند برای سالایر پژوهشالگران تربیتی عالقمند به فعالیت در
عرصه تحقیقات کاربردی نیزموضوعی مفید و قابلاستفاده محسوب گردد.
ازاین رو نویسال النالده این مقالالاله بالا توجاله باله مسالالالالولیالت کلیالدی خود در تالدوین مبالانی نظری تحول بنیالادین و بالا عنالایالت باله
بازخوردهایی که از سالوی پژوهشالگران عرصاله فلسالفه تربیت نسالبت به مباحث این مجموعه تاکنون منتشالر شالده اسالت ،خود را
موظف میداند به تحلیل و بررسی انتقادی اهم انتقادات فلسفی مطرحشده در این خصوی بپردازد.

 1عضو هیالت علمی دانشگاه تربیت مدرس
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البتاله این مقالالاله بالا توجاله باله اولویالت مبالاحالث روش شال النالاختی و نیز بالا عنالایالت باله نقش مفالاهیم کلیالدی طرح تحول بنیالادین در
اصالالالالحالات مورد نظر ،صالالالرفالا بر تحلیالل وبررسالالالی انتقالادات مربوط باله مفالاهیم کلیالدی منالدرج در مبالانی نظری تحول بنیالادین
الاره مفالاهیم کلیالدی این مجموعاله و ٔ
متمرکز اسالالالت و در این مورد نیز بالا عنالایالت باله برخی انتقالادات مهم مطرحشالالالده درب ٔ
نحوه
پردازش آنها ،پس از اشالاره به خصالوصالیات الگوهای نظری بومی با رویکرد اسالالمی و ایرانی و توضالین روششالناسالی طراحی
وتدوین آنها ،میکوشالالم تا نخسالالت چگونگی پردازش مفاهیم اصالاللی در این نوع الگوهای نظری بومی را بهطور کلی تبیین
نمایم و وجه تمایز این فرایند را از سالایر مفهومپردازیهای رایج در مباحث فلس ٔ
الفه تربیت مشخص کنم وسپس در بخش بعدی
مقاله به منظور توضالالالین بیشالالالتر مباحث ،بهطور موردی به تبیین مفهوم کلیدی هویت و روش تحلیل و بازسالالالازی این مفهوم
میپردازم و اهم انتقادات وارد در این خصوی را مورد توجه قرارخواهم داد.
بنا بر آنچه گذشالالت مسالالالله مدنظر در این مقاله را میتوان پاسالالخگویی به ابهامها و انتقادات روششالالناختی ناظر به مفاهیم
کلیالدی موردنیالاز برای طراحی الگوهالای نظری بومی و نحوه پردازش آنهالا بالا رویکرد اسالالالالمی و ایرانی دانسالالالت کاله البتاله
انتقالادات روش شال النالاختی واردشالالالده به مفالاهیم کلیالدی منالدرج در مبالانی نظری تحول بنیادین در این مقاله با تمرکز بر مفهوم
هویت در این مقاله مورد بحث قرار میگیرند.
روش تحقین:
در بخش نخسالت این مقاله ،با مرور توصالیفی نظاممند مجموعه مقاالت ناظر به بررسالی انتقادی روششالناسالی تدوین مبانی
نظری تحول بنیادین ،اهم انتقادات روششالالناختی نسالالبت به این مجموعه و اهم اسالالتداللهای مطرحشالالده به سالالود آنها،
توصیف میگردد .آنگاه میکوشیم با نوعی تحلیل پسرونده از این انتقادات وشواهد و ادله آنها ،مبانی و مفروضات فلسفی
پشالالالتیبالان نقالدهالای موردبحالث را شال النالاسالالالایی نمالاییم .پس از این تحلیالل ،نوبالت باله ارزیالابی و بررسالالالی مجموعاله انتقالادات
روششالناختی واردشالده به مبانی نظری میرسالد که با شالیوه نقد بیرونی و با تکیه برمجموعهای از مالکهای روششالناختی
مفرود در مطالعات نظری صالورت خواهد گرفت .البته در این مرحله نخسالت میکوشالیم اهم نکات روششالناختی موردنظر
در طراحی و تالالدوین الگوهالالای نظری بومی بالالا رویکرد اسالالالالمی ایرانی را کالاله پیشتر بالاله آنهالالا پرداختالالهایم (صالالالالادقزاده
۱۳۹۴و )۱۳۹۸به لحاظ فلسالالفی ومباحث روششالالناختی پژوهش در فلسال ٔ
الفه تربیت تبیین نماییم وسالالپس بر این اسالالاس به
بررسالی و ارزیابی انتقادات روش شالناختی در موضالوع بحث این مقاله (تحلیل مفهوم هویت در مبانی نظری تحول بنیادین)
خواهیم پرداخالت .امیالد اسالالالت بتوانیم از رهگالذر این ارزیالابی منصال الفالاناله و مالکمحور و برخورد منطقی بالا تالذکرات منتقالدان،
برخی موارد قابلتوجهی را که در تدوین مبانی نظری با خطا و نقصالالان روشالالی یا محتوایی مواجه بودهایم (وچه بسالالا از نظر
ناقص و همراه با اشتباه نویسندگان این متن دور ماندهاند) شناسایی نماییم و برای آنها راهحل مناسبی را بیابیم.
اهم یافتهها:
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بسالیاری انتقادات فلسالفی واردشالده بر مبانی نظری طرح تحول بنیادین به مباحث روششالناختی پژوهش در فلسالفه تربیت
در چگونگی ارتباط بین نظریه و سالالیاسالالت وعمل تربیتی باز میگردد و برخی انتقادات نیز خصالالوصالالا ناظر به نحوه پردازش
برخی از مفاهیم کلیدی در مبانی نظری با رویکرد اسالالالمی (مواردی نظیر حیات طیبه ،هویت ،نظام معیار اسالالالمی ،درک و
اصالالح موقعیت و شالایسالتگیها) میباشالند .به نظر میرسالد این دسالته از انتقادات توجه کافی به شیوه مفهومپردازی موردنظر
در طراحی انواع الگوهای نظری بومی با رویکرد اسالالمی و ایرانی نداشالتهاند و از منظر روششالناسالی تحقیقات نظریهپردازانه
متعار با رویکرد اسالالمی به نقد مفاهیم کلیدی طرح تحول و روش پردازش آنها پرداخته و لذا این مفاهیم کلیدی را دچار
نوعی التقاط و مواجهه ناسالالازگار بین نظریهها و دیدگاههای مختلف انگاشالالتهاند .هرچند بخش دیگری از نقدهای محتوایی
نیز معطو باله اهم مفروضالالالات و پیشفردهالایی اسالالالت کاله در هنگالام تالدوین مبالانی نظری سال النالد تحول ،مفرود محققالان
مطالعات نظری و سالالیاسالالتگذاران اصالالالحات در نظام آموزشوپرورش بودهاند ولی همین مفروضالالات (مانند ارتباط فلسالالفه
تربیت با آموزههای دینی و یا لزوم نقشآفرینی نظام سالیاسالی در سالیاسالتهای اصالالحگرانه و یا نقش غیرقابلانکار نظامهای
ارزشالالی وایدئولوژیک در جریان تعلیموتربیت) از نظر بسالالیاری از دانشپژوهان فلسال ٔ
الفه تربیت در کشالالور ما مشالالکوک و یا حتی
موردانکار هستند.
منابع:
الفه تربیت در جمهوری اسالالالمی ایران و مسال ٔ
آل حسالالینی ،فرشالالته و همکاران ۱۳۹۰.فلسال ٔ
الالله ربط ،مج ٔله پژوهش در مسالالائل
تعلیموتربیت اسالمی ،سال بیستم ،دوره جدید،
آل حسالینی ،فرشالته و همکاران ۱۳۹۱فلسالفۀ تربیت اسالالمی در رویارویی با دیدگاههای عملی با تأکید بر دیدگاه ویلفرد کار و
ٔ
مجله پژوهش در مسائل تعلیموتربیت اسالمی
استفن تولمین
امینی مشالهدی ،سالمانه و ابوالفضالل ،غفاری ۱۳۹۲.تأملی بر رویکردهای تربیت ارزشالی :نگاهی به جایگاه تربیت ارزشالی و
تحول آن در نظام آموزشوپرورش ایران ،پژوهشنامه مبانی تعلیم وتربیت ،سال سوم ،ش .۱۳۹۲،۲
بهروز سپیدنامه ،جبار رحمانی ،مقصود فراستخواه۱۳۹۷ .گفتمان علم ودین در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش بهار۹۷
ٔ
مجله پژوهش در
بناهان ،مریم ۱۳۹۳.تبیین مبانی ارزششالناسالی سالند ملی آموزشوپرورش در رویارویی با بحران اخالقی،
مسائل تعلیموتربیت اسالمی ،سال ،۲۲دوره جدید ،ش .۱۳۹۳،۲۳
سالالجادیه ،نرگس۱۳۹۳ .تحلیل تطبیقی اسالالناد رسالالمی نگاشالالتهشالالده در فلسال ٔ
الفه تعلیموتربیت جمهوری اسالالالمی ایران،
پژوهشنامه مبانی تعلیموتربیت ،سال چهارم ،ش .۱۳۹۳،۱
محمدرضالالا مدنیفر نرگس سالالجادیه ،مراد یاری دهنوی  ۱۳۹۲تحلیل فلسالالفههای تعلیموتربیت جمهوری اسالالالمی ایران از
منظر مفهوم تفکر۹۲ ،
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سالالالبحالانی نژاد،مهالدی و همکالاران .مفهوم تعالالی و نقالد وضالالالعیالت موجود آن در سال النالد تحول بنیالادین آموزشوپرورش ایران،
فصلنامه مطالعات ملی ،سال ،۱۸ش ،۲
صالادقزاده قمصالری علیرضالا  ۱۳۹۴تدوین الگوهای تربیتی نظری-بومی با رویکرد اسالالمی :پیشنیاز تربیتی تحقق تمدن
ٔ
مقاله ارائهشده در سومین همایش تمدن نوین اسالمی تهران دانشگاه شاهد
نوین اسالمی؛ تبیین روششناختی
صالادقزاده قمصالری علیرضالا  ۱۳۹۸روششالناسالی تدوین الگوهای نظری بومی توسالعه روسالتایی با رویکرد اسالالمی وایرانی
فصلنامه برنامهریزی و آمایش فضا دوره ۲۳ویژه نامه بهار۱۳۹۸
صالفار حیدری ،حجت و رزاحسالین نژاد ۱۳۹۳.رویکردهای عدالت آموزشالی؛ نگاهی به جایگاه عدالت آموزشالی در سالند تحول
بنیادین نظام آموزشوپرورش ایران ،پژوهشنامه مبانی تعلیموتربیت ،سال چهارم ،ش .۱۳۹۳،۱
مرادی مصطفی باقری نوع پرست خسرو  ۱۳۹۹تحلیل ونقد مفهوم هویت در اسناد تحول بنیادین آموزشوپرورش جمهوری
اسالمی ایران پژوهشنامه مبانی تعلیموتربیت ،سال دهم شماره.۱۳۹۹،۱،
مرزوقی ،رحمت ا ...و همکاران۱۳۹۵ .تحلیل و نقد نظری و روششالالناختی اسالالناد تحول بنیادین آموزشوپرورش جمهوری
اسالمی ایران ،پژوهشنامه مبانی تعلیموتربیت،سال ششم ،ش .۱۳۹۵،۲
ٔ
ٔ
فلسفه تعلیموتربیت :بررسی
نظریه ترکیبی در
همتی فر ،مجتبی و محمدرضالا ،آهنچیان ۱۳۹۲.ارائه الگوی ارزیابی سازواری
موردی سالالازواری افلسالالفه تربیت جمهوری اسالالالمی ایران در سالالند ملی تحول بنیادین آموزشوپرورش ،پژوهش ٔ
نامه مبانی
تعلیموتربیت ،ش ،،۳دوره دوم.
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تربیت اخالقی محیط یا محا :
نقدی بر اهدا ساحت تربیت دینی و اخالقی مصوب شورای عالی آموزشوپرورش
محمد حسنی1
مقدمه
یکی از سالالاحتهای تربیت در صالالورتبندیهای نظری شالالشگانه سالالاحتها در مجموعه بنیانهای نظری سالالند تحول
بنیادین در آموزشوپرورش ،سالاحت تربیت دینی و اخالقی اسالت که با عنوان اسالاحت تربیت اعتقادی ،عبادی 2و اخالقی
مورد بحث قرار گرفته اسالالت .شالالورای عالی آموزشوپرورش برای سالالاحتهای شالالشگانه از جمله سالالاحت موردنظر در سالالال
 ۱۳۹۷اهالدافی را تعریف و تصالالالویالب نمود .اهالدا تربیالت سالالالاحالت اعتقالادی عبالادی و اخالقی صالالالورتبنالدی شالالالده ،باله نحو
پیشرونده در چهار ٔ
دوره ابتدایی اول و دوم و متوسالطه اول و دوم تدوین و سالامان داده شالده اسالت .در هر دوره یک هد ویژه
وجه اخالقی در این سالاحت نظر گرفته شالده اسالت .وجه اخالقی اهدا سالاحت مذکور به این صالورت در چهار سالطن یا دوره
تعریف شده است:
ٔ .۱
دوره اول ابتدایی :با شناخت روش زندگی و آموزههای اخالقی پیشوایان دینی (ادب ،راستگویی ،نظم ،پشتکار)
تأثیر آن را در رفتار خود نشان دهد.
ٔ .۲
دوره دوم ابتدایی :با مطالعه روش زندگی و آموزههای اخالقی پیشالوایان دینی (عزت نفس ،تکریم والدین ،احترام
به دیگران ،وفایبهعهد) و شالالناخت احکام موردنیاز ،الگوهایی را برای عمل صالالالن شالالناسالالایی کند و در زندگی به کار
گیرد.
ٔ .۳
دوره اول متوسگطه:با بررسالی گفتار و س ٔ
الیره پیشالوایان دینی (حقالناس ،کرامت نفس ،جدیت ،قانونگرایی ،امرار
ٔ
برنامه زندگی شالالالخصالالالی و اجتماعی خود انتخاب و با عمل به آنها ،میزان
معاش ،وطندوسالالالتی) مالکهایی را برای
تأثیر آن را ارزیابی کند.
ٔ .۴
ٔ
دوره دوم متوسگگطه :با الگوگیری از سال ٔ
آینده بشالالریت
الیره پیشالالوایان دینی ،نقش ایشالالان را در احیای دین و ترسالالیم
(جامعه عدل مهدوی :عدالتخواهی ،ظلمسالتیزی ،صاللنجویی) تبیین کند و داللتهای آن را در موقعیتهای مختلف
زندگی فردی و اجتماعی به کار گیرد.
مالحظ ٔاله این اهالدا  ،چنین برداشالالالتی را در ذهن خواننالده برمیانگیزد کاله وجاله اخالقی اهالدا این سالالالاحالت در وجاله
اعتقادی و عبادی (دینی) منحل شالده اسالت؛ به این صالورت که تربیت اخالقی به شالناخت و فهم متون مقدس و رفتار رهبران

 1عضو هیالت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 . 2مراد از وجه عبادی ساحت مذکور ،آموزش و یادگیری احکام دینی است.
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دینی درب ٔ
الاره اخالق و عمالل باله آنهالا موکول شالالالده اسالالالت .یعنی از عنوان سالالالاحالت ا اعتقگادی ،عبگادی و اخالقی چنین
برداشالت شالده اسالت که تربیت اخالقی در واقع همان آموزش محتوای اخالقی دین اسالت .شالواهدی برای این جهتگیری
ٔ
برنامه درسالالی ملی نیز دیده شالالده اسالالت .برای نمونه میتوان به چنین شالالواهدی اشالالاره کرد؛ در
تربیت اخالقی نیز در سالالند
ٔ
حوزه یالادگیری احکمالت و معالار اسالالالالمی اخالق بالهعنوان یالک از
تبیین بیالانی ٔاله حوزههالای یالادگیری ،در دو حوزه بالهویژه
قلمروهای سالهگانه این حوزه تلقی شالده اسالت؛ ا اخالق :در حد شالناخت مسالائل و موضالوعات اصاللی اخالقی و التزام به آن
که در تکوین شالخصالیت انسالان نقش محوری دارند و با توجه به مسالاللهها و چالشهای اخالقی روز؛ یعنی حکمت عملی که
ٔ
درباره بهترین رفتار انسالان برای رسالیدن به سالعادت و کمال (بایدها و نبایدها) اسالت ،موضالوع این بخش از محتوا میباشالد.
(سالند برنامهدرسالی ملی ی  .)۲۲شالایان ذکر اسالت که انتخاب عنوان ااعتقادی ،عبادی و اخالقی برای سالاحتی که بناسالت
ناظر به شالأن اخالقی و دینی حیات طیبه باشالد ،میتواند موهم این معنا باشالد که این سالاحت در واقع همان سالاحت تربیت
دینی اسالت .زیرا که طبق یک دیدگاه ،موضالوعات محتوایی دین شالامل ساله دسالته گزارههای ناظر به اعتقادات ،احکام عبادی
و آموزههای اخالقی اسالت .بنابراین تقسالیمبندی میتوان چنین برداشالتی را داشالت که این سالاحت که با عنوان ااعتقادی،
عبادی و اخالقی نامگذاری شالده اسالت ،منحصالرا دینی اسالت .داللت این برداشالت چنین اسالت که وجهی از وجوه تربیت
دینی اسالالالت .چاله اینکاله این اهالدا  ،در واقع بالایالد اهالدا شالالالاملی بالایالد و بر تمالامی سالالالاحالتهالای دیگر احالاطاله دارد .طبق
مفروضالههای نظری که در باب منطق صالورتبندی سالاحتهای تربیت در مبانی نظری سالند تحول آمده اسالت ،اخالق مندرج
در نام این سالالاحت ناظر به آموزش بعد اخالقی محتوای تعالیم دینی نیسالالت بلکه اخالق به معنای عام آن مدنظر بوده اسالالت
این معنا در الگوی نظری تربیت در ساحت دینی اخالقی مندرج است.
اما آنچه موجب جنبش ذهنی و طرح پرسالش اسالت؛ چرایی و منطق چنین رابطهای بین تربیت اخالقی و تربیت دینی
و برداشالت که از عنوان سالاحت ااعتقادی عبادی و اخالقی شالده اسالت 1و به تبع آن این گونه هد نویسالی شالده اسالت .این
برداشالالت و فهم از نسالالبت بین تربیت دینی و اخالقی که در نسالالخه جدید اهدا سالالاحت مذکور مالحظه میشالالود واکنش
انتقادی را برمیانگیزد .در این مقاله تالش میشود این رویکرد در هد گذاری تربیت اخالقی مورد بررسی و نقد قرار گیرد.
مبانی نظری رویکرد هد گذاری در ساحت تربیت «اعتقادی ،عبادی و اخالقی»
اخالق و دین از سالاحتهای مهم حیات انسالانهاسالت و ازاینرو نسالبت بین دین و اخالق که از مقوالت مهمی اسالت که
در زندگی بشالر نقش تعیینکنندهای دارند همیشاله مورد تفکر و اندیشاله بوده اسالت .این پرسالش پیشالینهای بس غنی و عمیق
در پهنای تاریب اندیشاله دارد .چنین بیان میشالود که برای اولین بار سالقراط چنین پرسالشالی را طرح کرده اسالت .این پرسالش را
افالطون به نقل از وی در رسالالاله اتیفرون چنین صالالورتبندی کرده اسالالت :ا آیا خدایان ،پارسالالایی را بخاطر این که پارسالالایی

. 1با این تبصالره که اگر مراد از سالاحت تربیت اعتقادی عبادی و اخالقی صالرفا همان تربیت دینی به معنای تربیت برای دیندار کردن اسالت .توجه به بعد محتوایی
اخالقی دروندینی با این گونه هد گذاری تناسبی دارد و مشکلی ایجاد نمیکند.
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اسالت دوسالت دارند یا اینکه پارسالایی ،پارسالایی اسالت؛ به خاطر اینکه خدایان دوسالت دارند (فنایی ۱۳۹۵ ،ی  )۳۱مشالابه
ٔ
درباره آن ادامه پیدا کرد.
چنین پرسالشالی هم در عالم اسالالمی بین متکلمین قرون اول و دوم اسالالم بروز کرد و سالالها بحث
ُ
اما شالکل صالورتبندی شالده پرسالش بهگونهای دیگر بود :پرسالش متکلمین این بود که ُحسالن و قبن اخالقی ،ذاتی اعمال و
امور است یا شرعی
امور
دو پاسالالخی که به این پرسالالش داده میشالالود یکی نظریه حسالالن و قبن ذاتی اسالالت که :ا حسالالن و قبن صالالفت ذاتی ع
ُ
َح َسالن و قبین اسالت نه صالفت اضالافی آنها که برخی از آن افعال مانند قبن ظلم و ناسالپاسالی و کذب به ضالرورت عقل شالناخته
میشالود [ ]...بهعالوه آنها را برای هر عاقلی حتی قبل از ورود شالرع هم حرام میدانیم زیرا این افعال ذاتا قبین بوده و ُعقال
بر چنین حکمی ،در هر موردی متفقاند (شالیدان شالید ۱۳۸۸ ،ی  )۱۱۴روشالن اسالت که تالی چنین مقدمهای ،اسالتقالل
اخالق از دین خواهد بود.1
حال این پرسالالش پیش میآید که وجود محتوای اخالقی در مضالالامین و پیامهای دینی چه صالالورتی و تفسالالیری دارد .در
ٔ
ٔ
پاسالب باید گفت که حضالور ارزشهای اخالقی در محتوای قضالایای دینی از باب تایید اسالت نه تاسالیس .این ارزشها به نحو
ٔ
ٔ
مالزمه
قاعده
پیشالادینی مورد تایید عقل بشالری بوده اسالت و صالرفا دین آن ارزشها را مورد تایید قرار داده اسالت .این معنا در
عقل و شالالالرع که عموم فقهای شالالالیعه به آن اعتقاد دارند وجود دارد .مالزمه عقل و شالالالرع چنین صالالالورتبندی دارد که ابین
احکالام عقلی و شالالالرعی 2یالک تالزم وجود دارد .یعنی هر چاله عقالل فرمالان دهالد ،شالالالرع هم باله آن فرمالان میدهالد .یکی از
روایتهای این قاعده فقهی این اسالت که اارزشهای اخالقی [که احکام عقل عملی هسالتند] موردتایید و تصالویب شالارع نیز
قرار میگیرند( .فنایی۱۳۹۵ ،ی  )۱۴۰سالقراط نیز در رسالاله اتیفرون مدعی شالده اسالت که :ادرسالت ُ
[حسالن اخالقی] به
معنای متعلق امر خدایان بودن نیست( .فرانکنا ۱۳۸۳ ،ی )۲۴
ٔ
نظریه حسالن قبن شالرعی اسالت .غزالی یکی از علمای طرفدار این دیدگاه اسالت .وی بر این باور اسالت که:
دیدگاه دیگر،
ا اگر عخطابی از جانب شالالارع در کار نباشالالدُ ،حکمی راجع به خوب و بد افعال وجود نخواهد داشالالت ]...[ .عقل نه چیزی را
َح َسالن میشالمارد و نه قبین (شالیدان شالید ۱۳۸۸ ،ی  )۱۱۱با چنین مقدمه بیشالک نتیجه میشالود که اعتبار گزارههای
اخالقی به اراده شارع (خداوند) است .به اعتبار این دیدگاه ،دین و شرعٔ ،
موسس ارزشهای اخالقی است .یعنی گزارههای
اخالقی امری دین بنیاد اسالت و از ناحیه شالارع تأسالیس شالدهاسالت .منشالا ارزشهای اخالقی و الزام به آن به واسالطه این اسالت
ٔ
اامر الهی نیز میشالناسالند .این
امر الهی هسالتند و خداوند به آنها فرمان داده اسالت .این نظریه را باعنوان نظریه ع
که آنها ع
 . 1داوری 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 عمل اوسالالت اما
مقصد دین قرب به خداوند است( .داوری اردکانی1391 ،ی )13
 . 2البته این قاعده یک سالوی دیگر دارد و ان مالزمه شالرع وعقل اسالت .به این صالورت که هر چه شالارع حکم میکند عقل نیزبه آن حکم میکند .این سالوی مالزمه
مورد بحث و نقد زیاد بین فقها و اصولیین واقع شده است .زیرا برخی احکام شرعی قابل توجیه با استدالل عقلی نیستند یا به بیان دیگر عقل به فلسفه آن احکام
دسترسی ندارد.
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نظریه در عالم مسالیحیت به سالنت آنساللم ۱۰۳۳( 1م – ۱۱۰۳م) نسالبت داده شالده اسالت(امیر خوای و همکاران۱۳۹۲ ،ی
ُ
ُ
 .)۴۸برخال دیدگاه ُحسالن و قبن ذاتی که ابزار شالناخت ارزشهای اخالقی ،عق اسالت ،در دیدگاه ُحسالن و قبن شالرعی،
امر الهی) در اسالاس نق منتهی به وحی اسالت؛ زیرا مرجع ارزشهای اخالقی نه عقل بلکه وحی
ابزار شالناخت (آگاهی از ع
است.
هر یک از این مواضالع در تربیت اخالقی و نسالبت بین تربیت اخالقی و تربیت دینی داللتهای مهمی خواهد داشالت.
ٔ
نظریه حسالن و قبن ذاتی ،که بر این باور اسالت که عقل ،ارزشهای اخالقی را وضالع میکند و میشالناسالد.
روشالن اسالت در
تربیت اخالقی نیز امری و جریانی بر بنیاد توس ٔ
العه عقالنی عامل اخالقی خواهد بود؛ یعنی دعوت به سالاحت اخالق از مسالیر
توس ٔ
العه توانایی درک و فهم ارزشهای اخالقی صالورت میگیرد بر این اسالاس ،تربیت اخالقی یعنی دعوت به سالاحت اخالق
از طریق درک و فهم استداللهای عقلی حمایتکننده از ارزشهای اخالقی و تالش برای توسعه فهم اخالقی متربی .با این
تعبیر ،تربیت اخالقی بدون کمک از آموزههای دینی هم امکانپذیر اسالت حداقل میتوان گفت سالطوحی از تربیت اخالقی
نیازمند تربیت دینی نخواهد داشت.
اما بر اسالاس دیدگاه دوم یعنی ُحسالن و ُقبن شالرعی ،تربیت اخالقی نیازمند آگاهی از ٔ
اراده خداوند نسالبت به حسالن و
قبن اخالقی امور اسالت بیتردید آگاهی از ٔ
اراده خداوند تنها از طریق و مسالیر نقل میگذرد .یعنی ابزار شالناخت ارزشهای
اخالقی ،آگاه شالالدن از ٔ
اراده شالالارع اسالالت که از طریق نقل صالالورت میگیرد .این نقل نیز به واسالالطه پیامبرصالاللواتاللهعلیه
(وحی) و معصالالالومین علیهم السالالالالم (سالالالنت یا همان قول و فعل و تقریر )2ممکن میشالالالود .پس تربیت اخالقی یعنی آگاه
کردن متربی از ٔ
اراده شالارع و احکامی که برای عمل اخالقی وضالع کرده اسالت .این احکام به صالورت گزارههای حالل ،حرام،
مسالالالتحالب ،مکروه و مبالاح یالا در قالالالب گزارههالای اخالدا دوسالالالت دارد کاله ...و ادوسالالالت نالدارد کاله ...و یالا بیالان پالاداش و عقالاب
اعمال اعالم میشالالود .بر اسالالاس این نگاه به تربیت اخالقی روشالالن اسالالت که چنین تربیت اخالقی کامال وابسالالته به تربیت
دینی و مندرج در آن میشالود .این نسالبت بین تربیت اخالقی و تربیت دینی ،عموم و خصالوی مطلق یا محا شگدن تربیت
اخالقی در تربیالت دینی اسالالالت .باله این معنالا کاله تربیالت اخالقی از طریق اآ گالاهی از احکالامی اخالقی دین یعنی بالهعنوان
بخشالی از تربیت دینی محقق میگردد .با این تعبیر ،تربیت اخالقی ٔ
میوه تربیت دینی اسالت .لذا ضالرورتی به ورود بحثهای
عقالنی در تربیت اخالقی نیست.

1. saint anselm
 .2امضالا و تأیید معصالوم (علیه السالالم) نسالبت به گفتار یا کرداری را تقریر گویند .تقریر از مصالادیق اسالنت اسالت .دیگر مصالادیق آن عبارت اسالت از قول و فعل
معصالوم (علیه السالالم) و مراد از تقریر این اسالت که در محضالر معصالوم (علیه السالالم) گفتار یا کرداری از شالخصالی صالادر شالود و یا در عصالر وی ،سالیره و عادتی میان
عر رایج و معمول باشالد و معصالوم (علیه السالالم) بدون داشالتن عذری همچون ّ
تقیه ،فاعل (انجامدهنده) یا عر را ،هرچند با سالکوت کردن ،از آن عمل (قول،
فعل یا روش) باز ندارد .سالکوت معصالوم (علیه السالالم) در این صالورت ،تقریر آن گفتار ،کردار و یا سالیره و عادت نامیده میشود( .به نقل از دانشنامه اسالمی مدخل
تقریر .تاریب برداشت )/http://wiki.ahlolbait.ir 98/2/21
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ٔ
حوزه دانش اخالق ،رویکردهای مختلفی درجهان اسالالالالم شالالالکل گرفته اسالالالت .رویکردهایی مانند :فلسالالالفی ،عرفانی،
نقلی ،تلفیقی (احمالدپور و دیگران۱۳۸۶ ،ی )۲۹در رویکرد نقلی عالالمالان و منصال الفالان این رویکرد ،روایالات اسالالالالمی در بالاب
اخالق و آداب اسالالالالمی جمع آوری و تالدوین مینمالاینالد .1اپیشفرد مورداتفالاق نویسال النالدگالان این آثالار ،گرچاله باله آن توجهی
ٔ
تفصالیلی نداشالتهاند ،وابسالتگی اخالق به وحی اسالت شالاید بتوان گفت که این نوع تالیفات را بر مدار این اعتقاد گرد آورد که
تنها منبع ،یا دسالتکم مهمترین منبع اخالق ،وحی اسالت و توجیه گزارههای اخالقی از طریق دیگری (مانند استدالل عقلی
ُ
یا کشالف و شالهود عرفانی) میسالر یا دسالتکم کافی نیسالت .ظاهر این آثار ،اندیشاله دیرپای اشالاعرهُ ،حسالن و قبن شالرعی ،را به
اذهان تداعی میکند ]...[ .وجه امتیاز این آثار از تصانیف اخالقی دیگر در شیوه استناد و توجیه گزارههای اخالقی است.
(همان منبع ،ی  )۵۵یعنی وابسته کردن اعتبار ارزشهای اخالقی به وحی و روایات است.
بنابراین تحلیل اگر به محتوای اهدا سالالاحت تربیت ااعتقادی ،عبادی و اخالقی که در سالالطور باال ذکر آن رفت نگاه
ٔ
نظریه امر الهی یا ُحسالن و
کنیم ،خواهیم دید که اهدا سالاحت تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقی به لحاظ نظری ریشاله در

ُ
قبن شالالالرعی در مالاهیالت اخالق و رویکرد نقلی یالا روایی آن دارد .اگر کمی باله سالالالاخالت نحوی اهالدا فوق دقالت کنیم؛ چنین
عبارتهایی را در آغاز هر هد میبینیم:
-

با شناخت روش زندگی و آموزههای اخالقی پیشوایان دینی

-

با مطالعه روش زندگی و آموزههای اخالقی پیشوایان دینی
با بررسی گفتار و ٔ
سیره پیشوایان دینی

-

با الگوگیری از ٔ
سیره پیشوایان دینی

-

الافه ابا شالالروع میشالالود .حر اضال ٔ
مالحظه میشالالود در سالالاختار نحوی اهدا با حر اضال ٔ
الافه ابا داللت روشالالی دارد
یعنی نشالالالان میدهالد کاله روش تربیالت اخالقی از طریق تالأمالل و فهم متون دینی صالالالورت گیرد .یعنی درک و فهم اخالقی و
اخالقورزی از شالالناخت و آگاهی از سالالیره و آموزههای اخالقی پیشالالوایان دینی و پیروی از آنها برمیآید .به سالالخن دیگر با
ّ
ٔ
ٔ
امر الهی در مالاهیالت ارزشهالای
مالحظاله سالالالاخالت نحوی اهالدا  ،باله طریق سالالاللوک فکری عوانیو 2میتوان پی برد کاله نظریاله ع
اخالقی و رویکرد نقلی در دانش اخالق مبنای نظری آنها بوده است؛ اگرچه تصرین نشده است.
نقد اهدا تربیت اخالقی مصوب شورای عالی آموزشوپرورش
امر الهی در اخالق ،که بهعنوان مبنای نظری اهدا صالورتبندیشالده در
صالر نظر از این که چه نقدهایی بر موضالع ع
تربیت اخالقی لحاظ شالدهاسالت وارد اسالت ،باید گفت که این موضالع با جهتگیریهای مبانی نظری سالند تحول بنیادین در
بخش ارزششالناسالی تعارد دارد .زیرا در این مبانی به صالراحت بر این نکته تأکید شالده اسالت که :ا در درجه نخسالت معیار
 . 1برخی از آثاری که در این رویکرد در باب اخالق نگاشته شده است مانند :مکارم االخالق ،المحاسن ،غررالحکم ،ارشاد القلوب
ٔ
مقدمه اثبات علت قرار میدهیم.
 .2روش استدالل انی ،روشی است که از معلول ،پی به علت میبریم .یعنی وجود معلول را
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ُ
ارزشُ ،حسالن و قبن عقلی اسالت .یعنی عقل میتواند مالک خوب و بدی افعال اختیاری آدمی را بشالناسالد (صالادق زاده و
همکاران  ،۱۳۹۰ی.)۷۹
همچنین در بخش فلسال ٔ
الفه تربیت رسالالمی و عمومی ،از مبانی نظری یکی از ویژگیهای خای تربیت رسالالمی و عمومی
وارزشمداری عقالنیو بیان شالالده اسالالت .درتبیین این ویژگی چنین بیان شالالده اسالالت که :ا در این الگو با آنکه نظام تربیت
رسالمی و عمومی نسالبت به مجموعهای از ارزشها ،یعنی نظام ارزشهای ناظر به حیات طیبه و مبانی آن ،سالوگیری و التزام
آشالکار دارد؛ اما میکوشالد تا این ارزشها علی االصالول نخسالت به نحو جذاب ،عقالنی و مسالتدل برای متربیان تبیین و توجیه
گردند و در صالورت عدم آمادگی فکری (به لحاظ مراتب رشالد) متربیان نیز ،حتیاالمکان سالعی میشالود از روشهای عاطفی
و نرم و غیرمستقیم برای هدایت و جهتدهی متربیان به سوی التزام به ارزشها استفاده شود .بهگونهای که در نهایت بهطور
اختیاری و با توجه به منافع و امتیازات شالالالخصالالالی واجتماعی التزام به ارزشها ،آنها را برگزینند .ضالالالمن اینکه در [جریان]
دعوت به ارزشها [ تربیت اخالقی] نیز ارزشهای اسالالاسالالی زندگی و متالئم با فطرت پاک متربیان در اولویت قرار دارند .بنا
َ
براین در چنین فضالالایی انتظار این اسالالت که عموم متربیان (و نه لزوما تمامی ایشالالان) بهطور آگاهانه و اختیاری به پذیرش و
التزام نسبت به ارزشهای موجه ومقبول نظام تربیت رسمی وعمومی روی آورند( .همان منبع ی .)۲۵۴
ُ
با وجود صالالراحت مبانی نظری سالالند تحول بنیادین بر نظریه و ُحسالالن و قبن عقلی ارزشهای اخالقیو میتوان چنین
نتیجاله گرفالت کاله جهالتگیری نظری کاله در صالالالورتبنالدی اهالدا سالالالاحالت تربیالت واعتقالادی ،عبالادی و اخالقیو مبنالا قرار
َ
گرفتهاست با مواضع مبانی نظری سندتحول ناسازگار است .این ناسازگاری اساسا قابل توجیه نیست.
ٔ
نظریه ادراکات اعتباری خود بین دو دیدگاه گروه معتزله (عدلیه) و اشاعره
ضمن اینکه مرحوم عالمه طباطبایی (ره) در
ُ
ُ
در خصالوی ماهیت ُحسالن و قبن اخالقی موضالع سالومی را اتخاذ کرده اسالت .از نظر ایشالان اعتبار ُحسالن و قبن اعمال و امور
محصول تکاپوی عقل عملی است که بر اساس نیازهای بشری صورتبندی میشود .آشکار است که این موضع نیز از تربیت
اخالقی محاطشالالده در تربیت دینی نیز حمایت نمیکند .زیرا که از نظر ایشالالان ارزشهای اخالقی اموری اعتباری هسالالتند
کاله اعتبالار آنهالا از عقالل عملی برمیآیالد ناله عقالل نظری؛ یعنی اعقلی کاله دعوت باله صالالالالح و کمالال میکنالد...حکم باله خوبی و
بدی میکند[ ...این احکام] واسالالالطه بین انسالالالان و افعال ارادی اش واقع میشالالالود ...هیو فعلی بدون وسالالالاطت آنها از او
سالالرنمیزند و اصالالوال انسالالان به وسالالیله اینهاسالالت که کماالت را به سالالوی خود جلب میکند (المیزان ،ج ،۳ترجمه مصالالباح
یزدی ی  ))۲۱۴ازاینرو از موضع عالمه نیز چنین برمیآید اخالق ذاتا امری عقلی است.
انالدیشالالالمنالدان دیگر مالاننالد حالایری یزدی نیز بر حقیقی بودن ارزشهالای اخالقی تالأکیالد دارنالد .حالایری یزدی بر این بالاور
اسالالالت که ا افعال اخالقی ،هسالالالتیهای مقدورند که فاعل و عامل ضالالالرورتبخش آن ،اراده و علم آدمی اسالالالت یعنی وقتی
می گوییم ابالایالد عالدالالت ورزیالد معنی آن این اسالالالت کاله عالدالالت معلول علم و اراده آدمی اسالالالت (حالایری یزدی باله نقالل از:
حسالنی۱۳۹۵ ،ی .)۵۹ ،داللت این موضالع چنین اسالت که شالناخت ارزشهای اخالقی عقلی اسالت و نمیتواند محصالور در
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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
اخالقیالات (مالاننالد حقوق) تفالاوتی نالدارد .هر دو گوناله ابالایالد باله معنالای ضالالالرورت بالالقیالاس الی غیر 1اسالالالت .تنهالا تفالاوت در این
اسالت که متعلق اباید اخالقی ،فعل اختیاری آدمی اسالت .این باید انشالا و اعتبار اسالت اما اعتبار بیپایه و مایهای نیسالت این
اعتبار یک نحو بیانی است از حقیقتی که در وراا اعتبار نهفته است (همان منبع ی.)۶۱
البته بین برخی علما این بحث هم وجود دارد که اگرچه اخالق عقلی اسالت و شالامل امسالتقالت عقلیه 2اسالت .یعنی
احکام اخالقی جزا قضایایی به شمار میرود که عقل یا ُعقال در کشف یا اعتبار آنها نیازمند شرع یا نقل نیستند ولی قدرت

ُ
عقل در کشالف و اثبات مصالادیق ُحسالن و قبن اخالقی بسالیار محدود اسالت و در مورد بسالیاری از افعال عمال راهی مسالتقل از
ُ
ُ
شالرع و نقل برای کشالف ُحسالن و قبن وجود ندارد (فنایی۱۳۹۵ ،ی  .)۳۱یعنی اگرچه در کلیات ُحسالن و قبن عقلی اسالت و
ُ
عقل قادر به شالناخت مسالتقل ُحسالن و قبن اعمال و امور اسالت اما در جز ٔییات و مصالادیق نیازمند شالرع و دین اسالت .مصالباح
یزدی بر این نظر اسالت که اخالق در مقام ثبوت نیازی به دین ندارد و عقل قادر اسالت احکام عقلی کلی را اسالتنتاج نماید؛ اما
در مقام اثبات یعنی شناخت مصادیق نیازمند دین و هدایت دین است( .خسرو پناه)۱۳۸۸ ،
دراین دیالدگالاه هم درک و فهم اخالق و همچنین فراینالد اخالقی شالالالدن (یعنی تربیالت اخالقی) منوط و منحصالالالر باله فهم
دینی نمی شالود؛ بنابراین اگر این نظریه نیز پذیرفته شالود باز هم تربیت اخالقی را نمیتوان محاط در تربیت دینی نمود .زیرا
 .1دیدگاه مصالباح یزدی در این خصالوی به این شالرح اسالت :ای کی از مصالادیق ضالرورت بالقیاس در رابطه طرفینی علت و معلول اسالت .وقتی علت ٔ
تامه چیزی
ٔ
رابطه علیت گاهی ممکن
موجود بود ،معلولش نیز ضالروری الوجود میشالود و هر جا معلول وجود داشالت ،علت نیز میبایسالت موجود باشالد .اکنون باید توجه کرد
اسالت بین دو امر حقیقی و عینی باشالد ،مرل آتش و حرارت که نسالبت به یکدیگر ضالرورت بالقیاس دارند ،و گاهی ممکن اسالت میان یک کار اختیاری و نتیجه آن
ٔ
پدیده خاصالی اسالت می 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
حال ،فعل اختیاری انسالان را وقتی با آثار مترتب بر آن میسالنجیم ،بین آنها رابطه ضالرورت بالقیاس مییابیم ،مرال اگر مطلوب انسالان رسالیدن به قرب الهی باشالد
و او بخواهد به آن هد دسالت یابد ،و از طرفی ،به هر طریقی (عقل یا شالرع) فهمیدهایم که تحقق این هد بدون انجام افعال اختیاری خاصالی ممکن نیسالت ،در
این صالالورت گفته میشالالود که بین آن هد و انجام این افعال ،رابطه ضالالرورت بالقیاس اسالالت .و این را میتوانیم به صالالورت یک قضال ٔ
الیه اخالقی بیان کنیم که فعل
َّ
مزبور در آن ،متعلق اباید اسالالالت و میگوییم :ابرای تحقق آن معلول (قرب الهی) باید آن کار خای را انجالام داد  .یا مرال اباید راسالالالت گفالت که مفالاد آن ،بیالان
ضالرورتی اسالت که بین راسالت گویی و قرب الهی (کمال مطلوب انسالان) برقرار اسالت .درسالت به همان معنایی که در علوم تجربی میگفتیم که مرال ابرای پیدایش
آب باید اکسیژن و هیدروژن را با نسبت خاصی با هم ترکیب کرد (به نقل از :رحیمی)1391 ،
 .2از دیدگاه شالیعه عقل یکی از منابع چهارگانه دسالتیابی به حکم شالرع میباشالد .اما از آنجا که عقل یک ابزار بشالری محسالوب میشالود در مقابل قرآن و سالنت که
ابزار الهی و وحی هسالتند ،این پرسالش مطرح اسالت که همان گونه که ابزارهای الهی ،مسالتقال فقیه را به حکم شالرعی میرسالانند آیا این ابزار بشالری هم میتواند
بدون واسالطه به حکم شالرع دسالت یابد یا آنکه نیازمند واسطه است عقل در ٔ
حوزه احکام و استنباط احکام شرعی ،دو کارآیی دارد؛  .۱کارآیی استقاللی  .۲کارآیی
غیراسالتقاللی کارآیی اسالتقاللی یا عقل منبعی ،یعنی عقل در ردیف و در کنار منابع دیگر (قرآن و سالنت) یک منبع مسالتقل اسالت برای اسالتخراج حکم ،و کارایی
غیر اسالتقاللی یا عقل ابزاری یعنی عقل به عنوان ابزاری برای اسالتخراج حکم از منابع دیگر اسالت  .کارآیی اسالتقاللی عقل خود به دو نوع اسالت :اول ،مسالتقالت
عقلیه؛ دوم ،غیرمسالتقالت عقلیه .مسالتقالت عقلیه یعنی احکامی که عقل بدون دخالت و کمک گرفتن از شالرع ،درک کرده و صال را و کبرای قیاس ،هر دو عقلی
هسالالتند مرل حکم به ُحسالالن عدل :صالال را :عدل عقال نیکوسالالت .کبرا :آنچه عقال الزم اسالالت ،شالالرع آن را واجب می سالالازد .نتیجه :عدل واجب شالالرعی اسالالت.
غیرمسگتقالت عقلیه یعنی احکامی که عقل با توجه به حکم شالارع آنها را درک و بیان میکند و به عبارتی صال رای قیاس ،شالرعی و کبرای قیاس ،عقلی اسالت؛
مرل :وجوب مقدمه .صال را :نماز واجب شالرعی اسالت .کبرا :هر عملی که واجب شالرعی اسالت مقدماتش هم شالرعا واجب اسالت  .نتیجه :مقدمات نماز شالرعا واجب
است( .به نقل از :وبگاه دانشنامه اسالمی مدخل مستقالت عقلیه )/http://wiki.ahlolbait.ir .تاریب برداشت ۹۸/۲/۲۰
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ٔ
پایه تربیت اخالقی درک عقالنی ارزشهای اخالقی اسالت و ازاینرو تربیت اخالقی خود موضالوعیت خواهد داشالت و نسالبت
تربیت اخالقی و دینی عموم و خصگگوم منوجه1خواهد بود نه عموم وخصگگوم مطلن 2یا همان محاطشالالده در تربیت
دینی .بدین معنا که تربیت دینی اعم از تربیت اخالقی نیست.
تربیالت اخالقی محالاطشالالالده در تربیالت دینی نمیتوانالد از نظری ٔاله مطلق بودن ارزشهالای اخالقی بهرهای ببرد؛ یعنی باله
نسالالبیتگرایی اخالقی نزدیک میشالالود .یکی از مسالالائل مهم در فلسالالفه اخالق ،مسالالالله مطلق یا نسالالبی بودن ارزشهای
اخالقی اسالت .در پاسالب به این پرسالش فلسالفی یکی از نظریههای باسالابقه نظریه مطلق بودن ارزشهای اخالقی اسالت .اگر
بپذیریم که ارزشهای اخالقی مطلق هسالالالتند ،در نتیجه ارزشهای اخالقی امری دروندینی نخواهند بود؛ یعنی صالالالرفا از
طریق آموزههای دینی درک و فهم شالالود با این توضالالین که اگر ارزشهای اخالقی (حداقل بخشهایی از ارزشهای اخالقی
که سالروش( )۱۳۷۷آن را ارزشهای مخدوم 3مینامد و باقری( )۱۳۷۹آنها را به دو دسالته ارزشهای نامشالروط و ارزشهای
مشالروط 4بخش میکند) امری مطلق هسالتند که وابسالتگی به شالرایط زمانی و مکانی و فرهنگی خاصالی ندارند .لذا میتوان
گفت که ارزشهای اخالقی امری دروندینی نیسالتند؛ بلکه به صالورت نامشالروط به ٔ
همه زمانها و مکانها ،فرهنسها ،ادیان
و جوامع قابلتسالالالری اسالالالت و انسالالالانها در ٔ
همه زمانها و مکانها با عقل خود یا هر توانایی دیگر این ارزشهای اخالقی را
درک و فهم کرده و عمل نمودهاند .اگر ارزشهای اخالقی را امری دروندینی و تأسالیسشالده از ناحیه دین بدانیم و به تبع آن
درک و فهم و عمالل باله ارزشهالای اخالقی را موکول باله فهم درون دینی نمالاییم ،موضالالالع اطالق ارزشهالای اخالقی مخالدوش
میشالالود .بهویژه برای انسالالانهایی که خارج از آن دین هسالالتند و باورهای دینی دیگری دارند ،محملی برای دعوت و توجیه
این ارزشهای اخالقی وجود نخواهد داشالالت .ازاینرو ،بر اسالالاس این مقدمات نیز تربیت اخالقی بر بنیاد ارزشهای مطلق
اخالقی لزوما دروندینی نیستد و نمیتوانند محاط در تربیت دینی باشد.

 .1بین دو مفهوم کلی ،در صالورتی رابطه عموم و خصگوم من وجه اسالت که هر یک نسالبت به دیگری از جهتی اعم (کلیتر) باشالد و از جهتی اخص (محدودتر).
یعنی هر کدام ،بر بعضگی از افراد دیگری صالدق میکند(نه بر همه آنها) یا به عبارت دیگر ،این دو مفهوم کلی ،افراد مشالترکی داشالته باشالند و هر یک نیز دارای
افرادی مخصالالوی خود باشالالند که با افراد آن یکی مشالالترک نیسالالت .مانند نسالالبت میان انسالالان و سالالیاه(.به نقل از دانشالالنامه رشالالد :مدخل نسالالبتهای اربعه:
 )http://daneshnameh.roshd.irتاریب برداشت 98/2/20
 .2بین دو مفهوم کلی در صالورتی رابطه عموم و خصگوم مطلن بر قرار اسالت که فقط یکی از آنها بر تمام افراد دیگری صالادق باشالد .به سالخن دیگر ،فقط یکی از
این دو مفهوم بر تمام افراد دیگری صالدق میکند و تمام قلمرو آن را در بر می گیرد؛ اما آن دیگری تمام قلمرو و مفهوم اول را شالامل نمی شالود؛ بلکه فقط بعضالی از
آن را در بر میگیرد  .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
دارد.مانند حیوان و انسان( .به نقل از دانشنامه رشد :مدخل نسبتهای اربعه )http://daneshnameh.roshd.ir :تاریب برداشت 98/2/20
 .3ارزشهای اصالالیل و نابی که زندگی برای آنهاسالالت و در مقابل این ارزشها ارزشهای خادم هسالالتند که این ارزشها برای زندگی هسالالتند و به تعبیری آداب
مقاماند؛ یعنی تابع شرایط هستند( .سروش)1377 ،
 .4ارزشهای نامشالالروط ارزشهای مطلق هسالالتند که تابع زمان و مکان نیسالالتند .ارزشهای مشالالروط ارزشهایی هسالالتند که محدود به حدود هسالالتند؛ مانند
راسالتگویی که ارزش بودن آن تابع برخی حدود و شالروط اسالت .در صالورتی که این شالروط این ارزشهای تحقق داشالته باشالد آنها نیز در هر زمانی و مکانی ارزش
محسوب میشوند( .باقری)1379 ،
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وجود ارزش های اخالقی پیشالالادینی نیز از دالیل مهم دیگری اسالالت که تربیت اخالقی محاط در تربیت دینی را به
چالش میکشالد .دالیل عقلی و نقلی برای این مدعا وجود دارد .علم کالم یکی از دانشهای ریشالهدار بشالری اسالت .وظیفه
علم کالم موجاله کردن تعالالیم یالک دین باله روش فلسالالالفی اسالالالت یکی از پرسالالالشهالایی کاله در علم کالم مطرح بوده و موجالب
بحث های زیادی اسالت این پرسالش اسالت که :ابه چه دلیل خدا باید پرسالتیده شالود به بیان دیگر :ابه چه دلیلی میتوان
انسالالانها را به پرسالالتش خداوند دعوت کرد مناقشالالاتی و اختال نظرهایی در پاسالالب به این پرسالالش موجود اسالالت .یکی از
دالیلی کاله در علم کالم برای ضالالالرورت پرسالالالتش خالداونالد و ورود باله سالالالاحالت دین و دینورزی شالالالده اسالالالت ،دلیالل اخالقی
ُ
اوجوب(حسالن) شالکر منعم اسالت .براسالاس این دیدگاه ،اصالل اخالقی اسالپاسدانی حکم میکند و ما را دعوت میکند که
خدا را بپرستیم و در ادامه ،استدالل به این سمت میرود و نتیجه گرفته میشود که پس اخالقی است که از او اطاعت کنیم.
یعنی ارزش اخالقی به ٔ
مرابه امری خارج از دین برای دعوت به سالالاحت دینورزی اسالالتفاده میشالالود .در این راسالالتا از پیامبر
اکرم (صالاللوات الله علیه و آله) حدیری به همین مضالالمون نقل شالالدهاسالالت که میفرماید :و آن کس که مردم را سالالپاس نگوید
خداوند را سپاس نگزارد1و
به سالخن دیگر اگر کسالی از منظر اخالقی به خداوند بنگرد ،وجدان اخالقی او حکم میکند که موجودی با این اوصالا
و ویژگیها شالالایسال ٔ
الته پرسالالتش اسالالت .چنین حکمی ،پرسالالتش را بهعنوان امری اخالقی توجیه میکند( .فنایی ۱۳۹۵ ،ی
 )۱۹۳این همان پرسالتشالی اسالت که امام علی (علیه السالالم) آن را پرسالتش آزادگان مینامد .2پرسالتشالی که سالپاسالمندانه از
ذات باری صورت میگیرد.
بنابراین از مسالالالیر پذیرش اخالق و ارزشهای اخالقی (مطلق) در سالالالاحت و سالالالپهر دینداری قرار میگیریم .در کتاب
ٔ
درباره کارکرد عقل وجود دارد که میفرماید :اعقل چیزی است که به
اصالول کافی از امام جعفر صادق (علیه السالم) روایتی
وس ٔ
الیله آن ،خداوند رحمان پرسالتیده میشالود و بهشالت به دسالت آورده میشالود 3 .این کارکرد عقل که در کالم معصالوم (علیه
ُ
السالالم) آمده اسالت ،همان کارکرد عقل عملی اسالت .عقل عملی ،عقلی اسالت که با آن نیک و بد یا همان ُحسالن و قبن اعمال
و امور شالالناخته میشالالود .عقل عملی که کارکرد اخالقی دارد بسالالتر و روشالالی برای شالالناخت و پرسالالتش خداوند اسالالت .روایت
دیگری باز از امام صالادق(علیه السالالم) نقل شالده اسالت که میفرمایند اکسالی که مروت ندارد ،دین ندارد و کسالی که عقل

 .1نهج الصاحه حدیث شماره2021 :
ُ هَ
َ ه
َ َ ُ َّ َ َّ َ ه َ َ ُ َّ َ َ ه َ َ ه
َّ َ ه َ َ ُ َّ َ َ ه َ َ ه
َ
َّ ُ
َ َُ هَ
الد َو عإ َّن ق هومالا َع َبال ُدوا اللال َه شال الکرا ف عتلالک عع َبال َادة ا هح َرار؛ امالام علی علیاله
 .2عإن قومالا عبالدوا اللاله رغبالة ف عتلالک ععبالادة التجال عار و عإن قومالا عبالدوا اللاله رهبالة ف عتلالک ععبالادة الع عبی ع
السالالم میفرماید :گروهی خدا را برای چشالم داشالت ،میپرسالتند و این پرسالتش بازرگانان اسالت .گروهی او را از روی ترس عبادت میکنند و این عبادت بردگان
اسالت ،و گروهی او را سالپاسالمندانه میپرسالتند و این پرسالتش آزادگان اسالت (نهج البالغة ،ی  ،510حکمت  )237به نقل از وبگاه موسالساله تحیقات و معار اهل
البیت علیهم السالم ( )http://ahlolbait.irتاریب برداشت 98/2 /10
 .3محمد 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 الرحمن واکتسالالب
به الجنان .الکافی ج 1صفحه  11به نقل از وبگاه مکتبه الشیعه ( )http://shiaonlinelibrary.comتاریب برداشت 98/1/30
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ندارد مروت ندارد 1.یعنی عقل منشالالاا مروت و مروت پایه دینداری اسالالت .مرجع دینداری و پرسالالتش خداوند یک اصالالل
اخالقی با نام مروت اسالالت .پیامبر اکرم(صالاللواتاللهعلیه) میفرمایید :اهر کس که خرد ندارد دین ندارد 2بنابراین شالالواهد
اگر مرجعیت اخالق برای پرسالتش حقتعالی الزم اسالت میتوان چنین برداشالت نمود که ورود به سالاحت دینداری مسالتلزم
ورود به ساحت اخالقی است.
برخی شالالواهد دروندینی وجود دارد که حاکی از آن اسالالت که اخالق مسالالتقل و پیشالالادینی مفرود نیز هسالالت .پیامبر
(صالاللواتاللهعلیهوآله) نیز در روایتی میفرمایید :من برای اخالق مبعوح شالالده ام .3در واقع بر اسالالاس این روایت ،یک نظام
اخالقی وجود داشالالته اسالالت و پیامبر برای آن بر انگیخته شالالدهاسالالت .یک برداشالالت از چنین روایتی این اسالالت که اخالق و
ارزش های آن تأسالیس دین نیسالت و پیامبر (صاللوات الله علیه و آله) آن را نه ایجاد بلکه تائید و تأکید و  -طبق روایت مشالهور
دیگری که از اهل سنت نقل شدهاست - 4کامل کردهاست.
از منظر تاریخی ،میتوان به پیمان احلف الفضالالول در دوران جاهلیت نیز اشالالاره نمود که گروهی از جوانان خیرخواه
برای گسالترش خیر در جامعه هم پیمان شالدند و مهم این که رسالول گرامی اسالالم در جوانی عضالو این گروه بودهاسالت .بعدها
پیالامبر اکرم (صالالاللوات اللاله علیاله و آلاله) از این پیمالان ،باله نیکی یالاد میکرد ،ازجملاله فرمود :ا درخالانالۀ عبالداللاله جالدعالان شالالالاهالد
پیمانی شالالدم که اگر حاال هم  -پس ازبعرت به پیامبری  -مرا به آن پیمان دعوت کنند قبول میکنم .یعنی حاال نیز به عهد و
پیمان خود وفادارم . 5این روایت نشان میدهد که ارزشهای اخالقی خارج از دین نیز اعتبار و ارج دارند.
روایت دیگری از صالحابه امام باقر(علیه السالالم) زراره نقل شالده اسالت :او میگوید به امام باقر(علیه السالالم) عرد کردم مردم
از پیامبر نقل می کنند که وبرترین و باشالرافت ترین شالما در جاهلیت ،برترین و باشالرا ترین شالما در اسالالم اسالتو [آیا درسالت
نقالل میکننالد ] امالام فرمود :راسالالالت میگوینالد ولی منظور آن نیسالالالت کاله شال المالا فکر میکنیالد .بالاشالالالرافالت ترین در جالاهلیالت،

 1بحار االنوار ،جلد  68صفحه  382به نقل از فنایی1395 ،
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بخشالنده ترین ،خوش خلق ترین ،خوش همسالایه ترین ،و کم آزارترین بودند ،چنین کسالی وقتی مساللمان میشالود ،اسالالمش
جز خیر برایش ندارد.1
هم چنین روایت مشالهور امام حسالین (علیه السالالم) در روز عاشالورا خطاب به لشالگریان خصالم فرمود که :وای پیروان ابو
سالالفیان ،اگر دین ندارید الاقل آزاده باشالالیدو .2مضالالمون این روایت نیز چنین اسالالت که آزادگی بهعنوان یک ارزش اخالقی
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
مناسالب این فضالای بحث اسالت .از ایشالان نقل شالده اسالت که خداوند دو حجت(راهنما) برای انسالان قرار داده اسالت یکی
حجت ظاهری که پیامبران و ائمه (علیهم السالالم) هسالتند و دیگری حجت درونی که عقول هسالتند 3.از این روایت میتوان
چنین برداشالالالت کرد که اخالق عقلی و اخالق نقلی یا دینی هر دو از منشالالالا واحدی هسالالالتند .اما ازدو مجرا در زندگی بشالالالر
جریان مییابند.
داللت این شالواهد چنین اسالت که،درک و فهم اخالقی باب ورود به سالاحت دین و دینورزی اسالت .بدون درک و فهم اخالقی،
دینورزی کامل محقق نمی شالالود .پیامبر اکرم (صالاللوات الله علیه) میفرمایید :و خوش اخالق باشالالد زیرا خوش اخالق ترین
مردم دینش هم نیکو تر اسالالت.4و در هر صالالورت بر اسالالاس این نگاه و دیدگاه ،اخالق ما را در سالالاحت دین قرار میدهد .این
بدان معنا نیسالت که ورود به سالاحت دینداری یعنی وداع با اخالق .درسالت برعکس ورود به سالاحت دینداری یعنی تشالدید ُبعد
اخالقی زنالدگی دینورز .در واقع دین داران واقعی از سالالالاحالت اخالق جهش نمی کننالد بلکاله از آن مسالالالیر وارد سالالالاحالت دین
میشالالوند 5.در عین حال ورود به سالالاحت دین نیز به معنای گذر از اخالق نیسالالت چه این که همین نظام اخالقی مورد تایید
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اه َرة فالرسالل و ا ن عبیاا و ا عئمة (علیهم السالالم) و مما الب ع
اطنة فأما الظ ع
اهرة و حجة ب ع
ین حجة ظ ع
اس حجت ع
 3عهشالام عإن علل عه علی الن ع
 )16به نقل از :وبگاه مکتبه الشیعه ( )http://shiaonlinelibrary.comتاریب برداشت 98/2/12
 4نهج الفصاحه حدیث شماره1010 :
 . 5سالورن کی یر کگارد فیلسالو دانمارکی و از پیشالروان فلسالفه اگزیسالتانسالیالیسالم مراتب هسالتی دار بودن آدمی را به ساله مرتبه یا سالپهر حسالی ،اخالقی و دینی
بخش کرده اسالالت (نقیب زاده .) 250 :1372 ،که سالالپهر نخسالالت زیسالالتن به هوای دل و جذب لذت و دوری از الم اسالالت ،دومی زیسالالتن در سالالایه اصالالول و تکلیف
اخالقی و تعهد نسالالبت به ارزش های واال اسالالت و سالالومی روی آوردن به ایمان و شالالورمندی عمیق نسالالبت به وجود متعالی اسالالت .از نظر وی ورود به سالالپهر دینی
مستلزم نوعی تعلیق ارزش های اخالقی است .حضرت ابراهیم(ع) نماینده برجسته سپهر دینداری است .اما شواهد مندرج در آموزههای دینی ما نشان میدهد
که ورود به سالالاحت دین و ایمان مسالالتلزم تعلیق ارزشهای اخالقی نیسالالت .انگیزه اخالقی شالالدن را نیز تشالالدید مینماید .چنا نچه پیامبر صالاللوات الله علیه و آله
فرمودند که هد بعرت من اتمام اخالق بوده است .یعنی دین عامل ربایش اخالق از زندگی نیست
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دین نیز هسالت و با تایید ارزشهای اخالقی توسالط دین آن ارزشها به نوعی دینی میشالوند .چنین معنایی در مبانی نظری
سالندتحول بنیادین مورد توجه نیز قرار گرفته اسالت :ا نظام معیار اسالالمی مشالتمل بر ساللسالله مراتبی از ارزشها ناظر به همه
ابعاد زندگی انسالان اسالت که نه تنها همه آنها به لحاظ اهمیت و اولویت در یک سالطن و مرتبه نیسالتند بلکه پذیرش برخی از
ارزش های اخالقی و اسالاسالی این نظام معیار دینی متوقف به شالناخت و انتخاب دین حق نیز نیسالت(زیرا عقل سالالم و فطرت
الهی فعالال در وجود هر انسالالالانی نسال البالت باله این گوناله ارزشهالا بالهطور مسالالالتقالل حکم میکنالد هر چنالد دین هم آنهالا را تالاییالد
میکند)( .صادق زاده و همکاران ی )۱۳۱
داللت استدالل فوق برای بحث ما این است که اخالقی بودن مقدمه الزم (نه کافی)بر دینداری است لذا تربیت اخالقی
اعم از تربیت دینی اسالالت .بنابر این شالالواهد پذیرش ارزشهای اخالقی پیشالالادینی ّردی بر تربیت اخالقی محاط در تربیت
دینی است.
اما میتوان برای دفاع از اسالتقالل تربیت اخالقی از تربیت دینی و ّرد تربیت اخالقی محاط شالده در تربیت دینی برخی
پیالامالدهالای آن را نیز بررسالالالی و نقالد نمود .محالاط کردن تربیالت اخالقی در تربیالت دینی یعنی دینی کردن هماله ظرفیالت اخالق،
موجالب می شالالالود کاله گروهی از آحالاد جالامعاله کاله دینالدار نیسالالالتنالد یالا ایمالان مالذهبی متزلزلی دارنالد در وظالایف اخالقی آنهالا هم
تزلزل ایجاد شالود .ظرفیتهای اخالقی وجودشالان معطل مانده و رشالد ننماید و لذا کج رفتاری اخالقی در جامعه رشالد پیدا
کند .1به سالالخن دیگر ظرفیت راهنمای درونی یا حجت با طنی _ به تعبیر امام کاظم(علیه السالالالم)_ در حیات بشالالر معطل
خواهالد مالانالد در حالالی کاله نوسالالالان در بالاور و ایمالان مالذهبی نبالایالد موجالب نوسالالالان در گرایش باله اخالق و رفتالارهالای اخالقی و
بهرهگیری از ظرفیت حجت باطنی شود.
از منظر تربیتی هم این موضالالع و رویکرد در صالالورتبندی اهدا تربیت اخالقی مشالالکالتی را ایجاد مینماید .مهم ترین
مشالکلی که از ناحیه این رویکرد بر میخیزد .این اسالت که به نحو ضالمنی حصگر روشگی به تربیت اخالقی تحمیل شالده اسالت.
یعنی روش تربیت اخالقی را منحصالالر به آگاهاندن متربی از محتوای اخالقی دین مینماید یعنی از طریق اطالع رسالالانی به
مومنان از حالل و حرام خداوند و یا اعمال محبوب و نا محبوب خداسالت .که طبق آنچه که در صالورت اهدا آمده اسالت این
محتوا از زبان و عمل معصالالالومین (علیهم السالالالالم) نقل و شالالالناخته میشالالالود یا از روشهای مرتبط با آن ،مانند تقلید و الگو
پردازی بهره گرفته میشالود .اگرچه این روش در تربیت اخالقی بهویژه در جوامع دینی میتواند مورد اسالتفاده قرار گیرد .اما
منحصالر کردن روشهای تربیت اخالقی که بهطور ضالمنی از رویکرد تدوین اهدا بر میخیزد؛ دسالت نظام تربیتی بر عرضاله
و کاربرد روش های دیگری که در حوزه ادبیات تربیت اخالقی تا کنون تجربه شالده اسالت و به نوعی اثر بخش هم بوده اسالت،
 .1برخی تحلیل 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
کنونی که در باورهای د ینی گروهی از مردم تزلزلی به وجود امده اسالالت در رفتار اخالقی این گروه تزلزل ایجاد شالالده اسالالت( .زمانیان )1389 ،گروهی نیز بر این
باورند به سالب ت ییر ذائقه دینداری بسالیاری از آحاد جامعه بهتر اسالت به جای اخالق تعبدی (اخالق متکی بر انگیزههای دینی) اخالق عقلی را در جامعه توسالعه
دهیم با شرایط امروزی متناسب تر خواهد بود و کیفیت حیات اجتماعی ما بهتر خواهد شد( .دبا )1387 ،
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تنس مینماید .در حالی که در منابع سالالاللف و خلف تربیت اخالقی روشهای ثمر بخشالالالی در تربیت اخالقی تبیین و تجربه
شدهاند.
از سالالوی دیگر این سالالبک هد نویسالالی برای سالالاحت تربیت اخالقی ،موجب خواهد شالالد که تربیت اخالقی به حوزه
یادگیری قران و دینی موکول شالود و دیگر حوزههای یادگیری نسالبت به تربیت اخالقی حسالاسالیت آنچنانی نداشالته باشالند.
یعنی عالوه حصالالر روشالالی ،حصگگر موضگگوعی(حوزه یادگیری) هم به دنبال خواهد داشالالت .این حصالالر موضالالوعی بر خال
منویات سالند برنامهدرسالی ملی اسالت .در سالند برنامهدرسالی ملی (ی  )۱۵پنج شالایسالتگی اسالاسالی تعریف شالده اسالت که
عبارتند از :عقل ،اخالق ،ایمان ،عمل و علم .داللت این تقسالیم بندی چنین اسالتی که شالایسالتگی اخالق نباید محصالور در
یالک حوزه یالادگیری بالاشالالالد .از این رو میتوان چنین نتیجاله گرفالت کاله چنین رویکردی در صالالالورت بنالدی اهالدا اخالقی ،بر
خال منویات سند برنامهدرسی ملی نیز هست.
آثالار چنین نگالاهی باله اخالق یعنی تربیالت اخالقی محصالالالور و محالاط در تربیالت دینی در برخی برنالامالههالای وزارت
آموزشوپرورش نیز هویداسالالت .در برنامه سالالال  ۹۸وزارت آموزشوپرورش بخش معاونت پرورشالالی (ی  )۹۵-۱۲در راسالالتای
تحقق راهکار  ۱ -۲سالند تحول بنیادین یعنی :ا تدوین برنامه عملیاتی برای ترویج و تقویت مسالتمر و تحکیم فضالایل اخالقی
درمحیطهای تربیتی با اسالتفاده از تمام ظرفیتهای آموزشالی و تربیتی با تأکید اولویت کرامت و عزت نفس ،شالجاعت ،حیا و
عفت ،صالداقت ،مسالالولیت پذیری ،و نظم در تمام دورههای تحصالیلی که بر تربیت اخالقی دانشآموزان تمرکز دارد؛ برنامه
ای بالا عنوان:اطراحی و اجرای فعالالیالتهالای مکمالل و فوق برنالاماله جهالت غنی سالالالازی اوقالات فراغالت دانشآموزان و دورههالای
مختلف تحصالالالیلی بر اسالالالاس برنامههای درسالالالی حوزههای یادگیری و تربیت تعریف شالالالده اسالالالت .ذیل این برنامه معاونت
پرورشی دو فعالیت به شرح زیر برای تحقق راهکار و برنامه فوق تعریف کرده است:
• شرکت دانشآموزان و فرهنگیان در مسابقات قران و عترت در چهار سطن مدرسه ،منطقه ،استان وکشوری
• برگزاری مسابقات بین المللی قران کریم دانشآموزان جهان اسالم.
مالحظه میشالالالود که در برنامه ای که ذیل راهکار توسالالالعه اخالقی دانشآموزان آمده اسالالالت از اخالق و تربیت اخالقی
ذکری به میان نیامده اسالالت و هیو فعالیتی که مسالالتقیم به این سالالاحت مرتبط باشالالد طراحی نشالالده اسالالت .مهمتر این که
فعالیتهای که ذیل این برنامه تعریف شالدهاند محدود و محصالور در فعالیتهای قرانی شالده اسالت .گویی فرد بر این اسالت
مسالابقات قرائت قران و مسالابقات قران و عترت موجب رشالد اخالقی خواهد شالد .در واقع این شالاهدی اسالت بر مدعای فوق
که چنین رویکردی در هد گذاری تربیت اخالقی ،حصر موضوعی هم ایجاد میکند.
جمعبندی و پیشنهاد
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دین با اخالق از دو جهت میتواند ارتباط داشالته باشالد .نخسالت از بعد محتوایی و پشالتوانه ای(خسالرو پناه.)۱۳۸۸ ،1
براسالاس این دیدگاه،اگر این موضالع پذیرفته شالود که از بعد محتوایی اخالق ،عقل در شالناخت ارزشهای اخالقی و تبیین و
توجیاله آنهالا نقش دارد و دین در این بالاره نقش تالاییالدی دارد ،رهیالافالت تربیگت اخالقیمالاهیتالا فراتر از دایره تربیالت دینی قرار
میگیرد زیرا که گزارههای اخالقی(مشالالروط و نا مشالالروط) عقلبنیاد هسالالتند و تربیت اخالقی در عین این که با دین مرتبط
میشالوند ،یعنی مورد تایید دین هسالتند ،به نحو مسالتقل و جدا از دین هم موضالوعیت دارند .از این رو در مقام تربیت ،تربیت
اخالقی میتواند مسالالتقل از تربیت دینی نیز صالالورت گیرد ،زیرا اسالالتدالل برای دعوت افراد برای ورود به سالالاحت اخالقی
َ
زندگی لزوما نیازمند ارتباط با تعالیم دین و حتی ایمان دینی نیسالت .اما برای ورود به سالاحت تربیت دینی نیز تربیت اخالقی
شالالروع مناسالالبی خواهد بود .درواقع یکی از داللتهای این بحث توجه و تأکید بر چگونگی تربیت دینی نیز هسالالت .تربیت
دینی تربیتی اخالق مدارانه خواهد شالد .لذا هر قدر کیفیت تربیت اخالقی در محیطهای یاددهی یادگیری تشالدید و ت لیظ
گردد .زمینه مناسب تری برای تربیت دینی فراهم خواهد آمد.
بالا وجود این ،مالدعالای تقالدم تربیالت اخالقی بر تربیالت دینی و ضالالالرورت توجاله باله آن درمحیطهالای تربیتی ،تعالالیم دینی و
باورهای ایمانی ،اخالقی بودن دینداران را تشدید مینماید و در واقع از اخالق پپشتیبانی مینماید .رضایت خداوند و دوری
از عقاب الهی دو عامل مهم برای ایجاد انگیزه مومنان به انجام عمل اخالق قابل تصالور اسالت .عالمه طباطبایی در جلد دوم
تفسالیر المیزان به تشالرین مکاتب اخالقی میپردازد و در آن از دو نوع سالبک اخالقی دینی با عنوانهای اخالق انبیا و اخالق
قرانی بحث میکند در اخالق انبیا ،شالوق به بهشالت و بیم از جهنم(سالعادت اخروی) انگیزه اعمال اخالقی اسالت و در اخالق
قرانی محبالت و عشالالالق باله خالداونالد(.طبالاطبالایی۱۳۷۵ ،ی  )۳۱۲یعنی برای ورود باله سالالالاحالت اخالقی زنالدگی نیالازمنالد عبور از
ساحت دینورزی و انکار دین نیستیم .بلکه دین متقابال در توسعه اخالقی رفتار جامعه نقش داشته باشد.
در مجموع از دالیل فوق میتوان چنین نتیجه گرفت که تربیت اخالقی را نباید در تربیت دینی محاط کرد .بلکه درسالت
برعکس باله دلیالل اهمیتش در منالاسال البالات اخالقی و همچنین نقش ارزنالده آن برای تقویالت سالالالاحالت دینالداری حیالات دارد بالایالد
بالهصالالالورت محیط بر سالالالایر از تجالارب یالادگیری در مالدرسالالاله مورد مالحظاله قرار داد .بالهگونالهای کاله در تمالامی تجالارب یالادگیری
حوزههای مختلف یادگیری در مدرساله اخالق حضالور پررنس و جدی باید داشالته باشالد .حتی مالکهای اخالقی بر چگونگی
مناسالبات یادگیری در فرصالتهای یادگیری حاکم ،جاری و سالاری باشالد از این طریق دانشآموزان ارزشهای اخالقی را در
تجربه زندگی مدرسالالهای خود درک و فهم میکنند .این کار به غنای محیط برای توسالالعه درک و فهم اخالقی و بالم ل درک و
فهم دینی دانشآموزان کمالک میکنالد  .بنالابراین دلیالل ،حالد زدن باله تربیالت اخالقی از طریق محالاط کردن آن در تربیالت دینی
سودمند نیست .از این رو الزم است که برای اهدا اخالقی در این ساحت صورتبندی دیگری انجام شود.

 .1به نقل از وبگاه راسخون ،تاریب برداشت /https://rasekhoon.net/article/show/865250 98/2/20
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ّ
سروش ،عبد الکریم()۱۳۷۷دین اقلی و اکرری؛مجله کیان شماره ۴۱صص ۹-۱
شیدان شید ،حسنعلی( )۱۳۸۸عقل در اخالق از نظر غزالی و هیوم .قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
شورای عالی آموزشوپرورش ( )۱۳۹۱سند برنامهدرسی ملی.
رحیمی ،نرگس( )۱۳۹۱الزامات اخالقی از دیدگاه ایت الله مصالالالباح .مجله معرفت اخالقی سالالالال سالالالوم ،شالالالماره دوم ،بهار
 ،۱۳۹۱صفحه  ۲۷ال ۵۰
زمانیان ،علی( )۱۳۸۹علت شناسی اسیبهای اخالقی در ایران .مجله پژوهشنامه .شماره ۵۸ی۱۳۶-۱۱۱
دبا  ،سروش( )۱۳۸۷بررسی جامعه اخالقی .مجله آیین .شمارههای ۱۴و  .۱۳صص ۱۶-۶
طباطبایی ،محمد حسین ( )۱۳۴۶تفسیر المیزان جلد  .۳ترجمه محمد تقی مصباح یزدی ،قم :دارالعلم.
طباطبایی ،محمد حسین ( )۱۳۷۵تفسیر المیزان جلد  .۲ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی ،قم :دارالعلم.
صالالالادق زاده علیرضالالالا.؛ حسالالالنی ،محمد؛ احمدی ،آمنه؛ کشالالالاورز ،سالالالوسالالالن( )۱۳۹۰مبانی نظری تحول بنیادین در نظام
تعلیموتربیت رسمی و عمومی ایران .شورای عالی انقالب فرهنگی.
فنایی ،ابولقاسم ( )۱۳۹۵دین در ترازوی اخالق .تهران :انتشارات صراط.
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فرانکنا ،ویلیام( )۱۳۸۳فلسفه اخالق .ترجمه هادی صادقی .تهران :انتشارات طه.
نقیب زاده ،میر عبدالحسین( )۱۳۷۲در آمدی به فلسفه .تهران انتشارات طهوری.
وزارت آموش و پرورش ( )۱۳۹۸برنامه وزارت آموز ش و پرورش در سال .۱۳۹۸
منابع روایی
بحاراالنوار ،ج  ،۴۵ی ۴۹
بحار االنوار ،جلد  ۶۸صفحه ۳۸۲
بحار ،ج ،۷۰ی۲۹۴-۲۹۳
کافی جلد  ۱صفحه  ۱۶و ۱۱
سنن البیهقی -حدیث ۱۹۰۹۶
نهج البالغة ،ی  ،۵۱۰حکمت ۲۳۷
نهج الفصاحه حدیرهای شماره ۱۰۱۰ :و  ۲۰۱۰و  ۲۴۷۶نسخه الکترونیکی ،مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان.
وسائل الشیعه۱۷۴:۱۲-
وبگاههای مورد استفاده:
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/
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ٔ
مقایسه تحلیلی رویکرد اصالحگری آموزشی در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ایران با اسناد OECD
احمد زندوانیان1
چکیده
ٔ
مقاله حاضالالر ،مقایسال ٔاله تحلیلی رویکرد اصالالالحگری آموزشالالی در سالالند تحول بنیادین آموزشوپرورش ایران با رویکرد
هد
اصالالالالحگالری آموزشالالالی در سالالالالازمالالان همالکالالاری اقتصالالالالادی و توسال العالاله ) (OECDمیبالالاشالالالالد .روش پژوهش حالالاضالالالر
ٔ
مطالعه پژوهشها ،اسالالناد چاپی و منابع الکترونیکی در دسالالترس در
سالالندیتحلیلیاسالالتنتاجی اسالالت؛ بدین صالالورت که به
ٔ
زمینه سالند تحول بنیادین ایران از یک سالو و اسالناد مرتبط با اصالالحات آموزشالی منتشالرشالده از سالوی  OECDپرداخته شالد .در
مجموع ،یافتههای حاصالل از مقایساله نشالان میدهد سالند تحول بنیادین ایران با رویکردی آرمانگرایانه ،فضالیلتمدار (توممان
کردن دانش و ارزشهای اخالقی) با محوریت تحقق خواسالالالتههای انقالب اسالالالالمی تدوین شالالالده اسالالالت اما از کلیگویی،
رویاپردازی غیرواقعبینانه و شالالعارگونهنویسالالی در متن سالالند و شالالتابزدگی در اجرای سالالند در امان نمانده اسالالت .ازاینرو،
ٔ
حلقه اتصالالال نظریه و عمل م فول مانده
عملیاتیسالالازی سالالند تحول را برای مجریان (مدیران و معلمان) دشالالوار سالالاخته زیرا
اسالالت .در مقابل ،اسالالناد اصالالالحگری آموزشالالی  OECDبا رویکردی واقعبینانه و ملموس که برای مجریان تربیتی (معلمان و
مالدیران) قالاباللفهمتر و اجراییتر اسالالالت تالدوین شالالالده اسالالالت .بالهطوری کاله سالالالعی شالالالده امکالان ارزیالابی میزان تحقق اهالدا
اصالالحات با اسالتفاده از نشالانگرها و شالاخصها میسالر باشالد .گزارشهای منتشالرشالده مقایس ٔاله میزان تحقق اهدا اصالالحات
در هر یک از کشورهای عضو سازمان  OECDدلیل بر این ادعاست.
وانگان کلیدی :اصالحگری آموزشی ،سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
مقدمه
سالازمان همکاری اقتصالادی و توسالعه 2یا Organization for Economic Co-operation and Developmentکه به صالورت
مخفف  OECDنامیده میشالود در سالال  ۱۹۶۱میالدی تأسالیس شالده اسالت .این سالازمان قبل از آن هم وجود داشالت ،اما
صالالالرفالا برای توسال الع ٔاله اقتصالالالادی اروپالا فعالالیالت میکرد و نالام آن  OEECبود کاله از حرو اول کلمالات Organization for
European Economic Cooperationسالالاخته شالالده و هدفش بازسالالازی اروپا بعد از جنس جهانی دوم بود .اما با گسالالترش
حوزه فعالیتهای خود به کشالورهای غیراروپایی از جمله کانادا ،مکزیک ،ژاپن ،کره ،شالیلی و آمریکا ،اسالاس ٔ
ٔ
النامه آن اصالالح
شالد و نام آن به  OECDت ییر پیدا کرد .در حال حاضالر این سالازمان ۳۵ ،عضالو دارد .کشالور چین ،با وجودی که با این سالازمان
همکاری میکند ،عضالو OECDنیسالت .کشالورهای عضالو سالازمان همکاری اقتصالادی و توسالعه ،زمینه فعالیت خود را بسالیار
 .1استادیار گروه علوم تربیتی -دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی -دانشگاه یزد ( azand2000@yazd.ac.irشماره موبایل )09133230446
 . 2پایگاه اینترنتی بهترین پاسب به نشانی .www.bestanswer.info
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گسالالالترده تعریف کردهانالد .از جملاله مالاموریالتهالای  OECDمیتوان باله کمالک باله ثبالات اقتصالالالادی ،زمینالهسالالالازی برای رشالالالد
اقتصادی و دموکراسی و ارتقاا رفاه اجتماعی در کشورهای عضو اشاره کرد .آمارها و گزارشهای سازمان همکاری اقتصادی
ٔ
و توسعه ،معتبر محسوب میشوند و به تایید کشورهای عضو میرسند.
اهدا سازمان OECD
در حال حاضالر وظیفه و هد این سالازمان به دو بخش اهد در مورد کشورهای عضو و ا هد در مورد کشورهای در حال
ٔ
توسعه اقتصادی ،باال بردن سطن
توسعه تقسیم میشود .در مورد کشورهای عضو ،هد سازمان رسیدن به حداکرر رشد و
زندگی ،ایجاد ثبات پایدار در زمینههای اقتصالادی ،سالیاسالی و اجتماعی ،برقراری تجارت آزاد و اشالت ال کامل اسالت؛ اما در
ٔ
رابطه سالالم و دوسالتانه تعریف شالده اسالت .این سالازمان محیطی فراهم
مورد کشالورهای در حال توسالعه هد سالازمان برقراری
آورده که دولتها بتوانند سالالیاسالالتهای اقتصالالادی دیگر کشالالورها را با یکدیگر مقایسالاله کنند و یا برای مسالالائل و مشالالکالت و
سالالالیاسالالالتهای عمومی به جسالالالتوجوی راهحل بپردازند OECD .همچنین به کشالالالورها کمک میکند تا بهترین تجربیات
سالیاسالی کشالورهای مختلف را شالناسایی نمایند و بین سیاستگذاریهای ملی و بینالمللی هماهنگی ایجاد نمایند .بنابراین
بهطور کلی میتوان اهدا زیر را برای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 1لیست کرد:
ٔ
توسعه اقتصادی
 .۱هماهنگی سیاستهای اقتصادی کشورها به منظور تحقق بخشیدن به
 .۲اشت ال کامل و ارتقای سطن زندگی در کشورهای عضو به همراه ثبات اقتصاد داخلی و خارجی
 .۳کمک به توسال ٔ
العه اقتصالالادی کشالالورهای عضالالو جهت دسالالتیابی به رشالالد اقتصالالادی پایدار و اشالالت ال و باال رفتن سالالطن
استانداردهای زندگی
 .۴حفظ ثبات مالی و برقراری تجارت آزاد کاال ،خدمات و سرمایه
 .۵کمک به کشورهای در حال رشد
ٔ
درباره آموزش ،علوم و تکنولوژی ،نیروی کار ،کشاورزی و....
 .۶انجام اقدامات اختصاصی
موضوعات کاری و فعالیتهای  OECDعبارتاند از:
ٔ
ٔ
توسعه شهری ،روستایی و منطقهای ،کشاورزی ،صنعت و تجارت
حوزه اقتصادی :رقابت ،رشد اقتصادی،
الف.
ٔ
حوزه اجتماعی :اشت ال ،آموزش ،جامعه و مسائل رفاهی ،سالمتی و مهاجرت
ب.

 .1پایگاه اینترنتی مطالعات اروپا به نشانی www.europeanstudies.blogfa.com
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ٔ .
حوزه مالی :بازارهای مالی ،بیمه و بازنشستگی ،مالیات و سرمایهگذاری
ٔ
حوزه حکمرانی :مبارزه با رشوهخواری و فساد ،اصالح مقررات ،مدیریت و حکمرانی عمومی
ت.
ٔ
حوزه نوآوری :دانش و تکنولوژی ،اقتصاد اینترنتی و ابداع و نوآوری.
ح.
از آنجا که یکی از عوامل اصالاللی رشالالد و توسال ٔ
العه آگاهی ،مقایسالاله اسالالت مطالعه و مقایسالاله وضالالعیت کنونی فرهنگیآموزشالالی
کشالالورمان با کشالالورهای دیگر یا سالالازمانهای بین المللی به ما امکان میدهد پیچیدگیهای جامعه خودمان را بهتر مطالعه
کنیم (مقدمه مترجم بر کتاب اهنمم زفراسالالالکمتش ،نیک سالالالیر .)۱۳۸۴ ،البته به نظر میرسالالالد عملیترین راه تحقق امکان
مقایسالاله ،اسالالتفاده از اسالالتاندههای بین المللی با شالالاخصهای کنونی کشالالورمان در حوزههایی مانند علم ،فناوری ،تولید
دانش ،رفاه اجتماعی ،سالمت و آموزشوپرورش باشد.
بخشهالای آموزشوپرورش عمومی ،آموزش عالالی (پزشالالالکی و غیر پزشالالالکی) یکی از حوزههالای مهم اثرگالذار در جالامعاله مالدرن
هسالتند که در رشالد اقتصالادی ،عرض ٔاله کاالها و خدمات ،تنظیم رفتارهای شالهروندان و نیل به توس ٔ
العه همهجانبه نقش مهمی
ایفالا میکننالد .سالالالوابق نشالالالان میدهالد کاله باله ّ
کرات دولالتهالا ،اقالدام باله اجرای برنالامالههالای اصالالالالحی بالا هالد ارتقالاا کالارآیی،
اثربخشالی و شالفافیت مینمایند تا از این طریق خدمات کیفیتر و با هزینه کمتر به شالهروندان صالر نظر از جنسالیت ،محل
سکونت ،نژاد ،طبقه اقتصادی اجتماعی و ...ارائه نمایند .اگرچه فقدان اطالعات کیفی مناسب ،ارزیابی تأثیر این اصالحات
را دشالالوار میکند .در جدول  ،۱به مقایسال ٔاله ترکیب هزینههای عمومی دولتها در بین کشالالورهای سالالازمان  OECDدر سالالال
 ۲۰۱۵و ایران  ۱۳۹۴پرداخته شده است (معاونت بررسی اقتصادی .)۱۳۹۴ ،...سهم رفاه اجتماعی و سالمت در کشورهای
 OECDاز ترکیب هزینهها در مقایسه با ایران باالتر و سهم هزینههای دفاعی ایران در مقایسه با  OECDباالتر است.
جدول - ۱ترکیب هزینههای عمومی دولتها در بین کشورهای سازمان  OECDدر سال  ۲۰۱۵و ایران ۱۳۹۴
رفالالالالالالالالالاه آموزش

فرهنگی سالمت

اجتماعی

و

مسکن

مالحالیالط اقتصاد

امنیالت و دفاعی

هالالزیالنالاله

زیست

نالالالظالالالم

خالدمالات

عمومی

عمومی

تفریحی
۳۲/۶ OECD

۱۲/۶

۱/۵

۱۸/۷

۱/۴

۱/۳

۹/۳

۴/۳

۵/۱

۱۳/۲

۱۸/۵

۱۴/۶

۲/۲

۱۲/۵

۱/۷

۰/۳

۱۹/۲

۵

۱۶

۹/۶
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گزارش صالال ٔ
ٔ
درباره اقتصالالالاد بلژیک ( )۲۰۲۰بهطور ویژه بر نقش موثر اصالالالالحاتی در حوزه مالیات ،کار،
الفحه خانگی OECD
حقوق بازنشالسالتگان و اصالالحات آموزشالی و پرورشالی در افزایش توان دسالتیابی به رشالد همهجانبه و مداوم در بلندمدت صالحه
میگذارد.
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.
نخسالالتوزیر فنالند بهعنوان جوانترین رهبر سالالیاسالالی در حال حاضالالر جهان ،بر اهمیت نقش بیبدیل آموزشوپرورش در
ٔ
جانبه جامعه تأکید میکند .سانا مارین ،نخستوزیر  ۳۴ساله فنالند ضمن اشاره به
تحقق استعدادهای افراد و موفقیت همه
نظالام اجتمالاعی و اقتصالالالادی فنالنالد میافزایالد :ایالمزیالنزنظالممزر یالمنشز ز فالمهشزلیلشزل دزرا یکز الهزبالهزهمالهزامالمو زیشرهالاز
سالالشزبم الالناز هزر سالالتزرا ناازاینزا تممزالزیکشزاوزهمم زرالیلشزاسالالتز هزفنتنازهم ا زمزشز الالمرترینز ش ال هم زمهم ز
یعرفشزیش ال رازا بتهز الرایهزهرز شال زیتتم وزاسالتازفسالم زسالیمسالشزیتتم تشزر ز شال هم زیمتلسز م کزاسالتز ز المیاز
زهمهز شال همزینمسالشزنبم الاا زنخسالتوزیر  ۳۴س ٔ
ش
الاله فنالند در
ا گ هیر زاوزنظممزاقتصالمر ز شال هم زاسالکمناینم زبرا
ٔ
ادامه سالالالخنانش ،نظام آموزشالالالی را یکی دیگر از ارکان مهم قرار گرفتن فنالند در ٔ
زمره کشالالالورهای دارای رفاه باال دانسالالالت و
گفت:ز«زهمهز یززر زشینا زبسالالالتهزبهزاینزرا رز هزذهنیتزایر وز ر م ز شالال زل رز از گ نهز الالالکلزیشرهیا (ایسالالالنا ،کد
خبر .)۹۸۱۱۱۶۱۱۶۷۷
البته وضالعیت فرهنگی و اجتماعی کشالورمان ایران در برخی شالاخصهای موثر در تحقق اهدا تعلیموتربیتی نه تنها بدتر از
کشالورهای عضالو  OECDنیسالت بلکه بسالیار مناسالبتر اسالت .برای نمونه ،جایگاه اسالتوار خانواده در فرهنس ایرانی یکی از
نقاط قوتی اسالالت که میتواند به تحقق بسالالیاری از اهدا نظام آموزشالالی و حتی تحقق اهدا کالن توسالالعهای در راسالالتای
سند ایران  ۱۴۰۴کمک کند .در ادامه ،به مقایسه آمار کودکان تکوالد در کشورهای  OECDو ایران پرداخته شده است.
ُویسالالالمن )۲۰۱۵( 1در نگالاهی بینالمللی باله خالانوادههالای تالکوالالد گزارش میکنالد بالهطور میالانگین  %۱۳/۷کودکالان در
کشورهای مختلف (عمدتا کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه موسوم به  )OECDدر سال  ۲۰۱۲در خانوادههای
تالکوالالد زنالدگی میکردنالد .آمالار خالانوادههالای تالکوالالد در کشالالالورهالای مجالارسال التالان ،ایالاالت متحالده ،نیوزیلنالد ،جمهوری چالک،
لهستان ،انگلستان ،فنالند ،مکزیک ،دانمارک و فرانسه باالتر از میانگین فوقالذکر استُ .ویسمن اضافه میکند در تمام ۲۸
کشالور بررسالیشالده در سالال  ،۲۰۱۲کودکان خانوادههای دو والد عملکرد بهتری نسالبت به کودکان خانوادههای تکوالد در

1. Woessmann

531

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

درس ریاضالالی داشالالتند (البته با کنترل مت یرهای تحصالالیالت والدین ،وضالالعیت مهاجرت ،زبانی که در خانه با آن صالالحبت
میشود).
بر اساس گزارس لیوینگستون ،)۲۰۱۸( 1حدود یکسوم کودکان آمریکایی با یکی از والدین خود زندگی میکنند .البته این
آمار بر اسالالالاس نژاد و قومیت متفاوت اسالالالت ( %۵۸کودکان سالالالیاهپوسالالالت %۲۴ ،کودکان سالالالفیدپوسالالالت %۳۶ ،امریکای
التینتبار 2و  %۱۳آسالالالیاییتبار) .همچنین افزایش آمار طالق نشالالالان میدهد یکپنجم کودکانی که در خانوادههای عادی
متولد میشالوند تا  ۹سالالگی جدایی والدین خود را تجربه میکنند .بر اسالاس آمار مرکز ملی آمایش کودکان 3آمریکا ()۲۰۱۹
بین سالهای  ۲۰۰۸تا  ۲۰۱۷حدود  ۳۲تا  %۳۵کودکان ایاالت متحده در خانوادههای تکوالد زندگی میکردند .بر اساس
نتایج سالالرشالالماری سالالال  ۱۳۹۵مرکز آمار ایران ۷/۲ ،4درصالالد خانوارهای ایرانی تکوالد هسالالتند که از این میزان  ۱۷درصالالد
سالرپرسالت مرد و  ۸۷درصالد سالرپرسالت زن دارند .بررسالیها حاکی از روند روبهرشالد خانوارهای تکوالد در ایران اسالت (ایرنا۲۹ ،
خرداد .)۱۳۹۷
بیان مسئله
ٔ
شاکله نظام آموزشوپرورش رسمی (۱۲۸۹ش ).پس از انقالب مشروطیت در ایران (۱۲۸۵ش ،).مراحل تعلیموتربیت
اولین
را در مکاتب ابتدایی روستایی و شهری ،مدارس متوسطه و مدارس عالی مشخص میکرد (ضمیری .)۱۳۷۵ ،این مراحل در
زمان پهلوی اول به شالش سالال ابتدایی و شالش سالال متوسالطه و در زمان پهلوی دوم به پنج سالال ابتدایی ،ساله سالال راهنمایی
تحصالیلی و چهار سالال متوسالطه تبدیل شالد .در سالال  ،۱۳۷۲در راسالتای پاسالخگویی به خواسالت تحول نظام آموزش جمهوری
دوره متوسالطه ،نظام جدید و ٔ
اسالالمی در ٔ
دوره پیشدانشالگاهی شالکل گرفت .برآورده نشالدن انتظارات مس ٔالیوالن و مردم ،منجر
ز( )۱۳۹۰و ایجالاد نظالام  ۳-۳-۶شالالالد .از چشالالالمگیرترین تحوالت عملی نظالام
باله تالدوین سال النالازتو نزبنیالمرینزشی و پر
باره ٔ
آموزش رسالمی ،ت ییر شالکل ظاهری چندین ٔ
دوره  ۱۲سالاله و اجرای طرح ارزشالیابی توصالیفی اسالت .از چشالمگیرترین
اصالالالحات نظری نظام آموزش رسالالمی تدوین سالالنازیلشزشی و زبرا زهمه ( ،)۱۳۸۱سالالنازتو نزبنیمرینزشی و

پر

،و

سال النالازبرنالمیالهر سالالالشزیلش ( )۱۳۹۱اسالالالت .محوریالت سال النالد تحول بنیالادین آموزشوپرورش بالهعنوان زیربنالای نظری تحوالت
عملیاتی گسالترده در سالاختار نظام آموزشالی (تأسالیس دانشالگاه فرهنگیان ،ت ییر گس ٔ
الترده کتب درسالی و ،)...محقق را بر آن
داشالالت تا به مقایسال ٔاله تحلیلی رویکرد اصالالالحگری آموزشالالی ایران با مجموعه اسالالناد سالالازمان همکاری اقتصالالادی و توسالالعه
) (OECDپیرامون اصالالحات تربیتی بپردازد .علت انتخاب  OECDاین اسالت که این سالازمان بین المللی ،اسالناد متعددی
1. Livingston
2. hispanic
3. National KIDS COUNT
 .4این خبر در پایگاههای اطالع رسانی سالمت نیوز و خبر آنالین نیز درج شده است.
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در زمینه تعلیموتربیت و گزارشهای شالفافی از وضالعیت نظام تربیتی کشالورهای عضالو این سالازمان منتشالر میکند که میتوان
ٔ
مقایسه تحلیلی استفاده نمود.
جهت
سلاالت پژوهش
-

رویکرد سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ایران نسبت به اصالحات آموزشی چگونه است

-

رویکرد اسناد  OECDنسبت به اصالحات آموزشی چگونه است

چارچوب نظری
محقق در این مقالالاله متالأثر از عماللگرایی دیویی میکوشالالالد بالا مطالالع ٔاله اسال النالاد و همچنین اسالالالتنالاد باله محققالان ،بالا طرفالداری از
الفیه نظریه در ٔ
الیله نظریه و تصال ٔ
داىمی زیر سالالؤال بردن عمل به وسال ٔ
بوته عمل ،افقهای جدیدی در ٔ
فرایند ٔ
حوزه نظریه و عمل
اصالالحگری تربیتی ٔ
اراىه کند .دیویی مدعی بود که باید اندیشالهها و اعمال را در جهت تحقق اصالالحات در هم آمیخت زیرا
اندیشالاله و عمل از هم جدانشالالدنی هسالالتند (گوتک ،)۱۳۸۰ ،اما اتصالالال نظریه و عمل در اندیشالاله مصالاللحان تربیتی مانند
افالطون ،روسو و ایلیو روشن نیست (هیر و پرتلی.)۱۹۸۸ ،
دیویی ،پیشالرفتگرایان 1را از قطبی کردن 2آموزشوپرورش به صورت یا این یا آن برحذر داشت .پیشرفتگرایان هر فعالیتی
را تجویز میکردند ولو بی هد  .دیویی تذکر میداد حرکت صالالالر فاقد ارزش اسالالالت و فعالیت باید هدفمند باشالالالد البته با
جهالتگیری درونی نسال البالت باله نیالازهالا ،عالیق و تجالارب یالادگیرنالده .پیشالالالرفالتگرایی بالایالد از رویالاپردازی سالالالاده لوحالاناله 3درب ٔ
الاره
ماهیت کودک دسالالت بردارد .رغبتها و نیازهای کودکان همیشالاله سالالرآغاز یادگیری هسالالتند ولی غایت آن نیسالالتند (گوتک،
.)۱۳۸۰
روش پژوهش
روش تحقیق مقاله حاضالالر سالالندیتحلیلیاسالالتنتاجی اسالالت .بدین صالالورت که متون و تحقیقات داخلی پیرامون سالالند تحول
بنیالادین نظالام آموزشوپرورش ایران و اسال النالاد اینترنتی موجود  OECDدرب ٔ
الاره تعلیموتربیالت بالا محوریالت اصالالالالحالات تربیتی
بررسالالی شالالد .سالالپس با اتخاذ گفتمانی تحلیلیمقایسالالهای ،رهنمودهایی برای ٔ
حوزه نظر و عمل اصالالالحات تربیتی در ایران
استنتاج شد.

 .1پیشرفت گرایان مقارن با جان دیویی در ایاالت متحده امریکا ،پرچمدار اصالحات نظام آموزشی بودند و ادعا میکردند که در اجرای اصالحات ،پیرو اندیشهای
مربیانی مانند روسو ،پستالوتسی و جان دیویی هستند.
2. ploralization
3. romanicization
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یافتهها
در راسالتای پاسالب به سالؤال اول ،بررسالی متن سالند ،نظرات مسالالوالن و نتایج نقادانه پژوهشالگران نشالان میدهد رویکرد غالب
حفظ آرمانها و ارزشها بوده است؛ اما رگههای کلیگویی ،رویاپردازی و شعارگونگی هم دیده میشود.
گرچاله الزم باله ذکر اسالالالت عالدم ابتنالاا آموزشوپرورش موجود بر فلسال الفاله تعلیموتربیالت اسالالالالمی ،عالدم تربیالت همالهجالانباله و
متوازن شالایسالتگیهای انسالانی ،کندی در همپایی با تحوالت محیطی ،کاسالتی در پاسالخگویی به نیازهای جامعه و ناکارآمدی
در تحقق رسالالالالالت فرهنگی و اجتمالاعی ملی و جهالانی ،نالاکالارآمالدی نظالام اداری ،عالدم کالارآیی نظالام تربیالت معلمالان و مالدیران،
تمرکزگرایی و برنامههای متمرکز و تجویزی ،کمتوجهی به تفاوتهای فردی ،جنسیتی ،فرهنگی و اقلیمی ،نبود خط مشیها
و برنامههای اجرایی هماهنس ،پایین بودن نرد بهرهوری ،عدم مشالارکت و همکاری مؤثر سالایر نهادها ،ضالعف در بهکارگیری
هوشالالمندانه فناوریهای جدید آموزشالالی ،سالالیاسالالی شالالدن صال ٔ
الحنه آموزش و عدم توجه کافی به جنبههای فرهنگیتربیتی،
باالبودن نرد افت تحصالالیلی و ترک تحصالالیل ،ناکارآمدی اقتصالالاد آموزشوپرورش و عدم تکاپوی منابع مالی ،ضالالعف در نظام
مدیریت اجرایی و ت ییرات پیاپی مدیران ،تحول بنیادین در آموزشوپرورش را اجتنابناپذیرکرده بود (سالالند تحول راهبردی،
ٔ
ٔ
مطالعه بخشهایی از سالند مذکور حاکی از این اسالت که آرمانگرایی در تدوین
برنامه درس ملی ،)۱۳۹۱ ،اما
۱۳۸۹؛ سالند
متن سالند بسالیار دیده میشالود .برای نمونه ،ا تربیت انسالانی موحد ،مؤمن و معتقد به معاد و آشالنا و متعهد به مسالالولیتها و
وظالایف در برابر خالدا ،خود ،دیگران و طبیعالت ،حقیقالتجو و عالاقالل ،عالدالالتخواه و صالالاللنجو ،ظلمسالالالتیز ،جهالادگر ،شال الجالاع و
ایرارگر و وطندوست ،مهرورز ،جمعگرا و جهانیاندیش ،والیتمدار و منتظر و تالشگر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی،
بااراده و امیدوار ،خودباور ،امانتدار ،دانا و توانا ،پاکدامن و باحیا ،انتخابگر و آزادمنش ،متخلق به اخالق اسالالمی ،خالق
آماده ورود به زندگی شالالالایسالال ٔ
ٔ
الته فردی ،خانوادگی و
و کارآفرین و مقتصالالالد و ماهر ،سالالالالم و بانشالالالاط ،قانونمدار و نظمپذیر و
اجتماعی بر اسالاس نظام معیار اسالالمی؛ ارتقای نقش نظام تربیت رسالمی و عمومی در رشالد و تعالی کشالور ،اعتالی فرهنس
عمومی و زمینهسالالالازی برای تکوین تمدن اسالالالالمیایرانی با تأکید بر تعمیق معرفت و بصالالالیرت دینی و سالالالیاسالالالی ،التزام به
ارزشهای اخالقی ،وفاداری نسالالالبت به نظام جمهوری اسالالالالمی ایران ،اعتقاد به اصالالالل والیت فقیه و مردمسالالالاالری دینی،
تحکیم وحدت ملی ،تقویت روحیه علمی ،رعایت حقوق و مسالالولیتهای شالهروندی ،ارتقای مهارتهای زندگی ،بهداشالتی و
زیسالالالت محیطی؛ تالأمین همالهجالانب ٔاله عالدالالت تربیتی در نظالام تربیالت رسالالالمی و عمومی؛ برقراری نظالام اثربخش مالدیریالت منالابع
انسالانی (شالامل جذب ،تربیت ،نگهداشت ،بهکارگیری بهینه ،ارزشیابی و ارتقا)؛ ارتقای بهرهوری و افزایش کارآیی و اثربخشی
در نظام تربیت رسالالمی و عمومی؛ کسالالب موقعیت نخسالالت تربیتی در منطقه و جهان اسالالالم و ارتقای فزاینده جایگاه تربیتی
ایران در سطن جهانی از اهدا کالن سند تحول بنیادین است (سند تحول بنیادین.)۱۳۹۰،
در ایران نیز از تاریب انتشالار اولین نس ٔ
الخه پیشنویس سالند ّ
تحول در سالال  ،۱۳۸۹نقطهنظرات فراوانی توسالط مسالالوالن،
پژوهشالگران و اندیشالمندان به صالورت نقد ،گزارش ،سالخنرانی ،مصالاحبه و مقاله انتشالار یافته اسالت .در این میان پژوهشهای
دانشگاهی عموما به صورت نقد و تحلیل محتوا ارائه شدهاند.
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نعمتی و غفالاریان پناهی ( )۱۳۹۷دریافتند سالالالند تحول بنیادین آموزشوپرورش جمهوری اسالالالالمی ایران با چالشهای
اجرایی درونی (عدم رعایت کامل اسالاللوب سالالندنویسالالی و فرایند تدوین اسالالناد جامع و راهبردی ،ضالالعف در تحلیل محیطی و
تبیین وضالع موجود ،کمتوجهی به تفاوتهای فرهنگی ،ضالعف در نگاه تمرکززدا) و بیرونی (مشالارکت پایین مدیران و معلمان
در اجرای سالند چون نقشی در تدوین آن نداشتهاند ،تأثیر تحوالت مختلف سیاسی ،دولتی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی)
روبهرو است .بهویژه بحرانهای اقتصادی بر چشمانداز آموزشوپرورش متکی صر به درآمدهای دولتی ،تاثیرگذار است.
مرزوقی ،عقیلی و مهرورز ( ) ۱۳۹۵در تحلیالل و شال النالاسالالالایی رویکردهالای حالاکم بر اسال النالاد تحول بنیالادین سالالالیسالالالتم
آموزشوپرورش ایران با اسالتفاده از روش تحلیل مضالمون با رویکرد کیفی دریافتند اسالناد تحول بنیادین (یعنی مبانی نظری
ٔ
برنامه درسالی ملی با
سالند تحول ،سالند تحول و برنامهدرسالی ملی) شالامل ساله مفهوم :شالناختی ،روششالناختی و سالاختاری
سالالی و سالاله مضالالمون پایه هسالالتند ،اما از نظر انسالالجام مفهومشالالناختی ،روششالالناختی و سالالاختاری فاقد ارتباط و سالالنخیت
مضامینی هستند.
به نظر سالالپهر و زمانی ( ،)۱۳۹۵هرچند سالالند تحول بنیادین آموزشوپرورش رویکردی سالالیسالالتمی را نوید میداد اما این
سالالند فقط نظام آموزشالالی مربوط به سالالنین مدرسالاله را هد قرار داده و بخشهای قبل و بعد از مدرسالاله را شالالامل نمی شالالود.
ٔ
نقشه راه اجرایی سند تاکنون رویکردی سیستمی و منسجم را به نمایش نگذاشته است.
همچنین
صالفارحیدری و حسالین نژاد ( ،)۱۳۹۳در بررسالی و نقد امکان و یا امتناع تحقق عدالت آموزشالی در سالند تحول بنیادین
نظام آموزشوپرورش ایران با نظر به رویکردهای عدالت آموزشالی (آرمانگرا ،لیبرالیسالتی ،مارکسالیسالتی ،فمینیسالتی و نژادی،
پسالامدرن و وجودی) دریافتند سالند تحول بنیادین نظام آموزشوپرورش با رویکردی آرمانگرا و بر اسالاس آمیزهای از خوانش
ایدئولوژیک از دین تدوین شالده اسالت .ازاینرو ،سالند در تحقق عدالت آموزش دارای چالشهایی اسالت .این چالشها از یک
سالالو به ماهیت رویکرد آرمانگرایی و از سالالوی دیگر ،به نگاه محدود ایدئولوژیک به عدالت بر میگردد .به نظر میرسالالد تحقق
عدالت آموزشالی نیازمند رویکردی معنوی و تکررگرا به انسالان و جامعه اسالت .درون مایههای چنین رویکردی را در درون سالنت
فکری و عرفانی اسالمی میتوان بازیافت.
به نظر مهرمحمدی ( ،)۱۳۹۲ا اگر سالند تحول توانسالته باشالد یک نوع سالاختارشالکنی کند و مسالیر را باز کند برای اینکه
اتفاقی اسالاسالی و زیربنایی در نظام آموزشالی بیفتد و آن هم عبارت از اینکه شالخصالیت و مشالروعیت را به معلمان و فرهنگیان
بدهد و آنها را انگیزهمند کند تا پیوسالالته و بهطور دائم خود را به لوازم تحول پایبند بدانند و در فرایند تحول درگیر شالالوند ،به
نظرم این کار مهمی اسالت و ا من فکر میکنم انحصالارطلبی و تمامیتخواهی در امر تربیت معلم ،خواه از سالوی دانشالگاه
خواه از سوی آموزشوپرورش ،با ماهیت تربیت معلم و پیچیدگیها و دشواریها و اقتضائاتی که دارد سازگار نیست. .
بر اسالالاس نتایج پژوهش مذنبی ( ،)۱۳۹۲اجرایی شالالدن سالالند ملی آموزشوپرورش ج .ا .ایران با چالشهای ضالالعف در
تحلیل محیطی و تبیین وضالالع موجود و ترسالالیم وضالالع مطلوب ،عدم توجه کامل به تفاوتهای فرهنگی ،ضالالعف در نگاه عدم
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ٔ
مقوله
تصالالالدیگری و تمرکززدایی در نظام تعلیموتربیت ،ضالالالعف در توجه به آموزشهای فنی و حرفهای ،ضالالالعف در توجه به
جهانی شالدن و تأثیر دوس ٔ
الویه آن بر نظام تربیتی ،ضالعف شالورای عالی آموزشوپرورش در برنامهریزی و نظارت راهبردی مواجه
خواهد بود.
حاجی بابایی ( )۱۳۹۱در ٔ
ارائه مدل مفهومی از وویژگیهای مدرسالهای که من دوسالت دارمو با توجه به شالاخصهای سالند
ّ
تحول بنیادین مینویسالد ا چنین مدرسالهای باید بتواند مکانی مناسالب برای تربیت انسالانی مومن و متخلق به اخالق اسالالمی
ٔ
ٔ
ٔ
دهنده
ارتقادهنده بهرهوری منابع در مدارس ،افزایش
جانبه عدالت تربیتی در کشالالور،
فراهم نماید و زمینهسالالاز تحقق همه
کننده کشالالور در دسالالتیابی به ٔ
ٔ
رتبه نخسالالت تربیت در منطقه و
مشالالارکت جامعه در رشالالد و تعالی تعلیموتربیت مدرسالاله و یاری
جهان اسالم بر اساس چشمانداز بیست ساله باشد .
حجفروش ،اخوان بهبهانی و اسالالماعیل زاده ( )۱۳۹۱در بررسالالی تحلیلی چالشهای اجرایی سالالند تحول تأکید میکنند
باید ت ییرات سالالالاختاری پس از تهیه نقشالال ٔاله راه و طراحی و برنامهریزی به اجرا درآید؛ چرا که یک حرکت متعادل و تدریجی و
تکاملی الزم است.
سال النالد تحول بنیالادی نظالام تعلیموتربیالت ،محصالالالول مرحل ٔاله اتالدوین و زیربنالای مراحالل ااجرا و اارزیالابی در چرخاله
سالیاسالتگذاری میباشالد .با توجه به اینکه مقرر گردیده سالند تحول بنیادین در سالهای آتی با توجه به نیاز و شرایط جامعه و
متناسالب با پیشالرفتها مورد بازبینی و اصالالح قرار گیرد ،بیتردید آگاهی از امکان عملیاتیشالدن موارد ذکرشالده در سالند ،در
ّ
کالس درس و مدرساله که کانون تجلی تعلیموتربیت اسالت ،بسالیار مهم اسالت .با اجرا و ارزیابی برنامههای پیشالنهادی جدید
اسالالت که معلوم میشالالود هر یک از این عناصالالر و اجزاا با توجه به شالالرایط موجود و امکانات و محدودیتهای دیگر تا چه حد
ٔ
تناسالب و قابلیت اجرا داشالته اسالت .در همین رابطه ،مقام معظم رهبری تاکید دارند ا نقش ٔاله اجرایی سالند ملی تهیه و تدوین
شالالده و در همین خصالالوی چالشهای پیش روی اجرای سالالند تحول مشالالخص شالالود .به این مسالالالله توجه کافی شالالود .امید
میرود از سالالالوی مقالامالات مسالالالوول اهتمالام الزم صالالالورت گیرد (اسالالالدی .)۱۳۹۱ ،حالدادی ( )۱۳۹۶عضالالالو شالالالورای عالالی
آموزشوپرورش با اسالتناد به کالم رهبر انقالب ،معتقد اسالت هنوز گامهای زیربنایی و اقدامات زمینهسالاز برای اجرای تحول
عملی نشالالده و زیرسالالاختهای الزم فراهم نشالالده اسالالت و تا زیرسالالاختها مهیا نشالالود و پیشبینیهای الزم صالالورت نگیرد و
برنامهای معین طراحی نشالالالود و گامهای برنامهریزیشالالالده به اجرا درنیاید صالالالحبت از اجرای تحول در نظام آموزشوپرورش
صالالحبت از آرزوهاسالالت که با اجرا و عمل فاصالالله بسالالیار دارد .به نظر حدادی ،معلم ضالالامن تحول واقعی در آموزشوپرورش
است.
به عبارت دیگر ،توسال ٔ
العه آموزشوپرورش در گرو ارزیابی دائمی اهدا  ،چشالالماندازها و برنامههای آن اسالالت (نویدادهم،
ٔ
ٔ
۱۳۹۱؛ حشمتی .)۱۳۹۱ ،در این میانٔ ،
مرحله آموزشوپرورش رسمی و جایگاه اصلی
نقطه شروع و مهمترین
دوره ابتدایی
برطر کردن آسال الیالبهالای اجتمالاعی و اخالقی اسالالالت و بالا توجاله باله وجود میلیونهالا دانشآموز در ٔ
دوره ابتالدایی ،اگر اقالدام
تربیتی صالالحیحی در این دوره انجام شالالود ،در آینده جامعهای ایمن و موفق با معیارهای اسالالالمی خواهیم داشالالت (قربان،
.)۱۳۹۱
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در پاسالب به سالؤال دوم بر اسالاس اسالناد بررسالیشالده میتوان دریافت که  OECDرویکردی واقعبینانه ،ملموس ،منتقدانه و
شالواهدمحور نسالبت به اصالالحات تربیتی دارد .برای نمونه ،سالازمان مزبور ( ،)۲۰۱۵پس از بررسالی  ۴۵۰اصالالح آموزشالی در
 ۲۰۰۸ -۱۴در  ۳۴کشالور دریافت فقط بازرسالی اثر دقیق یکی از هر ده اصالالح آموزشالی انجام شالده اسالت .به نظر آندریاس
شاللچر ،مدیر بخش آموزش و مهارت  ،OECDا اگر ما میخواهیم بروندادهای آموزشالی بهبود یابد ،به رویکردی شالواهدمحور
و نظامدار به اصالحات نیاز داریم .
اهدا اصالحات آموزشی در ٔ
بازه  ۲۰۰۸ -۱۴در گزارش چشمانداز سیاست آموزشی  )۲۰۱۵( OECDعبارتاند از:
-

آماده کردن دانشآموزان برای آینده (،)%۲۹

-

بهبود مدرسه (،)%۲۴

-

عدالت و کیفیت آموزشی (،)%۱۶

-

سنجش و ارزشیابی (،)%۱۲

-

بودجهبندی مالی (،)%۱۲

-

خواست حکومت (.)%۹

همچنین بر اساس  ،)۲۰۱۹( OECDاولویتهای کلیدی نظامهای آموزشی عبارتاند از:
-

پر کردن شکا عملکرد تحصیلی در بین دانشآموزان با توجه به وضعیت اجتماعیاقتصادی،

-

بهبود عملکرد ٔ
همه دانشآموز ان،

-

افزایش دسترسی و افزایش کیفیت مراقبت و آموزش در دوران ٔ
اولیه کودکی،

-

بهبود شمول دانشآموزان مهاجر،

-

پر کردن شکا عملکردی بین دانشآموزان و بین مناطق آموزشی،

-

پیشگیری از تکرار ٔ
پایه تحصیلی در مدرسه،

-

پر کردن شکا عملکردی بین پسران و دختران،

-

پر کردن شکا عملکردی بین دانشآموزان اقلیتهای متفاوت،

-

بهبود تلفیق دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه،
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-

پیگیری عقبماندگیهای تحصیلی.

نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادات
همواره تحوالت چشالمگیر دینی ،فلسالفی و علمیتکنولوژیکی تمام نهادهای جامعه بهویژه آموزشوپرورش را متأثر سالاخته و
ت ییر در اهالدا  ،سالالالاختالار و محتوای آموزشوپرورش را در پی داشال التاله اسالالالت .در میالان عوامالل مختلف ،دین و تحوالت
ٔ
نقطه عطفی در تحول تعلیموتربیت ایران بودهاند .بررسالالالی و تحلیل اسالالالناد تاریب تربیتی نشالالالان داد که
علمیتکنولوژیکی،
ٔ
نتیجه مطلوب حاصالل
گرچه همواره نیت قلبی داعیهداران تحول در تعلیموتربیت بهبود اوضالاع نظام تربیتی بوده اما همیشاله
نشالده اسالت .به بیان دیگر ،برخی برنامههای تحول برای نظام آموزشالی مفید و برخی برای نظام تربیتی مضالر بوده و به بیراهه
رفتالهانالد .لالذا نویسال النالده کوشال الیالده اسالالالت باله مطالالع ٔاله مقالایسالالالهای بپردازد کاله میتوانالد باله اجرای سال النالد تحول بنیالادین نظالام
آموزشوپرورش کمک کند.
در ٔ
دوره معاصالالر ،ایرانیان با پیشالالرفتهای علمیتکنولوژیکی م رب زمین آشالالنا شالالدند .آشالالنایی با فرهنس غرب زمینهسالالاز
انقالب مشالالالروطیت شالالالد .روشالالالنفکران الگوی غربی آن را ٔ
اراىه کردند و حوزویان (عالمه نایینی) به تطبیق آن با شالالالریعت
پرداختند .در انقالب مشالالالروطه ،آموزشهای ابتدایی اجباری ،تربیت معلم ،آموزش بزرگسالالالاالنٔ ،
تهیه کتب درسالالالی و اعزام
دانشالجویان به اروپا مورد تایید قرار گرفت .مراکز تربیت معلم تأسالیس شالد و محصالالن در ضالمن تحصالیل با فنون تعلیموتربیت
آشنا شدند .در حکومت  ۵۰ساله پهلوی ،اجرای مفاد قانون اساسی مشروطیت وجهه همت ایران دوستان قرار گرفت ،گرچه
سالالالردمداران پهلوی سالالالعی در رواج بیبندوباری و پیادهسالالالازی الگوی غربیم بی داشالالالتند .کم کم ضالالالمن همهگیر شالالالدن
تعلیموتربیت ،وزارت آموزشوپرورش به تأسالالالیس مدارس منظم بر اسالالالاس دورههای تحصالالالیلی همت گماشالالالت؛ لیکن هیو
تالشالی برای عملیاتی کردن مزایای آموزش مکتبخانهای در مدارس جدید صالورت نگرفت .اولین نظام آموزش رسالمی (-۳
 )۳-۶در زمان رضالاشالاه اجرا شالد و در سالال  ۱۳۴۵به صالورت ( )۵-۳-۴درآمد .از ویژگیهای ٔ
دوره پهلوی میتوان به حضالور
کالارشال النالاسالالالان غربی و رواج تعلیموتربیالت غربی و بیتوجهی باله روشهالای متنالاسالالالب بالا فرهنالس ایرانی ،کمتوجهی باله آموزش
فنیوحرفالهای و تالأکیالد بر آموزشهالای نظری ،ایجالاد سال الپالاههالایی تحالتعنوان دانش ،بهالداشالالالت ،ترویج و آبالادانی ،ایجالاد
کمیتههای ملی پیکار با بیسالالالوادی اشالالالاره نمود .به موازات اقدامات حکومتی ،روشالالالنفکران نیز دسالالالت به اقداماتی زدند.
گروهی باله اشالالالتبالاه معتقالد بودنالد کاله تنهالا راه تحول در تعلیموتربیالت ت ییر الفبالاسالالالت .در مقالابالل ،بالاغچالهبالان بالا ت ییر در شالال ٔ
الیوه
آموزش الفبا و ابداع روش ترکیبی و تدوین کتاب الفبای ٔ
ویژه گروههای مختلف سالالنی و آموزش ناشالالنوایان افق جدیدی را در
ٔ
آموزش گشالود .با پیروزی انقالب اسالالمی ،مبانی تربیت بر اسالاس کرامت انسالانی ،آزادی ،مسالالولیت انسالان و توام سالاختن
علم و عمل تدوین شالالد .از جمله اقدامات مربت ،اسالالتفاده از ارزشالالیابی توصالالیفی به جای ارزشالالیابی ّ
کمی ،هوشالالمندسالالازی
مالدارس و تالدوین سال النالد تحول بنیالادین نظالام آموزشوپرورش اسالالالت .در مقالابالل ،اجرای عجوالن ٔاله طرحهالایی مالاننالد طرح نظالام
جدید در سالالال  ۱۳۷۱-۷۲شالالمسالالی و طرح  ۶ ۳ ۳از جمله اقداماتی اسالالت که به دلیل کمبود نیروهای متخصالالص ،کمبود
فضای فیزیکی و کتب جدیدی که شتابزده تدوین شدهاند خسارتهایی را به بار آورده و یا به دنبال خواهد داشت.
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بررسالالالی فعالالیالت کنونی مالدارس کشالالالورمالان ،از آسال الیالبهالایی مالاننالد حفظ ظواهر (ظالاهرسالالالازی) و ویترینسالالالازی در گزارش
عملکردها خبر میدهد .برای نمونه ،بسالیاری از کاردسالتیهایی که دانشآموزان ابتدایی به مدرساله میآورند توسالط والدین و
یا اطرافیان در منزل درسالت میشالود؛ زیرا فعالیت درخواسالتی فراتر از توان دانشآموزان اسالت و یا اینکه کودکان هیو عالقه
ای برای درسالت کردن آنها ندارند و ترجین میدهند در خانه ،تلویزیون تماشالا کنند و یا از فرط خسالتگی به خواب میروند.
اما مادرانشالالالان تا پاسالالالی از شالالالب بیدار مانده و کاردسالالالتی را درسالالالت میکنند و یا تکلیف منزل فرزند را مینویسالالالند (چون
نمیخواهند همکالسیها کودک را در مدرسه مسخره کنند و.)...
النواره ملی دانشآموز ی ابن سالالینا ،جشال ٔ
همچنین مشالالاهده نمونه کارهای دانشآموزان در جشالالنوارههایی مانند جشال ٔ
النواره
پروژههالای علمی دانشآموزان (جالابر بن حیالان) ،1جشالال ٔ
النواره دسالالالالتهالای کوچالک و انالدیشالالالالههالای بزر  ،در ذهن هر
مشالاهدهگری ایجاد تردید میکند ،به نظر میرسالد بیشالتر توسالط والدین (و با نقشآفرینی حاشالیهای دانشآموز ان) درسالت
شالده اسالت و توسالط مدیران و معاونان و ادارات آموزشوپرورش بهعنوان دسالتاورد دانشآموزان معرفی میشالود .در این راسالتا،
به اعتراد خانم دکتر حکیم زاده )۱۳۹۶( 2اسالالالتناد میشالالالود :ا یعم زشی و زابتاایشز وا وزشی و

پر

زهتت:زنبمیاز

قمبتهم زعلمشزاوزمملهزمشالن ا زممبربنز یم زبهزر یلشزبرا زلر ترا الشز ا اینزتبایلز ال ر،زنبمیازمشالن ا همزبهز قمبتز
بینز ا اینز زا یمزتبایلز ال رازنبمیازمشالن ا همزبهزسالمتزلر ترا الشزلمن ار ز زیا سالهز زت یازا رز مزیعف شز ال ر .از
متاسالفانه آموزشوپرورش به اشالتباه نشالان میدهد محصالولش کودک -ناب ههایی هسالتند ،همان طور که آموزش عالی نشالان
میدهد محصولش جوان-نخبههایی هستند) که به قول ملک الشعرای بهار ،غورهنشده ،مویزگشتهاند .ز
مرور سالالالرنوشالالالت فعالالیالتهالای پژوهشالالالی معلمالان در طرح اقالدامپژوهی (معلم پژوهنالده) نیز حکالایالت از تالدوین هزاران گزارش
اقدامپژوهی در هر اسالالتان دارد که توسالالط آموزشوپرورش هر اسالالتان صالالرفا به وزارت آموزشوپرورش در تهران ارسالالال شالالده
است.
اتخاذ رویکردی شالواهدمحور توسالط  OECDباعث شده است که جهت تحقق عینی آرمانها ،نشانگرهایی ٔ
اراىه شود (حلقه
اتصالالال آرمان به واقعیت) .مرور گزارش لهزیشالالشزشی و الالشز اپن ( )۲۰۱۵و نگمهشزاممم شزبهزتعلیک تربیت:زنشالالمنگرهم ز
 )۲۰۱۰( OECDنشالالالان می دهد بر اسالالالاس نشالالالانگرها ،برای موضالالالوع معلم (صالالالالحیت تدریس ،حقوق) ،مدیران (رهبری
نحوه مشالالارکت والدین ،و ٔ
مدرسالاله) ،دانشآموزان (کیفیت و کمیت تحصالالیل)ٔ ،
نحوه مشالالارکت و مسال ٔالیولیت دولت (مدارس
دولتی و غیردولتی) ،گزارش سال ٔ
الاالنه ملی و بینالمللی تدوین شالالده و به مقایس ال ٔه وضالالع موجود با وضالالع مطلوب خودشالالان با

 .1جشال ٔ
النواره پروژههای علمی دانش آموزان (جابربن حیان) با هد تقویت روحیه پرسالالشالالگری و تعمیق آموختههای علمی در پنج محور طبقهبندی ،طراحی و
ساخت ،آزمایش ،تحقیق زمینهای و نمایش علمی که دانشآموزان در گروههای یک تا سه نفره فعالیت میکنند برگزار شده است.
 .2خبرگزاری مهر 11 ،تیر  ،1396کد خبر  ،4019119به نشاتی www.mehrnews.com
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 در حالی که بسالیاری از راهکارهای پیشالنهادی سالند تحول.( پرداختهاندPISA) ( وTALIS) سالنوات قبلی و با سالایر کشالورها
.برای مجریان واقعی سند تحول (مدیران و معلمان) مبهم و کلی هستند
 عدالت و.۱(  دانشآموزان:) نشالالان میدهد که به صالالراحت در سالاله بخش۲۰۱۵( مرور گزارش لهزیشالالشزشی و الالشز اپن
 سالنجش.۴  بهبود مدرساله و.۳  آماده کردن دانشآموزان برای آینده)؛ نهادی (چگونگی افزایش کیفیت از طریق.۲ ،کیفیت
ٔ
 دولت و.۵ عهده خط مشالی نظام آموزشالی در ارتباط با
و ارزشالیابی)؛ نظام آموزشالی (چگونه نظام آموزشالی طراحی شالده تا از
. مباحث مالیبودجه ای برآید) تدوین شده است.۶
)۲۰۱۵EDUCATION POLICY OUTLOOK, Japan (

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
: Making Reforms Happen, ۲۰۱۵a recurring publication. The first volume, Education Policy Outlook
. Designed for policy makers, analysts and practitioners who seek ۲۰۱۵was released in January,
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:
) preparing۲) equity and quality and ۱Students: How to raise outcomes for all in terms of

-

students for the future.
) evaluation and۴) school improvement and ۳Institutions: How to raise quality through
assessment.
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-

) governance and۵System: How the system is organized to deliver education policy in terms of
) funding.۶
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جهانی شدن و تغییرات در آموزش عالی ایران :آنچه فیلسوفان تعلیموتربیت باید بگویند
محمدحسن میرزامحمدی1
دکتر حمداله محمدی2
چکیده:
ٔ
تحقیق حاضر به تبیین تاثیرات جهانی شدن بر آموزش عالی ایران از منظر فلسفی پرداخته است .برای تحقق این هد  ،دو
سالؤال پژوهشالی زیر صالورتبندی شالدهاند :الف) محورهای اصاللی ت ییرات آموزش عالی از منظر فلسالفه تعلیموتربیت چگونه
بررسالالی و نقد میشالالوند ب) محورهای اصالاللی ت ییرات آموزشالالی در نظام آموزش عالی ایران کداماند و چه نقدهای فلسالالفی
میتوان بر آنها وارد کرد روشهای تحقیق برای پاسالب به سالؤاالت فوق شالامل تحلیل مفهوم (از نوع تفسالیر مفهوم) ،تحلیل
اسالناد ،استنتاج و انتقاد بودهاند .برای پاسب به سؤال اول تحقیق ،دیدگاه کارنوی مورد نظر قرار گرفته و با الهام از کتاب وی،
تاثیرات جهانی شالدن بر نظامهای تعلیموتربیت در چهار محور اشالت ال ،خصالوصالیسالازی ،کیفیتبخشالی ،و فناوری تبیین و
آن گاه از منظر فلسالالفی مورد نقد قرار گرفتهاند .برای پاسالالب به سالالؤال دوم تحقیق ،اسالالناد باالدسالالتی کشالالور شالالامل قوانین
برنامههای توسالالعه ،نقشال ٔاله جامع علمی کشالالور و سالالند دانشالالگاه اسالالالمی تحلیل شالالده و تاثیرات جهانی شالالدن در این اسالالناد
اسالالتنتاج و معرفی شالالدهاند .همچنین این تاثیرات ،با تکیه بر آموزههای تربیتی اسالالالم بهعنوان معیار نقد ،مورد نقادی قرار
گرفتهاند .یافتههای تحقیق حاکی از آن اسالالالت که مظاهری از ت ییرات ناشالالالی از جهانی شالالالدن در نظام آموزش عالی ایران
وجود دارد .با توجه به مراتب فوق ،به نظر میرسالالد چالش اسالالاسالالی پذیرش و اجرایی کردن این ت ییرات ،ناسالالازگاری مبانی
ٔ
فلسالالفی آنها با فلسال ٔ
وظیفه خای فیلسالالوفان تعلیموتربیت
الفه آموزش عالی در کشالالور ما میباشالالد .در این شالالرایط حسالالاس،
کشالور است که این اتفاقات را رصد کرده و حساسیت الزم را نسبت به آن در مدیران و تصمیمسازان آموزش عالی کشور ایجاد
کنند.
وانههای کلیدی :جهانی شدن ،آموزش عالی ،فلسفه تعلیموتربیت ،اسناد ،ایران ،تربیت اسالمی
 .۱مقدمه:
اجهانی شالالدن  3پدیدهای اسالالت که از دهههای آخر قرن بیسالالتم ایجاد شالالد و به تدریج تمامی عرصالالههای زندگی بشالالر را
ٔ
التفاده گسالترده از جهانی شالدن ،توافقی در خصالوی معنای آن وجود ندارد .ابرخی میان جهانی شالدن
فراگرفت .علیرغم اس
و جهانیسالالازی تفاوت قائل هسالالتند .منظور از جهانی شالالدن وضالالعی اسالالت که کم و بیش بهطور طبیعی در نتیجه تحوالت
 1دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد و عضو انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران mirzamohammadi@shahed.ac.ir
 2دانش آموخته دکتری فلسفه تعلیم و تربیت و عضو انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
3-globalization
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جهالانی پیش میآیالد .در مقالابالل ،جهالانیسالالالازی تالشالالالی غالالبالا عمومی اسالالالت کاله طی آن میکوشال النالد نظالامی ایالدئولوژیالک یالا
اجتماعیاقتصالالالادی را با پدیدههای طبیعی جهانی شالالالدن پیوند بزنند و از این طریق آنها را جهانی کنند (باقری،۱۳۸۸،
.)۴۳۱-۴۳۲
ٔ
ٔ
هزاره سوم ،کتاب اجهانی شدن و اصالحات آموزشی :آنچه برنامهریزان
آستانه
اکارنوی  1اندیشمند منتقد تعلیموتربیت در
آموزشالالالی باید بدانند را نوشالالالت (ترجمه میرزامحمدی و فریدی .2)۱۳۸۴ ،وی در این کتاب بیان کرد که جهانی شالالالدن در
چهار محور اشالالت ال ،خصالالوصالالیسالالازی ،کیفیتبخشالالی ،و فناوری بر نظامهای تعلیموتربیت تاثیرات گسالالتردهای خواهد
گذاشت:
در محور اشالت ال ،جهانی شالدن موجب شالده تا نیاز به سالطوح باالتری از قابلیتها احسالاس شالود .بر این اسالاس ،سالطن تقاضالا
برای آموزش بیشالالتر شالالده و این مسالالالله هزینههای اضالالافی را روی دوش نظامهای آموزش رسالالمی گذاشالالته اسالالت .دولتها
نمیتوانند این هزینهها را به تنهایی پرداخت کنند؛ بنابراین به سالرا بخش خصالوصالی میروند پس خصالوصالیسالازی به تدریج
در نظامهای تربیتی افزایش مییابد .از سالالویی حقوق و دریافتیهای افراد تحصالالیلکرده باالتر رفته و این موضالالوع نیز فشالالار
مضالاعفی به دوش دولت میگذارد .در محور خصالوصالیسالازی ،جهانی شالدن موجب شالده تا دولتها نتوانند این هزینهها را به
تنهایی پرداخت کنند .از سالالویی حقوق و دریافتیهای افراد تحصالالیلکرده باالتر رفته و این موضالالوع نیز فشالالار مضالالاعفی به
دوش دولالت می گالذارد .زنالان نیز اقبالال بیشالالالتری برای ورود باله بالازار کالار (حتی بالا درآمالد کمتر نسال البالت باله مردان) پیالدا کردهانالد.
همه این اتفاقات باعث شالده تا دولتها به سالرا بخش خصالوصالی میروند و این جریان به تدریج در نظامهای تربیتی افزایش
مییابد .در محور کیفیت بخشالالالی ،جهانی شالالالدن موجب شالالالده تا مردم به دنبال مدارس و دانشالالالگاههای با کیفیت باالتری
بگردند و مراکز آموزشالالی را با هم مقایسالاله کنند .آزمونها و اندازهگیریهای اسالالتاندارد در سالالطوح ملی و بینالمللی (مانند
اتیمز  ،3اپرلز  4و )...رو به فزونی گذاشالالته و مدارس و دانشالالگاهها مجبور به پاسالالخگویی کرده اسالالت .و باالخره در محور
فناوری ،جهانی شالدن موجب شالده تا آموزش با هزینه کمتر ،کیفیت باالتر ،سالرعت بیشالتر ،و البته جذابتر عرضاله شالود .در
عین حال شالبکههای اطالعاتی جهانیشالده ،ارزشهای بازاری این فرهنس را حاکم میکنند و بسالیاری از خردهفرهنسها را
کماهمیت جلوه میدهند.
کارنوی بیست سال پیش با استناد به شواهد تحقیقاتی از کشورهایی (که از جهاتی شبیه ما هستند) مانند شیلی ،آرژانتین،
و کوبا نتیجه میگیرد که هیو کدام از این اصالالالحات به خودی خود و بدون در نظر گرفتن مالحظات فرهنگی و فلسالالفی آن
1 -Carnoy.M
 - 2کارنوی قبال نیز کتاب ارزشمند اآموزشوپرورش در خدمت امپریالیسم فرهنگی ( )1368را نوشته است.
3 -TIMSS
4 -PIRLS
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کشالورها موفقیتآمیز نخواهند بود و اوضالاع آن نظامهای آموزشالی را بهتر نخواهد کرد .اکنون که بیسالت سالال از انتشالار این
کتاب گذشالالته ،باید ببینیم وضالالعیت در کشالالور ما چگونه اسالالت .زیرا ما هم کم و بیش همین مسالالیر را پیمودهایم .فیلسالالوفان
تعلیموتربیت در کشالالور ما در این خصالالوی چه باید بگویند مقاله حاضالالر با الهام از این کتاب ،محورهای چهارگانه فوق را از
منظر فلسفه تعلیموتربیت بررسی و مظاهر آن را در نظام تعلیموتربیت ایران مورد تحلیل و نقد قرار میدهد.
-۲روش:
روشهای مورداسالتفاده در مقاله حاضالر ،اتحلیل مفهومی ( 1از نوع تفسالیر مفهوم) ،تحلیل اسالنادی ،و انتقادی میباشالد.
هد روش تحقیق مفهومی یا تحلیل فلسالالفی ،عبارت اسالالت از فهم و بهبود بخشالالیدن به مجموعه مفاهیم یا سالالاختارهای
مفهومی کاله مالا بر حسالالالب آنهالا تجرباله را تفسالالالیر میکنیم ،مقالاصالالالد را بیالان میکنیم ،مقالاصالالالد را بیالان میداریم ،مسالالالائالل را
ساختبندی میکنیم ،و پژوهشها را به اجرا در میآوریم (باقری و همکاران .)۱۳۸۹ ،روش تحقیق تحلیل مفهومی ،خود به
ساله صالورت اصاللی قابلاجرا اسالت که شالامل اتفسالیر مفهوم  ،2امفهومپردازی  ،3و اارزیابی سالاختار مفهوم  4میباشالد
(پیشالین) .در تفسالیر مفهوم ،هد پژوهشالگر ،دسالت یافتن به تفسالیر عینی قابلدفاع از یک اصالطالح که آن هم مسالتلزم فهم
معتبری از اسالتفاده یا معنای آن در زبان عادی اسالت ،میباشالد .در مفهومپردازی ،مفاهیم نوین ایجاد میگردد ،به خصالوی
در مواقعی که مفاهیم موجود دارای ابهام باشالالد و نیازمند مفهومپردازی جدید باشالالند .در ارزیابی سالالاختار مفهوم ،عالوه بر
فهم ،سالالاختار مفهومی زیرسالالاز یک نظریه ،الگو ،برهان ،یا یک برنامه پژوهشالالی مد نظر اسالالت ،تعیین کفایت یک سالالاختار
مفهومی برای استفاده در یک تحقیق تربیتی نیز جزا غایات آن به حساب میآید.
در تحقیق حاضالر ،مفهومهایی مانند جهانی شالدن ،اصالالحات آموزشالی ،اشالت ال ،خصوصی سازی ،کیفیت بخشی ،و فناوری
تحلیل ،موارد اسالالتفاده آنها در اسالالناد باالدسالالتی کشالالور اسالالتخراج ،و مورد نقد قرار گرفتهاند .به این ترتیب ،در این تحقیق
گامهای زیر طی شالدهاسالت :الف) در ابتدا مفهومهای اصاللی تحقیق مورد شالناسالایی و تحلیل قرار گرفت و حدود و دامنه آن
تعیین گردید .ب) سالپس موارد اسالتفاده آن مفهومها در اسالناد باالدسالتی کشالور شالامل قوانین برنامههای توسالعه ،نقشاله جامع
علمی کشالالور ،اسالالتخراج شالالد .ج) در نهایت ،اصالالالحات مورد نظر که در قالب مفهومهای اسالالتخراجشالالده آمده ،با تکیه بر
آموزههای تربیتی اسالم (به خصوی اهدا تعلیموتربیت) بهعنوان معیار نقد ،مورد نقادی قرار گرفت.
-۳یافتهها:

1 - conceptual analysis
2 -concept development
3 - concept interpretation
4 - conceptual structure assessment
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پاسالالالب به سالالالالوال اول تحقیق :محورهای اصالالاللی اصالالالالحات آموزشالالالی از منظر فلسالالالفه تعلیموتربیت چگونه بررسالالالی و نقد
میشوند
از دهههای آخر قرن بیسالالالتم ایدئولوژی انولیبرالیسالالالم  1بر نظامهای تعلیموتربیت حاکم شالالالد .نولیبرالیسالالالم بهعنوان یک
مکتب فکری و فلسالفه سالیاسالی ،خیزش نوعی فردگرایی رقابتی و انحصالارطلب اسالت که آزادی فردی را بر عدالت اجتماعی و
بالرابالری اولالویالالت مالیدهالالد .ایالن نالگالرش از دهالاله  ۱۹۳۰بالالا آثالالار مالتالفالکالرانالی مالرالالل اهالالایالالک  ،2امالیاللالتالون  ،3افالریالالدمالن  4و
ابوکالانن 5مطرح شالالالالد و از دهال ٔه  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰بالا ائتال سال الیالاسالالالی اریگالان -تالاچر در عرصالالالاله عملی قوت گرفالت.
خصالوصالیسالازی ،سالیاسالت عدم مداخله ،بازار و تجارت آزاد ،تجاریسالازی و شالعار دولتهای کوچک از نمونه سالیاسالتهای
نولیبرالیسالالالم در عرصالالالالههالای مختلف اجتمالاعی اسالالالالت (محمالدی .)۱۳۹۷،امالدیریالت عمومی نوین  6رویکردی بود کاله
میتوانسالت این وعده را محقق کند .این رویکرد ،بهعنوان یکی از جلوههای اصاللی نولیبرالیسالم ،نظام تربیتی را بهعنوان یک
بنگاه اقتصالالادی در نظر میگیرد .بروکر 7و الیسالالیت )۲۰۱۵( 8معتقدند که مدیریت نوین در آموزش عالی دارای خصالالایص
بسال الیالاری اسالالالت و متفکران مختلف هر یک بر برخی ابعالاد تأکیالد دارند ،ولی در مجموع میتوان این خصالالالایص را ذیل چهالار
محور اصلی اصالحات بازارمحور ،اصالحات بودجهای ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی و تکنیکهای جدید مدیریتی قرار داد.
با توجه به مراتب فوق و متناسالب با محورهای اصاللی اصالالحات آموزشالی مورد نظر کارنوی ،در ادامه هر یک از این محورها از
منظر فلسفه تعلیموتربیت بررسی و نقد میشوند:
در محور اشالالت ال ،نظامهای تربیتی به خصالالوی دانشالالگاهها به ٔ
مرابه بنگاههای اقتصالالادی تلقی شالالدهاند که بایسالالتی تمامی
انرژی و توان خود را صالالالر تولیالد نیروی کالار مالاهر و متخصالالالص نموده و مالاموریالت پرورش انسالالالان حقیقالتجو را باله دسالالالت
ٔ
چهره بارز این محور را میتوان اتجاریسازی دانش دانست .میتوان تجاریسازی را تحول در ماهیت و
فراموشالی بسالپارند.
کارکرد دانش و به تبع آن دانشالالالگاه در نظر گرفت که با مفاهیمی مرل اصالالالنعت دانش  ،ااقتصالالالاد دانش بنیان ، 9و ظهور

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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ابازار دانش درهم تنیدهاسالالت .در این شالالبکه معنایی ،مفهوم و ارزشگذاری سالالنتی دانش (با تأکید بر ارزش ذاتی دانش و
حقیقالتجویی) جالای خود را باله ارزشگالذاری بر حسالالالب کالارکرد اقتصالالالادی میدهالد .امشالالالتریمحوری  ،اکالاالییسالالالازی ،
اانتخاب آزاد  ،و ارقابتی کردن را میتوان از ویژگیهای مهم تجاریسالازی در نظامهای تربیتی دانسالت .مشالتریمحوری و
تلقی یادگیرنده بهعنوان مصالر کننده منجر به کاالییسالازی آموزش میشالود .در این منظر ،دانش و آموزش بهعنوان کاالیی
هستند که توسط اساتید و معلمان بهعنوان تولید کننده در معرد انتخاب مصر کننده قرار میگیرند و یادگیرنده بهعنوان
مصالر کننده میتواند آزادانه و در شالرایط رقابتی به انتخاب بپردازد .به قول الیوتار  )۴ :۱۹۸۴( 1انسالبت بین ت یا ننا ز
و یصالرش ننا دانش همانند نسالبت بین تولیدکننده و مصالر کننده کاال است  ،بنابراین ادانش ،کاالیی است که به منظور
فروش تولید میشود.
در محور خصالوصالیسالازی،امروزه تحتتأثیر گفتمان بازارمحور جنبشالی شالکل گرفتهاسالت که هد نهایی آن تضالمین ارزش و
بازگشالت سالرمایه و همچنین درونی سالاختن منطق هزینه-سالود در نظام آموزشالی اسالت .اسالاس مدیریت نوین عمومی بهعنوان
عنصالر مهم اصالالحات بازارمحور در دانشالگاه ،بر ایجاد نوعی کنترل نامحسالوس از طریق ترویج اکنترل خویشالتن در میان
دانشالالگاهها و مدارس اسالالت .به این ترتیب در فرایند پاسالالبگویی و ارزیابی برای تضالالمین کیفیت ،دانشالالگاهها و مدارس برای
تأمین منابع مالی و بقا در عرصالالاله رقابتی آموزش عالی مجبور به مطابقت با شالالالاخصهای اسالالالتاندارد هسالالالتند و بقای آنها
وابسالالته به موفقیت در این مسالالیر اسالالت .در این الگو ،نقش دولت در آموزش عالی را میتوان به وسالالایهای با دسالالتان آهنینو
تعبیر کرد که از طریق اصالالحاتی مانند خصالوصالیسالازی و تنوع بخشالی به منابع مالی ،خود را از بار تأمین مالی دانشالگاه و
مدارس رها میسالازد و در بعد اقتصالادی تبدیل به سالایهای کم رنس میشالود(محمدی .)۱۳۹۷،در الگوی نوین ،دانشالگاهها و
مالدارس برای تالأمین منالابع مالالی خود و موفقیالت در تضالالالمین کیفیالت مجبور باله مطالابقالت بالا معیالارهالای بیرونی هسالالالتنالد .باله این
ترتیب اسالتقالل دانشالگاهها کمتر میشالود ،کنترل بیرونی دولت و شالرکتهای تجاری به دانشالگاهها و مدارس افزایش مییابد
و آنها به بازیگران اصاللی سالیاسالتگذاری در نظام آموزشالی بدل میشالوند .شالرکتهای تجاری تأمین بخش مهمی از منابع
مالی دانشالگاه را بر عهده می گیرند و در مقابل ،از دانشالگاه انتظار دارند تا در قبال منابع مالی خدمات و کاالهای قابل خرید
و فروش برای آنها فراهم سازد.
در محور کیفیتبخشالالی ،در فضالالای نولیبرالیسالالم از دهه  ۱۹۷۰شالالبکه مفهومی نوینی شالالامل پاسالالب گویی ،کارایی ،کنترل و
تضالمین کیفیت ،پایش مسالتمر ،اسالتانداردسالازی ،رقابتپذیری ،و رتبهبندی در نظامهای تربیتی شالکل گرفت.سالخن گویان
این گرایش فکری ،دانشالگاهها و مدارس را به عدم کارایی و بیکیفیتی متهم کرده و خواسالتار آن شالدند که این مؤسالسالات باید
تحت کنترل قرار گرفته و پاسالالبگو شالالوند .بنابراین ،پاسالالخگویی بهعنوان یکی از ارکان مهم بازاریسالالازی و مدیریت نوین در
نظامهای آموزشالی مطرح شالد .از دهه  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰تحت تأثیر جهانیشالدن و اصالالحات سالاختاری نهادهای بینالمللی

1-Lyotard
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همچون سالازمان تجارت جهانی ،پاسالخگویی و تضالمین کیفیت بهعنوان اصالالحات همهگیر در کشالورهای مختلف جهان بر
آموزشالی سالایه گسالترد .از نمودهای مهم پاسالبگویی ،میتوان به کمینگری و نتیجهمحوری اشالاره کرد .در این الگو ،بازده و
اثربخشالی بهعنوان معیار ارزیابی به شالمار میروند و کیفیت به زبان کمیت ترجمه میشالود .پاسالبگویی چنان که در سالالهای
اخیر رواج یالافتاله را بالایالد بالهعنوان بخشالالالی از گفتمالان بالازاریسالالالازی دانسالالالت کاله نتالایج و ابعالاد مهمی در بر دارد .نتیجاله این
سالالالیاسالالالتهای ایجابی ،روی گرداندن از سالالالیاسالالالت عدم مداخله و گرایش به کنترلگری در عرصالالالههای مختلف اجتماعی
همچون آموزشوپرورش و آموزش عالی بوده که این امر یکی از تناقضهای مهم در بطن نولیبرالیسالالالم اسالالالت .به این ترتیب
دولت بدون کاربرد قوه قهری ،دانشالالگاهها و مدارس را مجبور به مطابقت با ارزشهای بازارهای آزاد میکند (میرزامحمدی و
محمدی.)۲۰۱۷،
در محور فناوری ،میتوان گفت که فناوریهای مختلف سالخت و نرم ،ابزار دسالت فلسالفه نولیبرالیسالم برای تحقق اصالالحات
ساله گانه فوق یعنی تجاریسالازی ،خصالوصالیسالازی ،و کیفیتبخشالی در سالطن نظام آموزشالی اسالت.فناوری با ظرفیتهایی که
در اختیار دارد ،تجاریسالالازی را با سالالرعت گسالالترش میدهد به گونه ای که خرید و فروش با بیشالالترین سالالرعت و کمترین
زحمت انجام میشالالود .همچنین موجب کاهش هزینههای آموزشالالی میشالالود بهگونهای که نیاز به حضالالور یادگیرنده و البته
یاددهنده در مکانی مشالترک به نام مدرساله و دانشالگاه را از میان میبرد ،و البته ابزارها و امکانات سالخت و نرم خود را در مسالیر
کیفیت بخشالالالی اموزش قرار میدهد به گونه ای که امروزه ماشالالالینهای هوشالالالمند ارزیابیهای اسالالالتاندارد و گوناگونی را از
تواناییهای شالالالاگردان انجالام میدهنالد .نولیبرالیسالالالم تالش میکنالد که فنالاوری را وآزاد از ارزشو 1نشالالالان دهد در حالی که
فیلسالالالوفان فناوری معتقدند که این پدیده و بارور از ارزشو 2میباشالالالد .فناوری ارزشهای خای خود را بر انسالالالان و زندگی
فردی و اجتماعی وی حاکم میکند .این موضالالالوع به خصالالالوی در تعلیموتربیت که ارزشها در ان حالت مضالالالاعف نیز پیدا
میکنند ،با حسالالاسالالیت بیشالالتری نیز دنبال میشالالود .بنابراین برای این که انسالالان در دام فناوری نیفتد و عاملیت او تحت
الشعاع قرار نگیرد ،الزم است که حدود مناسبات خویش را با این پدیده نوظهور و حوزههای مختلف آن مشخص نماید.
پاسالب به سالالوال دوم تحقیق :محورهای اصاللی اصالالحات آموزشالی در نظام تعلیموتربیت ایران کدامند و چه نقدهای فلسالفی
میتوان بر آنها وارد کرد
مروری بر اسالالناد باالدسالالتی کشالالور مانند برنامههای توسالالعه سالالوم تا ش الشالالم ،و نقشالاله جامع علمی کشالالور نشالالان میدهد که
مظاهری از اصالحات ناشی از جهانی شدن در نظام تعلیموتربیت ایران وجود دارد که در ادامه معرفی و نقد میشوند:

1- value-free
2- value-laden
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در محور اشالت ال ،اقدامات اصالالحی مانند تجاریسالازی ،تأسالیس و مدیریت شالرکتهای دانشبنیان ،رقابتی شالدن ،توسالعه
فرهنس نوآوری و کارآفرینی ،و کاالییسازی دانش مورد نظر قرار گرفتهاند:
در سالالهای اخیر تجاریسالازی به یکی از اهدا مهم سالیاسالتگذاران آموزشالی تبدیل شالده اسالت .ظهور این مفهوم در اسالناد
ٔ
برنامه چهارم توسالعه و گسالترش اجامعه داناییمحور نسالبت داد .در اسالناد توسالعه پنجم ( ،۱۳۸۹ماده ۱۷
ملی را میتوان به
و  )۱۸و ش الشالالم ( ،۱۳۹۶ماده  ۶۴و  )۶۵نیز بر تحقق ابعاد مختلف تجاریسالالازی همانند گسالالترش شالالرکتهای دانشبنیان
تأکید شالدهاسالت .نقشاله جامع علمی کشالور نیز بهعنوان یکی از مهمترین اسالناد راهنمای فعالیتهای علمی و دانشالگاهی
کشالالور بر تحقق تجاریسالالازی تأکید زیادی دارد .تأکید بر عاعمال الگوی عرضالاله -تقاضالالا در نظام آموزش عالی ( ،۱۳۸۹ماده
ٔ
(ماده  ،)۱۹تحقق جامعه
 ۱۰و  ،)۱۱اولویتبندی دانش بر حسالب زودبازدهی و سالهم آنها در کسالب ثروت و قدرت سالیاسالی
ٔ
ٔ
ٔ
(ماده  )۳۳حتی در
(ماده  ،)۳۳و توسالالالعه پارکهای علم و فناوری
(ماده  ۱۳و  ،)۳۱حمایت از مراکز ایده و بازار
دانش بنیان
ٔ
(ماده  )۵۷از ابعاد مختلف گسالالترش تجاریسالالازی در نظام آموزش عالی اسالالت که در
رشالالتههایی مرل هنر و علوم انسالالانی
نقشالاله جامع علمی به آنها تأکید شالالده اسالالت .تأکید بر تجاریسالالازی در اسالالناد مختلف راهنمای آموزشالالی منجر به برخی
سالیاسالتها برای گسالترش آن در سالطن نظام آموزشالی شالدهاسالت .تدوین الیحه حمایت از شالرکتها و مؤسالسالات دانش بنیان،
تأسالیس معاونت تجاریسالازی فناوری تحت نظر معاونت علمی رئیس جمهور ،تأسالیس ادفاتر انتقال فناوری در دانشالگاهها
و سالعی در گسالترش ارتباط دانشالگاه با صالنعت از برخی سالیاستهای مهم دولتها برای گسترش تجاریسازی بوده است .در
سالالهای اخیر در کشالور ما شالرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری با سالرعت زیادی رو به رشالد هسالتند و دولتها به
نحو مختلف به حمایت از گسترش آنها میپردازد.
در برنامه چهارم ( :۱۳۸۳ماده  ۴۷و  )۱۷تأسالیس و مدیریت شالرکتهای دانشبنیان به یکی از اهدا مهم تبدیل شالد :ابه
منظور ایجاد و توسالعه شالرکتهای دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی ،اجازه داده میشالود ،واحدهای پژوهشالی
و فناوری و مهندسالی مسالتقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله ،از مزایای قانونی مناطق آزاد
در خصالالالوی روابط کالار ،معالافیالتهالای مالالیالاتی و عوارد ،سالالالرمالایالهگالذاری خالارجی و مبالادالت مالالی بین المللی برخوردار
گردند  .در برنامه پنجم نیز گسترش شرکتهای دانشبنیان مورد حمایت قرار گرفت و بستههای حمایتی مختلفی برای این
منظور تدوین شالد .معافیتهای مالیاتی ،گسالترش نقش بخش خصالوصالی در تأسالیس و مدیریت شالرکتها دانشبنیان ،تکلیف
دسالالتگاههای اجرایی برای حمایت عملی از این شالالرکتها ،تشالالویق اعضالالای هیالت علمی دانشالالگاهها برای مشالالارکت در این
بخش و تدوین قوانین مالکیت فکری از محورهای مهم این حمایتها بودند.
رقابتیشدن از دیگر ابعاد مهم مقوله شرکتیسازی است .در برنامه چهارم بر شرکت هرچه بیشتر در رقابت جهانی و بازسازی
ٔ
برنامه چهارم توسالالعه ،مواد  ۳۹و  .)۴۳در این برنامه ،توسالالعه
زیرسالالاختها برای تحقق این هد تأکید شالالدهاسالالت (قانون
مبتنی بر دانایی یکی از تأکیدهای مهم در راسالتای تحقق اقتصالاد داناییمحور تلقی شالدهاسالت و بر افزایش فضالای رقابتی در
میان بنگاههای تجاری کوچک و بزر و به خصالوی شالرکتهای دانشبنیان تحت مدیریت دانشالگاهها تأکید شالدهاسالت .در
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مالاده  ۴۱این برنالاماله ،بر تالدوین االیحاله جالامع تسالالالهیالل رقالابالت تالأکیالد شالالالدهاسالالالت کاله هالد آن رفع موانع رقالابالت در عرصالالاله
اقتصالادی و تبع آن برخی حوزههای اجتماعی اسالت .همچنین در ماده  ۴۶آن ،بر برپاسالازی نظام جامع پژوهشالی و فناوری
بهعنوان یکی از لوازم مهم تحقق رقابت و شالرکت در رقابت فزاینده جهانی در نظر گرفته شالدهاسالت .در ماده  ۴۷این برنامه،
تأکید ویژهای بر شالالرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری شالالده و برای آنها مزایای مناطق آزاد اقتصالالادی در زمینه
قانون کار ،مبادالت بینالمللی ،معافیتهای مالیاتی و ...لحاظ شالالدهاسالالت .در مواد  ۱۳۵و  ۱۴۳این برنامه رقابت بهعنوان
راهکاری برای ارتقای سالطن سالالمت اداری و جلوگیری از تضالییع حقوق عمومی در ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی در
ٔ
برنامه پنجم توسالالالعه ،مواد  ۸۱و  )۱۰۱نیز رقابت یکی لوازم مهم رشالالالد اقتصالالالادی در نظر گرفته
نظر گرفته شالالالدهاسالالالت .در
شالدهاسالت و بر تحقق آن در بخشهای مختلف اقتصالادی از تولید تا ارائه خدمات و شالبکه توزیع تأکید شالدهاسالت .ولی در این
برنامه بر تحقق رقابت در نهادهای آموزشی عمومی و آموزش عالی چندان تأکید نشدهاست.
ٔ
برنامه چهارم توسالعه (ماده )۴۸
گسالترش فرهنس نوآوری و کارآفرینی یکی دیگر از ابعاد شالرکتیسالازی آموزش عالی اسالت .در
ٔ
برنامه پنجم
پرورش خالقیت ،نوآوری ،خطرپذیری و کارآفرینی یکی از ابعاد مهم پرورش نسالالل جوان قلمداد شالالدهاسالالت .در
ٔ
(ماده  )۸۰در مواردی معدود به کارآفرینی توجه شالدهاسالت ،ولی منظور از آن بیشالتر ناظر به ایجاد اشالت ال از طریق
توسالعه
ُ
ٔ
برنامه شالشالم
فعال نمودن بخش خصالوصالی و بنگاهها و کسالب و کار خرد اسالت و کمتر به فرهنس مذکور اشالاره شالدهاسالت .در
توسالعه (مواد  ۵۳و  .)۶۴این مفهوم کاربرد بیشالتری دارد و با تجاریسالازی پیوند خوردهاسالت .در این برنامه (ماده  ،۶۴تبصالرة
 )۲بر بهرهوری نظالام ملی نوآوری از طریق جلوگیری از پژوهشهالای تکراری و ایجالاد شال الفالافیالت در رونالد پژوهشهالا تالأکیالد
ٔ
برنامه
شالدهاسالت .و دسالتگاههای اجرایی مکلف شدهاند تا بخشی از نیازهای مالی این مسیر را تأمین نمایند .در این راستا در
چهارم بر تقاضالامحوری و پاسالخگویی به نیازهای اجتماعی(ماده ،)۴۳حمایت از پژوهشهای سالفارشالی (ماده  ،)۴۵کاربردی
ٔ
ٔ
ٔ
برنامه
(ماده  )۴۹تأکید شالدهاسالت .در
(ماده  )۴۶و بازنگری رشالتههای تحصالیلی بر حسالب نیازهای بازار کار
کردن پژوهش
ٔ
ٔ
(ماده  )۶۴نیز بر تقاضالالامحوری و مسالالاللهمحوری در پژوهش تأکید شالالدهاسالالت .بخش
برنامه شالشالالم
پنجم (مواد  ۱۶و  )۱۷و
دیگری از این تقالاضالالالامحوری حمالایالت از گسالالالترش آموزشهالای فنی و حرفالهای در قالالالب گسالالالترش دورههالای آموزش و
آموزشهای علمی -کاربردی است.
کاالییسالازی دانش ،سالعی در تبدیل دانش به کاال و خدمات قابلفروش و به تبع آن تبدیل دانش به ثروت و قدرت اسالت .در
ٔ
ٔ
ٔ
برنامه ششم (مواد  )۶۵ ،۶۴ ،۴تأکیداتی
برنامه پنجم (مواد۱۷و  )۱۸و
برنامه چهارم (مواد  ،۴۴ ،۴۵و ،)۴۶
این زمینه نیز در
صالالالورت گرفتالهاسالالالت .یکی از موارد توجاله باله کالاالییسالالالازی دانش در برنالام ٔاله چهالارم توسال العاله (م ٔ
الاده  ،)۴۵تالش برای ورود باله
بازارهای بینالمللی دانش و فناوری و سالالعی در اارزشگذاری و مبادله محصالالوالت نامشالالهود داناییمحوری (دانش بنیان)
است.
در محور خصالالالوصالالالیسالالالازی ،در طول دهاله اول بعالد از انقالب ،الگوی متمرکز دولالتمحور تبالدیالل باله الگوی برتر مالدیریالت
دانشالالگاهها شالالد و با ادعای تأمین عدالت تربیتی ،نهادهای غیردولتی در آموزش عالی و آموزشوپرورش برچیده شالالدند .از
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دهاله دوم نوعی گرایش دوبالاره باله پالذیرش بخش غیردولتی و کوچالکسالالالازی دولالت ایجالاد شالالالد .این ت ییر نگرش بالاعالث ظهور
عناصالالالری از اصالالالالحات بازارمحور آموزش عالی (همانند تقاضالالالامحوری ،مشالالالتریمداری ،رقابتی شال الدن و توجه به بخش
خصالالوصالالی) در برنامه سالالوم توسالالعه شالالد (مواد  ۱۰۰و .)۱۰۱در برخی مواد برنامه سالالوم توسالالعه بر گسالالترش مشالالارکت بخش
خصالالوصالالی در آموزش عالی (مواد  )۱۵۲ ،۱۴۴و ایجاد تنوع در منابع ملی از طریق دریافت شالالهریه تأکید شالالدهاسالالت (ماده
 .)۱۵۲در این مواد برای تشالویق سالرمایهگذاری بخش خصالوصالی در آموزش عالی و آموزشوپرورش مشالوقهای مالیاتی در
نظر گرفته شالدهاسالت .همچنین به دانشالگاهها مجوز داده شالدهاسالت تا برای ظرفیت مازاد خود در مقطع کاردانی دانشالجو
جذب کرده و آنها هزینه دریافت کنند یا با دریافت هزینه از دانشالالجویان به برگزاری دورههای شالالبانه اقدام نمایند .در ماده
 ۱۵۴نیز مجوز تأسالالیس شالالرکتهای علمی و تحقیقاتی توسالالط اعضالالای هیالت علمی دانشالالگاهها برای ارائه خدمات علمی و
ٔ
برنامه سالالوم توسالالعه را میتوان تحتعنوان اتنوع بخشالالی به منابع مالی
فنی صالالادر شالالدهاسالالت .در مجموع ،مواد فوق در
دانشالگاه بیان کرد .در این برنامه سالعی بر آن اسالت تا از طریق جذب مشالارکتهای مالی بخش خصالوصالی و ارائه مشالوقهای
مالیاتی ،بخشالی از منابع مالی دانشالگاهها از این طریق دریافت شالود تا دانشالگاهها بتوانند جوابگوی افزایش تقاضالاها باشالند
و بار دولت در تأمین منابع مالی دانشالالگاهها کمتر شالالود .توانمندسالالازی بخش خصالالوصالالی ،گسالالترش بازار و تجاریسالالازی
محصالوالت دانشبنیان ،گسالترش پارکهای علم و فناوری ،پشالتیبانی از کارآفرینی ،اقتصالاد متنوع و متکی بر دانش و سالرمایه
ٔ
برنامه چهارم توسالعه در زمینه آموزش عالی
انسالانی ،و کاهش تصالدیگری دولت در آموزش عالی از جمله سالیاسالتهای مهم
ٔ
برنامه چهارم توسالعه در راسالتای تحقق اصالل  ۴۴قانون اسالاسالی مبنی بر مشالارکت بخش خصالوصالی
هسالتند (مواد  .)۴۳-۵۲در
و تعاونی در مدیریت بخشهای اجرای کشالور ،بر افزایش نقش بخش خصالوصالی در تولید محتواها و اطالعات برای دسالترسالی
ٔ
(ماده  .)۴۴همچنین در این برنامه بر مشارکت در تجاریسازی و گسترش بازارهای محصوالت دانش بنیان ،تأسیس
عمومی
ٔ
(ماده  ،)۴۵مشالالارکت در تأمین خدمت رفاهی برای دانشالالجویان (ماده  ،)۵۰توسالالعه بخش
صالالندوقهای غیردولتی پژوهش
ٔ
(ماده  ،)۵۲مشالارکت در سالوادآموزی (ماده  )۵۲و مشالارکت در آموزشهای فنی و حرفهای و
خصالوصالی در مدیریت مدارس
کاربردی (ماده  )۵۵تأکید شالالدهاسالالت .در این برنامه همچنین در راسالالتای تنوع بخشالالی به منابع مالی ،دانشالالگاهها مجاز
ٔ
(ماده
شالالدهاند تا بخشالالی از ظرفیت مازاد خود را به جذب دانشالالجوی در مقطع کاردانی بپردازند و از آنها شالالهریه اخذ کنند
.)۵۰
ٔ
ٔ
(ماده  )۳نیز در بر حمایت دولت از مشالالالارکت بخش خصالالالوصالالالی در زمینه مذهبی ،فرهنگی ،هنری و علمی
برنامه پنجم
در
ٔ
(ماده  ،)۹مشالارکت در
تأکید شالدهاسالت .همچنین در این برنامه بر مشالارکت بخش خصالوصالی در گسالترش فضالاهای فرهنگی
ٔ
ٔ
(ماده  ،)۱۱مشالارکت در
(ماده  ،)۱۰مشالارکت در تأسالیس مراکز گردشالگری و میراح فرهنگی
گسالترش فعالیتهای رسالانهای
ٔ
ٔ
(ماده
(ماده  ،)۱۵تأمین مالی پژوهشهای تقاضامحور
ارزیابی و تضمین کیفیت هرگونه توسعه رشتهها و برنامههای آموزشی
ٔ
ٔ
(ماده  )۲۱مورد تأکید قرار
(ماده  )۱۷و توسالالعه آموزشهای فنی و حرفهای
 ،)۱۷مشالالارکت در تجاریسالالازی دانش و فناوری
ٔ
برنامه چهالارم بر توسال العاله منالابع مالی از طریق جذب دانشالالالجو در ظرفیالتهای مازاد و
گرفتالهاسالالالت .در این سال النالد نیز همالاننالد
مشالالالارکالت بخش غیردولتی در تالأمین خالدمالات رفالاهی تالأکیالد شالالالدهاسالالالت (م ٔ
الاده  )۲۰و همچنین در این مالاده برخی نهالادهالای
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اجرایی دولتی ملزم به حمایت از گسالالالترش پژوهشهای تقاضالالالامحور و تأمین منابع مالی الزم برای گسالالالترش شالالالرکتهای
دانشبنیان شدهاند.
ٔ
برنامه شالشالم تأکید بیشالتری بر تحقق رقابت در حوزههای مختلف اداری شالدهاسالت .در ٔ
ماده  ،۴سالرمایهگذاری دولتی در
در
جایی که بخش خصالالوصالالی کارآمدتر اسالالت ،ممنوع شالالدهاسالالت .اصالالالح قوانین و زیرسالالاختهای محیط کار برای افزایش
رقالابالتپالذیری بینالمللی یکی از تالأکیالدات مهم این برنالاماله اسالالالت و رقالابالتپالذیر کردن بالهعنوان یکی از لوازم تحقق عالدالالت
اجتمالاعی در نظر گرفتاله شالالالدهاسالالالت .تحقق نظالام رتبالهبنالدی رقالابتی بین معلمالان و ایجالاد زمیناله رقالابالت بین دانشال الگالاههالا از
نمودهای رقابت در بین نهادهای تربیتی در این سالالند توسالالعه هسالالتند (مواد  ۶۳ ،۲۶ ،۲۲و  .)۶۴در این برنامه با پیروی از
اقتصالاد مقاومتی توجه به خصالوصالیسالازی در ابعاد مختلف بیشالتر شالدهاسالت :منع دولت از تأمین مالی در بخشهایی که
ٔ
ٔ
(ماده ،)۳۵
(ماده  ،)۳تأکید بر مردمیسالازی و خصالوصالیسالازی اقتصالاد
مشالارکت بخش خصالوصالی به صالرفه و کارآمد اسالت
ٔ
(ماده  ،)۶۳افزایش نقش مردم در مدیریت
مشالارکت بخش خصالوصالی در تجهیز و توسالعه فضالاهای آموزشالی و نوسالازی مدارس
ٔ
ٔ
(ماده  )۶۴و
(ماده  ،)۶۴تخصالالیص  ۳درصالالد از سالالود نهادهای اجرایی برای حمایت از تحقیقات مسالالاللهمحور
علمی کشالالور
گسترش سهم دانشجویان غیردولتی از  ۲.۴۴درصد در سال  ۱۳۹۶به  ۴۵درصد در سال .۱۴۰۰
ٔ
برنامه چهارم بر لزوم اجرای سالالیسالالتم نتیجهگرا و کنترل کیفی بر اسالالاس شالالرایط اقتصالالادی و
در محور کیفیتبخشالالی ،در
ٔ
الور(ماده  ،)۴۶و پایش فعالیتهای علمی بر اسالاس شالاخصهای جهانی و همچنین تولید دانش صالنعتی و نیمه
اقلیمی کش
ٔ
(ماده  )۴۶تأکید شالالالدهاسالالالت که هد آنها گسالالالترش کمیگرایی و نتیجهمحوری در حوزه دانش و فعالیتهای
صالالالنعتی
علمی و اجرای نظام تضمین و کنترل کیفیت است.
ٔ
برنامه پنجم توسالعه به صالراحت مورد تأکید قرار گرفتهاسالت .از جمله به اسالتقرار
نظام سالنجش و تضالمین کیفیت در ماده ۱۵
نظام جامع ارزیابی ،نظارت و رتبهبندی دانشالالگاهها مورد توجه شالالدهاسالالت .تحت تأثیر این برنامه در سالالال  ۱۳۸۹آییننامة
انظام نظارت ،ارزیابی و تضالمین کیفیت علوم ،تحقیقات و فناوری به تصالویب مجلس شالورا اسالالمی رسالید .یکی از اهدا
مهم این آییننامه ،گسالالترش فرهنس نظارت ،ارزیابی و تضالالمین کیفیت و افزایش پاسالالخگویی دانشالالگاهها از طریق ارزیابی
آنهالا بالا توجاله باله معیالارهالای اسال التالانالدارد اسالالالت .در این قالانون باله اعتبالاربخشالالالی ،رتبالهبنالدی دانشال الگالاههالا و اخودارزیالابی و
اخودنظارتی بهعنوان ابعاد مهم جنبش جهانی تضالمین کیفیت توجه زیادی شالدهاسالت (وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
 .)۱۳۹۰ابعاد دیگر مقوله پاسالالخگویی و مدیریت عملکرد ،کمیگرایی و نتیجهگرایی هسالالتند .توجه به رشالالد مقاالت بهعنوان
یکی از شالاخصهای اصاللی ارزیابی رشالد علمی در کشالور از نمودهای مهم نتیجهگرایی در برنامههای توسالعه اسالت که البته از
ٔ
توسعه(ماده  )۲۰بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاست.
برنامه پنجم
ٔ
ٔ
توسعه(ماده  )۶۴نیز بر بهرهوری و افزایش شفافیت و اثربخشی پژوهشها توجه شدهاست.
برنامه ششم
در
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ٔ
توسعه(ماده  ،)۴۴سعی در گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات با
در محور فناوری ،یکی از شاخصهای مهم برنامه چهارم
ٔ
ٔ
العه(ماده  )۶۴بر ایجاد قطب بینالمللی آموزش مجازی در تعامل دانشالگاه
برنامه شالشالم توس
بهرهگیری از اینترنت اسالت .در
پیامنور و دانشگاههای معتبر جهانی تأکید شدهاست.
مروری بر محتوای اسالناد مرتبط با نظام تربیتی کشالور نشالان میدهد که اصالالحات مورد نظر در این اسالناد به صالورت آشالکار و
پنهان متأثر از فلسالالفه نولیبرالیسالالم میباشالالد .به نظر میرسالالد سالالیاسالالتگذاران نظام تربیتی ما این شالالعار نولیبرالیسالالم را
پالذیرفتالهانالد کاله آموزههالای این فلسال الفاله تنهالا گزیناله موجود برای عمالل اسالالالت و اهیو راه جالایگزینی وجود نالدارد  .1باله عبالارت
دیگر ،ابازاریسالالازی منطق یگانه نظام تربیتی ما شالالدهاسالالت (باقری .)۱۳۹۱ ،بر این اسالالاس ،چالش اسالالاسالالی پذیرش و
اجرایی کردن این اصالالحات ،ناسالازواری مبانی فلسالفی آنها با اهدا آموزشوپرورش و آموزش عالی در کشالور ما میباشالد
(میرزامحمدی و محمدی .)۲۰۱۹ ،مبادی و غایات انسالالانشالالناختی و معرفتشالالناختی اصالالالحات ناشالالی از جهانی شالالدن
بهطور عام و فلسالفه نولیبرالیسالم بهطور خای ،با بسالتر فلسالفی و فرهنگی ما تفاوتهای بنیادین داشالته و در اسالخت هسالته
با هم متباین میباشند.
انسالالالان مطلوب نولیبرالیسالالالم اانسالالالان اقتصالالالادی  ،و اانسالالالان قالانونی اسالالالت کاله برآمالده از نگالاه اسالالالوژهپروری اسالالالت
(اوکسالالاال ،):۲۰۱۳،2در حالی که در فلسالالفه تربیتی اسالالالم ،اانسالالان متقی کمال مطلوب اسالالت .در فلسالالفه نولیبرالیسالالم،
انسالالالان باله ظالاهر آزاد امالا در حقیقالت مجبور اسالالالت کاله بالا اسال التالانالداردهالای مورد نظر در این فلسال الفاله خود را همالاهنالس کنالد.
فناوریهای مختلف نیز به این کنترل کمک میکنند .در حالی که در اسالالم انسالان اعامل اسالت .کرامت انسالانی ،آزادگی،
حقیقتجویی ،آزاداندیشی ،و عقالنیت مورد نظر اسالم میباشد.
نگاه ابزارانگارانه نولیبرالیسالالم به دانش با نگاه غایتگرایانه و مقدس اسالالالم به دانش ،در مقابل هم قرار میگیرند .در اسالالناد
نظام نظام تربیتی کشالور همانند نقشاله جامع علمی (ی  )۱۰تالش شالده تا این دو نگاه با هم ترکیب شالوند در حالی که این
عمل نوعی تناقض به بار میآورد و به عبارتی ایک رویا و دو بستر (باقری )۱۳۹۶ ،است .در اسالم دانش دارای ارزش ذاتی
بوده و بر محور اخالق می چرخالد در حالالی کاله در نولیبرالیسالالالم دانش شال الکالل کالاالیی پیالدا کرده و یالاددهنالده و یالادگیرنالده،
فروشنده و خریدار آن هستند.
-۴نتیجهگیری:

)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
نشالان دادهاسالت در بیانات ،اسالناد ،و تصالمیمات دسالت اندرکاران نظام تربیتی کشالور نیز گاه و بیگاه مشالاهده میشالود که به
هیو روی با فلسفه تربیتی اسالم همخوانی نداشته و اتفاق نگرانکنندهای است.
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
نصالالفه و نیمه اجرایی میشالالود و به عبارتی میتوان آن را اشالالبحی از نولیبرالیسالالم دانسالالت که بر کالبد آموزش عالی ایران
افتادهاسالت (باقری .)۱۳۹۴ ،دوم آن که ممکن اسالت گفته شالود اگر ما به این جریان نپیوندیم و با کاروان اصالالحات جهانی
در نظام تربیتی همراه نشالویم ،عقب میمانیم و به توسالعه نمیرسالیم .در پاسالب میتوان گفت که مسالالله پیوسالتن یا نپیوسالتن
به این جریان نیسالالت بلکه این اسالالت که امنطق بازار و اگفتمان نولیبرالیسالالم بر فضالالای نظام تعلیموتربیت کشالالور حاکم و
فلسفه تربیتی ما را شکل دهد .این اتفاق نگرانکننده است.
در این شالرایط حسالاس ،وظیفه خای فیلسالوفان تعلیموتربیت کشالور اسالت که این اتفاقات را رصالد کرده و حسالاسالیت الزم را
نسبت به آن در مدیران و تصمیمسازان تعلیموتربیت کشور ایجاد کنند .انجام اصالحات در تعلیموتربیت بدون در نظر گرفتن
فلسفه حاکم بر ان عمال راه به جایی نخواهد برد و موجب خسران میشود .اتفاقی که از زمان مدرن شدن نظام تعلیموتربیت
در کشور ما شروع شده و همچنان نیز ادامه دارد.
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.۷
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تبیین و نقد جریان مدارس تمدنسازی امامخمینی (ره) در ایران
حمزه محمدآبادی 1ال مراد یاری دهنوی2
چکیده
بالا توجاله باله انتقالادات گسالالالترده باله نظالام آموزشوپرورش ،افرادی اقالدام باله راهانالدازی مجموعالههالایی متفالاوت نمودهانالد .از جمل ٔاله
ٔ
مجموعه تمدنسالازی امامخمینی (ره) اسالت .اعضالای این مجموعه با توجه به مبانی عرفانی امام (ره) مشال ول پژوهش
آنها،
و اقدام در جهت تحقق تمدن اسالالالمی هسالالتند که برخی از فعالیتهای آنها مسالالتقیما با تعلیموتربیت مرتبط اسالالت .آنها
معتقدند کل جامعه ،مدرساله اسالت .دانشآموزان طی فرایند اصالالح سالاختارها و انجام فعالیتهای واقعی و مورد نیاز جامعه،
مبتنی بر مبالانی تمالدنی ،آموزشهالای الزم را فرا میگیرنالد؛ و در عمالل هم فعالالیالتهالای مختلفی انجالام میدهنالد .بالا توجاله باله
مبنای عرفانی وحدت وجود ،علوم را از یکدیگر کامال تفکیک نمیکنند و معتقدند فعالیتهای تربیتی ،اقتصالادی ،طبی و...
باله یکالدیگر ربط دارنالد .در این پژوهش ،این مجموعاله باله روش خبرگی و نقالادی تربیتی بررسالالالی شالالالدهاسالالالت .بسال الیالاری از
فعالالیالتهالای آنهالا را میتوان باله خوبی همراسال التالای سال النالد تحول آموزش و پروش دیالد؛ هرچنالد کاله انتقالاداتی هم باله آنهالا وارد
اسالالالت از جملاله :آزمون و خطالای متعالدد ،عالدم وجود نظالام ارزشال الیالابی شال الفالا دانشآموز و مربی ،همچنین ت ییرات زیالاد در
برنالامالهریزیهالا کاله باله نظر میرسالالالد بیشالالالتر باله خالاطر ابهالام در روشهالا و عالدم بهرهگیری کالافی از کتالب و پژوهشهالای نظری در
برخی زمینهها باشد.
وانگان کلیدی :مدارس مسجدمحور ال تمدنسازی ال امامخمینی (ره) ال عرفان ال تعلیموتربیت ال ساختارسازی ال اقتصاد
مقدمه
در سالالالهای اخیر ،آموزشوپرورش ما مورد انتقادات جدی قرار گرفته اسالالت .بسالالیاری از این انتقادات منصالالفانه اسالالت؛ از
جمله میتوان به نقدهای دلسالوزانه و دقیق رهبر معظم انقالب اشالاره کرد (میزاخانی و صالمدی)۱۳۹۶ ،؛ ضالمن اینکه ایشالان
خواسال التالار جالدی تحول در آموزشوپرورش بوده و هسالالالتنالد (بیالانالات رهبر معظم انقالب در دیالدار معلمالان و فرهنگیالان،
 .)۹۸/۲/۱۱در همین راسال التالا افرادی دغالدغالهمنالد اقالدام باله راهانالدازی مالدارس غیرانتفالاعی ،مالدارس مسال الجالدمحور ،مالدارس
تمدنسالاز و ...نمودهاند .از جمله میتوان مدرسالهای در مسالجد صالنعتگران مشالهد را نام برد که نزدیک به دوازده سالال پیش به
صالالورت آزمایشالالی توسالالط حجت االسالالالم صالالرافیان راهاندازی شالالده اسالالت (روایت بچههایی که هنوز به مکتبخانه میروند،
سالالایت خبرگزاری مهر) و اکنون در اسالالتانهای دیگر هم نمونههای مشالالابهی دارد؛ دانشآموزان به جای مدرسالاله در مسالالجد

1الالال دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی دانشگاه شهید باهنر کرمان ( ،09131989604 ،)hamzeh@ens.uk.ac.irایران ،کرمان ،میدان پژوهش،
دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،بخش علوم تربیتی( .نویسنده مسالول)
 2الالالالالال اسالالالتادیار فلسالالالفه تعلیم و تریبت بخش علوم تربیتی ،دانشالالالکده ادبیات و علوم انسالالالانی ،دانشالالالگاه شالالالهید باهنر کرمان،)myaridehnavi@uk.ac.ir( ،
09132432422
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درس میخوانند و زیر نظر مربیان طلبه آموزش میبینند (مسالالالتند ماهی در آب ،سالالالایت شالالالبکه مسالالالتند سالالالیما) .مدارس
مسالالجدمحور طاها هم نمونه دیگری اسالالت که درکشالالور به تازگی آغاز به کار کردهاند .اما یک نمونه دیگر از این مجموعهها،
مدارس تمدنسالازی امامخمینی (ره) اسالت .این مدرساله که توسالط حجتاالسالالم صالفرپور برای اولین بار حدود شالش سالال
قبل در مشالهد مقدس تأسالیس شالدهاست ،هم اکنون در بعضی استانهای کشور شعبههایی را به صورت خودجوش و مردمی
دایر نمودهاسالت و به گفته برخی مربیان مجموعه ،زمینه کار در برخی کشالورها نیز فراهم شالدهاسالت (مصالاحبه شالماره .)۲
البته ماموریت این مجموعه ،تمدنسازی است .که در تمدنسازی ،یکی از عرصهها آموزشوپرورش است.
در نگاه امامخمینی (ره) از اصالیلترین و مهمترین مؤلفهها و عناصالر تمدن اسالالمی میتوان به این موارد اشالاره کرد :علم و
دانش؛  )۲دین و معنویت؛  )۳امنیت؛  )۴سالالیاسالالت؛  )۵توکل به خدا؛  )۶وحدت اسالالالمی؛  )۷امت اسالالالمی؛  )۸پیش الرفت
اسالالمی .در تمدن اسالالمی تخصالص همراه با تعهد معنی میشالود .دانشافزایی ،پیشالرفت علم و فناوری و اقتصالاد در سالایه
مبانی و چهارچوبهای اسالالالمی ارزشالالمند اسالالت؛ وگرنه پیشالالرفت بدون تقویت باورهای دینی ،کژراهه اسالالت و متخصالالص
غیرمتهد به دین ،که بر اسالالاس مبانی دینی تربیت نشالالده باشالالد برای تمدن اسالالالمی مضالالر اسالالت .دغدغه امامخمینی (ره)
رسالالالیدن به تمدن جامع و همه جانبه در ٔ
همه عرصالالالههاسالالالت .تمدنی که عالوه بر علم و فن و مسالالالائل دنیوی ،به جنبههای
معنوی بپردازد و روح تولید در ٔ
همه عرصالههای جامعه حکمفرما باشالد .تمدن الهی ،تمدن رسالول اللهی ،همان تمدنی که در
آن ،جامعه اسالمی از ٔ
همه جهات متمدن باشد نه فقط در جنبههای مادی و دنیایی( .بهشتی)۱۳۹۷ ،
وجدانی ( )۱۳۹۸در مقالهای ،نسالالبت میان فلسالالفه تعلیموتربیت با تمدن نوین اسالالالمی و فلسالالفه تربیتی مطلوب بر اسالالاس
دیالدگالاههالای مقالام معظم رهبری را تبیین کرده اسالالالت .در مقالالال ٔه یزدانپنالاه ( )۱۳۹۴هم ظرفیالتهالای عرفالان اسالالالالمی در
تمدنزایی مورد بررسی قرار گرفتهاست.
در زمینه تحقق تمدن اسالالالمی پژوهشهای نظری و اقدامات فراوانی انجام گرفتهاسالالت .از آن جمله میتوان به چندین دهه
تالشهای مرحوم عالمه سالالیدمنیر الدین حسالالینی هاشالالمی (ره) در فرهنگسالالتان علوم اسالالالمی از اوایل انقالب اسالالالمی و
همچنین شالالاگردان ایشالالان در فرهنگسالالتان از جمله آیت الله سالالید محمدمهدی میرباقری (حفظهالله) و همچنین مرحوم
حجت االسالالم مسالعود صالدوق (ره) در حسالینیه اندیشاله در عرضاله نظریهپردازی و نوشالتن کتب و جزوات متعدد در رابطه با
منطق و فلسالالفه جدید جهت تمدنسالالازی اسالالالمی نام برد (حسالالینی هاشالالمی .)۱۳۷۰ ،۱۳۶۹ ،۱۳۶۵ ،کتابهایی هم در
زمینه بررسالی تالوریهای سالبک زندگی غربی و سالبک زندگی اسالالمی (صالدوق )۱۳۹۶ ،و گفتمان انقالب اسالالمی (صالدوق،
 )۱۳۹۵و همچنین کتبی بالا عنالاوین نسال البالت دین بالا علم و فنالاوری ،مبالانی و پیش فردهالای حکومالت دینی و انالدیشالالاله نوین
تمدن اسالمی (بخش مطبوعات پایگاه اینترنتی آیت الله میرباقری) و همچنین کتب متعدد دیگری تألیف شدهاست.
در سالالالالهای اخیر هم مجموعههایی از جمله مؤسال السالالاله مطالعات تمدن اسالالالالمی (متا) و همچنین مجموعه تمدنسالالالازی
امامخمینی (ره) اقدام به فعالیتهای پژوهشی و عملیاتی در زمینه تحقق تمدن اسالمی نمودهاند .که پژوهش حاضر ،ناظر
به فعالیتهای مجموعه مدارس تمدنسازی امامخمینی (ره) انجام شده است.

559

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

در مجموعه تمدنسالالالازی امامخمینی (ره) آموزش به صالالالورت مسالالالاللهمحور و البته هدفمند انجام میشالالالود و متربیان بدون
تفکیک سالالنی خاصالالی ،از همان ابتدا با مسالالائل واقعی جامعه روبرو میشالالوند و با توجه به مبانی تمدنی امام (ره) که توسالالط
مربیان به آنها تدریس میشالود ،به دنبال حل مسالائل جامعه میروند .اصاللیترین مس ٔ
الالله آنها اصالالح سالاختارهای جامعه
است .در طی فرایند اصالح ساختارها ،افراد نیز ناظر به همین مسالله ،تربیت و کشف خواهند شد.
مبنای اصاللی در فعالیتهای این مجموعه دیدگاه عرفانی حضالرت امام (ره) اسالت .به نظر میرسالد شالیوه کار آنها با سالاختار
آموزشوپرورش موجود تفاوتهای بسالیار زیادی دارد .آنها بر این باورند که دیدگاه و روش حضالرت امام و مقام معظم رهبری
در اداره ساحتهای مختلف جامعه با بسیاری از ساختارهای فعلی و مرسوم سازگاری ندارد .از آنجا که آموزشوپرورش بستر
پرورش جامعه اسالت با توجه به اهمیت آن باید در مسالیر صالحین تمدنسالازی و مبانی اسالالمی طراحی و اجرا شالود .مربیان
این مجموعه معتقدند در این مسالیر ،مشال ول پژوهش و فعالیت هسالتند همچنین نسالبت به سالاختارهای آموزشالی ،تربیتی،
فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی حال حاضر جامعه انتقادات بسیار زیادی دارند و آنها را کارآمد نمیدانند.
بالا توجاله باله اهمیالت تحول در آموزشوپرورش این پژوهش باله دنبالال آن اسالالالت تالا مبالانی و روش کالار در این مجموعاله را بررسالالالی
نموده و نسالالبت به شال ٔ
الیوه متفاوت آنها ،آشالالنایی بیشالالتری حاصالالل شالالود .چه بسالالا در جهت رفع مشالالکالت متعدد که گریبان
آموزشوپرورش کشالالور ما را گرفتهاند بتوان از آنها اسالالتفاده نمود و ضالالمن بررسالالی و نقد آنها از نقاط مربت این مدارس در
جهت اصالح ساختارهای آموزشی کشور ،ایده و بهره گرفت.
بسالیاری از اهدا این مجموعهها ارزشالمند اسالت .اما آیا طراحی این مدارس بهگونهای اسالت که بتواند آنها را به اهدا مد
نظرشالان برسالاند بررسالی و نقد منصالفانه این مجموعهها میتواند منجر به شالناسالاندن ،رفع اشالکاالت احتمالی ،و گسالترش
آنها شالالود .در این پژوهش به روش خبرگی و نقادی ،اهدا  ،اصالالول و روشهای این مدارس بررسالالی و تبیین ،و تا آنجا که
مقدورمان است ،نقاط مربت و منفی آنها تحلیل میشود.
پرسشهای پژوهش:
ال ساختار تعلیموتربیت در مدارس تمدنمحور چگونه میباشد
ال فلسفه و مبانی نظری پشتیبان ساختار تربیتی مدارس تمدنمحور چه میباشد
ال چه نقدهای درونی و بیرونی (براساس سند تحول بنیادین آموزشوپرورش) به این نوع مدارس وارد است
روش پژوهش:
این پژوهش کیفی و با روش خبرگی و نقادی تربیتی انجام شالالدهاسالالت .اخبرگی و نقادی تربیتی ،یکی از اشالالکال سالالهگانه
پژوهش مبتنی بر هنرهالا قلمالداد میشالالالود (بالارون و آیزنر۲۰۰۶ ،م ،باله نقالل از نوری ،۱۳۹۳ ،ی .)۲خبرگی از منظر آیزنر باله
هنر درک کیفیتها اطالق میشالود و نقد به ابزار افشالا یا آشالکار نمودن ویژگیها یا جنبههای ادراک شالده به واسالطه خبرگی.
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خبرگی نیالازمنالد توانمنالدی حس و درک پدیدهها ،تمیز و تشالالالخیص ظرافتها و فهم تجربهها اسالالالت .نقالد مسالالالتلزم عمومیالت
بخشالیدن به تجربه از طریق اشالکال مختلف بازنمایی اسالت .بر خال شالکل بازنمایی آماری متداول در مطالعات ارزشالیابی،
زبانی که نقاد تربیتی در افشالای کیفیتها اسالتفاده میکند ،زبانی اسالتعاری و نمادین اسالت که آیزنر آن را زبان اغیرگزارهای
یا اخالق مینامد( .آیزنر۱۹۹۱ ،م؛ ۱۹۹۴م ،به نقل از نوری ،۱۳۹۳ ،ی)۲
در رابطه با ابعاد سالاختاری نقد تربیتی ،اآیزنر نقد تربیتی را متشالکل از چهار ُبعد مهم و ضالروری توصالیف ،تفسالیر ،ارزشالیابی و
مضالمونیابی میداند که با وجود همپوشالی با یکدیگر ،به لحاظ کارکرد و شالکل بازنمایی مورد اسالتفاده از هم متمایز هسالتند.
توصالیف ،فعالیتی برای شالناسالایی و توصالیف کیفیتهای مهم و ظریف تجربه شالده و ادراک شالده اسالت که از طریق ابزارهای
زبان غیرگزارهای (خالق) مانند شالالعر ،اسالالتعاره ،تشالالبیه ،تمریل و تصالالویر میسالالر میشالالود .نقاد تربیتی از طریق تفسالالیر به
اکتشالالا معانی و تدوین تبیینهای بدیل میپردازد تا معانی توصالالیفشالالده را برای خواننده توضالالین دهدُ .بعد ارزشالالیابی به
ٔ
درباره کیفیت تجربه یا پدیده تربیتی مبتنی بر معیارها و شالواهد حاصالل از توصالیف و تفسالیر مرتبط میشالود.
قضالاوت ارزشالی
آیزنر معتقد است که ارزشیابی بدون قضاوت ارزشی بیمعناست و این قضاوت ارزشی ضرورتا مستلزم آشنایی کافی ارزشیاب
برنامهدرسی با دانش تاریب و فلسفه تربیت است( .همان ،ی)۳
امضالالمونیابی سالالرانجام مفهومی اسالالت که با مفهوم اتعمیم در پژوهش علوم اجتماعی همخوانی زیادی دارد .این جنبه از
نقالادی هنری را میتوان عصالالالارهگیری و چکیالده یالافتالههالای حالاصالالالل از نقالد تلقی نمود کاله ارزشال الیالاب تربیتی آنهالا را در قالالالب
ٔ
درباره اهمیت مضالمونیابی میگوید :یکی از کارکردهای عمده نقد
مجموعهای از مضالمونهای معنیدار ارائه میدهد .آیزنر
تربیتی در نحوه گزارش یالافتالههالای آن اسالالالت و بنالابراین بالایالد بالهگونالهای ارائاله شالالالود کاله خواننالدگالان نقالدهالای مختلف بتواننالد باله
مقایساله تفسالیرهای مختلف از رخدادی مشالابه بپردازند و فهم آنان از الیههای چندگانه آن رخداد افزایش پیدا کند( .همان،
ی)۳
در این مقاله در مرحله توصیف ،برخی مشاهدات پژوهشگر در بازدید از تعدادی شعبههای این مجموعه در شهرهای مشهد،
کرمان ،سالیرجان و یکی از روسالتاهای نزدیک کرمان (قنات سالتان) و همچنین برداشالتهای وی از حضالور در برخی جلسالات
جمعبندی ،و مصالاحبه با مربیان این مجموعه ارائه شالدهاسالت .ضالمن اینکه عناصالر نهگانه برنامهدرسالی هم در این مدارس
بررسالی شالدهاسالت .در مرحله تفسالیر با نگاه عمیقتر ،برخی مبانی و اصالول و روشهای این مجموعهها بررسالی و بر اسالاس
مبانی آنها نقد درون مجموعهای انجام شالالدهاسالالت .در مرحله ارزشالالیابی هم به نقد بیرونی این مجموعه بر اسالالاس مبانی
ٌ
نظری سالند تحول آموزشوپرورش جمهوری اسالالمی ایران پرداخته شالدهاسالت .نهایتا در قسالمت مضالمونیابی ،نتایج بهدسالت
آمده ارائه و تعمیم داده شدهاست بهطوری که قابلاستفاده برای سایر مجموعههای مرتبط با تعلیموتربیت باشد.
گام اول :توصیف مجموعه و مدارس تمدنسازی امامخمینی (ره)
مجموعه تمدنسالازی امامخمینی (ره) در واقع فقط یک مدرساله نیسالت بلکه در جهت تحقق تمدن اسالالمی در سالاحتهای
مختلف فعالیت دارد .یکی از فعالیتهای آنها ،تعلیموتربیت اسالالت و عالوه بر این ،فعالیتهای دیگری نیز انجام میدهند.
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در این مجموعه اصالالالح سالالاختارهای جامعه مبتنی بر مبانی تمدنی حضالالرت امامخمینی (ره) و مقام معظم رهبری (حفظه
الله) مد نظر اسالت .یکی از سالاختارهای بسالیار مهم و شالاید مهمترین سالاختار جامعه ،آموزشوپرورش یا همان تعلیموتربیت
اسالالت .مربیان این مجموعه تعلیموتربیت را جدا از سالالایر فعالیتها نمیدانند و به همراه دانشآموزان درگیر مسالالائل مختلف
مربوط به جامعه اسالالالمی میشالالوند .به نظر آنها برای تحقق تمدن اسالالالمی باید سالالاختارهای جامعه که بر اسالالاس مبانی
اسالالمی پایهریزی نشالدهاند اصالالح شالوند .در طی فرایند اصالالح سالاختارها ،امتسالازی هم باید شالکل بگیرد که افراد نیز ناظر
باله همین فعالالیالتهالا تربیالت میشالالالونالد .در این مجموعاله عالوه بر آموزش قرآن و مبالانی تمالدن اسالالالالمی ،باله فعالالیالتهالای
اقتصالادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سالیاسالی ،علمی ،طب ،تولید محصالوالت سالالم ،خرید و فروش ،مبادالت مالی ،سالبک زندگی
اسالالمی ،کشالاوزی ،دامپروی ،معماری ،فناوری و ...پرداخته میشالود .با توجه به اینکه اقتصالاد در سالالهای اخیر مورد تأکید
رهبر انقالب قرار گرفته و به مسالالله اول کشالور تبدیل شالدهاسالت؛ در حال حاضالر پروژه اصاللی این مجموعه نیز اصالالح سالاختار
اقتصالادی و فعالیت اقتصالادی ،تولید و توزیع و خدمات و تجارت ،بانکداری و بورس (درون مجموعهای) اسالت .البته آنها با
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
اعتقالادات و احکالام و اخالق و ...جدا نمیداننالد .در حال حاضالالالر ،دانشآموزان هم در همین فضالالالا و با تأکیالد بر فعالالیالتهای
اقتصادی آموزش میبینند.
از نظر آنها تمام هسالتی ،مدرساله اسالت که دانشآموزان در مواجهه با واقعیتهای زندگی و تحت آموزش و راهنمایی مربیان
بدنبال تحقق جلوههای مختلف تمدن اسالالالمی در جامعه میروند و در مسالالیر تحقق این امور آموزش میبینند و به تحقیق و
پژوهش البته در چهارچوب آموزههای دین مبین اسالم و دیدگاههای امام و رهبری میپردازند.
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تصگگگاویر شگگگمگاره ( :)۱نمونگههگایی از فعگالیگتهگای آموزشگگگی ،تربیتی ،فرهنگی و اقتصگگگادی دانشآموزان مگدارس
تمدنسازی
اولین شالعبه مدرساله را حدود شالش سالال قبل جناب حجتاالسالالم صالفرپور در شالهر مقدس مشالهد راهاندازی نمودند .بنا به
گفته مسالالول هماهنگی مربیان مجموعه ،درحال حاضالر تعداد مدارس فعال در سالراسالر کشالور حدود  ۳۵مورد اسالت؛ که در
شالهرهای مشالهد ،بیرجند ،بجنورد ،تربت جام ،تربت حیدریه ،اصالفهان ،تهران ،شالاهرود ،سالاری ،اردبیل ،مشالکین شالهر ،قم،
یزد ،سالیرجان ،کرمان ،بوشالهر ،نیشالابور ،شالیراز و ...دایر هسالتند .ضالمن اینکه برخی شالهرها مرل مشالهد مقدس بیش از یک
شالالعبه دارند .البته تعداد دانشآموزان هر شالالعبه آن چنان زیاد نیسالالت؛ در برخی شالالعبهها کمتر از بیسالالت نفر و در برخی
شالعبهها بیش از پنجاه نفر اسالت .به نظر میرسالد زمینه فعالیت در برخی کشالورها از جمله عراق ،لبنان ،سالوریه ،هند ،روسالیه
و برخی کشالورهای دیگر فراهم شالدهاسالت که البته هنوز شالعبهای در این کشالورها تأسالیس نشالدهاسالت .مربیان این مدارس
ٔ
فرهیخته غیرطلبه هم بهعنوان مربی فعالیت میکنند.
اکررا طلبه هستند ولی در برخی شعبهها افراد
پایگاه اصالاللی فعالیت هر مدرسالاله معموال یک مسالالجد اسالالت .البته فعالیت آنها محدود به محیط مسالالجد نمیشالالود و فقط
سالالاعاتی از برخی ایام هفته در محیط مسالالجد یا حسالالینیه برخی محتواها آموزش داده میشالالود؛ و در بقیه اوقات مربیان به
همراه دانشآموزان و حتی والدین مشالال ول انجام فعالیتهای اقتصالالادی ،اجتماعی ،تولید و توزیع ،کشالالاورزی ،دامپروری،
پژوهشهای میدانی و ...در متن جامعه میشالالوند .معموال در کنار مسالالجد فضالالاهایی را اختصالالای به فعالیتهای تولیدی
میدهنالد کاله در آنجالا اقالدام باله تولیالد محصالالالوالت غالذایی و دارویی یالا صال النالایع دسالالالتی و غیره میکننالد .در برخی شالالالهرهالا هم
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خالانالهبالا هالایی در روسال التالاهالای همجوار برای انجالام فعالالیالتهالای کشالالالاوزی یالا دامپروری در اختیالار دانشآموزان و والالدین قرار
میگیرد .معموال والدین هم در فعالیتهای اقتصالادی سالرمایهگذاری میکنند .یک مکان (مرال یک خانه) هم بهعنوان پایانه
(یا ترمینال) برای فروش محصوالت در نظر گرفته میشود.
در این مالدارس ،برای انجالام فعالالیالتهالای واقعی از جملاله تولیالد و توزیع و کشالالالاورزی و ...بالا کالارشال النالاسالالالان و اسالالالاتیالد علوم و
حرفالههالای مختلف جلسالالالاتی برگزار میکننالد و بعالد از بحالث و همفکری و تحلیالل و تطبیق نظرات آنهالا بالا مبالانی و چهالارچوب
تمدنی خویش ،در صالورت تایید از آن نظرات اسالتفاده مینمایند .البته معموال نظرات کارشالناسان در ارتباط با سایر علوم و در
ارتباط با تمامی سالالاحتهای تمدن بررسالالی و نقد میشالالود و با توجه به همان مبنای وحدت وجود ،در سالالاختار تمدنسالالازی
توحیدی خویش با تضارب افکار و ایدهها ،به راهکار و ٔ
ایده جدیدی میرسند.
معموال در طول هفته ،مربیان هر مدرسالاله جلسالالات تبادل نظر متعددی برگزار میکنند .ضالالمن اینکه در پایان هر ماه مربیان
مدارس هر اسالتان ،و در پایان هر فصالل و هر سالال مربیان مدارس تمام شالعبهها به همراه برخی دانشآموزان و برخی والدین
در شالهری جمع میشالوند و یک اردوی تبادل افکار و اندیشالهها تحتعنوان ااردوی جمعبندی فصاللی و ااردوی جمعبندی
سالالیانه برگزار میکنند و بعضالا از هدایتهای حجج اسالالم صالفرپور و قرایی برخوردار میشالوند .در این اردوها آقای صالفرپور
معموال بحری را ارائه میدهد که آن بحث مربوط به پروژههای جاری مجموعه اسالالالت ،سالالالپس سالالالایرین به بحث و تبادل نظر
حول آن میپردازند .گاهی حلقههای مباحره تشالالکیل میشالالود و در آن حلقههای کوچکتر بعد از سالالاعتها بحث و گفتگو
راهکارهای جدید ارائه میشود که در ماههای آتی جزو برنامههای مجموعه در برخی شعبهها قرار میگیرد.

تصاویر شماره ( :)۲اردوی جمعبندی یزد تابستان ۱۳۹۸
یکی از اصالول و باورهای اسالاسالی متولیان این نوع مدارس این اسالت که باید برای خداوند قیام کرد و اجماال نسالبت به مسالائل
شالالناخت پیدا کرد ،آنگاه همگام با کار و قیام ،تفکر کرد که اینگونه بهتر جزئیات و تفصالالیل مسالالائل فهمیده میشالالود .برخی
مسالالالائل را هرقدر مطالعه کنیم تا وقتی که وارد کار نشالالالده باشالالالیم حقیقت آنها فهم نمیشالالالود .یکی از آیات قرآن کریم که
ُ
ُ
َ َ ه َ ُ ُ َّ ه
زیربنای این اصالالل و رویکرد آنهاسالالت ،آیه  ۴۶سالالوره سالالبأ میباشالالدُ :ق هل إ َّنما َمع ُظ ُک ه
وموا علل عه َمرنی َو فرادی ث َّم
واحدة من تق
ب
م
ع
ع ع
ع
َ َ َّ
ت َتفک ُروا...؛ بگو :شال المالا را تنهالا باله یالک چیز انالدرز می دهم ،و آن اینکاله :دو نفر دو نفر یالا یالک نفر یالک نفر برای خالدا قیالام کنیالد،
سپس بیندیشید...
564

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

در سالاعاتی که قرار اسالت محتوایی آموزش داده شالود ،معموال آیاتی از سالورههای کوچک قرآن کریم به همراه تحلیل و تفسالیر
تمدنی آنها ارائه میشالود .در برخی شالعبهها ،گسالتان سالعدی به جای کتاب فارسالی و کتاب نصالاب الصالبیان که کتابی منظوم
برای آموزش معنی ل ات عربی اسالت ،با دانشآموزان کار میشالود .البته این محتواهای آموزشالی اجباری نیسالت و بیشالتر یک
پیشالنهاد اسالت و معموال آموزشها ناظر به همان مسالاللهای که بر روی آن مشال ول به پژوهش و فعالیت هسالتند ارائه میشالود.
حتی آموزش زبان و آموزش ریاضالالی هم با توجه به پروژههای در حال اجرا محقق میشالالود؛ بهعنوان مرال وقتی نیاز اسالالت
برای یک مدرساله میزی سالاخته شالود ،دانشآموزان در فرآیند سالاخت آن میز با مفاهیمی همچون متر و سالانتیمتر و طول و
عرد و زاویه و ...آشنا میشوند .در این نوع مدارس ،نظر بر آن است که این نوع یادگیری موثرتر و ماندگارتر خواهد بود.
برای پذیرش دانشآموزان در این مدارس محدودیت خاصالالی وجود ندارد و والدین بعد از آشالالنایی با مبانی و شالالیوه کار این
نوع مدارس در صالورت تمایل میتوانند بصالورت غیررسالمی فرزندان خود را به این مدارس بفرسالتند و البته خودشالان هم در
جلسالات جمع بندی و فعالیتهای اقتصالادی و ...مجموعه به صالورت فعال شالرکت نمایند .فار التحصالیلی و اعطای مدرک
پایان دوره هم در این مدارس جایگاهی ندارد.
در این نوع مدارس ،تفکیک سالالنی دانشآموزان وجود ندارد و ممکن اسالالت از سالالن حدود پنج تا پانزده سالالال در یک حلقه
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
بحث مشالارکت کند .گاهی مشالاهده میشالود یک نوجوان مسالائل اقتصالادی و اجتماعی را بهگونهای تحلیل میکند که یک
فار التحصیل دانشگاهی از پس آن برنمیآید.
برخی دانشآموزان هم در پایان سالال تحصالیلی با کمک مربیان ،کتب مصالوب وزارت آموزشوپرورش را مطالعه میکنند و در
امتحانات آزاد آموزشوپرورش شالالالرکت و مدرک این سالالالازمان را دریافت مینمایند (مصالالالاحبه شالالالماره  .)۵هرچند که برخی
مربیان این مجموعه معتقدند مدرک گرفتن در برخی موارد با مبانی آنها سازگار نمیباشد.
مربیان مجموعه ها هم در طی فرآیند نقل و انتقاالت به صالالالحدید آقای صالالفرپور یا مسالالالول هماهنگی مربیان ،گاهی بعد از
مدتی جابهجا میشالوند و از شالهری به شالهر دیگر فرسالتاده میشالوند .این جابهجایی فوایدی از جمله کسالب و انتقال تجربیات
را دارد و گاهی هم بنابر مصاللحتهایی و بر اسالاس عملکرد و ضالعف و قوت مربیان و همراهان آنها انجام میشالود( .مجموعه
فایلهای صوتی شماره )۳
قرار اسالت موسالسالین و تعدادی از مربیان باسالابقه و مسالتعد مجموعه (تحت عنوان اخراجیان جوان!) مسالالولیت مربیگری
شالعبهها را به سالایرین واگذار نمایند و در مرکز افقه تمدن که قرار اسالت به صالورت غیررسالمی در شالهر قم راهاندازی شالود به
مباحرههای علمی در سطن خارج فقه تمدن اسالمی بپردازند( .مجموعه مصاحبههای شماره )۶
بنیان کشالور ،ارتباط مجموعه را با مدیران شالرکتهایی که دغدغه
چند نفر از مربیان هم موظفند با بررسالی شالرکتهای دانش
ع
تحقق تمدن اسالالمی دارند برقرار نمایند و بدین وسالیله زمینه ادامه فعالیت در حوزه فناوریهای برتر نیز فراهم شالود تا افراد
مستعد مجموعه به فعالیتهایی در این سطن نیز مش ول شوند( .مجموعه مصاحبههای شماره )۶
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واحد خواهران هم مانند واحد برادران دایر اسالت .آنها نیز عالوه برفراگیری آیات و روایات و مبانی مرتبط با تمدن اسالالمی و
سالالایر محتواهای آموزشالالی ،در کارهای اقتصالالادی نیز مش ال ول فعالیت هسالالتند .با این تفاوت که آنها بیشالالتر مش ال ول تولید
محصوالات خانگی شدهاند تا توزیع .تولید فرآوردههای غذایی خانگی ،برخی داروهای طب سنتی ،لوازم بهداشتی گیاهی،
پوشالالاک ،صالالنایع دسالالتی و ...از مهمترین تولیدات واحد خواهران مجموعه تمدنسالالازی امامخمینی (ره) اسالالت( .مجموعه
مصاحبههای شماره )۶

تصویر شماره ( :)۳نمونهای از تولیدات اعضای مجموعه تمدنسازی امامخمینی (ره)
بخشالالالی از هزینههای مدرسالالاله در قالب همان فعالیتهای اقتصالالالادی مجموعه تأمین میشالالالود .دانشآموزان هم در برخی
شالالالعبهها یا باید ماهیانه حدود  ۲۰۰هزار تومان شالالالهریه پرداخت نمایند یا اینکه به همراه والدین در فعالیتهای اقتصالالالادی
مجموعه مشالارکت نمایند بهطوری که باعث گردش مالی ماهیانه حدود یک میلیون تومان در مجموعه شالوند؛ در این صالورت
نیازی به پرداخت شالالهریه نمیباشالالد .البته بیشالالتر دانشآموزان ترجین میدهند به جای پرداخت شالالهریه ،با توزیع و فروش
تولیدات مدرسه در میان اقوام و آشنایان ،هزینه مدرسه را تأمین نمایند( .مصاحبه شماره )۷
گگگگگ تطبین عناصگگر نهگانه برنامهریزی درسگگی فرانسگگیس کالین (فتحی و شگگفیعی )۱۳۸۶ ،با مجموعه تمدنسگگازی
امامخمینی (ره):
اهدا  :تحقق تمدن اسالمی در تمامی عرصهها مبتنی بر اندیشههای عرفانی حضرت امام و مقام معظم رهبری.
مواد و منابع آموزشگگی  :قرآن و روایات ،عرفان نظری ،مراجعه به نظر کارشالالناسالالان و کتب ناظر به تحقق جلوههایی از تمدن
اسالمی بهعنوان نمونه کتاب اقتصادنا شهید صدر ناظر به مسائل اقتصادی مجموعه.
محتوا :مباحث مبتنی بر تمدنسازی اسالمی و عرفان نظری و اعتقادات و اخالق و احکام و طب و اقتصاد و...
فعالیت یادگیری دانشآموز ان :پژوهشهای ناظر به مسالائل واقعی جامعه در راسالتای تمدنسالازی اسالالمی .بطوری که با
توجه به نیازهای جامعه و در جهت رفع مشالکالت سالاختاری جامعه اقدام به پژوهش میکنند و در عمل هم اقدام به طراحی
و ت ییر ساختارهای جامعه مینمایند.
راهبردهگای تگدریس مربیگان :هالدایالت و راهنمالایی و همراهی بالا متربیالان در جهالت تحقق پروژههالا و همچنین تبیین مبالانی
تمدنی و شرح آیات و روایات مرتبط.
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ارزشگگیابی :به صالالورت غیر مدون و ّ
تعینی .بهطوری که هرکس بر اسالالاس تالش و اسالالتعداد و عالقه خویش جایگاه خویش را
پیدا میکند و گوشهای از کار را به عهده میگیرد.
گروه بندی :معموال تفکیک سالنی سالختگیرانهای وجود ندارد و سالنین مختلف در فرایند یادگیری به صالورت مشالترک مشالارکت
مینمالاینالد و افراد بالا اسالالالتعالدادتر کاله در یالادگیری و انجالام عملیالات از بقیاله جلو میزننالد ،وظیفاله آموزش سالالالایرین را بر عهالده
میگیرند.
زمان آموزش و یادگیری :معموال زمان آموزشهای محتوایی مدرسالاله ،صالالبنها اسالالت .ولی جلسالالات جمعبندی و مباحره
ّ
سالالاعات مشالالخصالالی ندارد و از نماز صالالبن تا سالالاعات پایانی شالالب ادامه دارد .انجام کارهای تحققی واقعی هم سالالاعات خیلی
مشخصی ندارد.
مکان آموزش و یادگیری :کل جامعه مکان آموزش و یادگیری و انجام عملیات تمدنی اسالالت .البته مسالالاجد ،پایگاهی برای
عملیات و برخی آموزشها هستند.
گام دوم :تفسیر جریان مدارس تمدنسازی امام خیمنی(ره)
این مجموعاله بر اسالالالاس مبالانی فکری امالامخمینی (ره) و مقالام معظم رهبری حضالالالرت آیالتاللاله خالامنالهای (مالد ظلاله) شال الکالل
گرفتهاسالت .البته تأکید بیشالتر بر مبانی عرفانی حضالرت امام (ره) اسالت .آقای صالفرپور اعتقاد دارد هسالتی شالناسالی عرفانی،
کاملتر و دقیقتر از هستی شناسی کالمی و فلسفی است .عرفان عالوه بر عقل و نقل از شهود عرفانی هم استفاده میکند.
در عرفان وحدت وجود به خوبی تبیین شالدهاسالت .با توجه به اینکه انسالان جلوهای از خداوند اسالت باید از آموزههای عرفانی
در تحقق کارها و تمدنسالازی اسالتفاده نمود .انسالان باید مظهر اسالماا الهی باشالد؛ چگونگی انجام فعل توسالط خداوند نیز در
ََ
عرفان شالالرح داده شالالدهاسالالت (مجموعه فایلهای صالالوتی شالالماره  .)۲در عرفان نظری ،مراحل خلقت ،نفس رحمانی ،قوس
نزولّ ،
تعین اول و ثانی و ...بحث میشوند (امینی نژاد.)۱۳۹۲ ،
از اصالول این مجموعه میتوان مسالالله محوری ،درک کل به جزا ،اجمال به تفصالیل ،نکاح اسالمایی (تضالارب آرااا) و جامعیت
خط ربط بین علوم مختلف را پیدا
را نام برد .انسالانها باید جامعنگر باشالند و به شالاهراههای اصاللی علوم نائل شالوند تا بتوانند ع
کنند (مصالاحبه شالماره  .)۴با این نگاه جامع است که میتوان تمدن اسالمی را در تمامی ابعاد محقق کرد .شیوه آموزش هم
کل به جزا اسالالت .البته آقای صالالفرپور ،خود و اعضالالای این مجموعه را پژوهشالالگرانی میداند که هنوز در آغاز راه هسالالتند و
نمیتوان از آنها عکس ایستاده گرفت (فایل صوتی شماره .)۱
در این مجموعه بر اسالاس اصالل وحدت وجود عرفانی ،هیو وجودی را غیر از خداوند ،مسالتقال متصالور نیسالتند و ٔ
همه ماسالوی
ع
َ
اللاله جلوهای از خالداونالد اسالالالت .بر این اسالالالاس کررات این عالالم در عین کررت ،وحالدت دارنالد .لالذا تربیالت از امالتسالالالازی و
فعالالیالتهالای اجتمالاعی و اقتصالالالادی و فرهنگی و ...جالدا نیسالالالت و بالایالد هماله فعالالیالتهالا را مرتبط بالا هم و هم راسال التالا بالا تمالدن
اسالالمی و در جهت توحید محقق سالاخت( .مجموعه مصالاحبههای شالماره  )۶به اعتقاد اسالتاد صالفرپور ،تا امت سالاخته نشالود و
امام شالکل نگیرد ،بشالر به تکامل نمیرسالد .تکامل بشالر به امتی اسالت که امام دارد و و همچنین امتها دارد و امامها دارد؛ و
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ٔ
همه امامها با هم نسالبت دارند و امتاند؛ عرضالی و طولی با هم مرتبطاند .جهاد با نفس برای امتسالازی اسالت .اگر جهاد با
نفس نباشالالالد امت شالالالکل نمی گیرد و افراد به خاطر تمایالت نفسالالالانی از جمله حسالالالد و برتریجویی و ...تن به امت شالالالدن
نمیدهند (مجموعه فایلهای صوتی شماره .)۳
فعالیتهای این مجموعه حول محور وحدت وجود میگردد؛ بطوری که مرال وقتی قرار است محصولی تولید شود همه ابعاد
آن چون جنبه های شالرعی ،اخالقی ،طبی ،اجتماعی ،اقتصالادی و سالایر موارد مرتبط با آن هم در نظر گرفته میشالود که از
همه لحاظ منطبق با تمدن اسالمی و نظام توحیدی باشد.
یکی دیگر از مباحری که در عرفان نظری مطرح میشالالود مفهوم نکاح اسالالمایی اسالالت .بر این اسالالاس وقتی اسالالمای الهی با
ٔ
مجموعه تمدنسازی ،در جلسات جمعبندی
همدیگر نکاح انجام دهند ،اسمای جدید تولید میشود .بر این اساس ،در این
متعدد شالالهری ،اسالالتانی و کشالالوری ،با مباحرهها و تبادل اندیشالالههای متعدد با توجه به اصالالل نکاح اسالالمایی ،با ضالالرب آراا و
ع
اندیشهها در یکدیگر ،افکار و ایدههای جدید تولید میشود.
ََ
در عرفان ،از مراحل انجام فعل توسالط خداوند و مراحل خلقت بحث میشالود و مباحری از جمله نفس رحمانی ،اسالم جامع،
ّ
تعین اول و ثانی و ...مطرح میشالود .در عرفان ،فعل خداوند سالیر اجمال به تفصالیل را طی میکند بطوری که در هر مرحله
ُ(رتبی ،نه زمانی) کررتهای بیشالالتری متجلی میشالالود .براین اسالالاس اقداماتی که در مجموعه تمدنی آقای صالالفرپور انجام
میشالود به این صالورت اسالت که ابتدا اجماال مقصالد و هد مشالخص میشالود ولی تفصالیل آن در سالیر انجام و تحقق آن فعل
بصورت ّ
تعینی حاصل خواهد شد.
َ
ُ
ّ
البته آنها برای این روش مبنای دیگری هم دارند؛ و آن مبنا همان آیه اان تقوموا لله َمرنی و فرادی ثم تتفکروا (سالالالبأ)۴۶:
اسالت که ظاهرا بسالیار مورد تأکید امام (ره) بودهاسالت .بر اسالاس این آیه ،ابتدا باید حق را شالناخت و برای حق به پا خواسالت و
تفصال الیالل آن و چگونگی تحقق جزئیالات آن حق ،در سالالالیر انجالام آن بالا تفکر و همراه بالا عمالل باله ظهور میرسالالالد( .مجموعاله
مصاحبههای شماره )۶
محوری هدفمند ،یکی دیگر از اصالالول این مجموعه تمدنی اسالالت (مجموعه مصالالاحبههای شالالماره  .)۶تحقق یک امر
مسالالالله
ع
مهم بهعنوان یکی از اولویتهای تمدنی مجموعه بهعنوان مسالالله اسالاسالی مطرح میشالود و افراد نسالبت به آن مسالالله دغدغه
منالد میشالالالونالد .سالالالپس در جهالت تحقق آن ،فعالالیالتهالای متعالدد مجموعاله از جملاله آموزش و پژوهش و مبالاحراله و جلسالالالات
جمعبنالدی و عملیالات و ...انجالام میشالالالود .محتوای آموزشالالالی دانشآموزان هم نالاظر باله همین مسالالالالل ٔاله هالدفالدار ،مشالالالخص
میشود.
اصالالالل آموزش کالل باله جزا هم از دیگر اصالالالولی اسالالالت کاله مبتنی بر همالان مبالانی امالام (ره) در این مجموعاله مورد توجاله قرار
می گیرد .بطوری که ابتدا باید کل را بصالالورت اجمالی درک کرد و فهمید و سالالپس به دنبال شالالناخت اجزاا آن رفت .بهعنوان
مرال ،بی هد و بدون تبیین مقصالد ،آموزش ریاضالی داده نمیشالود .بلکه ابتدا هد مشالخص میشالود .مراال سالاخت یک
ربات کوچک بهعنوان یک هد موقت درنظر گرفته میشالالود؛ و سالالپس در راسالالتای تولید آن ربات ،آموزشها و پژوهشهای
مرتبط به همراه دانشآموزان انجام میشالود .یعنی در واقع ابتدا دانشآموزان با آن مسالالله کلی که همان سالاخت ربات اسالت
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آشالالنا میشالالوند و سالالپس ناظر به همان کل ،اجزاا آن را فرا میگیرند .و از همان ابتدای یادگیری میدانند هد از یادگیری
چیست و در نهایت ،فراگیری فرمولهای ریاضی یا فیزیک قرار است منجر به تولید چه چیزی بشود.
بالا توجاله باله اینکاله علوم در نظالام توحیالدی وحالدت دارنالد و تمالام هسالالالتی ،غالایالت و هالد مشالالالخصالالالی دارد لالذا درهم تنیالدگی
جلوههای مختف اسالالماا الهی در عالم که در عین کررت ،وحدت دارند را میتوان مبنای اصالالل جامعیت در مجموعه تمدنی
امامخمینی (ره) دانسالالت .بهطوری که همه باید انسالالانهای جامعی باشالالند و نسالالبت به شالالاهراههای اصالاللی و کلیات علوم
مختلف آگاه باشالند .البته نیازی به شالناخت تفصالیلی همه علوم نیسالت و فقط میتوان در علوم محدودی متخصالص شالد ولی
باید نسالبت به سالایر علوم و ارتباط آنها با یکدیگر مطلع بود .در این مجموعه حتی اگر کسالی میخواهد در یک علم خای به
صورت خیلی تخصصی کار کند ،باید نسبت به علوم دیگر هم آگاهی اجمالی داشته باشد و نقاط ارتباطی بین علوم مختلف
را بفهمد.
در این مجموعه با توجه به مبنالای وحدت وجود ،نمیتوان تفکیک واقعی بین مربی و دانشآموز قائل شالالالد .هر مربی در این
سالاختار ضالمن اینکه برخی مطالب را آموزش میدهد ،خودش نیز آموزش میبیند .در مسالیر تحقق و در طی فرایند حل یک
مسالالالاللاله ،مربی و دانشآموزان باله همراه یکالدیگر تحقیق و پژوهش انجالام میدهنالد و باله نکالات جالدیالد پی میبرنالد و هر کالدام باله
میزان فهم خویش بصورت مراتبی مطالبی را فرا میگیرند.
مربیان مجموعه معتقدند برای اصالالح سالاختارها مرال سالاختار آموزشوپرورش و یا سالاختار بانک و بورس و ...باید به موازات
سالاختارهای غلط فعلی ،یک سالاختار صالحین مبتنی بر مبانی دینی راهاندازی کرد و این سالاختار را بهعنوان الگوی صالالن به
نظام اسالالالمی معرفی نمود .به نظر آنها اصالالالح هر سالالاختار باید خارج از آن سالالاختار انجام شالالود( .مجموعه مصالالاحبههای
شماره )۶
گام سوم :ارزشیابی مدارس تمدنسازی
گ بررسی انسجام درونی (نقد درونی) :ز
در مجموع باله نظر میرسالالالد برنالاماله هالای این مجموعاله مبتنی بر مبالانی عرفالانی و اصالالالول توحیالدی آن اسالالالت و این مجموعاله از
انسال الجالام درونی خوبی برخوردار اسالالالت .هرچنالد کاله باله نظر میرسالالالد برخی اهالدا این مجموعاله معلوم نیسالالالت در واقعیالت
بالهراحتی محقق شالالالونالد [مرال آ گالاهی یالافتن اجمالالی نسال البالت باله علوم مختلف بالا توجاله باله تنوع و گسالالالتردگی علوم ،کالاری بس
دشوار است] و ممکن است سالها آزمون و خطا الزم باشد تا ساختاری منسجم برای رسیدن به این اهدا طراحی شود.
ضالمن اینکه محتواهای آموزشالی و روشهای آموزشالی و تربیتی در این مجموعه اگرچه سالعی شالده اسالت مبتنی بر مبانی و
اصالول این مجموعه انتخاب شالود اما با توجه به اینکه محتوای آموزشالی به ساللیقه مربیان هر شالهر و منطقه وابسالتگی زیادی
دارد ،به نظر میرسد فقر محتوایی و روشی ،در برخی مدارس تا حدودی مشهود باشد.
مربیان این مجموعه هم از آنجا که به صالورت نظاممند دوره آموزشالی تربیتی خاصالی را به شالکل مشالخص طی نمیکنند ،لذا
سالطن دانش تخصالصالی و تجربه آنها در شالهرهای مختلف تفاوتهای چشمگیری دارد .البته این مسالله به نظر برخی مربیان
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این مجموعه ،از نقاط قوت مجموعه اسالالت؛ زیرا هر کسالالی بر اسالالاس سالالطن توانایی و تالش خویشّ ،
تعینا ارزیابی میشالالود و
جایگاه خویش را پیدا میکند.
در این مدارس متربی بر اسالاس تالش و اسالتعداد خویش بصالورت کامال ّ
تعینی (نه تعیینی) جایگاه خویش را پیدا خواهد کرد
(فایل صالوتی شالماره  .)۱فرایند ارزشالیابی در این مجموعه آنچنان مدون و مشالخص نیسالت بلکه با توجه به محکهای موسالس
و سالالایر مربیان و همچنین بصالالورت ّ
تعینی انجام میشالالود؛ و هرکس بهطور طبیعی براسالالاس اسالالتعداد و تالش خویش ،در
جایگاه واقعی خودش قرار میگیرد و برهمان اساس ،ارزیابی میشود.
داللتگیری های ذوقی و غیرروشالالمند ،ممکن اسالالت یکی از اشالالکاالتی باشالالد که بتوان به این مجموعه و برخی مربیان که یا
تسلط کافی بر مبانی ندارند و یا اینکه توانایی کافی برای استنتاج اصول و روشها را از مبانی ندارند وارد دانست.
همچنین به نظر میرسالد ظرفیت علمی و عملی این مجموعه در تبیین چیسالتی و چگونگی اصالالح سالاختارهای کالن هنوز
به حد کافی نرسیدهاست.
گرچه بر اندیش ٔاله امامخمینی در تمدنسالازی تأکید زیادی شالده ،اما از این موضالوع نباید غفلت کرد که عرفان نظری تنها ُبعد
ٔ
جنبه فقهی ،فلسفی ،احیاگری دینی و فهم سیاسی و اجتماعی و ...ایشان در تالقی با
یا کانون اندیش ٔاله ایشالان نبوده اسالت و
هم ،اندیشه و عمل ایشان را شکل میدهد.
گ نقد بیرونی مدارس تمدنمحور (بر اساس مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزشوپرورش) :ز
با نگالاه کلی به مبالانی نظری تحول آموزشوپرورش میتوان اینگونه نتیجاله گرفت که مجموعه مدارس تمالدنی آقای صالالالفرپور،
بسالیاری از اهدا ع مبتنی بر مبانی و اصالول مطرح شالده در سالند تحول را به خوبی محقق کردهاسالت .شالاید به جرمت بتوان
گفت بسیاری از فعالیتهای این مجموعه همراستا با مبانی نظری سند تحول است.
البته شالاید دلیل آن این باشالد که هم مبانی سالند تحول و هم مبانی این مجموعه برگرفته از قرآن و روایات معصالومین (علیهم
السالالم) و دیدگاههای امامخمینی (ره) و مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) هسالتند .ضالمن اینکه در برخی از قسالمتهای
سالند تحول از دیدگاههای فلسالفه صالدرایی اسالتفاده شالده اسالت (مبانی نظری تحول ی )۴۲که این فلسالفه همراسالتا با عرفان
نظری تدوین شالده اسالت .از آنجا که عرفان مبنای اصاللی مدارس صالفرپور اسالت لذا اشالتراکات بسالیار زیادی دیده میشالود .در
ادامه ،شباهتهای ناظر به مبانی نظری این مجموعه مدارس با سند تحول آموزشوپرورش بیان میشود.
در این مدل ،جامعیتی که در سند تحول بنیادین مد نظر است (مبانی نظری تحول ی ،)۹۴با توجه به اصل وحدت علوم در
آموزش (مبالانی نظری تحول ی ،)۵۱برای متربیالانی کاله بالا مسالالالائالل مختلف جالامعاله درگیر میشالالالونالد و بالا شالالالاهراههالای علوم
مختلف آشنا میشوند تا اندازهای اتفاق میافتد.
اصل همزمانی آموزش و عمل که در سند تحول (مبانی نظری تحول ی )۲۹۲مورد تأکید است [در آنجا ذکر شده ،همانطور
کاله یالادگیری باله عمالل منتهی میشالالالود ،عمالل هم بالاعالث یالادگیری بهتر میشال الود] باله نظر میرسالالالد باله جالای اینکاله در مالدارس
آموزشوپرورش محقق شود ،در مدارس تمدنسازی امامخمینی (ره) اجرا شدهاست.
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سالاحتهای شالشگانه مذکور در سالند تحول (اعتقادی ،عبادی و اخالقی ،جسالمی و بدنی ،سالیاسالی و اجتماعی ،علمی و
فناوری ،اقتصالالادی و حرفه ای ،هنری و زیبایی شالالناختی) که باید برای انسالالان به صالالورت متناسالالب و متعادل پروش بیابند و
شالالکوفا شالالوند (مبانی نظری تحول ی  ۱۵۵و ی )۲۹۹در مدل آقای صالالفرپور به صالالورت به هم پیوسالالته و یکپارچه محقق
میشالوند .هرچند که در برخی سالاحتها هنوز به حد کافی رشالد نداشالتهاند اما در آینده در صالدد پیشالرفت در تمامی عرصالهها
هستند.
به نظر میرسالالد اگر فردی چند روز در اردوهای جمعبندی این مجموعه شالالرکت کند ،شالالاهد تحقق نسالالبی (نه کامل) شالالکل
سالالالادهای از حیالات طیباله (نالاظر باله مبالانی نظری سال النالد تحول) خواهالد بود .بالهطوری کاله در سال البالک زنالدگی و آداب ت الذیاله و
فعالیتهای اقتصادی و ...دقتهایی مبتنی بر مبانی تربیت اسالمی انجام میشود( .مبانی نظری تحول ی)۲۸۹
اینکه در مبانی نظری سالند آورده شالدهاسالت که آموزش باید ناظر به مسالائل واقعی زندگی باشالد (مبانی نظری تحول ی)۲۸۹
و اینکه شکوفایی استعدادها درحین عمل صورت بپذیرد ،اغلب در مدل صفرپور لمس میشود.
انگیزش درونی بسال الیالار موثرتر از انگیزش بیرونی عمالل میکنالد و در سال النالد هم به پژوهشهای مرتبط با این موضالالالوع اشالالالاره
شالدهاسالت (مبانی نظری تحول ی .)۲۲۰در مجموعه تمدنی امام (ره) شالرایط بهگونهای اسالت که معموال مربیانی با انگیزه و
با روحیه جهادی پا در این عرصاله دشالوار میگذارند و میتوانند در آن شالرایط فعالیت نمایند .مخصالوصالا در ابتدای کار جایی
برای انگیزههای بیرونی باقی نمیماند.
اینکه در سالند تحول بیان شالدهاسالت که تفاوتها بین متربیان باید مالحظه شالود (مبانی نظری تحول ی)۶۷؛ در این مدل
تقریبا محقق میشود .چرا که هر شخصیت بر اساس عالقه و استعداد خویش ،گوشهای از کار را به عهده میگیرد.
بالا توجاله باله اینکاله تربیالت در این مجموعاله در صالالالحنالههالای واقعی از زنالدگی اتفالاق میافتالد ،لالذا در هنگالام انجالام فعالالیالتهالای
گوناگون اجتماعی و سالالیاسالالی و اقتصالالادی و فرهنگی ،بزنگاههای تربیتی متعددی ایجاد میشالالود که مربیان زبده میتواند
برخی احکام شالرعی و آداب اخالقی و اجتماعی از جمله عدالت و احسالان (مبانی نظری تحول ی )۲۹۵که در مبانی نظری
سند تحول و برای تحقق مدرسه صالن ،مورد تأکید است را به خوبی و در عمل آموزش دهند.
در مقام نقد میتوان گفت :چون ت ییرات در این مجموعه بسیار زیاد است ،مرال بعد از یک سال ممکن است برخی محتواها
و روشها به کلی ت ییر کند و یا سالالاختارهای اقتصالالادی و آموزشالالی و ...که در مجموعه در حال شالالکلگیری اسالالت با تحوالت
زیادی همراه باشالد؛ لذا این مسالالله ممکن اسالت باعث شالود والدین اعتماد کمتری داشالته باشالند و تاحدودی نگران ت ییرات
سالالاختاری این مجموعه باشالالند .البته باید توجه داشالالت ،این ت ییرات جزا ذات هر کار پژوهشالالی اسالالت و در محدوده مبانی
تمدنی انجام میشالالود و این نوسالالانات (آزمون و خطاها) و تبادل افکار و اندیشالالهها ،در یک مسالالیر مشالالخص و هدفدار انجام
میشود که از جهتی ُحسن این مجموعه به حساب میآید( .مجموعه مصاحبههای شماره )۶
باله نظر میرسالالالد آموزش دادن برخی محتواهالا (کاله باله نظر کالارشال النالاسالالالان متعهالد تعلیموتربیالت اسالالالالمی ،برای دانشآموزان
ضالروری هسالتند) م ایرتی با اهدا این مجموعه ندارد .و باید به صالورت مدون در این مجموعه از آنها اسالتفاده شالود .حتی
ممکن اسالت مربیان و موسالسالین این مجموعه ،خودشالان ّ
تعینا بعد از مدتی به این نتیجه برسالند که برای تحقق تمدنسالازی و
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اصالالح سالاختارهای جامعه برخی محتواهای مشالترک برای همه دانشآموزان ضالروری اسالت و باید در سالاختار آموزشالی قرار
بگیرد ،و چه بسالالا رسالالیدن به این نتیجه زمانبر باشالالد و سالالالها طول بکشالالد تا این محتواها تدوین شالالود .با توجه به اینکه در
تدوین مبانی نظری سالالند تحول آموزشوپرورش متفکران نخبه حوزوی و دانشالالگاهی مشالالارکت داشالالتهاند لذا اسالالتفاده از
محتواهای آموزشی که در مبانی نظری سند تحول به آنها اشاره شده است (هرچند که هنوز در خود وزارت آموزشوپرورش
بطور کالامالل محقق نشالالالدهانالد) میتوانالد مورد توجاله قرار گیرد؛ و یالا حتی فعال آموزش کتالب درسالالالی مالدارس آموزشوپرورش
میتواند مفید باشالد .ضالمن اینکه اینکار باعث اعتمادسالازی بیشالتر میشالود و این آرامش خاطر را برای والدین فراهم میآورد
کاله دانشآموزان مالدارس تمالدنسالالالازی امالامخمینی (ره) عالوه بر تربیالت در بسالالالتر تحقق واقعیالتهالای عینی جالامعاله ،بالا
محتواهای آموزشی رسمی کشور هم بیگانه نیستند.
در برخی بیانات مقام معظم رهبری تأکیدات زیادی مبنی بر خوب درس خواندن بهعنوان یکی از وظایف اصلی دانشآموزان
دیالده میشالالالود (بیالانالات رهبری در دیالدار دانشآموزان و دانشالالالجویالان  )۱۳۹۶ضالالالمن اینکاله در بیالانالاتی در دیالدار طالب هم
میفرمودند ااگر درس نخوانید نمیتوانید تأثیرگذار خوبی باشالید( .بیانات رهبری در دیدار طالب حوزههای علمیه اسالتان
تهران)۱۳۹۶؛ لذا به نظر میرسالد تدریس و یادگیری برخی محتواهای تاییدشده توسط امام و رهبری و شورای عالی انقالب
فرهنگی و شالالورای عالی آموزشوپرورش میتواند گامی در جهت تحقق تمدن نوین اسالالالمی باشالالد؛ که مسالالالوالن مجموعه
تمدنسازی امامخمینی (ره) میتوانند در دستور کار خود قرار دهند.
طراحی فضالای آموزشالی مناسالب برای برخی آموزشها الزم اسالت .مرال کارگاه آموزش تخصالصالی کامپیوتر و یا الکترونیک و یا
صالنایع دیگر .که جای خالی این نوع کارگاهها در این مجموعه احسالاس میشالود؛ البته شالاید دلیل آن این اسالت که هنوز این
مجموعه به صورت جدی در حوزه فناوریهای برتر ورود نکردهاست.
خودبسالندگی نظری ،ارتباط ناکافی کادر مدارس با متخصالصالین دانشالگاهی ،عدم احسالاس نیاز به مطالعه متون تخصالصالی
رشالالالته تعلیموتربیت ،ناسالالالازگاری برخی روشها با مبانی انسالالالان شالالالناختی و معرفت شالالالناختی اسالالالالم ،از جمله نقدهایی
میباشالالالند که برخی پژوهشالالالگران ،نسالالالبت به مدارس به اصالالالطالح تحولخواه اسالالالالمی ،وارد میدانند (مدنیفر.)۱۳۹۸ ،
تعدادی از این اشالکاالت را میتوان به برخی شالعبهها و البته به برخی مربیان مدارس مجموعه تمدنسالازی امامخمینی (ره)
وارد دانسالالت .بهعنوان مرال به نظر میرسالالد برخی مربیان این مجموعه به اندازه کافی با مباحث تخصالالصالالی تعلیموتربیت
آشالالالنایی کافی ندارند و آنچنان هم به مطالعه این مباحث تشالالالویق نمیشالالالوند ،همین مسالالالالله گاهی سالالالبب میشالالالود که از
روشهای تربیتی نامناسب در برخی موارد استفاده شود.
آنها معتقدند باید اجماال (نه تفصالیال) با مسالائل و راه حل اجمالی آنها آشالنا شالد و سالپس وارد عمل شالد .در فرایند انجام
کارها (اصالالطالحا عملیات) ،خود به خود و متناسالالب با مسالالالله ،علم تفصالالیلی حاصالالل میشالالود .این فرایند ظاهرا با آزمون و
خطای فراوانی همراه اسالت و ممکن اسالت عالم هسالتی به زودی اشالتباهاتمان را نشالان ندهد؛ اگویی طبیعت ،دامنه و آسالتانه
تحملی دارد که تا وقتی فرضالیهها پا فراتر از آن نگذاشالتهاند ،طبیعت ،نقص و اشالکال آنها را آشالکار نمیکند ،اما اگر از این
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حد درگذرند ،نواقص و عدم همخوانی آنها با طبیعت آشالالکار میشالالود .کارآمدی نظریهها ،با وجود نادرسالالتی آنها ،ممکن
ٔ
دامنه تحمل طبیعت باشد( .باقری ،۱۳۸۹ ،ی.)۲۴۷
است ناشی از قرار داشتن در
شالاید بهتر باشالد تا حد امکان قبل از عملیات ،در مواردی مرل مباحث تربیتی کودک با کمک صالاحبنظران تعلیموتربیت به
طراحی مدلی دقیق و کارشالناسالی شالده البته مبتنی بر همان مبانی پرداخت و سالپس وارد عملیات شالد .چرا که بعضالا دیده
شالالده مربیان در حین کار ،با چالشهایی مواجه میشالالوند که اگر قبال علم کافی داشالالتند با آن چالش مواجه نمیشالالدند.
ضالمن اینکه قبل از ورود به عملیات باید به سالن خردسالاالن به جهت انتخاب نوع بازی مورد نیاز آنها و همچنین به سالن بلو
عقلی برای ورود به انتزاعیات محض توجه داشت.
با وجود دیدگاههای متنوع از جمله جامعنگری ،خروج از سالالاختارها برای اصالالالح سالالاختار ،عرفان ،مسالالاللهمحوری و تربیت
ساختاری ،به نظر میرسد ترکیب صحین اینها با هم کار دشواری است و اگر دقت نشود و عملیاتها مبتنی بر مبانی تمدن
صورت نگیرد ممکن است منجر به التقاط شود.
گام چهارم :مضمونیابی در جریان مدارس تمدنسازی (تعمیم نتایج و یافتهها)
در واقع تربیت کار پروردگار اسالالت و مربی واقعی خداسالالت؛ حتی اگر بتوان انسالالانها را تربیت هم کرد اما سالالاختارهای غلط
موجب انحطاط افراد جامعه خواهند شالالد (مصالالاحبه شالالماره  .)۱همچنین راهحل بهتر و سالالریعتر برای اصالالالح سالالاختار این
اسالالت که خارج از سالالاختار ،مدلی مبتنی بر مبانی اسالالالمی ارائه کرد .فعال میتوان اینگونه نتیجه گرفت :برای تربیت عبد
صالالالحی که بتواند امامت یک امت را هم به دسالالت بگیرد بهترین شالالیوه این اسالالت که در متن جامعه به اصالالالح سالالاختارهای
غلط پرداخت و سالالالاختاری متمدن و اسالالالالمی ارائه نمود .چرا که وقتی تمدن اسالالالالمی شالالالکل بگیرد تربیت فوج فوج اتفاق
میافتد (مصاحبه شماره .)۳
در نهالایالت باله نظر میرسالالالد اگر چاله در وزارت آموزشوپرورش و مالدارس وابسال التاله باله این وزارتخالاناله ،سال النالد تحول بنیالادین
تعلیموتربیت رسالمی کشالور آنچنان باید و شالاید اجرایی نشالده اسالت (بیانات مقام معظم رهبری)۱۳۹۷/۲/۱۹ ،؛ اما مجموعه
مدارس تمدنسالازی امامخمینی (ره) توانسالتهاند خواسالته یا ناخواسالته هم راسالتا با این سند و مبانی نظری آن حرکت نمایند.
اگر چه هنوز کمبودها و کاستیهای زیادی هم دارند.
البته در مسالیر تحقق ابعادی از تمدن ،مرال تدوین محتوا و تدین روشهای نوین تعلیموتربیت که هنوز کامال طر ح و محتوای
آن بر اسالاس مبانی تمدنی آماده نشالده اسالت ،الزم اسالت به نظر کارشالناسالان متعهد و کتب و اسالناد مربوطه مراجعه کرد تا از
گرفتار شالدن در گرداب آزمون و خطاهای زمانبر و پیچیده که شالاید سالالها بعد نتیجه نهایی خود را نشالان بدهند ،در امان
ماند .در این دوران گذار ،میتوان به اسالالالناد باالدسالالالتی موردتأیید رهبر معظم انقالب اعتماد کرد و از ایدهها و پیشالالالنهادات
دقیق این ُبعد از ابعاد تمدن اسالمی آماده شود.
مطرحشده در آن اسناد استفاده نمود ،تا اینکه کمکم مدل تمدنی
ع
باله نظر میرسالالالد ورود باله برخی زمینالههالا (مرال طالب) نیالاز باله مطالالعالات طوالنی مالدت تخصالالالصالالالی و یالا اسالالالتفالاده از نظرات
صالاحبنظران آن عرصاله دارد و نمیشالود با مطالعات سالطحی و کوتاهمدت به آن عرصالهها ورود کرد .برخی از شالاخههای علوم
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آنقدر تخصالصالی هسالتند که شالاید سالالها نیاز باشالد پیشنیازهای آن علوم مطالعه شالود تا بتوان آشالنایی نسالبی با آنها پیدا
کرد ،تا چه رسالد به اینکه بتوان به سالرعت نظر کارشالناسالی داد و یا طرحی جدید و مبتنی بر مبانی تمدنی ارائه کرد .بهعنوان
مرال ورود به عرصاله هوش مصالنوعی ،نیازمند تساللط بر مباحث پیچیده ریاضالی و علوم رایانه اسالت؛ و این نیاز شالاید در یک
بسالتر آکادمیک بهتر محقق شالود ،همان بسالتری که سالالها بر روی آن فکر شالده اسالت و چه بسالا سالالها آزمون و خطا انجام
شده است که به شیوه امروزی درآمده است.
همچنین نیازی نیسالت بسالیاری کارها را دوباره از صالفر شالروع کرد بلکه باید کلیات آنها را با مبانی تمدنی سالنجید و از نظرات
ٔ
نتیجه سالالها آزمون و
و پژوهشهای متخصالصالان آنها که آشالنا و متعهد به مبانی اسالالمی هسالتند اسالتفاده نمود .چه بسالا
خطا ،دوباره رسیدن به همین ساختار موجود باشد.
ٔ
ٔ
مفقوده آموزشوپرورش ماست .به نظر
حلقه
واضالن اسالت که آموزش صالحین شالنا در اسالتخر انجام میشالود نه در کالس؛ و این
میرسالالد صالالفرپور و همکارانش در راسالالتای حل این مسالالالله باشالالند که آینده سالالازان این جامعه را در همان متن جامعه و در
مواجهاله بالا مسالالالائالل روز تربیالت کننالد ،ناله در محیط ایزول ٔاله کالس درس .بالایالد تالدبیری انالدیشال الیالد تالا در آموزشوپرورش و سالالالایر
نهادهای متولی امر تعلیموتربیت ضالالالمن هد گذاری مبتنی بر مبانی نظام معیار اسال الالمی (سالالالند تحول صالالالفحه  ،)۱۱از
ایدههای این مدل (که سالالالها تجربه شالالدهاند) اسالالتفاده کرد و در عمل و بهصالالورت کامال واقعی و نه تصال ّالنعی تربیت را وارد
زندگی فردی و اجتماعی افراد نمود.
فهرست منابع:
قرآن کریم.
امینی نژاد ،علی ( ،)۱۳۹۲آموزش پودمگانی مبگانی عرفگان اسگگگالمی ،انتشالالالارات مؤسالالالسالالاله آموزشالالالی و پژوهشالالالی
امامخمینی.
باقری ،خسالالرو ( ،)۱۳۸۹درآمدی بر فلسگگفه تعلیموتربیت جمهوری اسگگالمی ایران (فلسگگفه برنامه درسگگی) جلد
دوم ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
بیانات حضرت آیت الله خامنهای در دیدار دانشآموزان و دانشجویان ( ،)۱۳۹۶/۸/۱۱تاریب بازیابی ،۱۳۹۸/۱۰/۱۱
www.leader.ir/fa/speech/19721/
بیالانالات حضالالالرت آیالت اللاله خالامنالهای در دیالدار دانشالالالجویالان و معلمالان ( ،)۱۳۹۷/۲/۱۹تالاریب بالازیالابی ،۱۳۹۸/۱۰/۱۱
www.leader.ir/fa/content/20962/
بیالانالات حضالالالرت آیالت اللاله خالامنالهای در دیالدار طالب حوزههالای علمیاله اسال التالان تهران ( ،)۱۳۹۶/۶/۶تالاریب بالازیالابی
www.leader.ir/fa/speech/19100/ ،۱۳۹۸/۱۰/۱۱
بیانات حضرت آیت الله خامنهای در دیدار معلمان و فرهنگیان ( ،)۱۳۹۸/۲/۱۱تاریب بازیابی
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=42398
پایگاه اطالع رسانی حضرت آیت الله میرباقری بخش مطبوعات ( ،)۱۳۹۸تاریب بازیابی ،۱۳۹۸/۱۰/۱۱
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http://mirbaqeri.ir/%D۹%۸۵%D۸%B۷%D۸%A۸%D۹%۸۸%D۸%B۹%D۸%A۷%D۸%AA.html
حسینی هاشمی ،سیدمنیرالدین ( ،)۱۳۶۹اصالت تعلن ،فرهنگستان علوم اسالمی.
حسینی هاشمی ،سیدمنیرالدین ( ،)۱۳۶۷فلسفه اصول روش تنظیم (اصالت رابطه) ،فرهنگستان علوم اسالمی.
حسینی هاشمی ،سیدمنیرالدین ( ،)۱۳۷۰فلسفه اصول مبانی نظام والیت ،فرهنگستان علوم اسالمی.
روایت بچههایی که هنوز به مکتبخانه میروند ،سایت خبرگزاری مهر ( ،)۱۳۹۴تاریب بازیابی ،۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۳۵۸۰۷۴۷www.mehrnews.com/news/
شورای عالی انقالب فرهنگی ،سند تحول بنیادین آموزشوپرورش جمهوری اسالمی ایران (.)۱۳۹۰
شالالالورای عالالی انقالب فرهنگی ،مبگانی نظری تحول بنیگادین در نظگام تعلیموتربیگت رسگگگمی عمومی جمهوری
اسالمی ایران (آذرماه .)۱۳۹۰
صدوق ،مسعود ( ،)۱۳۹۵گفتمان انقالب اسالمی ،حسینیه اندیشه.
صالدوق ،مسالعود ( ،)۱۳۹۶بررسگی سگه تئوری تولید قدرت ،اطالع ،ثروت در سگبک زندگی غربی و سگبک زندگی
اسالمی ،حسینیه اندیشه.
فتحی واجارگاه و شالفیعی ،کورش و ناهید ( ،)۱۳۸۶ارزشگیابی کیفیت برنامهدرسگی دانشگگاهی ،فصاللنامه مطالعات
برنامه درسی ،سال اول ،شماره .۵
مجموعه مصالاحبههای شالماره  :۶مصالاحبه با حجت االسالالم صالفرپور موسالس مجموعه ،حجج اسالالم زینلی ،عسالکرپور،
مختاری ،خاکسالالاری ،اسالالالمی و آقای فالح از مربیان مجموعه و آقای عزیزی مسالالالول مربیان و آقای شالالیب سالالجادی از
والدین و فعالین اقتصالادی مجموعه تمدنسالازی امامخمینی (ره) ،در ایام جلسالات جمعبندی شالهریور  ،۱۳۹۸حسالینیه
بزر خیرآباد شهر یزد.
مدنی فر ،محمدرضالا (شالهریور  ،)۱۳۹۸نهمین جلساله گردهم آیی مدارس تمدن خواه اسالالمی (همتا) در اصالفهان (آفت
و چالشهای پیش روی مدارس اسالمی).
مستندهای ماهی در آب ،سایت شبکه مستند سیما ( ،)۱۳۹۸تاریب بازیابی ،۱۳۹۸/۱۰/۱۱
 www.doctv.ir/programs/892180و www.doctv.ir/programs/892188
مصالاحبه شالماره  :۱مصالاحبه با حجت االسالالم اسالالمی ،از مربیان مجموعه تمدنسالازی امامخمینی (ره) سالیرجان و
اصفهان ،۹۸/۲/۱۱ ،خانه عملیات اقتصادی مدرسه تمدنسازی سیرجان.
مصالاحبه شالماره  :۲مصالاحبه با حجت االسالالم دکتر عباس خاکسالاری ،از مربیان مجموعه تمدنسالازی امامخمینی (ره)
کرمان ،۹۸/۴/۴ ،جلسه با والدین و مربیان ،خانه با عملیات کشاورزی و دامپروری قنات ستان.
مصالالالاحباله شال المالاره  :۳مصالالالاحباله بالا حجالت االسالالالالم دکتر عبالاس خالاکسالالالاری و آقالای یوسالالالف فالح ،از مربیالان مجموعاله
تمدنسازی امامخمینی (ره) کرمان ،۹۸/۴/۳۰ ،خانه با عملیات کشاورزی و دامپروری قنات ستان.
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مصالالالاحباله شال المالاره  :۴مصالالالاحباله بالا حجالت االسالالالالم دکتر عبالاس خالاکسالالالاری و آقالای یوسالالالف فالح ،از مربیالان مجموعاله
تمدنسالازی امامخمینی (ره) کرمان ،۹۸/۵/۱ ،خانه عملیات و جلسالات کرمان مقابل مسالجد امیرالمومنین (ع) و ادامه
مصاحبه در مسیر منزل آقای خاکساری.
مصالاحبه شالماره  :۵مصالاحبه با آقای یوسالف فالح ،از مربیان مجموعه تمدنسالازی امامخمینی (ره) کرمان،۹۸/۵/۱۳ ،
مجتمع فرهنگی ورزشی امامخمینی (ره) کرمان.
مصالاحبه شالماره  :۷مصالاحبه با حجت االسالالم دکتر عباس خاکسالاری ،از مربیان مجموعه تمدنسالازی امامخمینی (ره)
کرمان ،خرداد  ،۹۸مسجد قائم (عج) کرمان.
میزاخالانی و صال المالدی ،علی و جواد ( ،)۱۳۹۶اهمیگت تحول و سگگگنگد تحول بنیگادین آموزشوپرورش از دیگدگگاه مقگام
معظم رهبری ،سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران.
نوری ،علی ( ،)۱۳۹۳الگوی خبرگی و نقد تربیتی ،دانشنامه ایرانی برنامه درسی.
وجدانی ،فاطمه ( ،)۱۳۹۸بررسگگی نسگگبت میان «فلسگگفة تعلیموتربیت» با تمدن نوین اسگگالمی و تبیین فلسگگفة
تربیتی مطلوب بر اسگگاس دیدگاه مقام معظم رهبری ،نشالالریه علمی آینه معرفت دانشالالگاه شالالهید بهشالالتی ،تابسالالتان
.۹۸
یزدانپناه ،سالالید یدالله ( ،)۱۳۹۴ظرفیتهای عرفان اسگگالمی در تمدنزایی ،فصالاللنامه علمی پژوهشالالی فلسالالفه و
الهیات ،سال بیستم ،شماره چهارم ،زمستان .۱۳۹۴
فایلهای صوتی:
شماره فایلها
۱

۲

۳

منبع اخذ فایل

عنوان فایل

مبالاحراله اعضالالالای کالارگروه فقاله تربیالت قم بالا حجالت االسالالالالم حجت االسالالالالم نصالالالراللهی از اعضالالالای
کارگروه فقه تربیت

صفرپور۹۷/۱۰/۲۰ ،

ضالبط شالده توسالط پژوهشالگر و همچنین
مجموعاله فالایاللهالای صالالالوتی جلسالالالات جمعبنالدی سالالالالیالاناله نمالاین ٔ
الده مرحوم حجالت االسالالالالم حاجی
اسفند  ۱۳۹۶مشهد
آبادی
مجموعه فایلهای صالوتی جلسالات جمعبندی مرداد  ۱۳۹۸حجت االسالالالم عباسالالی مسالالالول تدوین
مجموعه تمدنسازی امامخمینی (ره)

شاهرود

(فایلهای صوتی و مصاحبهها نزد پژوهشگر موجود است).
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بررسی مقایسه ای اسناد آموزشوپرورش در باب انسان فرهیخته
علی صحبتلو1
چکیده:
برای هر نظام آموزشالالی ارائه تصالالویری از انسالالان فرهیخته دارای اهمیت و حسالالاسالالیت باالیی میباشالالد .در آموزشوپرورش
جمهوری اسالالمی ایران نیز موضالوع انسالان فرهیخته مورد نظر بودهاسالت .در این پژوهش برای به دسالت آوردن متن مسالتند،
به مهمترین این اسالالناد ،یعنیا سالالند۱۳۸۳،۱۳۶۷و  ۱۳۹۰مراجعه شالالده اسالالت .با توجه به وجود نقطه نظرات تخص الصالالی
مختلف و تصالمیمگیریهای عملی مهم در رابطه با مسالائل مختلف تربیتی و ابهام در خصالوی تصالویر انسالان تربیت یافته ،این
پژوهش ،به دنبال بررسالی مقایسالهای اسالناد آموزشوپرورش در باب انسالان فرهیخته بودهاسالت .نتیجه پژوهش نشالان داد که
در سالالندهای تهیه شالالده در سالالالهای  ۱۳۸۳و  ،۱۳۹۰تحتعنوان اانسالالان فرهیخته نشالالانهای مشالالاهده نمیشالالود ،اما به
مضمون نزدیک بدان یعنی اانسان کامل اشاره شدهاست .نتیجه دیگر بررسی (سند  ۱۳۸۳و  )۱۳۹۰نشان داد که سیمای
انسان تربیتشده در آنها از یک ویژگی ثباتیافته برخوردار نیست .در سند  ۱۳۹۰بیشتر تصویرانسان کامل و ویژگیهای او
را گفته و حالت انتزاعی داشته و دسترسی به آنها دشوار است .در مجموع در مطالعه سند ( )۱۳۹۰آموزشوپرورش ایران با
ٔ
درباره انسالالالان فرهیخته با وجود نقاط اشالالالتراک فراوان ،اختالفاتی نیز بین آنها وجود داشالالالت .لذا
اسالالالناد(۱۳۶۷و)۱۳۸۳
پیشالنهاد میگردد اهدا و سالاحتهای تربیتی نظام آموزشالی از حیث میزان تبلور ویژگیهای انسالان فرهیخته در آنها مورد
بررسی قرار گیرد .همچنین میزان انطباق و سازواری ویژگیهای انسان فرهیخته سند  ۱۳۹۰با اسناد باالدستی مورد مطالعه
قرار گیرد.

کلیدوانهها :نظام آموزشی،انسان فرهیخته ،اسناد آموزشوپرورش
بیان مسئله
در هر یک از فرهنسها ،مکاتب فلسالفی و مذاهب ،ردپایی از انسالان مطلوب را مییابیم .هر ملت آرزوهای خود را در قالب
تصالویری که از انسالان فرهیخته دارد ،عرضاله میدارد .این آرزو در ادوار مختلف تاریخی ،با نامهای مختلف؛ آزاده ،فیلسالو ،
شالیب و پیر ،ابرانسالان ،خلیفه الله ،انسالان به فعلیت رسالیده ،انسالان شالریف ،انسان باکمال ،فرد افضل ،انسان سعادتمند ،انسان
معتدل مورد توجه قرار گرفتهاسالت .بسالیاری از پیامبران و اندیشالمندان ،از پیامبرگرامیاسالالم حضالرت محمد(ی) و عیسالی(ع)

گرفته تا زرتشالت ،بودا ،کنفوسالیوس و فیلسالوفانی چون افالطون و ارسالطو و حتی روانشالناسالان معاصالر ،جملگی کوشالیدهاند تا
تصویری از انسان مطلوب ارایه دهند (آذربایجانی ،۱۳۷۵ ،ی .)۶

 1استادیارگروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان-زنجان ،ali.sohbatlo@gmial.com-تلفن09127438905 :
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به عبارت دیگر ،همه مکاتب چه مادی و چه معنوی تصالالالوری از انسالالالان دارند که او را بر همان اسالالالاس معرفی میکنند:
مادیون او را چون موجودات زنده دانسالالتهاند که دارای غریزه ،مراحل رشالالد و نمو ،تمایالت و رغبتها ،تحرک و پویایی اسالالت
ولی عالارفالان عالوه بر این جهالات ،او را دارای روح الهی و مقالام خلیفاله الهی ذکر کردهانالد (نصالالالری،۱۳۷۶ ،ی .)۴این بالدان
معنا است که از نگاه افراد و دورههای تاریخی ،تصویر واحد و یکسانی ازانسان مطلوب ارائه نشدهاست.
ٔ
درباره معنای اانسالانمطلوب پرسالشالی اسالت که در ادوار تاریخی گوناگون تاکنون توسالط فالسالفه مورد
بنابراین ،پرسالش
توجه قرار گرفتهاسالالت .هرچند که از رواج اصالالطالح اانسالالانفرهیخته 1دیر زمانی نمیگذرد ،2فیلسالالوفان آموزشوپرورش
همواره در پی آن بودهاند تا تصالویری از انسالان مطلوب و انسالان تربیتشالده را ترسالیم کنند .این کوشالش گاه بهطور مسالتقیم و
گاه از طریق بیان انتظارات خود از محصول تعلیموتربیت نشان داده شدهاست.
برای هر نظام آموزشالی ارائه تصالویری از انسالان فرهیخته دارای اهمیت و حسالاسالیت باالیی میباشالد .شالالوده و بسالتری که
میتوان اهدا تعلیمو تربیت را بر اسالاس آن پی ریزی کرد ،مفهوم انسالانفرهیخته اسالت .انسالان فرهیخته ،آرمانی اسالت که
هر جامعهای سالودای پرورش او را در سالر میپروراند (نامی .)۱۳۸۴ ،به همین دلیل بررسالی ویژگیهای انسالان مطلوب و ارائه
الگویی برایآن،یکی ازاسالالاسالالیترین گامهای طراحی برنامه تربیتیکارآمد اسالالت،چراکه غایت اصالاللیآموزشوپرورش تربیت
انسانمطلوب است (رهنما ،۱۳۸۴ ،ی.)۱۰۹
در آموزشوپرورش جمهوری اسالالالالمی ایران نیز موضالالالوع انسالالالان فرهیختاله مورد نظر بودهاسالالالت .تالاکنون تالشهالای
گسالتردهای از سالوی دسالت اندرکاران نظامآموزشالی درجهت بهبود و اصالالح آموزشوپرورش صالورتگرفته اسالت.تهیه چندین
سال النالدملی ازجملاله؛ اسال النالد ت ییر بنیالادی نظالام آموزشوپرورش ایران درسالالالال ، ۱۳۶۷اکلیالات طرح تالدوین سال النالد ملی
آموزشوپرورش درسال ، ۱۳۸۳و اسند کلیات مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم وتربیت رسمی و عمومی جمهوری
اسالمی ایران در سال  ۱۳۹۰نشاندهنده بخشی از این تالشها است .در همه این اسناد تالش شدهاست تا آرمان تربیتی
و محصالول نظام آموزشالی از زوایای مختلف مورد کنکاش قرارگیرد و فرد تربیت شالده متناسالب با ویژگیهای ایرانی -اسالالمی
آماده شود.
در این پژوهش برای به دسالت آوردن متن مسالتند ،به مهمترین این اسالناد ،یعنی ا سالند ۱۳۸۳،۱۳۶۷و  ۱۳۹۰مراجعه
شالده اسالت .در اسالناد مذکور تالش شالدهاسالت که تصالویر انسالان تربیتیافته نظام آموزشالی جمهوری اسالالمی ایران ذیل مبانی
انسالانشالناسالی مطرح شالود ،به همین دلیل ،یافتن انسالان فرهیخته ،در البه الی سالایر مباحث حوزههای هسالتیشالناسالی،
معرفتشناسی و ارزششناسی به دشواری قابلبازیابی است.

man educted 1
 2از قرن نوزدهم به بعد این اصطالح توسط فالسفه واندیشمندان تعلیم و تربیت به کار گرفته شده است.
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چنین مقایسالهای میتواند تفاوتها و تشالابهات بین اسالناد و مدارک رسالمی کشالور؛ سالندهای  ۱۳۸۳،۱۳۶۵و  ۱۳۹۰را
نشالان دهد .این که چگونه انسالان فرهیخته یک نظام آموزشالی بر اسالاس شالرایط اجتماعی ،سالیاسالی و اقتصالادی در طول ۲۳
سالال یعنی ازسالال  ۱۳۶۷تا سالال  ۱۳۹۰دچار ت ییرات قابل تأمل اسالت .شالاید ،مشالکل اسالاسالی آموزشوپرورش ایران عدم
پیروی از مبنای فلسالفی منسالجم و مسالتحکم از یک سالو و فقدان فلسالفه و نظریهتربیتی جامع از سالوی دیگر باشالد ،در نتیجه،
تصویری که از انسانفرهیخته ارائه میدهد ،از یکپارچگی و انسجام الزم برخوردار نباشد.
با توجه به وجود نقطه نظرات تخص الصالالی مختلف (بهطورمرال ،سالالند ،۱۳۶۷ ،سالالند ۱۳۸۳و سالالند تحول بنیادین )۱۳۹۰ ،و
تصالمیمگیریهای عملی مهم در رابطه با مسالایل مختلف تربیتی و ابهام در خصالوی تصالویر انسالان تربیت یافته ،این پژوهش،
بهدنبال بررسی مقایسه ای اسناد آموزشوپرورش در باب انسان فرهیخته میباشد.
بر این اسالالاس ،پرسالالشهای اسالالاسالالی پژوهش این اسالالت که اوال ،در هریک از اسالالناد (سالالندهای  ۱۳۶۷،۱۳۸۳و  )۱۳۹۰چه
تصویری از انسان فرهیخته ارائه شده است و ثانیا ،در مقایسه میان این اسناد ،چه وجه افتراق و اشتراکی وجود دارد
برای پاسالبگویی به سالؤالهای پژوهش ،از روشهای تحلیلی ،بررسالی انتقادی و اسالتنتاجی اسالتفاده شالدهاسالت .بر این
اسالالاس ،پژوهشالالگر ،منابع و مراجع مربوط به بحث و مفهوم انسالالان فرهیخته را در اسالالناد؛ مربوطه اسالالندت ییر بنیادی نظام
آموزشوپرورش ایران  ، ۱۳۶۷اکلیات طرح تدوین سالالند ملی آموزشوپرورش  ۱۳۸۳و اسالالند کلیات مبانی نظری تحول
بنیادین در نظام تعلیم وتربیت رسالمی و عمومی جمهوری اسالالمی ایران در سالال  ) ۱۳۹۰را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و
سالالپس ،برخی از ویژگیها و مصالالادیق مربوط به انسالالان فرهیخته را مورد نقادی قرار داده و بر این اسالالاس ،به نتیجهگیری از
آنها در مورد پرسشهای پژوهش پرداخته است
 -1چارچوب نظری
 -۱-۲چیستی مفهوم انسان فرهیخته
بارو و وودز )۱۹۸۸(1معتقدند افرهیخته واژهای ارزشالیابیکننده اسالت که معموال برای تحسالین به کار میرود و برای ارج
نهادن به افراد ،مورد استفاده قرار میگیرد و بهطور کلی داللت دارد بر این که گوینده ،شخص مورد اشاره را به فردی اعالی
درجه بندی میکند زمانی که صفت فرهیخته به کار برده میشود بار معنایی مربتی در ذهن انسان ایجاد میکند.
فرهیخته بودن به زعم بسالالیاری از مردم ،بودن در حالت روانی مطلوب اسالالت .ولی این مطلب مسالاللما تمامی آنچه را که
مطلوب اسالالت دربر نمیگیرد .مردم نافرهیخته میتوانند مهربان و شالالجاع باشالالند و بدون تردید در این خصالالال روانی ارزشالالی
وجود دارد .از سالوی دیگر مردمان نافریخته غالبا فاقد پشالتکار و تندرسالتی کامل هسالتند که این دو نیز معموال ارزشالمند تصالور
شالالالدهاند .بنابراین گرچه در فرهیخته بودن احیانا ارزشالالالی وجود دارد ولی الزم اسالالالت که همراه با گونههای ویژهای از ارزش
باشد (شعبانی ورکی و همکاران،۱۳۸۵ ،ی .)۸۷
1 Borrow and Woods
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ارزشهای ویژه فرهیخته بودن چیسالالت این موضالالوع بسالالتگی دارد به این که ا تعلیموتربیت در معنای عام به کار رفته
بالاشالالالد یالا در معنالای خالای .در معنالای عالام؛ تقریبالا هر فراینالدی از آموزش دادن ،پرورش دادن یالا تربیالتکردن را دربر میگیرد.
آنچاله کاله ارتبالاط بیشتری بالا این بحالث دارد ،مفهوم خالای اآموزشوپرورش اسالالالت کاله در سالالالده نوزدهم بالهعنوان متضالالالاد
تربیتکردن پدیدار شد(پیترز،۱۹۷۰،1ی )۳
 -۲-۲ویژگیهای انسان فرهیخته
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 قطعاتی که یکدیگر را
تکمیل میکنند ،میبیند .تدبیر ،موقعیت شالناسالی ،قدرت تحلیل و سالنجش ،عقالنیت ،بصالیرت و وجدان اخالقی از جمله
ویژگیهای انسان فرهیخته است (مجتهدی.)۱۳۹۳ ،
دانش و تخصالص را تومم با درک داراسالت ،یک شالخص فرهیخته به هنگام صالدور داوریهای اخالقی به تعبیرهای ناپخته و
غیر عالمانه اسالتناد نمیکند .شالخص فرهیخته کسالی اسالت که تا حدودی قادرباشالد امور را به خاطر خودآنها انجام دهد و
بشناسد (شعبانی ورکی و همکاران،۱۳۸۵ ،ی.)۸۷
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
(تقی پورظهیر ،۱۳۸۹ ،ی.)۷
انسالالان فرهیخته ،انسالالانی اسالالت که از ویژگیهایی نظیر؛التزام به ارزشهای درونی ،بسالالط وتعمیق دانش ودرک و کامل
بودن برخوردار است(نامی،۱۳۸۴ ،ی.)۱۷۴
ٔ
درباره مفهوم انسالان فرهیخته ،دیدگاههای مطرح شالده در چهار
در یکی از این تالشها برای دسالته بندی آرای گوناگون
مقوله دستهبندی شده است .این چهار دسته عبارتنداز؛ دیدگاه انتقال دانش ،2دیدگاه عقالنی ،3دیدگاه جامع یا یکپارچه4و

1 Peters.s
2 The Knowledge Transmission View
3 The Rational View
4The Integrated View
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دیدگاه سالالؤال محوری( 1مهرمحمدی ،۲۰۰۴ ،ی  .)۶انسالالان فرهیخته در هر یک ازدیدگاههای یاد شالالده دارای ویژگیهای
خای است که به نظر میرسد این ویژگیها از دیدگاه اول تا چهارم به تدریج کاملتر میشود.
تالش دیگری برای بررسالی انسالان فرهیخته ،منجر به تشالخیص پنج بعد اسالاسالی ،برای این انسالان شالده اسالت .در بعد اول،
ظرفیت و میل به یادگیری مطرح اسالالت .در بعد دوم ،شالالهروند جهانی بودن مطرح اسالالت .در بعد سالالوم ،پرورش ویژگیهای
اخالقی مدنظر اسالالت .در بعد چهارم ،پرورش عقل و اسالالتدالل مورد نظر اسالالت .در بعد پنجم ،نگرش خای به مشالالکالت و
چالشهای زندگی مورد توجه است (بهشتی،۱۳۷۷ ،ی.)۲۲
همچنین در تالش دیگر ،هد های گوناگون مطرح شالده از سالوی فیلسالوفان تعلیموتربیت برای تربیت انسالان فرهیخته
در پانزده محور به شالرح ذیل خالصاله شالده اسالت؛ تأمل ،قدرشالناسالی از فرهنس ،پرورش خالقیت ،اهمیت درک وبکاربردن
دانش ،تمالاس بالا انالدیشالالالههالای بزر  ،انفکالاکنالاپالذیری ارزشهالای معنوی و اخالقی ،مهالارتهالای اصالالالولی،کالارآمالدی شال ال لی،
سالازگاری بهتر با زندگی خانوادگی ،شالهروند مؤثربودن ،داشالتن سالالمت جسالم و روان ،فعال وکارآمد سالاختن شالخصالیت ،ایجاد
عالقه پایدار ،صلنجویی وتجدد مداوم تربیت (مایر،۱۳۷۲،صص.)۲۱-۲۶
با توجه به بررسالالی ویژگیهای انسالالان فرهیخته ،هسالالته مشالالترک همه این ویژگیها شالالامل؛ تحول در ابعاد شالالناختی،
اجتماعی و عاطفی ،خالق ونوآور ،داشالالتن نگرش غیرابزاری ،انتقادپذیربودن ،کسالالب مهارتهای ش ال لی و حرفهای ،تربیت
شهروندی جهانی میباشد که بسیاری از صاحب نظران به این ویژگیها تأکید کردهاند.
در دوران معاصالالالر نیز از میان فیلسالالالوفان تعلیموتربیت به مسالالالالله انسالالالان فرهیخته پرداختهاند .و بهعنوان مدافعان این
امر،آن را مورد تأیید قرار دادهاند .پیترز آرمان تربیتی خود را انسالان فرهیخته میداند و بر این عقیده اسالت که او دارای چشالم
اندازشال النالاختی بوده و از لحالاظ اخالقی و عقالنی رشالالالد یافتاله اسالالالت(بارو و ودز۱۹۸۸،؛ شالالالعبالانی ورکی و همکالاران۱۳۸۵،؛
زیباکالم .)۱۳۸۴،هرسالت 2نیزآرمان تربیتی خویش را تربیت شالخص آزاداندیش میداند و او باید به ااشالکال دانش 3دسالت
پیداکند (هرسالالت و وایت۱۹۸۸،؛ ترجمه شالالعبانی ورکی و همکاران .)۱۳۸۵ ،نیومن 4هم فار التحصالالیل دانشالالگاه خود را،

1 The Question Generation View
2 Hirst.P.H
3 Forms of knowledge
4 Newman.H.J
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اانسالالان شالالریف 1مینامد (زیباکالم .)۱۳۸۴،نش ،2کاظمیس3و پرکینسالالن 4نیز براین عقیدهاند که انسالالان نمیتواند بدون
اانسالالالالان فرهیختاله باله حرفاله آموزشوپرورش دسالالالالتیالازد .داونی ،5لودفود 6و تلفر 7نیز آرمالانتربیتی خویش را تربیالت
انسالانفرهیخته بیان کردهاند .شالخص فرهیخته آنها حائز دانشالی در قلمرو طیفی وسالیع اسالت (شالعبانی ورکی و همکاران،
.)۱۳۸۵
مفهوم انسالان فرهیخته در عین برخورداری از هواداران سالرسالخت ،دارای منتقدانی نیز هسالت .این منتقدان از دو جنبه
برآن ایراد وارد میکنند :یکی از لحاظ جنسیتی است و جنبه دیگری قلمرو و طیف ویژگیهای آن است.
مارتین )۲۰۰(8آرمان آموزشالی جنسالیتگرا و غیر جنسالیتگرا را مورد نقد قرار داده و بر این عقیده اسالت که پیترز ،داونی،
لودفود ،تلفر و وودز و بارو از دریچه چشم ذکور به انسانفرهیخته مینگرند.
مارتین براین عقیده اسالت شالخص فرهیخته آنها حائز دانشالی در قلمرو طیفی وسالیع اسالت؛ قلمروی که ازتاریب و ج رافیا
گرفتاله تالا علوم طبیعی و اجتمالاعی و وقالایع جالاری دربر میگیرد (شالالالعبالانی ورکی وهمکالاران ،۱۳۸۵ ،ی .)۱۲۱باله زعم وی زن
ومرد صالالالفت ممتازی نسالالالبت به هم ندارند ،اما هد واحد برای تربیت هر دو جنس این اسالالالت که باید هر دوی آنها بهطور
یکسالالان تربیت شالالوند و در فرایند این تربیت اجتماعی ،از لحاظ سالالیاسالالی ،فرهنگی و اقتصالالادی سالالودمند و اتولیدکننده و
دارایا بازتولید باشالند .بنابراین ،موضالوع انسالان فرهیخته هم از لحاظ مفهوم آن ،ویژگیها و نیز امکان پذیری و دسالتیابی
برای آن ،مورد سوا ظن و در نتیجه مسالله دار است.
-۳-۲سیمای انسان فرهیخته در اسناد مختلف آموزشوپرورش
برای اینکه تصالالویر روشالالنتر و واضالالنتری از سالالیمای انسالالان فرهیخته در اسالالناد ،یعنی ا سالالند ۱۳۸۳،۱۳۶۷و ۱۳۹۰
وجود داشته باشد ،ویژگیها و مختصات چنین انسانی در هریک از اسناد به اختصار مرور میشود.
الف -انسان فرهیخته « کلیات نظام آموزشوپرورش جمهوری اسالمی ایران» (سند  )۱۳۶۷و ویژگیهای آن

1 gentelman
2 Nash
3 Kazemaias
4Perkinson
5 Downie.R.S
6 Loud food.E.M
7 Telfer.E
8 Martin.R.J
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در سالند سالال  ،۱۳۶۷کمال نهایی انسالان در نظام تعلیم وتربیت اسالالمی رسالیدن به قرب الهی ذکر شالده اسالت .در این
راسالتا اهدا تربیتی نظیر؛ اعتقادی ،اخالقی ،علمی وآموزشالی ،فرهنگی و هنری ،اجتماعی ،سالیاسالی و نظامی ،اقتصالادی،
زیسالتی موردتوجه قرارگرفته اسالت (طرحکلیات نظام آموزشوپرورش جمهوریاسالالمی ایران ،۱۳۶۷،صالص  .)۴۶-۴۹بر این
اساس ،در سند سال  ۱۳۶۷خدامحوری به نحو برجستهای در مورد انسان فرهیخته نشان داده شده است.
همچنین در این سند در مورد افراد تربیت یافته نظام آموزشی چنین بیان شده است:
و نسالل پرورش یافته دسالتگاه تعلیم وتربیت فعلی اوال با سالنتها و مبادی ارزشهای حاکم بر جامعه خود ناآشالنا بوده و
نیز تمایلی در جهت سالازگاری اجتماعی ندارد .ثانیا با وجود نیازهای حرفهای و تخصالصالی جامعه جهتگیری هدایت شال لی
دانشآموزان به سالالوی ادامه تحصالالیل در رشالالتههای نظری ٔ
دوره متوسالالطه اسالالت .بعالوه توجه کافی به تفاوتهای فردی در
زمینههای مختلف آموزشالالالی بین دانشآموزان و مهمتر از همه عمدهترین مسالالالؤولیت دختران یعنی اتدبیر منزل در دوران
تحصالالیل منظور نشالالده اسالالتو(کلیات نظام آموزشوپرورش جمهوری اسالالالمی ایران ،۱۳۶۷،ی  .)۲۶انتظاری که از نظام
آموزشی کشور میرود ،این است که نخست دانشآموزان را با سنتها و مبادی ارزشی حاکم بر جامعه آشناکند و دوم آنها را
متناسب با استعدادشان به سوی مشاغل مربوط هدایت نماید.
در سند( )۱۳۶۷ویژگیهای افراد تربیت یافته نظام آموزشی این چنین بیان شده است:
وکسالی اسالت که اوال براسالاس نظام ارزشالی و فرهنس حاکم و مقبول جامعه تربیت گردد و ثانیا در رفع نیازهای ضالروری و
حیاتی جامعه خودکوشا باشد و(همان ،ی .)۲۶
از بعد فلسالالفی در سالالند تعلیم وتربیت اسالالالمی ،به جای انسالالان محوری ،بر خدامحوری تأکید میشالالود که تجلی آن در
انسالالان به صالالورت خداگرایی فطری اسالالت و ناظر بر این اسالالت که در انسالالان نوعی گرایش غیراکتسالالابی نسالالبت به ذات پاک
خداوند وجود دارد (آهنچیان و طاهرپور ،۱۳۹۰،ی .)۱۲
ٔ
ٔ
درباره جهان هسالتی نیامده اسالت ،اما
درباره محورهسالتی ،در اطرح کلیات نظام آموزش وپرورش مسالتقیما توضالیحی
اشالاره شالده که مبانی تعلیم وتربیت اسالالمی یک رشالته اصالول اسالت که از جهان بینی مکتب اسالالم و چگونگی نگرش این
مکتب به جهان و انسالان به دسالت آمده و نظام تعلیم وتربیت اسالالمی برآنها اسالتوار اسالت (کلیات نظام آموزشوپرورش؛ به
ٔ
ٔ
آفریده خداونداسالت و غایت اصاللی و نهایی
درباره ماهیت انسالان ،اشالاره شالده که انسالان
نقل ازحکیم زاده ،۱۳۸۷،ی .)۹۵
انسالالالالان نیز رسال الیالالدن بالاله لقالالاااللالاله اسالالالالت .همچنین او موجودی اسالالالالت کالاله دو بعالالد روح و بالالدن دارد (کلیالالات نظالالام
آموزشوپرورش ،۱۳۶۷،ی  )۳۹در سالند سالال  ۱۳۶۷اشالاره شالده اسالت که ابزارهای کسالب معرفت متعدند؛ حواس ،تجربه،
عقل ،شالالالهود و وحی را دربر میگیرد (حکیم زاده ،۱۳۸۷،ی  .)۹۹قرآن ومبانی دین اسالالالالم اسالالالاسالالالیترین منبع ارزشها
ٔ
درباره جایگاه هنر و زیبا شالناسالی ،در طرح
هسالتند وارزشها ثابت ،مطلق وغیر وابسالته به افراد نیسالتند (همان ،ی .)۱۰۰
کلیات نظام آموزش وپرورش ،گرایش فطری انسالان به زیبایی وکمال تأیید شالده اسالت (کلیات نظام آموزش وپرورش،۱۳۶۷،
ی .)۴۲
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بر اسالاس ،مرورسالند  ۱۳۶۷میتوان چنین اسالتنباط کرد که این سالند به دنبال تربیت انسالانی مؤمن و با ایمان بوده که
خدا محوری بر ٔ
همه ابعاد تربیتی او سالالایه افکنده اسالالت .و هد نهایی تربیت چنین انسالالانی رسالالیدن به قرب الهی اسالالت.
انسان فرهیخته سند  ۱۳۶۷فردی عاقل و دانشمند بوده که دارای مسؤولیتهای فردی واجتماعی است و در این راستای به
انجام وظیفه میپردازد .و با سالنتها و مبادی ارزشالی حاکم بر جامعه آشالنا شالده و متناسالب با اسالتعداد خود به شال ل مورد نظر
دست پیدا میکند.
ب -انسان فرهیخته «کلیات طرح تدوین سند ملی آموزش وپرورش» (سند  )۱۳۸۳و ویژگیهای آن
انسالان مطلوب بهعنوان آرمان نظام تعلیم وتربیت ،در این سالند مورد تأکید قرار گرفته اسالت .در سالند  ۱۳۸۳اشالاره شالده
اسالت که تربیت یافتگان نظام آموزشالی در مسالیر عبودیت گام برداشالته و مهارتهای الزم در جهت کسالب وکار دربازار پر رقابت
جهالانی را کسالالالب نموده و خودشالالالان را برای زیسالالالتن در قرن بیسالالالت ویکم آمالاده میکننالد و همچنین تربیالت یالافتگالان نظالام
آموزشالی ،مهارتهای اسالاسالی زندگی را در ابعاد مختلف کسالب نموده و با این مهارتها آشالنا میشالوند و آنها ،خودشالان را
برای ورود به عصالالر دانایی در ابعاد اقتصالالادی ،اجتماعی وسالالیاسالالی آمادهمیکنند .دانش آموختگان نظام آموزشالالی ضالالمن
حرکت در مسالیر عبودیت ،رسالالت خطیر جامعه اسالالمی را درصالحنههای ملی و بینالمللی برعهده میگیرند .به عالوه تربیت
نیروهای تراز توسالعه با کمک دیگر نهادها و سالازمانی کشالور از وظایف آموزشوپرورش اسالت (کلیات طرح سالند ملی آموزش
وپرورش.)۱۳۸۳ ،
ٔ
رابطه آموزشوپرورش ملی با آموزشوپرورش
یکی از ویژگیهایی که در سالالند  ۱۳۸۳به آن اشالالاره شالالده اسالالت ،موضالالوع
جهانی و بحث جهانی شالدن اسالت .به این معنا که ما در وضالعیت جهانی شالدن چه نوع آموزشوپرورشالی داشالته باشالیم که
دانشآموز هم باله فرهنالس بومی توجاله کرده و همچنین از دیگر فرهنالسهالا اطالع داشال التاله بالاشال النالد .تربیالت شالالالهرونالد جهالانی از
نکاتی است که در این سند دیده میشود.
آموزشوپرورش بهعنوان محور توسالالعه پایدار ،وظیفه تربیت انسالالانی ماهر جهت کار و تالش در بازار پر رقابت جهانی و
تداوم آموزش آنها را به همراه سالایر نهادها و سالازمانها به عهده دارد و در عین حال ،مأموریت خطیر آمادهکردن نسالل جوان
برای زندگی در قرن بیسالت و یکم وآموزش مهارتهایزندگی درابعاد مختلف را عهدهدار اسالت .بر این اسالاس ،ضالروری اسالت
که آموزشوپرورش با تدوین یک سالند ملی توسالعه آموزشها ،نه تنها پاسالخگوی مشالکالت فعلی این نظام باشالد ،بلکه بتواند
نیروی انسالانی کشالور را برای ورود به عصالر دانایی و تبعات نأشی از این ورود در ابعاد فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
آماده کند (همان ،صص .)۱-۴
در سند( )۱۳۸۳ویژگیهای انسان فرهیخته این چنین بیان شده است:
و آمادگی برای زیسالتن در قرن حاضالر ،کسالب مهارتهای اسالاسالی زندگی ،آمادگی برای ورود به عصالر دانایی ،حرکت در
مسالالیر عبودیت ،تربیت شالالهروندان جهانی ،توجه به فرهنس بومی و غیر بومی ،کسالالب مهارت جهت ورود به بازارکار ،خالق و
نوآوربودن ،کسالب فضالایل اخالقی ،داشالتن روحیه ایرار و امید به آینده ،داشالتن فرهنس کارآفرینی و عهده دارشالدن رسالالت
خطیر جامعه اسالمی در صحنههای ملی و بین المللیو(کلیات طرح سند ملی آموزش وپرورش.)۱۳۸۳ ،
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با توجه به مرور سالند  ۱۳۸۳میتوان چنین اسالتنباطکرد که این سالند به دنبال تربیت افراد متخصالص و کارآمد و تربیت
افرادی در تراز توسالعه جمهوری اسالالمی ایران بوده اسالت و چنین افرادی هم از لحاظ فردی واجتماعی درجنبههای مختلف
رشالالد یافتهاند و شالالهروندان مفید برای جامعه هسالالتند .تصالالویر ارائه شالالده از انسالالان فرهیخته سالالند  ۱۳۸۳نشالالان میدهد که
چنین افرادی برای تحقق آرمان توسالعه کشالور در راسالتای دسالتیابی به جامعه مبتنی بر دانایی ایفای نقش میکنند و ضالمن
حرکت در مسیر عبودیت ،رسالت خود را در صحنههای ملی و بین المللی به نحو احسن انجام میدهند.
ج -انسان فرهیخته «سند آموزشوپرورش جمهوری اسالمی ایران»(سند  )۱۳۹۰و ویژگیهای آن
مرور سالالند آموزشوپرورش نشالالان داد که نتیجه فرآیند تربیت ،آماده شالالدن افراد جامعه برای تحقق آگاهانه و اختیاری
مراتب حیات طیبه در همه ابعاد ،در مسالیر قرب الیالله اسالت (سالندتحول آموزشوپرورش ،۱۳۹۰،ی  .)۱۵۱افراد جامعه در
صالالالورتی آمالاده تحقق مراتالب حیالات طیباله درهماله ابعالاد خواهنالد شالالالد کاله هویالت فردی واجتمالاعی ایشالالالان متنالاسالالالب بالا نظالام
ارزشهای حیات طیبه متحول شالالود (همان ،ی  .)۱۵۲پس هد کلی تربیت یعنی آمادگی فردی و جمعی متربیان (نظیر
تعقل ،معرفت ،ایمان ،اراده و تقوا) برای تحقق حیات طیبه در همه ابعاد و مراتب خواهد بود.
سیمای انسان مطلوب در سند  ۱۳۹۰چنین بیان شده است:
انسالان تربیت شالده نظام آموزشوپرورش جمهوری اسالالمی ایران؛وانسالانی مؤمن و متخلق به اخالق اسالالمی ،پرسالشالگر
ّ
و فکور ،خالق و کالارآفرین ،سالالالالم و بالا نشالالالاط ،انتخالاب گر و آزاد منش ،قالانونگرا و نظمپالذیر ،عالدالالت خواه وصالالاللن جو ،وطن
دوسالالت ،اسالالتقالل طلب و ظلم سالالتیز ،جمع گرا و جهانی اندیش ،خودباور و مقتصالالد ،امیدوار و منتظر ،دانا وتوانا ،شالالجاع و
ایرارگر ،پاکدامن و باحیاا ،مسالؤولیت پذیر و وظیفه شالناس (شایستگیهای پایه در ساحتهای ششگانه تربیت شامل تربیت
دینی و اخالقی ،تربیت سالالالیاسالالالی و اجتماعی ،تربیت زیسالالالتی و بدنی ،تربیت هنری و زیباشالالالناختی ،تربیت اقتصالالالادی و
ٔ
آماده ورود به انواع تربیت تخص الصالالی و ش ال لی برای زندگی شالالایسالالته فردی ،خانوادگی و
حرفهای ،تربیت علمیو فناوری) و
اجتماعی براساس نظام معیار اسالمیو میباشد.
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
و مالالدافالع کشالالالور اسالالالالمالی ،فالعالالال بالرای گسالالالتالرش تالفالکالر تالوحالیالالدی در جالهالالان و دفالالاع از حالقالوق انسالالالالانهالالا در روابالط
بینالمللو(برنامهدرسی ملی ،نگاشت ،۱۳۹۰،۵ی .)۱۱
به عبارت دیگر ،فرد تربیتیافته در این نظام کسالی اسالت که شالایسالتگیهای فردی و جمعی الزم جهت درک و اصالالح
مداوم خویش ودیگران را درسالالالاحتهای شالالالش ٔ
گانه دینی واخالقی ،زیسالالالتی و بدنی ،اجتماعی و سالالالیاسالالالی ،اقتصالالالادی و
حرفهای ،علمیوفنآوری ،هنری و زیباییشناختی را کسبکرده باشد
با عنایت به سالند ( )۱۳۹۰میتوان ویژگیهای انسالان تربیتیافته درجمهوری اسالالمی ایران را درمحورهای زیرخالصاله
کرد:
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✓ دین اسالالالالم را بالهعنوان نظالام معیالار برمیگزیننالد و آ گالاهالاناله و آزاداناله جهالت تکوین و تعالالی اخالقی خود و دسالالالت یالابی باله
مرتبهای از حیات طیبه ،ازآن تبعیت مینمایند.
ٔ
ٔ
مواجهه علمی و فناورانه با مسائل فردی و اجتماعی برخوردارند.
روحیه
✓ از دانش ،بینش و مهارتها و
ّ
✓ با درک مفاهیم اقتصادی ،در فعالیتهای اقتصادی در مقیاس خانوادگی ،ملی و جهانی مشارکت مینمایند.
✓ با درک مفاهیم سالالالیاسالالالی و اجتماعی و اندیشالالالهورزی در آنها ،شالالالایسالالالتگی رویارویی مسالالالؤوالنه وخردمندانه با تحوالت
اجتماعی و سیاسی را کسب میکنند.
✓ با درک مفاهیم بهداشالت فردی و اجتماعی و مسالائل زیسالت بوم طبیعی و شالهری ،شالایسالتگی حفظ و ارتقای سالالمت فردی
و بهداشت محیطی را کسب میکنند.
✓ با قدرشالالناسالالی و درک زیباشالالناسال ٔ
الانه پدیدهها برای حفظ و تعالی میراح فرهنگی ،تمدنی و هنری در سالالطن ملی و جهانی
میکوشند (هد کالن  ۱و  ۴و  ۵و  ۲و  ۸سندتحول بنیادین ،۱۳۹۰،ی .)۱۶
به این ترتیب مالحظه میشالودکه در سالند تحول آموزش وپرورش ،تربیت انسالان متفکر ،مؤمن ،عالم ،عامل و متخلق به
اخالق حسال الناله از طریق تعقالل ،ایمالان ،علم ،عمالل و اخالق ،در چهالارعرصالالاله ارتبالاط متربی بالا خود ،خالدا ،خلق و خلقالت بالا
محوریت ارتباط با خدا مورد توجه بوده اسالالت .کمال نهایی انسالالان در مسالالیر توحیدی ،شالالکوفایی فطرت الهی بوده و او به
سالالالوی کمال مطلق گام برداشالالالته و به قرب الهی نائل گردد .الزمه تحقق یافتن تواناییهای انسالالالان و شالالالرایط الزم جهت به
فعلیت رسالالیدن آنها اسالالتفاده از تمام منابع و ابزارهای معرفتی (حواس ،عقل ،شالالهود و مکاشالالفه و وحی والهام) بیان شالالده
است.
همچنین بررسی کلیات سند تحول بنیادین نشان دادکه تمام جنبههای انسان و جهان هستی دریک ارتباط مورد توجه
ٔ
رابطه انسالالان باجهان هسالالتی یک رابطه حقیقی اسالالت و تحقق کمالنهایی انسالالان در ارتباط با دیگر موجودات و
بودهاسالالت.
جهانهسالالتی شالالکل میگیرد .انسالالان یک موجود اجتماعی اسالالت که در وجود او ابعاد مختلف مادی ومعنوی وجود دارد که
باید در تربیت او مورد توجه قرارگیرد.
همینطورجهالت رسال الیالدن باله هالد غالایی -حیالاتطبیاله -فراگیران بالایالد درسالالالاحالتهالای :اعتقالادی ،عبالادی و اخالقی،
اجتماعی و سالیاسالی ،زیسالتی و بدنی ،زیباشالناختی و هنری ،اقتصالادی وحرفهای و علمی و فنآورانه به صالورت هماهنس و
متعادل تربیت شالالوند .پس نتیجه آنکه سالالندتحول آموزش وپرورش ،به دنبال انسالالان فرهیختهای با ویژگیها ومشالالخصالالات
مذکور میباشد.
ٔ
درباره آموزشوپرورش نشالاندادکه انسالانفرهیخته درهمه این اسالناد در ادوارگذشالته به
مروراسالناد و مدارک علمیکشالور
صالورتهای متفاوت وگوناگون مورد توجه قرارگرفته اسالت .ولی ،در تهیه اسالندملی تحول بنیادین آموزش وپرورش کوشالش
شالالده اسالالت با الهام از اسالالناد باالدسالالتی وبهرهگیری از ارزشهای بنیادین آنها و توجه به اهدا راهبردی نظام جمهوری
اسالمی ایران ،چشمانداز و اهدا تعلیم وتربیت درافق  ۱۴۰۴ه.ش تبیین شود.
 -2یافتهها
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با توجه به ویژگیها و شالاخصهای ارائه شالده برای انسالان تربیت شالده در اسالناد آموزشوپرورش جمهوری اسالالمی ایران
(سند  ۱۳۸۳،۱۳۶۷و  )۱۳۹۰میتوان تفاوتها و تشابهات آنها را درجدول شماره ( )۱نشان داد:
جدول شماره( :)۱ا ویژگیهای انسانفرهیخته در اسناد مختلف آموزشوپرورش جمهوری اسالمی ایران
ویژگیها

ویژگیهای مورد بررسی

اسناد
آماده سالالالازی فراگیران جهت پذیرش تربیت اسالالالالمی در شالالالؤون فردی واجتماعی ،پرورش انسالالالان با ایمان و با اعتقاد،
۱۳۶۷

تربیت انسالالالانی معتقد به ارزشهای اسالالالالمی و متناسالالالب با فرهنس حاکم بر جامعه ،ایجاد روحیه همکاری با دیگران،
ایجاد روحیه احترام به قانون ومقررات ونظم ومسالالؤولیت پذیری ،توجه به حفظ محیط زیسالالت وسالالالمت روان وشالالادابی،
ایجاد روحیه عالقهمندی به کار وتالش و فعالیت های بدنی ،پرورش ذوق هنری و زیبا شالالالناختی فراگیران ،ایجاد انگیزه
وشوق نسبت به تحصیل وکسب معرفت ،تؤام ساختن علم و تجربه ،پرورش توان تفکر ،نقد وابتکار فراگیران

۱۳۸۳

آمادگی برای زیسالتن در قرن  ،۲۱کسالب مهارتهای اسالاسالی زندگی ،آمادگی برای ورود به عصالر دانایی ،حرکت در مسالیر
عبودیالت ،تربیالت شالالالهرونالدان جهالانی ،توجاله باله فرهنالس بومی وغیر بومی ،کسالالالب مهالارت جهالت ورود باله بالازارکالار ،خالق
ونوآور ،دارای فضالالایل اخالقی ،داشالالتن روحیه ایرار وامید به آینده ،داشالالتن فرهنس کارآفرینی ،عهده دارشالالدن رسالالالت
خطیر جامعه اسالمی در صحنههای ملی و بین المللی

۱۳۹۰

ّ
تربیت انسالانی مؤمن و متخلق به اخالق اسالالمی ،پرسالشالگر و فکور ،خالق وکارآفرین ،سالالم و با نشالاط ،انتخاب گر و آزاد
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
ٔ
آماده ورودبه انواع تربیت تخصصی و ش لی
شناس،

شباهتها

تربیت انسالالالانی مؤمن و متخلق به اخالق اسالالالالمی ،آمادگی برای زیسالالالتن در قرن حاضالالالر ،تحول در ابعاد شالالالناختی،
اجتماعی و عاطفی ،تأکید بر خالقیت و نوآوری و تأکید بر تحول اخالقی ،داشتن نظم وانضباط ،مسؤولیتپذیری

تفاوتها

داشالتن نگرش غیرابزاری نسالبت به تعلیموتربیت (سالند  ،)۱۳۸۳داشالتن روحیه ایرار و فداکاری (سالند  ،)۱۳۹۰داشالتن
روحیه انتقاد پذیری (سالند  ،)۱۳۹۰کسالب مهارتهای شال لی و حرفهای (سالند  ،)۱۳۶۷تربیت شالهروندی جهانی و بین
المللی (سالالند  ،)۱۳۸۳توجه به فرهنس بومی وغیربومی (سالالند  ،)۱۳۸۳داشالالتن تفکرانتقادی (سالالند  ،)۱۳۶۷تربیت
انسالان مؤمن وصالالن ( ،)۱۳۹۰پرورش روحیه نظم وانضالباط (سالند  ،۱۳۶۷تربیت انسالان امیدوار ومنتظر ( ،)۱۳۹۰صاللن
جو ( ،)۱۳۹۰تربیت انسان با نشاط وشاد (سند  )۱۳۹۰پرسشگر و فکور (سند )۱۳۹۰
با توجه به جدول شماره ( )۱میتوان نتایج سیزده گانه زیر را مورد نظر قرار داد:
نتیجه  :۱آفرینش انسالان هد داراسالت :بیهوده آفریده نشالده اسالت و به سالوی مقصالد معینی در حرکت اسالت .در هر دو

سند (سندهای  ۹۰و  )۸۳هر طرز برخوردی با انسان تربیتشده را ذیل این اصل اساسی میتوان مشاهده و تفسیرکرد.
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نتیجه  :۲در هر دو سالالالند انسالالالان در صالالالورتی به تربیت و کمال میرسالالالد که بتواند راهی که حقیقت در آن قرار دارد را
بشناسد و سپس در آن مسیر گام بردارد .بر این اساس انسان تربیت شده انسان رهرو است.
نتیجه  :۳عقل ،بهترین همراه انسان در راه فرهیختگی و عبودیت معیار استفاده از عقل در مسیر است.
نتیجاله  :۴مهمترین تفالاوت انسالالالان فرهیختاله در این دو سال النالد( ۹۰و  )۸۳باله سالالالطن کالاربرد و حوزه اثر تربیالت یالافتگی در
چنین نظام آموزشوپرورشالالی باز میگردد .ضالالمن اینکه در هر دو (سالالندهای  ۹۰و  )۸۳بر آماده کردن فرد برای موفقیت در
زندگی تأکید شده است.
نتیجه  :۵در سند  ۱۳۸۳فرد تربیت شده ،باید آماده زیست با دیگران و آماده زندگی در هر کجای دنیا باشد.
نتیجه  :۶در سند  ۱۳۹۰فرد تربیت شده یک مسلمان ایرانی است که دارای توانمندیهای بسیار زیادی است.
نتیجه  :۷انسان فرهیخته سند  ۱۳۹۰تحت تأثیر شرایط اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است.
نتیجه  :۸سالند  ۱۳۹۰به دنبال تربیت انسالان فرهیختهای برای زمان حال میباشالد ،ولی انسالان فرهیخته سالند ۱۳۸۳
یک انسانی که عهده دارشدن رسالت خطیر جامعه اسالمی در صحنههای ملی وبین المللی میباشد.
نتیجه  :۹سالهم شالکلگیری یک انسالان فرهیخته در سالند  ۱۳۹۰به عوامل تأثیرگذارمانند :نهاد سالیاسالت ،نهاد اقتصالاد،
نهاد قضا و نهاد امنیت و عوامل سهیم مانند :خانواده ،مدرسه ،دانشگاه ،رسانه ،حوزه علمیه ومسجد گره خورده است.
نتیجه  :۱۰سالاختن تصالویرکلی از انسالان فرهیخته در سالند  ۱۳۹۰که متناسالب با ویژگیهای ٔ
دوره معاصالر و یک انسالان
تراز جمهوری اسالمی  -ایرانی باشد ،به دشواری ممکن است.
نتیجاله  :۱۱به نظر میرسالالالد تالشهای انجالامگرفتاله در سال النالدهای  ۱۳۶۷و  ۱۳۸۳به منظور ترسالالالیم سالالالیمالای انسالالالان
فرهیخته به صالالورت منسالالجم وبه صالالورت جدی و متمرکز دنبال نشالالده اسالالت ،ولی درسالالند  ۱۳۹۰تالش شالالده در مقایسالاله با
ٔ
چهره انسان فرهیخته تا حدودی روشن و واضنتر نشان داده شود.
سندهای قبلی
نتیجه  :۱۲در سند سال  ۱۳۶۷خدامحوری به نحو برجستهای در مورد انسان فرهیخته نشان داده شده است.
ٔ
درباره انسالان فرهیخته و چگونگی اجرایی شالدن
نتیجه  :۱۳مفروضالههای بنیادین سالند تحول آموزشوپرورش ۱۳۹۰
آن در هالهای از ابهام قرار دارد.
 -3نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادات
مجموعهای از اسالناد نگاشالته شالده در آموزشوپرورش ایران انسالان فرهیخته اسالالمی -ایرانی را به تصالویر میکشالد و
ویژگیهای انسالانی مساللمان که دراین ٔ
برهه زمانی درمکانی مشالخص به نام ایران زندگی میکند و دارای ج رافیای سالیاسالی،
طبیعی ،اقتصالادی ،انسالانی و فرهنگی خای اسالت را ترسالیم میکند .با توجه به ویژگیهای بیان شالده دراسالناد در باب انسالان
فرهیخته ،تصویری مبهم وکدر است.
در سالندهای تهیه شالده در سالالهای  ۱۳۸۳و  ،۱۳۹۰تحتعنوان اانسالان فرهیخته نشالانهای مشالاهده نمیشالود ،اما به
مضالمون نزدیک بدان یعنی اانسالان کامل اشالاره شالده اسالت .نتایج بررسالی (سالند ۱۳۸۳و  )۱۳۹۰نشالان داد که سالیمای
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انسالان تربیت شالده درآنها از یک ویژگی ثبات یافته برخوردار نیسالت .در سالند ۱۳۹۰بیشالتر تصالویرانسان کامل و ویژگیهای او
را گفته و حالت انتزاعی داشته و دسترسی به آنها دشوار است.
اگر مفهوم انسالان فرهیخته و تصالویری که از آن برای جهت دادن به آموزشوپرورش عرضاله میشالود ثابت باشالد ،انعطا
آن در نتیجه تحوالت زمان و ت ییر در انتظارات از انسالان فرهیخته محدود میشالود .از سالوی دیگر اگر این تصالویر یکسالره در
حال ت ییر باشالالد ،آموزشوپرورش در تنظیم هد های آرمانی و برنامههای راهبردی خود بدان سالالو دچار سالالردرگمی خواهد
شالد .برای این که انسالان فرهیخته ،تحت تأثیر موجهای سالیاسالی و در کوتاه مدت ،دچار ت ییر نشالود .اوال ،نظام آموزشالی در
هر جامعهای نیازمند آن اسالت تا انسان فرهیخته خود را بشناسد .ثانیا از هر نظام آموزشی کارآمد انتظار میرود تا با پیروی از
ٔ
درباره انسالان فرهیخته ،تصالویری
مبنای فلسالفی منسالجم و مسالتحکم از یک سالو ،و با مراجعه و تأمل در اندیشاله مربیان بزر
که از انسالالان فرهیخته ارائه میدهد ،از یکپارچگی و انسالالجام الزم برخوردار باشالالد .و تصالالویری از انسالالان فرهیخته که در این
صورت ارائه میشود باید با مختصات فرهنگی و انتظارات نظام آموزشی سنخیت داشته باشد.
با توجه به تفسالالیرهای مختلف از غایت تربیتی انسالالان و عدم همسالالویی در این باره در سالالند  ،۱۳۹۰به نظر میرسالالد که
تصالویر ارائه شالده از انسالان فرهیخته از ویژگیهای ثابت و واحد برخوردار نیسالت .لذا پیشالنهاد میگردد اهدا و سالاحتهای
تربیتی آموزشوپرورش جمهوری اسالالالمی ایران از حیث میزان تبلور ویژگیهای انسالالان فرهیخته درآنها مورد بررسالالی قرار
گیرد .همچنین میزان انطباق و سالازواری ویژگیهای انسالان فرهیخته سالند آموزشوپرورش جمهوری اسالالمی ایران با اسالناد
باالدستی مورد مطالعه قرارگیرد.
ٔ
درباره انسالان فرهیخته با وجود نقاط اشالتراک
در مطالعه سالند( )۱۳۹۰آموزشوپرورش ایران با اسالناد(۱۳۶۷و)۱۳۸۳
فراوان ،اختالفاتی نیز بین آنها وجود داشالت .پیشالنهاد میگردد با بررسالی و مالحظه سالند( )۱۳۹۰در بحث انسالان فرهیخته
باله رفع کالاسالالالتیهالا پرداختاله وآنهالا را مرتفعکننالد و در بالازنگری و اصالالالالح مبالانی نظری سال النالد آموزشوپرورش برای پوشالالالش
قراردادن ویژگیهای انسان فرهیخته ایرانی-اسالمی متناسب با مقتضیات زمان حاضر مورد توجه قرار گیرد.
 -4فهرست منابع:
 .1آذربایجانی ،مسالالعود ( .)۱۳۷۵انسالالان کامل(مطلوب) از دیدگاه اسالالالم و روانشالالناسالالی .مجله پژوهشالالگاه حوزه و
دانشگاه ،ش  ،۹صص.۶-۱۹
 .2اسمیت ،فیلیپ.جی .)۱۳۷۷( .فلسفه آموزشوپرورش ،ترجمه سعید بهشتی .مشهد :شرکت به نشر.
 .3آهنچیالان،محمالدرضالالالا ،طالاهرپور،محمالدشالالالریف.)۱۳۹۰(.نشالالالانالههالای مالدرنیتاله درنظالام آموزشوپرورش ایران.مجلاله
مهندسی فرهنگی،شماره ۵۳و ،۵۴صص.۸-۲۶
 .4تقی پور ظهیر،علی( .)۱۳۸۹اصول ومبانی آموزش وپرورش .تهران،انتشارات پیام نور
 .5جوی آ،پالمر.)۱۳۹۱(.آشالالالنایی با پنجاه اندیشالالالمند نوین علوم تربیتی از پیاژه تاعصالالالر حاضالالالر ،ترجمه جمعی از
مترجمان .تهران :انتشارات سمت.
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 .6حکیم زاده،رضالالالوان.)۱۳۸۷(.بررسالالالی مبانی فلسالالالفی برنامه آموزش جهانی ومقایسالالاله آن با مبانی فلسالالالفی نظام
تعلیموتربیت جمهوری اسالمی ایران،اندیشههای نوین تربیتی،دوره ،۴شماره،۳صص۷۹-۱۰۴
 .7دبیرخانه شالالالورای عالی آموزشوپرورش .)۱۳۸۳( .کلیات طرح تدوین سالالالند ملی آموزشوپرورش (سالالالند.)۱۳۸۳
تهران:وزارت آموزش وپرورش
 .8دبیرخانه شالورای عالی آموزشوپرورش .)۱۳۶۷( .کلیات طرح ت ییر بنیادی نظام آموزش وپرورش( .سالند .)۱۳۶۷
تهران :وزارت آموزشوپرورش
 .9دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش(.)۱۳۹۰برنامهدرسی ملی ،نگاشت  .۵تهران:وزارت آموزش وپرورش
 .10دبیرخانه شالورای عالی آموزش وپرورش .)۱۳۹۰( .کلیات مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم وتربیت رسالمی
و عمومی جمهوری اسالمی ایران .تهران :وزارت آموزش وپرورش
 .11رهنما ،اکبر .)۱۳۸۴(.سالیمای ویژگیهای انسالان مطلوب از دیدگاه تربیتی اسالالم .فصاللنامه تربیت اسالالمی ،شالماره
 ،۱صص.۱۰۹-۱۲۴
 .12زیباکالم مفرد،فاطمه(.)۱۳۸۴مکتب فلسالفی لیبرالیسالم آموزشالی واسالالم،الف.انتشالارات مجتمع آموزشالی وپژوهشالی
تفرش.
 .13مایر،فردریک .)۱۳۷۲(.تاریب اندیشههای تربیتی ج ۲و،۱ترجمه علی اص ر فیاد.تهران:انتشارات سمت.
 .14مجتهالدی،کریم .)۱۳۹۳(.فرهیختاله کیسالالالالت فرهیختگی چیسالالالالت  ،روزنالاماله ایران ،شال المالاره  ۵۶۳۴باله تالاریب
 ،۹۳/۲/۱۰ی .۱۷
ٔ
پیترزدرباره فلسالفه،مفهوم وهد تعلیم وتربیت وانسالان
 .15نامی،شالمسالی( .)۱۳۸۴بررسالی ونقد دیدگاه ریچارد اسالتیل
فرهیختاله وتحلیالل اهالدا کلی تعلیم وتربیالت اسالالالالمی.رسالالالالاله دکتری،دانشال الگالاه تهران،دانشال الکالده علوم تربیتی
وروانشناسی.
 .16نصری،عبدالله ( )۱۳۷۱سیمای انسان از دیدگاه مکاتب.تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی
 .17هرسالالت،پل ا و وایت ،پاتریسالالا ( )۱۳۸۵فلسالالفه آموزشوپرورش اموضالالوعات اصالاللی در سالالنت تحلیلی انتخاب،
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.
20. Mehrmohammadi.M (2004) Toward a New Conception of the Educated
21. Person:ERIC Number: P:6
1. Martin.R.J (1981) the Ideal of the Educated Person, Education theory. Volume 31, Number 22.pp:
109-97.
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اصالحات در طراحی فناوری آموزشی با تأکید بر عقالنی سازی دموکراتیک از دیدگاه فینبرگ
حمید احمدی هدایت ،1نجمه احمدآبادی آرانی2
چکیده:
هد اصاللی پژوهش حاضالر ،اصالالحات در طراحی فناوری آموزشالی با تأکید بر عقالنی سالازی دموکراتیک فینبر
میباشالد .کنکاش فلسالفی در فناوری آموزشالی میتواند ابعاد و زوایای پنهان آن را برای سالیاسالتگذاران نظام آموزشالی هویدا
سالازد .توجه به نحوه طراحی و تولید فناوری آموزشالی ،پیش از کاربسالت آن میتواند اثرات ارزشالمندی را در تحقق هر چه بهتر
اهدا آموزشالالالی با خود به همراه داشالالالته باشالالالد ،به گونه ای که نقش ارکان تعلیموتربیت از جمله معلمان و دانشآموزان در
طراحی اینگونه فناوریها لحاظ شالود .در این راسالتا فینبر بهعنوان فیلسالو فناوری با نگاه انتقادی بر این باور اسالت که
فناوری با خود ارزشهایی را به جامعه تحمیل میکند و امری خنری نیسالالت و به وسالالیله انسالالان قابل کنترل اسالالت و در
طراحیها و نوآوریها میتوان ت ییراتی را منطبق با میل و ٔ
اراده انسالانی اعمال کرد .او مشالکل توسالعه فناوری به شالیوه فعلی
را غیردموکراتیک بودن ارزشهای دخیل در طراحیهای تکنیکی میداند و معتقد اسالت عقالنی سالازی دموکراتیک میتواند
بدیلی برای نظام تکنوکراتیک و ساللساله مراتبی موجود باشالد .عقالنی سالازی دموکراتیک در طراحی فناوری آموزشالی میتواند
ت ییرات اسالاسالی در نوع نگاه به فناوریهای آموزشالی و مشالارکت ارکان آموزش در طراحی فناوریهای نوین به وجود آورد .با
نظر باله دیالدگالاه فینبر عقالنی سالالالازی دموکراتیالک در طراحی فنالاوری آموزشالالالی میتوانالد بالا خرده سال الیالاسالالالتهالایی از قبیالل
مبالاحرالات فنالاوراناله معلمالان و دانشآموزان ،تالأکیالد بر گفتمالان در طراحی فنالاوری آموزشالالالی و بالازابالداع خالقالاناله فنالاوری توسالالالط
معلمان و دانشآموزان تحقق یابد.
کلید وانه :اصالحات ،فناوری آموزشی ،عقالنی سازی دموکراتیک ،فینبر
مقدمه:
در عصالر حاضالر قدرت ابداع و نبو بشالر فناوری دیگری به نام فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) را به ارم ان آورده
اسالالالت .این فناوری ،ظرفیالت اثرگذاری بسال الیالار گسالالالترده تری ،در مقالایسالالاله با فنالاوریهای گذشال التاله داراسالالالت (معینی کیالا و
همکالاران .)۸۶۲ :۱۳۹۸،ف ّنالاوریهالای اطالعالات و ارتبالاطالات ،بالهعنوان ف ّنالاوری غالالالب در هزاره جالدیالد معرفی شالالالدهانالد .این
ّفناوریها با سالالرعت بخشالالیدن به فرایند مبادله اطالعات و کاهش هزینههای داد و سالالتد ،به ابزاری برای افزایش بهره وری،
کارآیی و رشالالد در تمامی حیطههای فعالیت بشالالری تبدیل شالالده اند(رضالالایی .)۶۳ :۱۳۸۸،یکی از مهمترین حوزههایی که
تأثیر فناوری در آن انکار نشالدنی اسالت ،بخش آموزش اسالت .در واقع اسالتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ،نماد دوره
 . 1دکتری فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه شاهد ،مدرس دانشگاه فرهنگیانh.hedayat@cfu.ac.ir ،
 .2دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور تهران ،مدرس دانشگاه فرهنگیان
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جدیدی از آموزش اسالت .فناوری اطالعات و ارتباطات ،الگوی فکری آموزش را دگرگون و مدلهای موجود آموزشالی را غنی
تر کرده و شالیوههای جدیدی نیز ایجاد میکند؛ این مدلها ویژگیهای آموزش مبتنی بر فناوری را به اشالتراک میگذارند و
شالیوههای جدید آموزش و یادگیری را پیشالنهاد میکنند که در آن ،یادگیرنده نقش فعالی داشالته و بر یادگیری خود راهبر،
مسالالتقل ،انعطا پذیر و تعامل کننده تأکید دارد (فرج اللهی و ظریف صالالنایعی )۱۶۷ :۱۳۸۸،امروزه با ورود فناوریهای
نوین آموزشالالالی در بین جامعه فراگیر در مدارس و تأثیرپذیری آنها از فرهنسهای جهانی و غیربومی ،موقعیتی به وجود
آمده اسالالت که آموزشوپرورش ناگزیر اسالالت تا کارکردهای نوینی را متناسالالب با نیازهای زمان برای خود برگزیند .گزینش و
دسالتیابی به کارکردهای نو مسالتلزم نگاهی نو به نظام آموزشوپرورش است؛ آنچه تلقی از نظامهای نوین آموزشی را بهعنوان
فناوری مدرن آموزشالالی و نه بهعنوان چالش در نظامی آموزشالالی به ما میشالالناسالالاند ،تأثیرات این فناوریها در به کارگیری
وسالایل کمک آموزشالی در کالس درس برای قوت بخشالیدن به یادگیری فراگیران اسالت که در پژوهشهای بسالیاری به اثبات
رسیده است(بیرانوند و صیف .)۱۸۳ :۱۳۸۹ ،در طول تالالاریب ،فالالناوری چالاله در شکلهای ساده و چه پیچیده ،تعلیموتربیت
را تالالالالالحت تأثیر قرار داده اسالت .روشالن اسالت که جریان این تأثیر ،همواره هموار نبوده و از پسالت و بلند زیادی را پشالت سالر
گذاشالته اسالت .غالب فناوریها بهدلیل تسالهیل فرآیندها ،بهسالرعت مورد پذیرش واقع میشالوند .فناوری در مقام ططراحی و
تولید غالبا با پیشفردها و دیدگاههای ارزشالی ،اگرچه پنهان و نامدون ،همراه اسالت .همچنین فناوری در مقام؛ بهکارگیری
نیز میتواند پیامدهای فلسالالفی ،معرفتشالالناختی و ارزششالالناختی خای ،و احتماال غیرقابل پیشبینی را به دنبال داشالالته
باشالد(اسالکندری .)۸۲ :۱۳۹۵،نگاه فلسالفی به مقوله فناوری آموزشالی بیش از هر چیزی در عصالر حاضالر ضالرروت دارد ،چرا
که شالالناسالالایی ابعاد و زوایای پنهان کاربسالالت فناوری آموزشالالی و کنکاش فلسالالفی در این زمینه میتواند نوع پرسالالش از نقش
فناوری آموزشالی را دگرگون سالازد .برای فلسالفیدن در مورد فناوری آموزشالی باید از رویکردهای فلسالفه فناوری بهره جسالت ،در
بین رویکردهای مختلفی که در فلسال الفاله فنالاوری شال الکالل گرفتاله رویکرد انتقالادی بهویژه آرای فینبر میتواند داللتهای قابل
توجهی در بر داشته باشد.
اندرو فینبر  ،1صالالاحب کرسالالی تحقیقاتی کانادا در فلسالالفۀ فناوری در دانشالالگاه سالالیمون فریزر 2ونکوور ،3یکی از
برجسالالالته ترین نمایندگان نظریۀ انتقادی در دورۀ کنونی اسالالالت .از نگاه فینبر فناوری نه ابزاری اسالالالت خنری که تنها تابع
اهدا انسالانی باشد و نه ذاتا جبرگرا و خودمختار که انتقادپذیر نباشد ،بلکه وجود ُبعد طراحی در فناوری ،زمینه مواجهه ای
کالامال آ گالاهالاناله و نقالاداناله از آن را فراهم میسالالالازد .فینبر  ،براسالالالاس همین تحلیالل از فنالاوری ،باله انتقالاد از فنالاوری موجود
می پردازد .وی ریشاله اصاللی معضالالت برخاسالته از فناوری را به رفتارهای پدرسالاالرانه نظام بروکراتیک و تکنوکراتیک سالرمایه
ُ
فناوری(بعد طراحی) ،بر مردم تحمیل میشالالالود .فینبر  ،راه
داری میداند که از طریق سالالالیطره و مدیریت بر ُبعد نرم و گرم
1. Andrew Feenberg
2. Simon Fraser University
3. Vancouver
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ت ییر این رویالاله ،در راهبرد کالن را دموکراتیزه کردن فنالالاوری [عقالنی سالالالالازی دموکراتیالالک ،]1از راه گسالالالترش دانش و
خودآ گالاهی عمومی و دخالالالت دادن ارزشهالای دموکراتیالک در مرحلاله طراحی فنالاوریهالا میدانالد(مریجی و محالدح:۱۳۹۷،
 .)۵۰او توسال ٔ
العه بی فکر و بی چون و چرای فناوری مدرن را محکوم میکند و با اصالالالح طراحیهای فعلی از طریق توسالالعه
مشالارکت عمومی به وس ٔ
الیله جنبشهایی نظیر جنبش کارگری ،فمینیسالتی و زیسالت محیطی به بهبود زندگی انسالان در جامعه
ای مدرن میاندیشد .وی همچنین فناوری را قابل کنترل قلمداد میکند.
بر بنیاد آنچه گفته شالد پژوهش حاضالر در صالدد اسالت ،به با تأکید بر عقالنی سالازی دموکراتیک از دیدگاه فینبر به
اصالحات در طراحی فناوری آموزشی بپردازد .سؤالهای پژوهش عبارتند از:
 -1چه تبیینی از دیدگاه فینبر در زمینه عقالنی سازی دموکراتیک میتوان ارائه نمود
 -2داللتهای عقالنی سازی دموکراتیک از منظر فینبر در زمینه فناوری آموزشی چیست
روش پژوهش
برای نیل به اهدا پژوهش ،باید به دو پرسش اصلی پاسب داده شود از آنجایی که هر یک از این پرسشها به جنبه
ای از جنبههای پژوهش میپردازد و برای نائل شالدن به پاسالب هر کدام از آنها باید روشالی متناسالب با اقتضالائات هر پرسالش و
پالاسالالالب احتمالالی آن ،باله کالار گرفالت ،از این رو ،در این قسال المالت ،روشهالای پژوهش تحلیالل مفهومی 2و روش اسالالالتنتالاجی3
متناسالب با دو پرسالش پژوهشالی معرفی خواهند شالد .از روشالی که در این پژوهش برای پاسالخگویی به پرسالش اول (چه تبیینی
از دیالدگالاه فینبر در زمیناله عقالنی سالالالازی دموکراتیالک میتوان ارائاله نمود ) مورد اسالالالتفالاده قرار میگیرد ،روش تحلیالل
مفهومی (مفهوم پردازی) اسالالت .روش تحلیل مفهومی بر فراهم آوردن تبیین صالالحین و روشالالن از معنای مفاهیم به واسال ٔ
الطه
توضالین دقیق ارتباطهای آن با سالایر مفاهیم ناظر اسالت و تالشالی اسالت در جهت فهم مفاهیم اسالت(کومبز و دنیلز)۱۳۸۸،
ادر این روش ،سالعی بر آن اسالت تا با تحلیل مفاهیم در متون ،موارد صالحین و ناصالحین اسالتعمال آنها مشالخص شالود تا بتوان
با حذ کاربردهای غلط واژه ها ،از بروز مسالائل نظری و عملی پیشالگیری کرد یا به تعبیر دیگر ،مسالائل را بجای حل کردن،
ٔ
دهنده یک مفهوم ،ارتباط این عناصالالر با یکدیگر یا
منحل نمود .تحلیل مفاهیم ممکن اسالالت شالالامل تحلیل عناصالالر تشالالکیل
ارتباط آن مفهوم با سالالالایر مفاهیم شالالالود (باقری و همکاران)۱۳۸۹،در پاسالالالب به پرسالالالش دوم (داللتهای عقالنی سالالالازی
دموکراتیک از منظر فینبر در زمینه فناوری آموزشالی چیسالت ) سالعی بر آن اسالت از روش اسالتنتاجی اسالتفاده گردد ا در

1. Democratic rationalization
2. conceptual analysis
3. inference
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این روش ،فرد بر آن اسالت که هر نظام فلسالفی ،میتواند متضالمن نظریه ای تربیتی باشالد پس اسالتلزامها و و تجویزاتی برای
تنظیم مناسب محیطهای تربیتی فراهم میآورد (باقری و همکاران.)۱۳۸۹ ،
رویکرد انتقادی در فلسفه فناوری
نظری ٔاله انتقالادی فنالاوری بر خال نظریاله ابزارگرایالاناله ،فنالاوری را صالالالرفالا ابزاری خنری برای براوردن نیالازهالای بشالالالر و
خالدمالت باله او تلقی نمیکنالد ؛ همچنین برخال نظریاله ذات گرایالاناله ،آن را خودمختالار و دارای مالاهیتی ثالابالت و نالامت یر نمی
ٔ
نظریه انتقادی فناوری ،فناوریهای مختلف ،اموری ارزش بار قلمداد میشالوند که در سالاختار
داند(فینبر  .)۵ :۲۰۰۲،در
خود ،حالامالل ارزشهالای حالاکم بر روی ٔاله طراحی انالد(فینبر  .)۲۱۰ :۱۹۹۹،نگرش بی طرفالاناله باله علم و فنالاوری ،نوعی ترویج و
تلقین خودآگاهی کاذب اسالت که با رویکردی ایسالتا و محافظهکارانه در صالدد حفظ نظام ساللطه و مصالونیت آن از نقد اسالت.
ریشالاله این نگرش ضالالدانقالبی ،به جدا انگاری علم و عقالنیت فناورانه از تاریب و ارزشها و زمینه هاسالالت .از این رو مارکوزه و
شالالالاگردش آنالدرو فینبر  ،هر دو باله ارزش بالاری فنالاوری معتقالدنالد و تالش میکننالد کاله تکنولوژی را در همالان وکلیالتو آن فهم
کنند و همه عوامل اسالاسالی سالازنده کلیت مذکور را در سالطن هسالتی شالناسالی فناوری مورد بررسالی و تجزیه و تحلیل قرار دهند
َ
و از فهم فناوری ،به ٔ
مرابه شالی واره ای کنده شالده از بافت فرهنگی و تاریخی و هنجاری خودش جلوگیری کنند و نشالان دهند
که عقالنیت تکنیکی نیز باردار ارزشها و فناوری امری ایدئولوژیک است(مریجی و محدح .)۴۵ :۱۳۹۷،فینبر با رد مشی
کلی دیدگاههای ذات گرایانه و ابزارگرایانه ،موضالعی سالیاسالتگذارانه نسالبت به فناوری اتخاذ میکند و معتقد اسالت در فرایند
طراحیهای تکنیکی دخالتهایی از جنس سالیاسالتگذاری صالورت میگیرد که میتوان با ت ییر این سالیاسالت ها ،ت ییراتی
در نظالام تکنیکی ایجالاد کرد .موضالالالع او باله گوناله ای اسالالالت کاله در آن عالوه بر ابعالاد فنی ،ابعالاد اجتمالاعی نیز نقش جالدی در
توسعه نظامهای تکنیکی ایفا میکنند (بابایی و تقوی.)۱۳۸ :۱۳۹۴،
بنا بر نظر فینبر  ،لزوما با مطالعه یک طراحی نمی توان به ارزشهای سالالالازنده آن پی برد ،بلکه باید به متن تاریب
مراجعاله کرد و بالا مطالالعالات تالاریخی -اجتمالاعی ارزشهالای دخیالل در آن طراحی راشال النالاسالالالایی کرد(فینبر  .)۱۹۹۵،از نگالاه
فینبر مشالکل توسالعه تکنولوژیک ،به شالیو ة فعلی ،غیردموکراتیک بودن ارزشهای دخیل در طراحیهای تکنیکی اسالت.
با محدود شالالدن ارزشهای ّتعین بخش طراحی به ارزشهای مورد توجه یک گروه خای ،نوعی جانب داری در سالالاختار
فناوریهای مختلف متجلی میشالود؛ در حالی که در صالورت مشالارکت عمومی مردم در رویة طراحی ،با گسالترده شدن دامنة
عالیق و منافع دخیل در طرحهای مختلف ،طراحی از انحصالار طبقه ای خای خارج میشالود .فینبر با اشالاره به شالواهد
تاریخی مبنی بر توسالعة فناوری از جانب تشالکیالت سالرمایه داری ،مشالکل فضالای تکنولوژیک حاکم را در محوریت یافتن
ارزشهایی نظیر سالود بیشالتر ،تولید انبوه ،مصالر گرایی ،مهارت زدایی از کارگران و کنترل آنها با فناوریهای جدید ،و بی
تفاوتی نسالبت به محیط طبیعی و اجتماعی در نظام سالرمایه داری جسالت وجو میکند .توسالعة تکنولوژیک در نظام سالرمایه
داری بر مبنای تولید و سالود قدرتهای اقتصالادی ،محدودشالدن دامنة عالیق داخل شالده در طراحی و محروم شالدن اقشالار
مختلف اجتماع از مشالالارکت در تعیین طریق توسالالعه را سالالبب میشالالود .به عقیدة فینبر  ،آزادی قدرتهای اقتصالالادی در
595

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

کنترل نیروی کالار ،سالالالازمالانالدهی کالار ،و اسالالالترمالار طبیعالت مسالالالتلزم نوعی بی مسالالالالولیتی باله محیط طبیعی و اجتمالاعی
اسالت(فینبر ۱۹۹۹،؛ به نقل از برومند و تقوی .)۲۱ :۱۳۹۱،فینبر منتقد فناوری این عصالر اسالت .که نمیخواهد مانعی
برای پیشالرفت فناوری باشالد؛ بلکه فقط مدعی اسالت که فناوری موجود نمی تواند مشالکل بشالر را مرتفع کند .بنابراین معتقد
به نظام جایگزینی است که براساس ارزشهای دموکراتیک شکل گرفته باشد(فینبر .)۲۰۱۰،
فینبر میخواهد نشالان دهد که فناوری چگونه میتواند بخشالی از روند دموکراتیک کردن جامعه باشالد و چگونه
میتواند به تنهایی بازسالازی شالود تا به نیازهای پایه و ٔ
اولیه بشالر پاسالخگو باشالد .در این روند فناوریهایی باید به وجود بیایند
که بتوانند تسالاوی گرایی اجتماعی را برقرار کرده و با تمام قدرت تمرکز خود را برای بازسالازی جمعی جامعه و فناوری به کار
گیرد .وی با امتناع از پذیرفتن تمامی نظریههای مرتبط با فناوری اعم از تقلیل گرا و جبرگرا که تنها معتقد به ذات مطلق و
ٔ
حیطه رقابتی میداند که گروههای فردی و اجتماعی میتوانند با رقابت و کوشالش طرح فناوری
انتزاعی هسالتند ،فناوری را
را ت ییر داده و کالاربرد و معنالای آن را تحالت تالأثیر قرار دهنالد .از این منظر سالالالاخالت فنالاوری باله عوامالل رقالابتی و منالاظرات
دموکراتیک بسالتگی دارد .فینبر فناوری را نه عاملی محدود کننده میداند و نه یک عامل خنری ،از نظر وی به دموکراسالی
در آوردن فناوری نیازمند تکنیکهای بنیادی و ت ییرات سالیاسالی اسالت .وی به شالدت تأکید دارد که هیو ت ییر سالیاسالی و
دموکراتیکی بدون ت ییرات تکنیکی و برعکس به وجود نخواهد آمد .در این دیدگاه هر دو عامل وابسالته به یکدیگر هسالتند و
در ابتدای امر ت ییر سالاختار جامعه و فناوری ،بازسالازی بنیادی اجتماعی باید انجام پذیرد .فینبر یک دسالتاورد منطقی از
فناوری را توسالالعه میدهد که اثرات و کاربردهای منفی و مربت آن را یک جا در بر دارد ،وی فناوری را یک عرصال ٔاله رقابتی
میداند که قابل بازسازی بوده و امیال و اهدا بشر را برآورده خواهد ساخت (نبهانی زاده.)۵۷ :۱۳۹۴،
عقالنی سازی دموکراتیک رویکردی است که میتواند بدیلی برای نظام تکنوکراتیک و سلسله مراتبی موجود باشد؛
باله این معنالا کاله میتوانالد تصالالالمیمهالای تکنیکی را باله جالای متمرکز کردن در گروههالای خالای و محالدود و باله بیالان دیگر نخباله
ٔ
نظریه انتقالادی فنالاوری ،جوامع مدرن این توانایی را دارند که با
سالالالاالری ،به نحوی دموکراتیالک اتخالاذ کرد .بدین ترتیالب طبق
بهرهبرداری از ظرفیالت هالای دموکراسالالالی موجود در خود ،کنترل عمومی فنالاوری را امری عالادی و فراگیر کننالد .اعمالال قالدرت
تکنیکی توسالالالط گروههالای مختلف مردمی سال البالب میشالالالود کاله مقالاومتی سالالالراسالالالری در مقالابالل نظالام تکنیکی تالک بعالدی و
بی توجهی به دموکراسالالالی شالالالکل بگیرد .بنابراین گسالالالتره وسالالالیع تری از عالیق و سالالالالیق در روند طراحی تکنیکی مداخله
میکنند و در نتیجه آن طراحی جدیدی صالورت میگیرد که با محیط زیسالت اجتماعی و طبیعی سالازگاری بیشالتری خواهد
داشالالالت .بالدین ترتیالب بالا آ گالاهی از ارزش بالار بودن مفهوم عقالنیالت ،میتوان مفهوم وعقالنیالت تکنیکیو را باله نحوی بالا تعریف
کرد که صالرفا منحصالر به ابزارگرایی خام و کارآمدی نباشالد .میتواند معیارهای جدیدی را برای عقالنیت تعریف کرد که طبق
آنها احترام بیشالتر برای محیط زیسالت اجتماعی و طبیعی ،ارزشالمند طر میشالود .فینبر عقالنی سالازی دموکراتیک را به
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شالالکلی که آنها را خرده سالالیاسالالت مینامد ،امکانپذیر میداند -۱ :مجادالت تکنیکی1؛  -۲گفتگوهای نوآورانه و طراحی
مشالارکتی2؛  -۳اصالالح خالقانه .3این سالساله شالیوه عقالنی سالازی دموکراتیک ،نشالان دهنده امکان سالیاسالتگذاری بنیادین
برای فناوری هسالتند و امروزه جزا ویژگیهای اجتنابناپذیر از جنبه سالیاسالی زندگی معاصالر به شالمار میروند و سالبب شالدهاند
کاله مسالالالائالل تکنیکی در معرد مبالاحرالات دموکراتیالک و عمومی قرار گیرنالد (فینبر  :۱۹۹۹،باله نقالل از بالابالایی-۳۴ :۱۳۹۷،
.)۳۳
داللتهای عقالنی سازی دموکراتیک فینبرگ در طراحی فناوری آموزشی
فناوری آموزشالی چیزی برتر و باالتر از ابزار صالر اسالت که به کار گرفته میشالود .فناوری آموزشالی هرگاه به درسالتی
به کار برده شالود ،تعلیموتربیت را از یک توانایی عمده برخوردار میسالازد تا بتواند انواع روشهای یادگیری را با دقت توسالعه
دهد ،تعلیم را منطبق با نیازها و خصالالالوصالالیات فراگیران شالالالکل دهد و طراحی فناوری آموزشالالالی را بهگونهای که مناسالالالب با
شالیوهها ،سالطوح و هد های مختلف آموزشالی باشالند امکانپذیر سالازد .این نگرش ،فناوری آموزشالی را بهعنوان قابلیتی برای
توسالعه روشهای سالیسالتمی مطرح میکند که میتواند با دانش عملی برای طراحی یک نظام آموزشالی همراه باشالد .فناوری
آموزشالی زمانی می تواند مفید و در خدمت یادگیری فراگیران باشالد که امتزاج افقی بین نگرش طراحان و کاربران آن صالورت
ٔ
نظریه انتقادی فینبر در زمینه عقالنی سالازی دموکراتیک فناوری میتواند
گیرد .بدیهی اسالت برای دسالتیابی به این هد
داللتهای ارزشمندی در بر داشته باشد.
 -۱مباحثات فناورانه معلمان و دانشآموزان
به عقیده فینبر برای داشتن نظام فناورانه دموکراتیک باید شرایط برای مشارکت عمومی افراد در تصمیم سازیها
و سالیاسالتگذاریهای فراهم شالود .یکی از این راهها بحثهای تکنیکی میان افراد اسالت که شالیوه جدیدی از عقالنی سالازی
می باشالد .به نوعی که این مباحرات میان افرادی که مسالالله مشالترک دارند ،تبدیل به جنبش شالده و تالش میکنند تأثیر خود
ٔ
زمینه حفاظت از محیط زیسالالالت و یا انرژی هسالالالته ای در
را در افکار عمومی ایجاد نمایند .بهعنوان مرال جنبشهایی که در
دنیالا شال الکالل گرفتاله از این قبیالل میبالاشالالالد .فنالاوری آموزشالالالی نیز از این امر مسالالالترنی نیسالالالت .مبالاحرالات فنالاوراناله معلمالان و
دانشآموزان با شالکل گیری جنبشهایی در راسالتای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی و به تبع آن طراحان میتواند مسالیر
نالاصالالالحین طراحی این قبیالل فنالاوریهالا را ت ییر دهالد .معلمالان و دانشآموزان کاله تحالت تالأثیر مسالالالتقیم تصالالالمیمهالای فنالاوراناله
هسالالتند میتوانند با مباحرات و مجادالت بهعنوان نقش افرینان نوع خاصالالی از سالالیاسالالتگذاریهای فناورانه باشالالند .برای

1. technical controversies
2.innovative dialogue and participatory design
3.creative appropriation
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شالالکل گیری این امر به نظر میرسالالد نظام تعلیموتربیت قبل از کاربسالالت اینگونه فناوریها باید زمینه مجادله و مباحره بین
معلمان و دانشآموزان از طرفی و از سوی دیگر طراحان و سیاستگذاران را فراهم نماید.
 -2تأکید بر گفتمان در طراحی فناوری آموزشی
از دیالد فینبر طراحی مشالالالارکتی در کنالار گفتگوی نوآوراناله میتوانالد باله عقالنی سالالالازی دموکراتیالک فنالاوری کمالک
نماید .گفتگویی که بین افراد متخصالالص و غیر متخصالالص شالالکل بگیرد میتواند ثمرات ارزشالالمندی به بار آورد .به نوعی که
گروهی از متخصالصالین و مهندسان طراح اغلب بر خال نظر مدیران با گسترش گفتگوهای نوآورانه با مخاطب عمومی باعث
گسالالترش شالالبکه افراد موثر در فرایند طراحی و سالالاخت فناوریها میشالالوند .مهندسالالین و مخترعین طراح در زمینه فناوری
آموزشالی بهعنوان متخصالصالین می توانند با ایجاد پل ارتباطی با مردم عادی شالبکه ای از افراد را تشالکیل دهند که با گفتگو و
هم افزایی مسیر تولید و طراحی فناوری آموزشی را ت ییر دهند .در نتیجه چنین گفتگوهایی در طراحی یک فناوری آموزشی
بارها و بارها بازبینی شالالده و توسالالعه مییابد و میتواند ارزشهای مختلفی به خدمت گیرد که بازتاب گسالالتره وسالالیع تری از
عالیق باشالد .برای شالکل گیری این گونه گفتگوها مهندسالین و طراحان فناوری آموزشالی باید نقش افرین باشالند و به شالکل
گیری آن کمک نمایند.
 -3بازابداع خالقانه فناوری توسط معلمان و دانشآموزان
در نوع دیگری از مداخالت در طراحی فناوری ها ،کاربران به صالورتی نوآورانه فناوری را تصالحین و ابزارهای موجود
در آن را بالاز ابالداع میکننالد .این قالابلیالت از آن رو در فنالاوری وجود دارد کاله فنالاوریهالا انعطالا پالذیری تفسالالالیری 1دارنالد .البتاله
این قابلیت تا زمانی اسالالت که شالالکل فناوری هنوز تربیت نشالالده اسالالت و زمانی که یک فناوری هیالت خای خود را میگیرد،
انعطا پذیری دیگر تأثیر چندانی نخواهد داشالت .این قبیل دخالتها در طراحی فناوریها باعث میشالود تا ارزشهای نو
به نهادهای فناورانه تحمیل شالالود .یک فناوری آموزشالالی خای ممکن اسالالت برای هد خاصالالی طراحی شالالود اما معلمان و
دانشآموزان آن را برای مقصالالالود دیگری بکالار ببرنالد و این کالاربرد کم کم باله کالاربرد غالالالب آن فنالاوری بالدل شالالالود باله نوعی کاله
طراحان و سازندگان آن فناوری ،کاربرد مذکور را بهعنوان قابلیتی دیگر بر روی آن فناوری آموزشی اضافه نمایند.

1. interpretative flexibility
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مباحثات فناورانه
معلمان و دانش
آموزان

تاکید بر گفتمان
در طراحی
فناوری آموزشی

بازابداع خالقانه
فناوری توسط
معلمان و دانش
آموزان

نمودار شالالماره  -۱چرخه اصالالالحات در طراحی فناوری آموزشالالی بر مبنای عقالنی سالالازی دموکراتیک در دیدگاه
فینبر
با هم نگری و نتیجهگیری
بالا توجاله باله مبالاحالث مطروحاله؛ فینبر فنالاوری را ابزارهالایی خنری نمی بینالد چرا کاله آنهالا در هم پیچیالده در نظم
ٔ
نظریه انتقادی فناوری ،به شالکلی
اجتماعی-سالیاسالی هسالتند که به آن خدمت میکنند و در شالکل دادن به آن سالهیم هسالتند
که فینبر تشالرین میکند ،به دنبال تحول مردم سالاالر فناوری اسالت .نحوه دسالتیابی به نظام فناورانه مطلوب از نظر فینبر ،
مشالارکت همه مردم در رویه طراحی با جنبشهای اجتماعی و به عبارت دیگر رسالیدن به طراحیهای دموکراتیک تر از طریق
جنبشهای دموکراتیک برای ت ییر طراحی و سالاخت فناوری اسالت .در نتیجه مداخله کاربران سالاختار قدرت غیردموکراتیک
ریشاله دار در فناوری مدرن را به چالش میکشالد .فینبر معتقد اسالت هیو مسالیر از پیش تعیین شالده ای در مسالیر طراحی و
توسالعه فناوری در عقالنی سالازی تکنولوژی وجود ندارد و میتوان با بازخوردهای فلسالفی و اجتماعی مسالیر طراحی و توسالعه
فنالاوری هالا رو مورد جرح و تعالدیالل قرار داد .بالا در نظر داشالالالتن این رویکرد انتقالادی باله فنالاوری میتوان الیالههالای عمیق تری از
فناوری آموزشالی را در نظام تعلیموتربیت مورد واکاوی قرار داد .به نحوی که حتی پیش از شالکل گیری کامل فناوری آموزشالی
نقشهالایی در آن ایفالاا نمود و مسالالالیر طراحی آن را مورد ت ییر قرار داد .میتوان اذعالان کرد تالا حالدودی مبالاحرالات فنالاوراناله
معلمان و دانشآموزان ،تأکید بر گفتمان در طراحی فناوری آموزشی و بازابداع خالقانه فناوری توسط معلمان و دانشآموزان
میتواند مسیری به سوی عقالنی سازی دموکراتیک فناورانه بگشاید.
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به نظر میرسالالالد با همه ظرفیتهای ایجاد شالالالده برای ایجاد نظام دموکراتیک در فناوری و مشالالالارکت بیش از پیش
افراد در طراحی فناوریها بهویژه فناوریهای آموزشی هنوز با نقطه ایده آل فاصله بسیار است.
با توجه به پژوهش حاضر میتوان پیشنهاداتی زیر را طرح نمود:
 -۱معلمان و دانشآموزان با مجادالت و مباحرات نسبت به واکاوی ابعاد و زوایای پنهان فناوری آموزشی بپردازند.
 -2ارتباط شالبکه ای و دو سالویه بین متخصالصالین و غیرمتخصالصالین طراح فناوری آموزشالی شالگل گرفته و الیههای
عمیق و م فول فناوریها مشخص شود.
 -3جنبشهالایی برای اگالاهی مردم عالادی در مورد سالالالیطره سال الیالاسالالالتهالا و ایالدئولوژیهالای گروه خالای از دریچاله
فناوریهای آموزشی شکل گیرد.
منابع:
اسالالکندری ,حسالالین .)۱۳۹۵( .از هوشالالمندی تا خردمندی :نقدی بر تلقی نظام تربیتی از فناوری .علوم تربیتی,)۱(۲۳ ,
.۱۰۶-۸۱
ٔ
نظریه انتقادی تکنولوژی .نهن.۱۵۷-۱۳۵ ,)۶۱(۱۶ ,
بابایی ,سعیده ,تقوی ,مصطفی .)۱۳۹۳( .نقدی بر
بابایی،سالعیده( )۱۳۹۷تکنولوژی دموکراتیک در منظر فینبر  ،فصگلنامه تخصگصگی علوم انسگانی اسگالمی صگدرا ،سالال
ششم ،شماره ۲۴
باقری خسالرو ،سالجادیه نرگس ،توساللی طیبه ( )۱۳۸۹رویکردها و روشگهای پژوهش در فلسگفه تعلیموتربیت ،تهران :نشالر
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
برومنالد ,خشالالالایالار ,تقوی ,مصالالالطفی .)۱۳۹۱( .بررسالالالی رهیالافالت انالدرو فینبر و مالارتین هالایالدگر برای برونرفالت از فضالالالای
تکنولوژیک حاکم .غرب شناسی بنیادی.۳۸-۱۹ ,)۱(۳ ,
بیرانونالد ،علی و صالالالیف ،محمالدحسالالالن ()۱۳۸۹تالأثیر فنالاوری اطالعالات بر نظالام آموزشالالالی مالدارس .مجلگه علوم و فنگاوری
اطالعات ،شماره (۱پیاپی  )۶۳ی ۱۸۳ – ۱۹۳
ٔ
درباره پذیرش فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،فصگلنامه پژوهشهای ارتباطی،
رضالایی ،مسالعود ( )۱۳۸۸نظریههای رایج
سال شانزدهم ،شماره (۴پیاپی ۶۳ – ۹۳ )۶۰
فرج اللهی ،مهران و ظریف صالالنایعی ،ناهید ( )۱۳۸۸آموزش مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی ،مجله
راهبردهای آموزشی ،دوره  ،۲شماره  ،۴صفحات۱۷۱- ۱۶۷ :
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کومبز ،جرالالد آر؛ دنیلز ،لو روی بی ( )۱۳۸۸پژوهش فلسالالالفی :تحلیالل مفهومی ،ترجماله خسالالالرو بالاقری ،روش شگگگنگاسگگگی
مطالعات برنامه درسی ،ترجمه مهرمحمدی و همکاران ،تهران :انتشارات سمت
مریجی ،شالالالمس اللاله؛ محالدح ،علیرضالالالا( )۱۳۹۷درآمالدی بر انتقالادپالذیری تکنولوژی از منظر مالارکوزه و فینبر  ،معرفگت
فرهنگی و اجتماعی ،سال نهم ،شماره چهارم( ،پیاپی  )۳۶ی ۳۹-۵۴
معینی کیالا ,مهالدی ,زاهالدبالابالن ,عالادل ,آریالانی قیزقالاپالان ,ابراهیم ,بیگالدلی ,زهرا .)۱۳۹۸( .فراتحلیالل نقش کالاربسالالالت فنالاوری
اطالعالات و ارتبالاطالات (فالاوا) در جریالان آموزش و یالادگیری بر بالازده یالادگیری .فنگاوری آموزشdoi: .۸۷۴-۸۶۱ ,)۴(۱۳ ,
۱۸۷۷.۳۴۶۸.۲۰۱۸/jte.۲۲۰۶۱.۱۰
َ
ٔ
تکنولونی اندرو فینبرگ ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
نبهانی زاده ،جالل( )۱۳۹۴فلسفه
ِ
تحقیقات ،رشته فلسفه علم
Feenberg, Andrew (1995). Alternative Modernity: The Technical Turn in Philosophy and Social
Theory, Los Angeles: University of California Press.
Feenberg, Andrew (1999). Questioning Technology, New York: Routledge.
Feenberg, Andrew (2002). Transforming Technology: A Critical Theory Rivisited; New York: Oxford
University Press-210, Albany: State University of New York Press, 2002.
Feenberg, Andrew (2010). Between Reason and Experience: Essays in Technology and Modernity, The
MIT Press.
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پست-پستمدرنیسم :نگاهی نو به طرح مسام آموزشی
محسن فرمهینی فراهانی1

چکیده:
ٔ
مقاله حاضالر معرفی پسالت-پسالتمدرنیسالم و ویژگیهای اسالاسالی آن اسالت .در این راسالتا ،پژوهش حاضالر با رویکرد
هد
توصالیفیتحلیلی بر آن اسالت تا مفهوم پسالت-پسالتمدرنیسالم و مفاهیم مشالابه آن را مشالخص نماید و ضالمن اشالاره به ریشالههای
ٔ
توسعه فکری است که به
شالکلگیری پسالت-پالال السالتمدرنیالال السالم ،ویژگیهای آن را به تصالویر بکشالد .پسالت-پستمدرنیسم یک
ٔ
دنبال ٔ
نظریه پسالتمدرن را هد گیری کرده اسالت.
دوره پسالتمدرنیسالم میآید و یک جنبش فرهنگی و فلسالفی اسالت که نقد
و ضالالمن انتقاد از مدرنیسالالم و پسالالتمدرنیسالالم برخی از دیدگاههای هرکدام را نیز می پذیرد .دیدگاههای فلسالالفی پسالالت-
پسالتمدرنیسالم حاوی برخی عناصالر هر دو جریان مدرنیسالم و پسالتمدرنیسالم اسالت .این جنبش به اسالامی مختلفی همچون
ترانسمدرنیسالم ،شالبهمدرنیسالم ،مدرنیسالم جدید ،متامدرنیسالم ،مدرنیسالم دیجیتال ،دوبارهمدرنیسالم نیز مطرح شالده اسالت .دو
ویژگی عمده پسالت-پسالتمدرنیسالم را میتوان دسالترسالی و وفور یا افراط ذکر کرد .پسالت-پسالتمدرنیسالم افتخار و احترام به
عهد باسالالتان و سالالبکهای سالالنتی را بر خال مدرنیسالالم و پسالالتمدرنیسالالم بسالالیار مهم تلقی میشالالود .بدبینی ،پو گرایی،
نسالالالبیالت گرایی و ضالالالد روشالالالنگری را مورد انتقالاد قرار داده ،و در عین حالال در یالک حالد معقول ،از خوشبینی ،مطلقگرایی،
مبناگرایی و جهانشالالمول بودن اسالالتقبال میکند و احیای فراروایتها را در دسالالتور کار خود قرار میدهد .گذشالالته از این،
تأکید بسالالیار زیادی بر جهانی شالالدن ،ترویج اهمیت فرهنسهای متفاوت ،و تقدیر فرهنگی دارد؛ و ضالالد اروپامحوری و ضالالد
ٔ
نظریه
امپریالیسالتی اسالت .محیط زیسالتگرایی ،حفاظت از محیط زیسالت و اهمیت به اکولوژی (بومشالناسالی) جنبههای مهم
پسالت-پسالتمدرنیسالم هسالتند .در حالی که پسالتمدرنیسالم بیشالتر تمرکز بر  Deدارد و لذا سالخن ازسالاختارشالکنی دارد در
پسالت-پسالتمدرنیسالم تمرکز بر  Reاسالت و لذا سالخن از خلق مجدد اسالت .تأکید پسالت-پسالتمدرنیسالم بر کد ،شالبکههای
توزیع ،بازی ،گوگل ،دسالالالترسالالالی ،پایگاه دادهها ،ابرمتن ،چندروایتی ،اینترنت ،ترکیب متضالالالاد ،داللتهای تربیتی ویژهای
ایجاد میکند که نیاز به تالش در این زمینه وجود دارد.
کلمات کلیدی :پست -پستمدرنیسم ،ویژگیهای پست-پستمدرنیسم ،پستمدرنیسم
Introduction to the concept and characteristics of post-postmodernism
مقدمه:

 1دانشیار دانشگاه شاهدfarmahinifar@yahoo.com ،
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دوران تحوالت تفکر انالالالالسان عمدتا بالالالاله چهالالالالار دوره پالالالالیشمدرنیالالالالسم ،مدرنیسم ،پستمدرنیسم و پست -پستمدرنیسم
قابلتقسالالیم اسالالت .مالک این تقسالالیمبندی عمدتا برمبنای عقل و نقشالالی که انسالالانها برای آن در هر دوره قائلند ،صالالورت
میگیرد .در این گذر هویت ،فرهنالالالالس و هنر ،تعلیموتربیت ایالالالالن دورانها تفاوتهای اسالاسالی دارند .در ابتدا به اختصالار به
ویژگیهای اساسی هر دوره میپردازیم.
ٔ
ٔ .۱
عالوه
دوره پیشالامدرنیسالم (سالنت) :در این دوره ،عقل برای راهیابی به حقیقت الزم اسالت؛ اما کافی نیسالت .یعنی عقل به
ٔ
سراپرده حقیقت راه مییابد .در سنتهای وحیانی عقل به همراهی وحی (رسول باطنی
چیز دیگری و یا چیزهای دیگری به
و ظالاهری) آدمی را باله حقیقالت میرسالالالانالد و در دیگر سال النالتهالا (غیروحیالانی) عوامالل تکمیلی دیگر مرالل تجربالههالای انسالالالانی،
نیروهای نهفته طبیعت سالحر برشالمرده میشالود که وجه مشالترک ٔ
همه نظامهای سالنتی اعتقاد به نابسالندگی عقل صالر برای
کشف حقیقت است .این دوره تالالا تولالالد سالالرمایهداری و رنالالسانس دوام آورد (نیاز آذری  .)۱۳۸۱در این دوره این مشخصات
دیالده میشالالالود:توجاله باله طبیعالت و طبیعالتگرایی؛ محوریالت داشالالالتن کشالالالاورزی؛ جهالتگیری قبیلالهای؛ بسال التاله عمالل کردن
فرهنالسهالا؛ حالاکم بودن اشالالالرافی گری؛ متکی بودن بر آموزش توسالالالط خالانواده؛ اعمالال کردن تنبیهالات سال الخالت و جالدی در
آموزش؛ اتکا بر آزمایش و خطا در مدیریت؛ نابرابری حقوق زن و مرد؛ مدیریت نظامی.
ٔ .۲
دوره مدرنیسالم :بسالیاری بر این باورند که مدرنیته مجموعهای اسالت فرهنگی ،سالیاسالی ،اقتصالادی ،اجتماعی ،فلسالفی که
الده پانزدهم تا چند دهه پیش ادامه یافته اسالت.عقل که در ٔ
از حدود س ٔ
دوره سالنت الزم به شالمار میآمد ،در این دوره عنصالری
الزم و کافی به حسالاب آمد که یگانه مالک حقیقت شالناخت میشالود .در همین دوران بود که اشالکال جدید و بالالالالارز فلالالالالس ٔ
الفه
غالالرب در قالالرن بیالالستم شکل گرفتند و متأثر از ایالالن ت ییالالرات هنالالر ،سیاسالالت و علالالم نیالالز متحالالول شالالد( .داوودی)۱۳۸۵،
مدرنیالالالسم بالالاله منطقهگرایی ،آزادی ،پیشرفت و خوشبینیگرایی توجالالاله خای داشت .در این رویکرد ،هرگونه نیروی معنوی
خارج از خرد آدمی ،بیاعتبار و انکار میشالد .ویژگیهای برجسالتهای که برای اندیش ٔاله مدرن میتوان اشالاره کرد ،عبارتاند
ازٔ :
غلبه اندیشالالالههای انسالالالانمحور (اومانیسالالالم)؛ .از میان رفتن تدریجی و مقابله با نظامها و نگرشهای سالالالنتی؛ .جدایی
نهادهای سالیاسالی اجتماعی از مذهب (سالکوالریسالم)؛ ٔ
تکیه عمده بر روششالناسالی تجربی و حسالی؛ پوزیتیویسالم بهعنوان
متدلوژی روششناسی بنیادین علم مدرن؛ (فرمهینی فراهانی)۱۳۹۲،
 .۳پسالالتمدرنیسالالم :بهطور کلی ٔ
دوره پسالالامدرن بهعنوان عکسالعملی بر افراطهای مدرنیته با بدبینی تمام نسالالبت به عقل
سالوژهمحور مدرن ،آن را به چالش میکشالد .پسالتمدرنیسالم که در خالل ٔ
نیمه دوم قرن بیسالتم در سالطن فرهنگی شالکوفا شالد،
کمتر بهعنوان طرح و بیشالتر بهعنوان نقدی بر مدرنیته مطرح شالد( .شالاهینیان )۲۰۰۹،در ایالالالالن دوره بیالالالالشالتر توجهات به
اطالعات ،نرم افزار ،کامپیوتر و وسایلی کاله به سبکی با تکنولوژی هوا و فضا در ارتبالاط میباشالد سوق پیدا کرد( .نیاز آذری،
 )۱۳۸۲بیشتر دانشمندان امروزه معتقدنالالد کالاله پالستمدرنیسم رقابت بالا مدرنیالسم را در اواخالر سالال  ۱۹۵۰شروع کالرد و در
دهالالالاله  ۱۹۶۰بالالالالر آن غالالالالالب شالالالالالد .از آن زمان ،پسالتمدرنیسالم ،یک نیروی غالب ولی بحثانگیز در هنر ،ادبیات ،فیلم،
ٔ
عمده تفکر پسالامدرن را میتوان در ضدیت با ذاتگرایی ،انکار امکان معرفت
موسالیقی ،معماری و فلسالفه شالده اسالت .مواضالع
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ٔ
درباره جهان ،نفی روایتهای بزر  ،اعالم پایان ایدئولوژی ها؛ رد حقیقتهای عینی .نسالالبیگرایی و عدم قطعیت در
علمی
ٔ
زمینه شالناخت معرفی کرد(.فرمهینی فراهانی )۱۳۹۲،طرد جامعیت از هر گونه فکر؛ نفی هویت منسالجم فردی و اجتماعی
(این که هویت امری اقتضایی و نسبی ،تاریخی و زمینهای اسالت( .سجادی. )۱۳۸۲ ،
-۴پسالتپسالتمدرنیسالم :هزاره ٔا سالوم با یک گذر آغاز شالده ،گذری برای رهایی از تضالادها ،گذر از پسالتمدرنیسالم به فراسالوی
آن یعنی پستپستمدرنیسم .این دیدگاه در قلمروهای مختلفالالالی چالالالون فلسفه ،سیاست ،فرهنالالالس و علالالالوم اجتمالالالاعی،
مالالسائل و مباحث تازهای را برانگیخته و نگرشهالالای جدیالالدی را در تعلیموتربیت به وجود آورده است .به نظر میرسد کالاله هالالر
کسی بهطور فردی مفهوم آن را درک میکند؛ امالالا افالالراد کمالالالی بهطور جمعالالالی در مالالالورد آن بالاله توافالالق میرسند .یعنالی هالر
توصالالیفی در مالالورد پالالست-پالالستمدرنیسم تعبیر خاصی است که فرد در ذهن خود آن را درک میکند( .ماتوکس )۱۹۹۵ ،در
این جا از تعریف جیمسون میتالالوان اسالالتفاده کرد ،او  Postرا بیان ت ییر و تفاوتهای مهالالم تعریالالف میکند؛ بنابراین Post
تحول زمالالانی نیالالست و در ایالالن معنا پستمدرنیسم یا پست -پالالستمدرنیالالسم ناشالالی از ت ییر در واقعیتها در ابعاد گونالالاگون
آن اسالالالالالت .بالالالالدین ترتیب پسالت -پسالتمدرنیسالم حرکت به فراسالوی پسالتمدرنیسالم اسالت؛ اما نه هالالالالر حرکتالالالالالالالالی .پسالت-
پستمدرنیسم در صالالالالدد اسالالالالت بالالالاله مالالالالاورای راههای نامطمالن که به وسیله ٔا پستمدرنیسم ایجاد شده ،دسترسی پیدا
کند .به عبارت دیگر پست -پستمدرنیسم به معنای بر فراز پستمدرنیسم ایالالالستادن و آن را بازنگری کالالالردن اسالالالت؛ یعنالالالی
نالالالوعی بالالالازنگری کردن به پستمدرنیسم و مرور کردن آن آرمانهایی که مطرح شده یا مبناهایی که پستمدرنیسم بر آنها
تکیاله داشته تا بتواند به آن آرمانها دسالت یابالد( .رضایی کالنتری)۱۳۸۸،
پست -پستمدرن و مفاهیم مشابه
دوره پسالت -پالالالالسالتمدرنیالالالالسالم با عناوین دیگری در ادبیات این حوزه آمده اسالت.این جنبش به اسالامی مختلفی همچون
ترانس مدرنیسالم ،شالبه مدرنیسالم ،مدرنیسالم جدید ،متامدرنیسالم ،مدرنیسالم دیجیتال ،دوباره مدرنیسالم نیز مطرح شالدهاسالت.
بالهعنوان مرالال ،اریالک گالانس 1مفهوم اپس از هزارهگرایی ، 2رائول اشالالاللمن 3مفهوم اهنرنمالاییگرایی 4و آلن کربی 5واژه
مدرنیسالالم دیجیتال (دیجی مدرنیسالالم).6او برخی منتقدان نیز با اضالالافه کردن پیشالالوند به مدرنیسالالم ٔ
دوره جدید را معرفی

1 Eric Gans
2 post-millennialism
3 Raoul Eshelman
4 performatism
5 Alan Kirby
6 digimodernism
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میکنند .بنابراین ما میشالنویم اباززایی مدرنیسالم( 1کاترین ایوانز ،)2ایکپارچهسالازی با سالیسالتمعامل مدرنیسالم( 3جیم
کالینز )4اابر مدرنیسالالم( 5پل کروتر ،)6افوق مدرنیسالالم( 7ژیل لیپووتسالالکی )8ماورائ مدرنیسالالم( ،9تیموتوس ورمولن 10و
رابین ون دن آکر ،)11اصالالح مدرنیسالم( 12نیکالس بیوریود )13خود نوگرایی( 14رابرت سالاموئلز( )15جلسالتد و انگبر )۲۰۱۲،
با این حال هیو یک از اصالطالحات به اندازه اصالطالح پسالت-پسالتمدرنیسالم رایج نیسالت .اگرچه پسالتمدرنیسالم از دیگاه
ایهاب حسالن به نظر سالخت و نامناسالب و خالی از ظرافت به نظر میرسالد (فرمهینی فراهانی ،)۱۳۹۲،پسالت-پسالتمدرنیسالم
ٔ
بهطور آشالالکار بیمعناتر ومهملتر به نظر میرسالالد؛ به دلیل این که ٔ
درباره
واژه پسالالت دو بار تکرار شالالده اسالالت .با این حال ما
انواع پسالت شالنیدهایم (بهعنوان مرال پسالا تاریخی،16پسالا کالسالیک 17پسالا متن 18پسالا فمینیسالم 19پسالا تالوری 20پسالا ملی 21و
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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پس ازجنس سالرد ،)1دراین میان واژه فرامدرنیسالم و متا مدرنیسالم ودیجی مدرنیسالم از اهمیت بیشالتری در ادبیات این حوزه
برخوردار است.
ریشههای شک گیری پست -پگستمدرنیگسم
از ٔ
نیمه سال  ۱۹۹۰به بعد به خاطر خالالستگی ناشی از رواج آموزههای پالالستمدرنیالالسمی بالاله تالالدریج وارد فضایی شدهایم که
به آن پست -پالالستمدرنیالالسم میگویند .پست -پالالستمدرنیالالسم همانند پالالستمدرنیالالسم از مبحالالث زیباشناسالالی مرالالل هنالالر،
معماری ،موسیقی و رقص آغاز شد( .ریحانه  )۱۳۸۲گرچه بهتر است بیان شود مدرنیسم اولین بار در صنعت پست مدرنیسم
اولین بار در معماری وپست -پستمدرنیسم اولین بار در هنرمطرح شده است .در اواخالالالالر دهالالالاله  ۱۹۹۰ایالالالالن احالالالالساس
همگ الالالانی در فرهنس و دنیای علم بود که پستمدرنیالالسم از مالالد افتالالاده اسالالت .ولی تالشهای رسمی کمی بالالرای تعریالالف و
ٔ
استفاده عمومی قرار نگرفته است.
نامگالالذاری دوره ٔا پست -پالالستمدرنیالالسم صورت گرفته که هیو یک از نامگذاریها مورد
(رضایی کالنتری)۱۳۸۸ ،
در اواخر ٔ
دهه  ۱۹۹۰هال فاسالتر 2اعالم کرد که پسالتمدرنیسالم کهنه شالد .در آغاز قرن  ۲۱هم خوزه لوپز وگری پاتر  3اذعان
ٔ
پدیده فکری از مد افتاده اسالت .یوهانا دراکر وامیلی مک واریش 4نیز در سالال ۲۰۰۲
داشالتند که پسالتمدرنیسالم بهعنوان یک
چنین بیان نمودند که زمان ثمردهی پسالالتمدرنیسالالم گذشالالته اسالالت .لیندا هاچین نیز معتقد اسالالت که پسالتمدرنیسالالم یک
ٔ
پدیده قرن بیسالتمی اسالت واکنون زمان آن گذشالته اسالت .به همین صالورت ایهاب حسالن 5وبرایان مک هیل 6نیز معتقدند که
زمان پسالالت-پسالالتمدرنیسالالم گذشالالته اسالالت .آنان این امر را با این پرسالالش مطرح میکنند که پسالالتمدرنیسالالم چه بود این
انتقادات باعث آشنایی طیف وسیعی از مخاطبان با این مقوله گردید .اصطالح پست-پستمدرنیسم از کجا آمده است این
ٔ
مقاله جان ویلس  7که در سالال ۱۹۹۵منتشالر شالد دیده میشالود .ویلس تصالور پسالت-پسالتمدرنیسالم را بهعنوان پلی
مفهوم در
بین جهتگیریهای قطبی در پستمدرنیسم ،فوق مدرنیسم و نالوپراگماتیسم میداند.

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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همچنین تام ترنر 1برنامهریز و مهندس معمار از این اصالالالطالح در عنوان کتاب خود به نام وشالالالهر بهعنوان یک چشالالالمانداز:
دیدگاه پسالت-پسالتمدرنیسالم از طراحی وبرنامهریزیو مضالحک تلقی میکند .اما این واژه را برای نشالانههای زندگی پسالت-
پسالتمدرنیسالم در طراحی وشالهرسالازی مفید میدانسالت .ترنر همچنین از شالعار (همه چیز میرود) انتقاد کالالالالرد و پیشالنهاد
میکند که حرفههای مربوط به محیط زیسالالت شالالاهد ظهور تدریجی پسالالت-پسالالتمدرنیسالالم هسالالتند که به دنبال آمیختن
استدالل و دین است ،همچنین ترنر در مورد اسالالالتفاده از الگوهالالالالالالای هندسالالالالالالی و ارگانیالالالالالالک در طراحالالالالالالی شالالالالالالهری
اسالتداللهایی ویژه داشالت .در مورد واژگان تخصالصالی ما را به پذیرش پسالت-پسالتمدرنیسالم تشالویق کرد و انتخاب بهتری برای
آن داشت( .پیرسون)۲۰۰۸،
ٔ
ٔ
واقعه  ۱۱سپتامبر مرتبط میگردد؛ بهعنوان
هزاره سوم یعنی
گاهی اوقات مر پسالتمدرنیسالم به هولناکترین واقعه در آغاز
ٔ
حادثه ۱۱
مرال برای آلن کربی 2پسالالالتمدرنیسالالالم در آوار برجهای دوقلو به خاک سالالالپرده شالالالد (کربی )۲۰۰۶،بدون شالالالک
ٔ
نقطه تاریخی ،بهعنوان یک مرجع و یک نشالانه در این زمینه محسالوب میشالود .گرچه برخی همچون
سالپتامبر بهعنوان یک
جی دیویالد بالالتر  3وجروم مالک گن 4ورود و تالاثیرات اینترنالت و شالالالبک ٔاله جهالانی وب را بالهعنوان طلوع دگرگونیهالا اجتمالاعی و
فرهنگی از جمله آغازگر پسالالت -پسالالتمدرنیسالالم میدانند .در طول یک ٔ
دهه اخیر یا بیشالالتر گوگل ،5آمازون ،6ویکیپدیا ،7

1 Tom Turner
2 Alan Kirby
3 Jay David Bolter
4 Jerome McGann
5 Google
6 Amazon
7 Wikipedia
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یوتیوب ،1فلیکر ،2ویکی لیکس  ،3ایبی  ،4آی پالد ،5فیس بوک ،6کینالدل  ،7بالگهالا ،8تویتر ،9این وسالالالایالل ارتبالاطی تمالامی
حوزههای اجتماعی ،سالالیاسالالی ،اقتصالالادی و فرهنگی را مجددا پیکربندی کرده اسالالت .بهویژه گسالالترش سالالریع رسالالانههای
اجتماعی که با پسالالت-پسالالتمدرنیسالالم مرتبط اسالالت .تعجب نیسالالت که ما شالالاهد مجموعهای از واژههایی مانند دیجیتال،
اینترنت و گوگل روبهرو هستیم .این افزایش وسایل اجتماعی مرتبط با ظهور وب  10۲و رسانههای اجتماعی میباشد .امروزه
بیش از هر زمان دیگری جداسالالازی مقولههای فرهنگی از فناوری غیرممکن اسالالت و تقریبا تمام جنبههای زندگی انسالالان با
رسانههای اجتماعی درهم تنیده است.
ویژگیهای پست -پستمدرن
الفه جدیدی اسالت که طبق آن ٔ
پسالت -پسالتمدرنیسالم جنبش فلس ٔ
همه آنچه که در پسالتمدرنیسالم فاقد مفهوم بود کنار گذاشالته
میشود .در این جنبش دیگر صحبت کردن مالالشکلی را حل نمیکند؛ پالس وقالت اثبالات عمالل اسالت .در ایالن جنبش باور بر
این اسالت که عمر پسالتمدرنیسالم پایان یافته اسالالالالالت؛ پس باید جنبش جدیدی شالروع شالود( .بالالالالاب بالالالالوب ۲۰۰۳( ،پسالت-
پستمدرنیسم در جستوجوی دور انالالداختن پارامترهالالای تفکالالالالر پستمدرنیسم و پاکسازی و تالالالالصفیه آن از تکیالالالاله بالالالالر
مفاهیمی چون اهمیت دادن به محتوای مالالالالالالادی مالالالالالالیباشالالالالالالالالد (فوربز ۲۰۰۳ ،و رضالالایی کالنتری) ۱۳۸۸ ،با این حال
پسالتمدرنیسالم و پسالت -پسالتمدرنیسالم میتواننالالالالد بالالالالا هالالالالم وجالالالالود داشالته باشالند و این بدان معناسالت که پسالتمدرنیسالم
همچنالالالالان کالالالاله در حرکت و در جریان اسالت مورد نقد و بررسالالالالالی قالالالالرار گرفته اسالت( .کالنتری )۱۳۸۶ ،در واقالالالالع پسالت-
ٔ
اندیشه مدرن شده اسالالت و میتوان در خیلی از رشتهها علمی
پستمدرنیسم بخالالشی از پستمدرنیسم است که وارد تفکر و
تأثیر گذاشالته و همچنین میتواند بهعنوان بازتاب یا واکنشالی در برابر مدرنیسالم و پسالتمدرنیالالالالسالم یا نوع اصالالحشالده آنها
ٔ
عمده پست -پستمدرنیسم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
باشد .از ویژگیهای

1 YouTube
2 , Flickr
3 Wikileaks
4 eBay
5 , iPad
6 Facebook
7 Kindle
8 blogs
9 Twitter
10 Web 2.0
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ٔ
 .۱دسالترسالی 1و وفور یا افراط 2بهعنوان دو ویژگیهای بههمپیوس ٔ
رابطه متقابل
الته پسالت -پسالتمدرنیسالم شالناخته میشالود.
دسالالترسالالی و فراوانی (وفور) 3مبتنی بر فناوری دیجیتال 4اسالالت .دسالالترسالالی فوری بیوقفه و جهانی 5به همه چیز ظاهرا از
ویژگیهای مطلوب پسالت -پسالتمدرنیسالم اسالت .توانایی واقعی و خیالی برای اتصالال به رسالانهها و شالبکههای اطالعاتی و یا
باله یکالدیگر نوآوریهالا واختراع خالدمالات و ابزارهالای فرهنالس تکنولوژی را موجالب میشالالالود .و در نتیجاله ایتنرنالت نیالازهالا برای
دسالالترسالالی را فراهم میکند و هم افزایش میدهد .بیشالالتر ما به تلویزیون فیلمها رادیو و موسالالیقی آنالین دسالالترسالالی داریم و
بهطور فزاینده کتابها را از طریق آمازون ،کیندل 6یا آی پد 7مطالعه میکنیم .مجالت دارای دسالترسالی آزاد در حال افزایش
اسالت .دسالترسالی به مقاالت علمی توسالط پایگاه اطالعاتی تسالهیل شالده اسالت .نشالریات دورهای و روزنامهها به صالورت آنالین
در دسالالترس هسالالتند منابع آموزشالالی بیحدوحصالالر بهراحتی در اینترنت یافت میشالالود .اینترنت دسالالترسالالی به فعالیتهای
روزانه ،افکار و خواسالالتههای میلیونها نفر از کاربران فیسبوک ،وبال ها یا توییتر را ممکن میسالالازد .در واقع میتوان گفت
ما همگی تحت طلسالالم این واقعیت قرار داریم که تمام دانش بشالالری و تمام جهان در نوک انگشالالتان هر فردی اسالالت و این به
لطف اینترنت است .اما دسترسی فوقالعاده آسان به همه چیز یک حس زیادهروی و فزونی بیش از حد ایجاد میکند .قلمرو
این زیادهرویها ممکن اسالالالت از دیدگاه یک منتقالد تا منتقالد دیگر متفالاوت باشالالالد .اما زیادهروی آن چیزی اسالالالت که تمالامی
منتقدان بر آن تمرکز دارند .اینکه ما در زمان زیادهروی زندگی میکنیم در واقع اسالالتدالل این اسالالت که از سالالوی فیلسالالو
اجتماعی فرانسالوی یعنی ژیل لیپووتسالکی 8مطرح شالده اسالت که وی ادعا میکند ٔ
دوره پسالت توسالط فزونی جایگزین شالده
اسالت .9که در این دوره تقریبا در همه جا ما شالاهد منطق فزونی هسالتیم .البته تنها لیپووتسالکی نیسالت که به فزونی بهعنوان
یکی از ویژگیهای اصلی زمان ما اشاره میکند .دیویدو  )۲۰۱۱( 10هم استدالل میکند که اینترنت ارتباط بیش از حد را به
وجود آورده اسالت ،که ما را تهدید به پایمال شالدن میکند .یوهانا دراکر 11شالرایط فعلی را بهعنوان عرض ٔاله بیش از حد تصالویر و
1 Access
2 Excess
3 interrelation of access and excess
4 digital technology
5 Immediate, uninterrupted, and universal access
6 Amazon Kindle
7 iPad
8 Gilles Lipovetsky
”9 post” era has been replaced by the “hyper
10 Bill Davidow
11 Johanna Drucker
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تحریک بیش از حد بصالری توصالیف میکند (دراکر .)۲۰۰۵:۱۹۳،گفته میشالود فزونی یکی از ویژگیهای قابلتوجه ادبیات
داسالتانی معاصالر نیز هسالت؛ برای مرال گرهارد هافمن 1اسالتدالل میکند یکی از میراحهای اصاللی داسالتان پسالتمدرن میل
شالدید به حداکررگرایی در هر شالکل در کوتاهمدت برای فزونی اسالت .به ٔ
گفته برایان ماسالومی 2شالرایط امروز ما توسالط تأثیر
زیادهروی و فزونی مشالالالخص میگردد (هافمن .)۲۰۰۵:۲۲،جیم کالینز 3معتقالد اسالالالت که ما از شالالالوک ناشالالالی از فزونی در
پسالالالتمالدرنیسالالالم اولیاله باله عمالل فزونی در زیالادهروی در پالایالان آن مبتال شالالالدهایم(.کالالینز )۱۹۹۵،گرچاله فزونی (افراط) در
بحثهایی در مورد پسالالتمدرنیسالالم دیده میشالالود ،اما این واژه امروزه نیز به صالالورت متداول به کار گرفته میشالالود .و ظاهرا
یکی از مهمترین اسالالتعارهای پسالالت -پسالالتمدرنیسالالم اسالالت .همان گونه که لیدی گاگا 4مانند سالالتاره ای در جهان با اولین
حضالالالور خود در تلویزیون ملی امریکالا در مالاه جوالی  ۲۰۰۸درخشال الیالد ،ظالاهرا یکی از جالذابترین نمونالههالای فزونی و افراط
پسالت -پسالتمدرنیسالم اسالت .لباسهای همیشاله در حال ت ییر و تحریکآمیز که تقریبا نزدیک به برهنگی کامل اسالت در ابتدا
ممکن اسالت شالوکهکننده باشالد اما بیش از هر چیز دیگر حاکی از حس کنجکاوی و عطش به عملکرد در یک سرعت روزافزون
است (جلستد و انگبر .)۲۰۱۲،
 .۲بهطور کلی در حالی که پستمدرنیسم تمایل به توصیف شدن در قالب ااصطالحات بههمریخته (5ایهاب حسن )۲۰۰۳
دارد مانند سالاختارشالکنی 6تجزیه 7جابهجایی 8مشالروعیتزدایی 9یا انحالل 10اما گقتارهای امروزی با اصالطالحات بازسالازی11

اشالباع شالده اسالت (آکنده از اصالطالحات بازسالازی اسالت) .بنابراین ما اصالطالحاتی از این قبیل را زیاد میشالنویم :تلفیق،12

1 Gerhard Hoffmann
2 Brian Massumi
3 Jim Collins
4 Lady Gaga
”5 “terms of unmaking
6 Deconstruction
7 disintegration
8 displacement
9 delegitimization
10 or dissolution
11 re-making
12 remix
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پیکربنالدی مجالدد،1اصالالالالح ،2بالاز ترکیالب ،3سالالالازمالانالدهی مجالدد ،4بالهکالارگیری مجالدد ،5بالازیالابی ،6بالافالت مجالدد ،7موقعیالت
مجدد،8اسال ٔ
الطوره مجدد ،9بازسالالازی ،10قالبگیری مجدد  ،11نقشالالهکشالالی مجدد  ،12هد گذاری مجدد  ،13تفکر مجدد،14
راهنمالایی مجالدد  ،15اجرای مجالدد ،16شال الکاللدهی مجالدد ،17مالد گالذاری مجالدد 18و حتی انسالالالانی کردن مجالدد  19این ت ییر
پیشالوندها از  deبه  reنشالاندهنده یک ت ییر از موضالع منفی و مخالف به سالمت توافق از پاره شالدن مسالائل به سالمت تماس با
هم ،از رفتن به عقب و موقعیتهای قبلی به سمت احیا و پیکربندی 20مجدد آنها میباشد (جلستد و انگبر )۲۰۱۲،

1 reconfigure
2 remediate
3 , recombine
4 reorganize
5 , reengage
6 , relocate
7 recontextualize
8 , reposition
9 remythologize
10 reconstruct
11 reframe
12 remap
13 repurpose
14 rethink
15 redirect
16 rerun,
17 reshape
18 refashion
19 rehumanize
20 reconfigure
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 .۳در فرامدرنیسالم یا ترنسمدرنیسالم ،که یکی از اسالامی اسالت که بهعنوان جایگزین پسالت-پسالتمدرنیسالم نیز به کار میرود،
ٔ
نظریه یکپارچگی( 1آنهایی که تلفیقی از واقعیتهای اپیشالالالامدرن  ،امدرن  ،و
مبنای بسالالالیاری از عقاید اصالالاللی خود را بر
اپسالالا مدرن هسالالتند) بنیان مینهد؛ (ویگول )۹:.۲۰۱۰،در ترنسمدرنیسالالم ،جایی برای هم سالالنت و هم تجدد و مدرنیته
وجود دارد و در آن افتخار و احترام به عهد باسالتان و سالبکهای سالنتی ،بر خال مدرنیسالم و پسالتمدرنیسالم ،بسالیار مهم تلقی
میشالود .ترنس مدرنیسالم بدبینی ،پو گرایی ،نسالبیتگرایی و ضالدروشالنگری را مورد انتقاد قرار داده ،و در عین حال در یک
حد معقول ،از خوشبینی ،مطلقگرایی ،مبناگرایی و جهانشالمول بودن اسالتقبال میکند .و برخال جریان پسالتمدرن ،با
سالالکوالریزاسالالیون  2جامعه مخالف اسالالت و بر نقش دین تأکید میکند ،و رد جهانبینی به صالالورت نادرسالالت و بدون اهمیت را
مورد انتقالاد قرار میدهالد .محیط زیسالالالتگرایی ،3بومشال النالاسالالالی 4جنبالههالای مهم نظری ٔاله ترنس مالدرن هسالالالتنالد .از آنجالا کاله
مقصالالودش بهبود زندگی و شالالرایط بشالالر اسالالت ،ت ییرات تکنولوژیکی را میپذیرد (گرر و موبر  .)۶۸:۲۰۰۱،عالوه بر این،
ترنس مدرنیسالم مواضالع قوی در زمینههایی چون فمینیسالم ،مراقبتهای بهداشالتی ،زندگی و روابط خانوادگی ،ترویج آزادی
معنوی خانواده و در کل اهمیت خانواده
النتی اخالقی و
ع
زنان و حقوق زنان را اتخاذ میکند .در عین حال ترویج ارزشهای س ع
تأکید میشود.
 .۴پسالت -پسالتمدرنیسالم نوعی بازگشالت 5دیده میشالود .آنچه ما به سالوی آن باز میگردیم ارزشهای انسالانی و عقل ساللیم6

موضالالوع انسالالان و ذهنیت ،عقل ،واقعیت ،واقعگرایی ،اعتماد و دین اسالالت .کتابها و مقاالتی که اعالم بازگشالالت به (و یا در
واقع نیاز به بازگشالالالت به) زیباییشالالالناسالالالی ،زیبایی خواندن از نزدیک شالالالعر و اخالق را اعالم میکنند کم نیسالالالتند .چنین
بالازگشالالالتی باله نالدرت مسالالالتلزم رفتن باله عقالب باله حالالالت قبالل از تفکر پسالالالتمالدرن اسالالالت .برخی از آنهالا باله قالدرت توسالالالط
پسالالتمدرنیسالالم ت ییر داده شالالدهاند .و برخی دیگر مرل جهانی شالالدن ،از یک موقعیت حاشالالیهای 7به مرکز توجه امروز بدل
گذشالتهاند .پسالت –پسالتمدرنیسالم به معنی بازگالالالالشالت مجالالالالالدد به دوران نظم و عقالنیت و قاعدهمندی نیز میباشالد .البته
بالالالسیاری پست -پستمدرنیسم را بالالاله معنالالالی بازگالالالشت بالالاله دوران نظال الالالالم و عقالنیالالالالالالت و قاعالالالالالالدهمنالالالالالالدی مدرنیال الالالالستی
میدانند.این کالاله بعالالضیها پست –پستمدرنیسم را وارد شالالدن بالاله فالالضای مدرنیستی میدانند دلیل عمالالده آن ایالالن اسالالت
کالالاله ایالالالن ٔ
دوره جدید دارای اقتضائاتی است که وقتی بالالاله درسالالالتی تحلیل میشود از همان شباهتهایی برخوردار است که
1 Integral Theory
2 Secularization
3 Environmentalism
4 Ecology
5 returns
6 human values and common sense
7 marginality
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ٔ
دوره مدرنیسم از آن برخالالالوردار بالالالودهاسالالالت .چالالالرا کالالاله مدرنیسم با تأکید بر ذرات ناسیونالیستی خود و ارجالالالاع به قاعده ،و
مبالالانیگرایالالی فالالرد ،در پالالی اشال ٔ
الاعه نالالوعی خالالای ،ثابالالت ،فراگیالالر و تمامیالالتخواهانالاله از هویالالت انسانها بالالوده است( .مک
انیس)۲۰۰۱ ،
 .۵بهعنوان یک جنبش فکری ،پست -پستمدرنیسم تأکید زیادی بر معنویات (روحگرایی) ،و روانشناسی شخصی دارد .بر
خال جریان پسالتمدرن ،با سالکوالریزاسالیون جامعه مخالف اسالت ،و بر نقش دین تأکید میکند .گذشالته از این ،تأکید بسالیار
زیادی بر جهانی شدن ،ترویج اهمیت فرهنسهای متفاوت ،و تقدیر فرهنگی دارد؛ پست -پستمدرنیسم جهانبینی در امور
فرهنگی را میپوید ،و ضالداروپامحوری و ضدامپریالیستی است .حفاظت از محیط زیست و اهمیت به اکولوژی (بومشناسی)
جنبههای مهم نظریه پسالت-پسالتمدرنیسالم هسالتند( .گرر و موبر  )۲۰۰۱،پسالت -پسالتمدرنیسالم افتخار و احترام به عهد
باسالالالتان و سالالالبکهای سالالالنتی را بر خال مدرنیسالالالم و پسالالالتمدرنیسالالالم ،بسالالالیار مهم تلقی میکند .بدبینی ،پو گرایی،
نسالالالبیالت گرایی و ضالالالدروشالالالنگری را مورد انتقالاد قرار داده ،و در عین حالال در یالک حالد معقول ،از خوشبینی ،مطلقگرایی،
مبناگرایی و جهانشمول بودن استقبال میکند.
 .۶این تصالویر که پسالتمدرنیسالم از حقیقت گریزان اسالت و هالالالالالر فرد باید حقیقت خود را بشالناسالد ،دارد جای خود را بالالالالاله
حقیقت رنگالالی سالالاختهشالالده توسالالط پست –پستمدرنیسم میدهالالد .میتوان با مرالی این موضوع را توضالالین داد .در آینالالده،
پیشبینی این است که همه کارها آنالیالالالالن ) (On lineانجام میشود .دانشآموز یک مقاله مینویسد و سالالالالپس هر فردی با
استفاده از برنامههای جدیالالالدی مرالالالل  Text flowدر مورد این مقاله نظر میدهد .اگر به هر یالالالک از ایالالالن نظالالالرات بهعنوان
مطالالالالب افزودنی یا کاستنی از مقاله بنگرید و به هر نویسنده بهعنوان یک رنس نگاه کنید ،درمی یابید کالالاله حقیقالالالت هالالالر
فردی در جامعه ساخته میشالالود و هالالر بخالالش از کالالار دانشآموز دارای یک رنس بهخصوی است .پیشبینی میشود کار با
یک مدل حقیقالالالالت رنگالالالالیشالده ،در  ۱۵تا  ۲۰سالال آینده صالورت میگیالالالالرد( .رضالایی کالنتری ،Wiki )۱۳۸۸ ،شالروع این
تکنولوژی است و  Wikiکاملتر در دو یالالا سه سال آینده ایجاد میشود کالاله دانشآموزان اجالالازه دارند کار همدیگر را ویرایش
کنند .در واقع برنامههای  ،Betaبرای بسیاری از این برنامهها ایجالالالالاد شالالالالدند .در مدل رنگی حقیقت ،معلم فرضیهاش را در
پایگالاه داده  Wikiوارد میکند و شاگردان با استفاده از رنس و آدرس  IPخود اطالعات را وارد میکنند و به این نظریه اضافه
ٔ
میکننالالد و یا پاراگرا های جدیدی را شروع میکنند کالاله بالالا آن مخالفانالالالد و یا در تایید آن مینویسند .از شاگردان خواسته
میشود تا پاراگرا فرضیه را مرتبط بنویسند .از آنها خواسته میشود با هم یک فرضیه ارائه دهند کالاله آن را ویرایش کنند تا
به یک تصالمیم دموکراتیک برسالند .شالاگردان ،سالالیق خود را در این فرایند حفالالالالظ میکننالالالالد ولی افکارشالان جذب جامعه
کالس میشالود .به همین شالکل ،تحلیل و آنالیز نتایج دادهها صالالالالالالورت گرفته و نمودار این دادهها در دفتر شالطرنجی رسالم
شده و برای الگوها آنالیز میشود .ولی در دنیای امالالروز ،Wikiهمین دادهها را در فهرسالت دادههای کالالس در زمالان واقعی
وارد کالالرد و از لحالالاظ آمالالاری ،پراکنالالدگی آنها را آنالیز کرد .آمار ،ریاضالالی مالالادر جدیالالد در مالالدل حقیقالالت رنگی خواهد بود.
ریاضیات نظری هنوز در کمک به فهم آمار ،جایگاه مهمی خواهد داشت ولالالالی آمالالالاری کالالاله قالالالبال بزر بود ،در دنیای بالالالا
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مقالادیر نامحالدود دادههالا ،قاباللکنترل میشوند .میتوان یک آزمایش را در دبیرسالتانهالا انجام داد و همه دادههای حاصل
از آزمالایش را در یالک Wikiقرار داد .جایی کاله میتالوان دادهها را در یالک سطن  Metaآنالیز کرد( .پیرسون )۲۰۰۸
 .۷در فضالای پسالت -پسالتمدرنیسالم نیز که با داعیههای جهانی آمیخته شالده اسالت ،هویت یک امر جهانی ،عام و کلی اسالت
کالاله کم کم تمامی هویتهای محلی و ملی را به هویتهای جهانی تبدیل میکند .هویتهای حاصله از این جریالالان را امروزه
هویتهای دیجیتالی میدانند کالالاله از فراسالالالوی مرزها به درون مرزها توصیه شده و سپس به غلبه کامل بر هویتهای ملی و
محلی منجر میشود .البته هویتهای رایج پست -پستمدرنیسم چیزی فراتر از هویالالالت تکتک افراد اعم از زن و مرد است،
چرا کالالالاله در پسالتمدرنیسالم میتوان از هویت فردی سالخن گفالالالالت( .رضالایی کالنتری)۱۳۸۸ ،هویالالالالتهای دیجیتالالالالالی،
هویتهای تالالصوری شالالناختهشالالده و روزآمالالد جهالالانی هالالستند کالاله البتالاله بیالالشتر رنالالس جمعالالی و کالاللگرایانالاله (جهانی) دارند.
اگر در مدرنیسم ،برخالالی از جنبههای کالاللگرایانه هویتی و فرهنگی را دارای ماهیالالت امپریالیالالستی میدانستند ،هویتهای
عرضالالالهشالالالده در عالالالصر مالالالا بعالالالد پستمدرنیسم نیز ماهیت امپریالیستی نوین دارد ،کالالاله البته از طریق رسانهها و تالالالصویر
ٔ
سالالازههای رسالالانهای اتفاق میافتاد .عمدهترین کالالارکرد رسال ٔ
زمینه هویتسازی این است که مالحظات فردی
الانه تالصویری در
ملی (محلی) هویت را به تدریج کمرنس نموده و مالحظالالالالات جهانی و بینالمللی هویت را جایگزین آن کرده اسالت .که البته
در این مبانی بنیادهالالالالایی چالالالالون طبیعالالالالت ،نالالالالژاد و ملیت ،زبان محلی و بومی نیز میتواند پایههای هویالالالالت تلقی شوند.
(سجادی)۱۳۸۲ ،
 .۸عصالر حاضالر پس از پسالتمدرنیسالم را تجربه احیای فراروایت نیز میتوان نامید .بهعنوان یک نتیجه ،جهان شالاهد ظهور و
دوباره تأسالیس فراروایت بهعنوان درمان برای نجات نوع بشر از تعویق مستمر معنا است .بهعنوان مرال اجهانی شدن 1یکی
از آن مسالائل اسالت که بهعنوان یکی از صالورتهای مشالخص فرهنس دیجیتالی و پسالت-پسالتمدرنیسالم شالناخته میشالود .در
واقع یکی از روایتهای کالن 2در پسالالت-پسالالتمدرنیسالالم مبحث جهانی شالالدن اسالالت .با توجه به این روایت به نظر میرسالالد
تقریبا همه چیز جهانی شالالالده اسالالالت .برای مرال :بازارها ،اقتصالالالاد ،سالالالیاسالالالت ،جنسها ،فرهنسها ،موضالالالوعات شالالالهرها،
شالهروندی ،فقر و سالالمت و هر آنچه که شالما نام ببرید .در این حالت جهان جایگزین ملت بهعنوان عرص ٔاله تمایالت اقدامات و
پیشرفتها شده است( .جلستد و انگبر )۲۰۱۲،
 .۹زیسالالتشالالناسالالی 3در بین رشالالتههای علمی بهعنوان مرکز توجه امروز محسالالوب میشالالود و یک روایت کالن در پسالالت-
پسالتمدرنیسالم را تشالکیل میدهند .ژنتیک ،ژنوم  ،DNAزیسالتشالناسالی تکاملی ،بی تکنولوزیک ،علوم اعصالاب ،بیونیک،4
1 globalization
2 grand narratives
3 biology
4 bionics
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شالالالبیهسالالالازی وتحقیقات سالالاللولهای بنیادین 1مقولههای مختلف این جریان هسالالالتند .این روایت متنوع و پیچیده از نقش
ٔ
درباره محیط زیسالت و اکوسالیسالتم همنوا شالدهاند .لیکن این به مفهوم این نیسالت که
زیسالتشالناسالی امروزه با گفتمانهایی
پسالت -پسالتمدرنیسالم همگن و متجانس 2اسالت .در حالی که میتوان در هر دوره تعدادی گرایشهای متضالاد و ناسالازگار را
پیدا کرد.
غلبه فرهنس بصالالری بارز بهویژه در دو ٔ
ٔ .۱۰
دهه اخیر یکی دیگر از ویژگیهای پسالالت-پسالالتمدرن را به تصالالویر میکشالالد .این
ٔ
زمینه رشالتههای علمی از جامعهشالناسالی گرفته تا فلسالفه و آموزش و
ت ییر به سالمت بصالری 3در این دوره مشالهود اسالت .در
سالالیاسالالت و هنر ٔ
غلبه فرهنس بصالالری بارز اسالالت .در واقع مطالعات فرهنس بصالالری 4تهدیدی برای زیررشالالتههای سالالنتی مرل
تاریب و هنر و همچنین رشالتههایی مرل مطالعات فیلم شالده اسالت این ت ییر به سالمت بصالری توسالط ادابلیو.جی تی .میشالل
در اوایالل ده ٔاله  ۱۹۹۰پیشبینی شالالالده بود .عالقاله باله روایالت گرافیگی نمودی از این مسالالالاللاله اسالالالت .در حالالی کاله روایالتهالای
گرافیکی سالابقه طوالنی دارند اما قطعا طنز یک پدیده پسالت-پسالتمدرنیسالم اسالت .برای چند دهه این مقوله توسالط محققان
ادبی بیارزش و پیشپاافتاده و صالالرفا برای لذت بردن از وضالالعیت فرهنگی تلقی میشالالد؛ اما اخیرا به طرز حیرتانگیزی در
اکرر کنفرانسها و مجالت علمی به آن توجه میشالود .این تصالور قدیمی که طنز ارزش تحقیقات جدی را ندارد جای خود را
ٔ
زمینه طنز بهعنوان شالیا ،کاال ،کد ،دستگاه ،بحث و گفتوگو ،پازل و ابزارهای آموزشی
به کنجکاوی و تحقیقات گسالترده در
داده اسالالالت .امروزه طنزهالا و روایالتهالای گرافیکی تحریالککنن ٔ
الده فکری هسالالالتنالد و بالا جالدیالت برای فرمهالای فرهنگی توسالالالط
محققانی مرل چارلز هتفیلد 5اسالکات مک کلود 6تری گرون اسالتین 7و هیالری کوت 8مورد مطالعه قرار گرفته اسالت .امروز در

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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واقع ارجاع به خود 1بینامتنیت 2بازیهای زبانی 3و پالتهای تودرتو 4تقریبا بخشی از جریان اصلی تولیدات فرهنگی 5است
(جلستد و انگبر .)۲۰۱۲،
 .۱۱رئالیسالم 6امروزه به مرکز شالیوههای غالب عملکردها ت ییر یافته اسالت در رابطه با رئالیسالم باید گفت گرچه رئالیسالم هرگز
متوقف نشالالده اسالالت ،رمانهای رئالیسالالتی حالت ادبی خود را حفظ کردهاند .با این وجود رئالیسالالم پسالالت-پسالالتمدرن یک
احیای سالاده از حالتهای ویکتوریایی نمایش 7نیسالت؛ بلکه آن یک رئالیسالم با تأثیر ماندگار از خودآگاهی پسالتمدرن اسالت.
آن یک رئالیسالم مضالطرب و روانرنجور 8اسالت با آگاهی به این که بازگشالت به حالتهای قبل از پسالتمدرن غیرممکن اسالت
ٔ
سؤاالتی د ٔ
رباره اعتماد و ایمان ،ضرورت جمعی ،بیان مؤکد احساسات و عواطف ،تاثیرات اهمیت همدلی و بهاشتراکگذاری
در پسالت-پسالتمدرنیسالم مطرح اسالت .گرهارد هافمن 9اسالتدالل میکند که جهتگیری به سالمت رئالیسالم در داسالتانها به
شال ٔ
الیوه گوناگون از طریق بینش معرفتشالالناختی و زیباییشالالناختی و شالالیوههای هنری پسالالتمدرنیسالالم انجام میشالالود.
(هافمن )۲۰۰۵،رئالیسالم بهعنوان یک حالت بازنمودی در ادبیات با گرایشالات مشالابه در سالیاسالت ،مذهب و حوزههای دیگر
مطرح شده است.
جدول ذیل نگاه مدرنیسم ،پستمدرنیسم و پست-پستمدرنیسم را نسبت به مسائل مختلف به تصویر میکشد
،۲۰۱۲ Danuta Fjellestad and Maria Engberg.
مدرنیسم

پستمدرن

پست-پستمدرن

رمانتیسم/سمبولیسم (نماد پردازی)

فرافیزیک/دادائیسم

رئالیسم روانرنجور/فتوشا

فرم (شکل ،صورت)/بسته

ضد صورت (باز)

اینترنت (متصلشده ،بیپایان)

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

616

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

هد  ،غایت ،قصد

بازی ،1تفرین ،لذت

بازی( 2مسابقه)

طرح ،نقشه

شانس ،تصاد

کد

سلسله مراتب

بی نظمی،هرج ومرج

شبکه

تسلط ،برتریlogos3/

خستگی/سکوت

افالراط ،نالالاهالمالگالونالی ،نالالاهالمالالاهالنالگالی،

هنر شی ،اثر پایانیافته

فرایند ،اجرا ،اتفاق

سیالیت ،پیوستگی ،رویداد

کنارهگیری ،فاصلهگیری

مشارکت ،نزدیکی ،پیوستن

غوطهوری(غرق شدن) -تعامل

ناموزونی

آفرینش ،کلیتبخشی ،تمامیتبخشی نابودی(عدم) ،ساختارشکنی

آفرینش مجدد

سنتز

انتی تز

-

حضور(بود)-عدم دسترسی

غیبت (نبود)-عدم حضور

دسترسی

تمرکز

پراکندگی

کو نشینی-تحرک

نوع/مرز

متن/بینامتن4

رسانه/فرامتن5

معناشناسی

بالغت-سخنوری

شالالالالالنالالاخالالتالالن نالالمالالاد تصالالالالالویالالری

پارادایم

syntagm

(تصویرشناسی)
مبتنی براطالعات ودادهها

PLAY1
game2
Mastery / Logos3
Text / Intertext4
Medium / Paratext5
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استعاره

کنایه

ضدونقیض1

گزینش

ترکیب

تلفیق

ریشه/عمق

ٔ
ریشه کاذب(ریزوم)/سطن2

واژه/فضا

تفسیر/خواندن

برخال تفسیر/اشتباه در خواندن

تجربه/بازخوانی

مدلول3

دال4

میانجیگری5

روایت/تاریب کالن

ضد روایت

چندروایتی/ابر متن6

کدبرتر

ٔ
فردی/لهجه فردی
زبان

HTML

عالمت

عالقه

احساس/شور و هیجان

نوع

جهش (موجود جهش یافته)

کلون (تجمع)

تناسلی

چند شکلی/دوجنسیتی

اجرایی/بدون جنسیت

پارانویا

اسکیزوفرنی

اوتیسم

خاستگاه/علت

تفاوت

-

خدای پدر

روحالقدس

گوگل

متافیزیک

طنز

اعتماد

تعین

عدم تعین

خویشاوندی

1 Oxymoron
2 Rhizome / Surface
3 Signified
4 Signifier
5 Mediation
6 Multi-narrative / Hypertext
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تعالی1

حلول2

/DNAایمان

البتاله میتوان باله جالدول فوق اعتراد داشالالالت از این بعالد کاله هماله مفالاهیمی کاله عملکرد آنهالا بالهعنوان مخالالف یکالدیگر آمالده
است کامال معادل هم نیستند؛ برای مرال گوگل یک تفاوت فاحشی نسبت با خدای پدر و روحالقدس دارد .این فرم و جدول
بیشتر ساختاری از اطالعات است تا ٔ
ارائه شفا و روشنی از سه دوره.
نتیجهگیری
در حدود ٔ
دهه ۱۹۵۰که بذر پسالالتمدرنیسالالم شالالروع به رشالالد کرد ،تا کنون که ما به تعبیری پسالالت-پسالالتمدرنیسالالم را تجربه
میکنیم اتفاقات زیادی صالورت گرفته اسالت .برخال مدرنیسالم ،پسالتمدرنیسالم تمرکززدا ،نسالبیتگرا ،تجربی ،کررتگرا و در
ٔ
نقطه عطف جامعهشالناختی به
اکرر موارد غیرمنطقی اسالت .مارتین بیبای 3معتقد اسالت از لحاظ فرهنگی  ۱۱سالپتامبر یک
دوره جدید فراهم کرده اسالالت .بهعق ٔ
ٔ
یده وی این تاریب طلیعه آغاز پسالالت -پسالالتمدرنیسالالم اسالالت(.بی بای.)۲۰۰۳،زمانی که
تمدن بر ٔ
پایه نسالبیتگرایی و لذتگرایی شالکل گرفته باشالد تاریب به ما میگوید که آن از درون فرو میریزد .اولین بار ناامیدی
به فلسالفه سالپس به هنر پس از آن به فرهنس عمومی و در نهایت به کلیسالا راه یافت .کسالانی که از مر بحثانگیز پسالتمدرن
سالالالخن میگویند معتقدند سالالاله دهه قبل مفهوم پسالالالت مدرن تنفس هوای تازهای را نوید میداد و اکنون پسالالالتمدرن از مد
افتالاده اسالالالت( .ژیل لیپووتسالالالکی)۲۰۰۵،هیو کس بهطور جدی براین باور نیسالالالت که واژههایی مانند عصالالالر حجر یا قرون
وسالطی ،رنسالانس و یا روانتیسالیسالم در تعریف گرایشهای اجتماعی یا هنری در آغاز قرن  ۲۱مناسالب نیسالتند .با این وجود
هنوز هم برخی از صالالفات از دورههای منقضالالیشالالده در ردهبندیهای امروزی یافت میشالالود .در مورد پسالالتمدرنیسالالم هم
چنین اتفالاقی در حالال افتالادن اسالالالت .در نتیجاله میتوان چنین گفالت کاله روزی خواهالد آمالد کاله پسالالالتمالدرن بالهعنوان یالک
دسالالته بندی مفید و مناسالالب جهت تعریف عصالالر معاصالالر بیان خواهد شالالد و ممکن اسالالت برخی از صالالفات آن نیز در آینده به
حیات خود ادامه دهند .به هر حال پسالتمدرن یک روز باید برود و به نظر زمان آن فرارسالیده اسالت .البته روشالن اسالت که در
این دیدگاه مطلق نمیخواهیم عنوان کنیم که هیو اثری از پسالتمدرنیسالم در حال حاضالر یافت نمیشالود؛ بلکه جنبههای
مختلف پستمدرنیسم در جایجای فرهنس و اجتماع دیده میشود .اآلن کربی در این مورد اعالم میدارد که صحبت من
راجع به رفتن بدون گفتن پسالتمدرنیسالم از منظر دیجی مدرنیسالم اسالت .دهه اول قرن  ۲۱بهعنوان اوایل دیجی مدرنیسالم
ٔ
نقطه عطف دیجیمدرنیسالم تلقی میشالود .در واقع این
شالناخته میشالود .داسالتان و فیلم اسالباببازی در سالال  ۱۹۹۵یک
فیلم بهطور کامل کامپیوتری بوده و از لحاظ فنی نگاه فوقالعاده جدیدی داشالالالت و در واقع بیش از محتوای آن نوآوریهای
تکنولوژیکی آن مورد توجه قرار گرفت( .کربی .)۲۰۰۹ ،اساسالالالا امالالالروز پستمدرنیسم دچار پالالالارادوکسهای درونالالالی مفرط
Transcendence
2 Immanence
3 Martin Bibby

619

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

شده است .ازجمله این پارادوکسها ظهور جریاناتی مانند :نژادگرایی نالالوین همجالالنسگرایالالی و تعالالددگرایی فرهنگی است
که البته هر کدام خود محالالال الصالول فالالال الضالایی اسالت که پسالتمدرنها آن را دامن زدهاند( .رضالایی کالنتری )۱۳۸۸،پسالت-
پسالالتمدرنیسالالم در واقع یک لرزه و ت ییر در جامعه و فرهنس امروز اسالالت .ت ییری که جلوتر از خودمان در حال اجراسالالت.
پست-پستمدرنیسم آمده است تا شاید نواقص و نارساییهای وضع موجود را بالالا پیدا کردن راهی برای آینده برطر سازد .
(ماتوکس )۱۹۹۵،از آنجا که ویژگی بارز پسالت-پسالتمدرنیسالم به معنالالالالی رجالالالالوع بالالالاله نظم و عقالنیت و قاعدهمندی اسالت،
هویت نیز معنالالالالالالا و مفهوم جدیدی پیدا کرده اسالالالت .هویت در این دوره چیزی فراتالالالالالالر از هویت تک تک افراد (چنانکه در
مدرنیالالالسم و پالالالستمدرنیسم بدان تأکید میشود) است .جنبالال ٔاله کالالاللگرایانالال ٔاله هویت در این دوره با رویکرد ناسیونالیالالالستی
ٔ
دامنه آن محدودتر بوده است .هویالالالت بالالالاز
مدرنیالالالسم در مورد هویت یکسان اسالالالت .بالالالا ایالالالن تفالالالاوت کالالاله در مدرنیسم
تعریفشده در این دوره بالسیار باله هویالت مدرنیالستم شباهت دارد( .مک انیس)۲۰۰۱ ،
ٔ
جامعه ارتباطی،
عصر پست-پستمدرنیسم را عصر جهانی شالالدن کالالاال ،سالرمایه ،ابزار و رسالانهها و عالصر جامعالههایی چالون
ٔ
جامعه اطالعاتی و جامعال ٔاله دانشی می داننالالد .در این عصر کامپیوتر و اینترنت ابالالزار اساسالالی تولیالالد اطالعات و تبادل دانش
شناخته میشود .پذیرش جهانی اینترنت بهعنوان وسالیلهای کاله مالردم را در معالرد مفاهیم جدید قرار میدهد امری عادی
به نظر میرسالالد .اینترنت در ت ییالالر نگالالرشهالالا ،عقایالالد و ایجالالاد روحیال ٔاله مصر گرایی و خلق هویتهای فرهنگی نالالوین نقالالش
اسالاسالی ایفا میکند .بیو تکنولوژی و چندرسالانهای تعاملی در این زمینه نقش اسالاسالی دارند .فراسالاختارگرایی ،فرا ذهنی ،فرا
آرمانگرایالالالی ،فرا آرمانشهر ،فرا اصالالالالتی ،شبکهگرائی ،فرا جنالالالسی ،تکنولالالالولوژی اطالعالالالالالالات و ارتباطال الالالالات ،میکال الالالالرو
کامپیوترهالالا ،شالبکههای جهانی ،مدیریت دانالش ،اقتالصاد دانالش از ویژگیهای دیگر این عصر خواهد بود.
منابع
ٔ
هزاره سوم انتشارات :فالرا شالناختی اندیالشه ،چا اول
نیاز آذری ،کیومرح ( )۱۳۸۱اسازمانهای آموزشالی درداوودی ،امیر حسالین ( )۱۳۸۵اتالوریهای سالالالالالازمان و مدیریت در جهان امروز جالالال ٔالزوه منتالالالالشالرنالالالالشالده ،مقطع دکتری
دانشگاه واحد علوم و تحقیقات
فرمهینی فراهانی،محسن( )۱۳۹۲پستمدرنیسم و تعلیم وتربیت ،چا دوم انتشارات آییژسجادی ،سید مهدی ( )۱۳۸۲اهویت زن از منظر مدرنیالالالالسم ،پالالالالستمدرنیالالالالسم و مالالالالا بعالالالالد پالالالالستمدرنیسم فصلنامهفرهنگی و پژوهشی مرکز امور مالالشارکت زنالالان ،ریحانالاله ،سالالال اول ،شال ٔ
الماره ۳
رضایی کالنتری؛ مرضیه ( )۱۳۸۸جایگاه هویت انسان بهویژه زنان در دنیای پست پستمدرنیسم،مجله مدیریت فرهنگیسال سوم  /شماره ششم
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ٔ
فراتحلیلی بر پژوهشهای جایگاه سگند تحول بنیادین آموزشوپرورش بهمثابه نقشگه راه اصگالحات آموزشگی و دیدگاه
نظام دانشگاهی به سند تحول بنیادین
فاطمه نارنجی ثانی ،1محمود میرزاده کوهشاهی ،2زهرا شاهمرادی 3
چکیده
پژوهش حاضالالر با هد فراتحلیلی بر پژوهشهای جایگاه سالالند تحول بنیادین آموزشوپرورش به ٔ
مرابه نقشالاله راه اصالالالحات
آموزشالی و دیدگاه نظام دانشالگاهی به سالند تحول بنیادین انجام شالده اسالت .روش پژوهش حاضالر کیفی و از نوع فراتحلیل
بوده اسالت .جامعه آماری پژوهش شالامل  ۱۶۷۴کار پژوهشالی با عنوان سالند تحول بنیادین آموزشوپرورش مورد بررسالی قرار
گرفت .با سالالر کردن دقیقتر کلیدواژههای مرتبط نظیر سالالند تحول ،آموزشوپرورش  ۱۵۷۰کار پژوهشالالی رد شالالدند؛ زیرا با
عنوان پژوهش حاضالالر مرتبط نبودند ۱۰۴ .کار پژوهشالالی باقی مانند مورد بررسالالی قرار گرفتند که پس از بررسالالی دقیقتر ۶۹
کار پژوهشالی دیگر رد شالدند و در نهایت  ۳۰کار مرتبط برای تحلیل انتخاب شالدند .نتایج پژوهش نشالان میدهد در نمونههای
مورد بررسالی  ۵۶درصالد مقاالت در قالب علمیپژوهشالی و  ۴۰درصالد مقاالت در در قالب مقاالت همایشالی و  ۴درصالد در قالب
علمیترویجی میباشالند .همچنین  ۵۳درصالد مقاالت که با مضالمون سالند تحول بنیادین آموزشوپرورش بررسالی شالده توسالط
هیالت علمی دانشالالگاهها نوشالالته شالالده اسالالت و  ۴۷درصالالد هم توسالالط دانشالالجویان دانشالالگاهها نوشالالته شالالده اسالالت همچنین
پژوهشهای انجامشالده در شالهرهای مختلف ایران انجام شالدهاند که بیشالترین فراوانی در سالطن ملی بوده اسالت .در بررسالی از
نمونه انجامشده بیشترین نوع مقاله از روش کیفی استفاده شده است که  ۸۳درصد مقاالت کارشده از نوع کیفی میباشند.
در نمونههایی که مورد بررسالالی قرار گرفت  ۳۱مؤلفه در این پژوهشها در ارتباط با سالالند تحول بنیادین آموزشوپرورش مورد
ٔ
الرمایه اجتماعی،
تحلیل و بحث قرار گرفته اسالالت که این مؤلفهها شالالامل شالالایسالالتگیهای مدیران مدارس ،جایگاه هنر ،سال
ویژگی مالدارس ،اهالدا تربیتی ،ارتقالاا یالادگیری ،فضالالالای مالدارس ،محتوای کتالاب درسالالالی ،سال البالک زنالدگی ،فرهنالس حجالاب،
سالاحتهای شالشگانه ،تحلیل محتوا ،عملکرد معلمان ،سالواد رسالانهای ،کارآفرینی ،هویت ،هویت ملی ،سالند تحول ،مسالائل
فرهنگی ،نظریاله تالا عمالل ،چالالشهالای سال النالد ،مبالانی فلسالالالفی ،مشالالالالارکالت خالانواده ،فرهنالس خالانواده ،هویالت کودکالان،
آسالیبشالناسالی سالند ،پژوهش معلمان ،عدالت آموزشالی ،نظارت و راهنمایی ،توس ٔ
العه اقتصالادی و سالواد رسالانهای میباشالند .از
طرفی نتالایج پژوهش نشالالالان میدهالد کاله نظالام دانشال الگالاهی پژوهش روی سال النالد تحول بنیالادین را جزا اولویالتهالای پژوهشالالالی
میدانند.

استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران 1
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران 2
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران 3
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کلیدوانهها :سند تحول ،اسناد باالدستی ،آموزشوپرورش ،فراتحلی  ،تحول بنیادین
مقدمه
تحقق ارزشهالا و آرمالانهالای متعالالی انقالب اسالالالالمی مسالالالتلزم تالش همالهجالانباله در تمالام ابعالاد فرهنگی ،علمی ،اجتمالاعی و
ٔ
ٔ
الرمایه
جانبه کشالور و ابزار جدی برای ارتقای س
اقتصالادی اسالت .عرص ٔاله تعلیموتربیت از مهمترین زیرسالاختهای تعالی همه
انسالالالانی اسالالالت .فراینالد تعلیموتربیالت ،امری زمانبر و دیربازده اسالالالت که در زمان طوالنیمدت به بار مینشالالالینالد .مخالاطبان
آموزشوپرورش ،کودکان و نوجوانانی هسالالالتند که آنچه را امروز فرا میگیرند ،فردا در رفتار و افکار خود بروز میدهند .از این
رو همه مسالالولین دسالتاندرکاران آموزشوپرورش بر آنند تا سالندی پیریزی کنند که بتواند آنان را هرچه بیشالتر به هد های
تعلیموتربیت نزدیک کند(کریمی .)۱۳۹۶،سالند تحول بنیادین وزارت آموزشوپرورش به ٔ
مرابه آخرین سند سیاستی مصوب و
برنالام ٔاله عملیالاتی مالدون در این وزارتخالاناله ،دارای نکالات مبهم متعالدد ،کلیگوییهالای بیشال المالار،شال العالارزدگیهالای فراوان و
ٔ
سالطحینگریهای گسالترده اسالت .ازاینرؤ ،
برنامه عملیاتی و خط مشالی مشالخص و راهکار اجرایی معین که بتواند
اراى ٔه یک
چشالالماندازی روشالالن را بر مبنای این سالالند در راسالالتای سالالیاسالالتگذاری فرهنگی در این وزارتخانه ترسالالیم نماید امری بسالالیار
دشوار به نظر میآید(طاهری .)۱۳۹۴،سند تحول بنیادین در آموزشوپرورش با اتکا به آموزههای قرآن ،اسناد باالدستی من
جمله سالند چشالمانداز بیسالتس ٔ
الاله نقش ٔاله جامع علمی کشالور تنظیم شالده اسالت .آموزشوپرورش باید در پایان دوره به اهدا
تعیینشالده در سالند تحول دسالت یابد .در این مسالیر قطعا با موانع و چالشهایی روبرو خواهد شالد .بررسالی موانع و چالشها
عیب جویی نیسالت .مقصالود از توجه کردن به کمبودها و نقایص این اسالت که با آگاهی و بینش الزم در پی چاره باشالیم و برای
اصالح آنها بکوشیم (صادقی .)۱۳۹۵،سالالند تحالالول بنیادیالالن و برنامالاله راهبالالردی و درازمالالدت بالالرای تحالالول همالالهجانبالاله و
پایالالدار در آموزشوپرورش کشالالور تدویالالن و بالالرای اجالالرا بالاله آموزشوپرورش ابال شالده اسالت .سالند تحالول بالا  ۲۳هالد کالن
ٔ
برنامه درسالالی و آموزشالالی ،ارتقالالای منابالالع انسالالانی ،فضا و
و  ۱۳۱راهالالکار ناظالالر بالاله شالالش زیرنظالالام :رهبالالری و مدیریت،
تجهیالالالالزات ،منابالالالالع مالالالالالی و پژوهالالالالش و ارزشالالالالالیابی اسالالالالالت (هدایتی .)۱۳۹۵،در چند سالال اخیر ،سالند تحول بنیادین
آموزش وپرورش از ابعاد متنوعی از جمله مبانی نظری ،میزان اهمیت به یادگیری سالازمانی ،الزامات مدیریتی تحول ،جایگاه
خالانواده و آموزش خالانواده ،تعالامالل اولیالاا و مربیالان در توسال الع ٔاله فرهنالس حجالاب ،فلسال الفاله و جالایگالاه تربیالت بالدنی ،مشالالالاوره در
مدارس ،تربیت دینی ،رویکرد علوم اجتماعی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است(مقدم .)۱۳۹۴،تحقق ارزشها و آرمانهای
متعالی انقالب اسالالمی مسالتلزم تالش همهجانبه در ابعاد فرهنگی ،علمی ،اجتماعی ،سالیاسالی و اقتصالادی اسالت .عرص ٔاله
ٔ
جانبه کشالور و ابزار جدی برای ارتقای سالرمایه انسالانی شالایسالته کشالور در
تعلیموتربیت از مهمترین زیرسالاختهای تعالی همه
عرصههای مختلف است (داریوش.)۱۳۹۴،
تحقیقات زیادی در راسالالتای سالالند تحول بنیادین صالالورت گرفته اسالالت .با این وجود این تحقیقات باید به اجرای سالالند تحول
بنیالادین کمالک شالالالایالانی انجالام داده بالاشال النالد تالا آموزشوپرورش بتواننالد باله اهالدا مهم باله خصالالالوی اهالدا سالالالاحالتهالای
تعلیموتربیت که در سالالند تحول به آن اشالالاره شالالده اسالالت برسالالد .اما سالالؤالی که همچنان وجود دارد این اسالالت که تحقیقات
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انجامشالالده بیشالالتر در کدام عرصال ٔاله سالالند تحول انجام شالالدهاند چقدر این تحقیقات به اجرای سالالند تحول کمک کردهاند
تحقیقات انجامشالالده در چه سالالطحی بودهاند؛ در سالالطن ملی یا در سالالطن اسالالتانی تحقیقات انجامشالالده دارای چه معایب
بودهاند که نتوانسالتهاند به اجرای سالند کمک کنند این سالؤاالتی هسالتند که نیاز به پژوهش دارند؛ برای همین محقق در این
تحقیق به دنبال یافتن پاسب برای این سؤاالت است.
بیان مسئله
الرمایه انسالانی شالایس ٔ
جانبه کشالور و ابزار جدی برای ارتقای س ٔ
ٔ
الته کشور در
عرص ٔاله تعلیموتربیت از مهمترین حوزههای تعالی همه
عرصالالالههالای مختلف اسالالالت .در واقع مراد از تحول بنیالادین در آموزشوپرورش فراهم آوردن زمین ٔاله تحول عمیق ریشالالالهای
همهجانبه ،نظممند و کلنگر ،آیندهنگر ،مبتنی بر آموزههای وحیانی و معار اسالالمی و متناسالب با فرهنس ایرانیاسالالمی
میباشد .یکی از مسائل مهم نظام نوین تربیت در کشور ما این است که نهادهای مختلف این نظام ،طی مراحل بنیانگذاری
و گسالترش و تحول تاکنون ،بر مبنای نظری مشالخص و مدونی اسالتوار نبوده اسالت تا بتوانند ضالمن بهرهمندی از دسالتاوردهای
ٔ
جامعه اسالالمی ایران و نیز با دیگر خصالوصالیات فرهنگی ،اجتماعی و
معتبر علمی ،با نظام فکری و ارزشالی معتبر و مقبول در
بومی کشالور ،هماهنس و سالازگار باشالند (باقری(.۹۶،با توجه به ضالعف در یک سالری از مسالائل آموزشالی و پرورشالی کشالور،
اهمیت توجه به این مسالالائل در سالالند تحول بنیادین کشالالور باید مورد بررسالالی قرار گیرد .از جمله این مسالالائل :الف) ضالالعف
مؤسالسالههای آموزشالی در توجه به فرهنس اصالیل ایرانی و جذب در فرهنس بیگانه؛ ب) رضالایتبخش نبودن برنامههای درسالی
در ایفالای نقش هویتبخشالالالی خود در عرصالالالههای فردی ،اجتمالاعی و ملی؛ ج) عدم توافق در هویتهای ملی و فرهنگی که
ٔ
امکان توجه و تقویت آن را در برنامههای درسالی کاهش داده اسالت (بصالیری و همکاران )۱۳۹۳؛ د) تامین فضالا ،تجهیزات و
فناوری در مدرساله (محیط و مکان یادگیری رسالمی) که به تاثیرات روانشالناسالی محیطی و مسالائل اجتماعی مربوط میشالود
الالله مهم ،مس ٔ
(نظرپور )۱۳۹۷،بنابراین یک مس ٔ
الالله تحول بنیادین آموزشوپرورش اسالت .آنچه مهم اسالت این اسالت که در باب
این تحول بنیالادین ،اصالالالل اینکاله نظالام آموزشوپرورش مالا احتیالاج باله تحول دارد؛ این را هماله پالذیرفتالهانالد .این نظالام قالدیمی
آموزشوپرورش در کشالالور ،اگر هیو عیب دیگری هم نمیداشالالت ،همین که با گذشالالت زمان هیو نوع نوآوری در آن به وجود
نیامده بود ،کافی بود که انسالالان آن را رد کند و معتقد باشالالد به تحول بنیادین (باقری .)۱۳۹۶،لذا فرایند تعلیموتربیت امری
زمانبر و دیربازده اسالت که در طوالنیمدت به بار مینشالیند .مخاطبان نهاد آموزشوپرورش ،کودکان و نوجوانانی هسالتند که
آنچه را امروز فرا میگیرند فردا در رفتار و افکار خویش متجلی میسالازند .در نتیجه فعل و انفعاالت آموزشالی و تربیتی امروز بر
چگونگی شالالکلگیری فرداهای دور و نزدیک تأثیر میگذارد .به همین دالیل ،امروزه نهادهای آموزشالالی در اکرر کشالالورهای
جهالان با مسالالالالل ٔاله تدوین و اجرای برنامههای راهبردی تحولآفرین دسالالالتوپنجاله نرم میکننالد( .بذرافشالالالان مقالدم و همکاران،
 .)۱۳۹۴ت ییر و تحول در سالالالاختار ،برنامهها ،هد ها و روشهای ٔ
همه سالالالازمانهای اجتماعی ،بهویژه آموزشوپرورش ،در
ٔ
برنامه تحولی اثربخش در
فرایند توسالعه ضالرورتی اجتنابناپذیر اسالت(توری .)۱۹۹۸،قابلتوجه آن اسالت که دسالت یازیدن به
دنیای مت یر کنونی ،به امری پیچیده تبدیل شالالده اسالالت؛ زیرا سالالرعت و گسالالتردگی ت ییرات و تحوالت بهگونهای اسالالت که
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فرصالالت طراحی ،تدوین و اجرای برنامههای درازمدت را با چالشهای جدی مواجه نموده اسالالت (سالالنس .)۲۰۰۶،ازاینرو،
هم ٔاله مسالالالؤالن و دسالالالتانالدرکالاران نظالام آموزشوپرورش بر آننالد تالا سال النالدی پیریزی کننالد کاله بتواننالد آنالان را هرچاله بیشالالالتر باله
هالد هالای نظالام تعلیموتربیالت نزدیالک کنالد .سال النالد تحول بنیالادین آموزشوپرورش باله نوعی بالهعنوان قالانون اسالالالاسالالالی نظالام
تعلیموتربیت ایران و نقش ٔاله راه آموزشوپرورش کشالور تلقی میشالود (بذرافشالان .)۱۳۹۴،سالند تحول بنیادین آموزشوپرورش
در حقیقالت برنالام ٔاله راهبردی آموزشوپرورش میبالاشالالالد .یکی از گسالالالتردهترین طرحهالای نرمافزاری اسالالالت کاله بالا تالأکیالد بر
ٔ
رابطه عناصالر نظام درون و با محیط پیرامون و مباحث سالاختاری تدوین شالده اسالت .قلمرو سالند عرصالههای
جنبههای کیفی،
توسال العاله اعم از اقتصالالالادی ،اجتمالاعی و فرهنگی را در آموزشوپرورش در بر میگیرد و برای آنهالا تعیین تکلیف میکنالد .این
سالالند پایه ،مالک و راهنمای تصالالمیمگیریهای اسالالاسالالی برای هدایت ،راهبری ،نظارت و ارزشالالیابی نظام عمومی به منظور
تحقق تحوالت محتوایی و ساختاری است (رانای.)۲۰۱۴،
ادبیات پژوهش
سال النالد تحول بنیالادین از متون مهم و راهبردی و بالهعنوان اسال النالد بالاالدسالالالتی در تعیین برنالامالههالا و خطمشالالالیهالای وزارت
برنامه شالشالم توس ٔ
ٔ
العه ابالغی از سالوی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید
آموزشوپرورش میباشالد که در بند سالیاسالتهای کلی
قرار گرفته اسالت .از اجرای این سالند چهار سالال میگذرد .با توجه به نقش مهم آن انتظار میرود تا معلمان به ارزشالیابی و نقد
این سالند بپردازند (باقری .)۱۳۹۶،بر اسالاس متن سالند تحول آموزشوپرورش ،تعلیموتربیت صالحین بعد از اجرایی شالدن باید
در توس ٔ
العه فرهنس دینی ،تعمیق تقوا در سالطن جامعه ،پویایی اماکن و مجالس مذهبی ،اهتمام به مراسالم عبادی و ٔ
غیره خود
را نشالان دهد و چنین مؤلفههایی حاکی از ابعاد هویت اسالالمی در متن این سالد اسالت .اصالول و ارزشهای اسالالمی در سالند
آموزشالی ،با سالیاسالت ااحیای تمدن عظیم اسالالمی خود را نمایان میسالازد و عناصالری را که با توجه به سالند گواهی بر این
اصالول اسالت میتوان در مواردی نظیر عدالت ،معنویت ،امانتداری ،معرفت ،محبت ،اطاعت از خدا مشالاهده نمود که بارها
در متن سال النالد تکرار شالالالدهانالد (رهبری و همکالاران .)۱۳۹۴ ،ویژگی فصالالاللهالای سال النالد تحول بنیالادین آموزشوپرورش.۱ :
برخورداری از مبالانی نظری مسال التالدل و محکم در تعریف مفالاهیم ،حالدود و دامناله فعالالیالتهالا و تالدوین گزارههالای ارزشالالالی نظالام
ٔ ٔ
بیانیه ماموریت مشخص
تعلیموتربیت رسمی عمومی؛ .۲روشن ساختن هد های کالن نظام تعلیموتربیت رسمی کشور؛.۳
و بیانگر طیف وسالیع فعالیتها .۴ارائ ٔه چشالماندازی روشالن و منطبق با چشالمانداز بیسالتس ٔ
الاله کشور در افق ۱۴۰۴؛  .۵تعیین
راهبردهالای کالن در  ۱۵بنالد بالهمرالاب ٔاله روشهالای دسالالالتیالابی باله هالد هالای کلی؛ .۶تبیین هالد هالای عملیالاتی و راهکالارهالا در
ٔ
نقطه تمرکز آموزشوپرورش را در اجرا مشالخص نموده اسالت .۷.تبیین چهارچوب نهادی .نظام
فصالل هفتم که بهطور روشالن
اجرایی تحول بنیادین آموزشوپرورش در فصالل هشالتم  .۸پیشبینی سالازوکار ترمیم در بخش سالوم از فصالل هشالتم که بهطور
ضالالمنی به احتمال ت ییرپذیری سالالند در یک ٔ
دوره پنجسالالاله اشالالاره دارد (بذرافشالالان مقدم و همکاران .)۱۳۹۴،برای تحقق
هد ها و برنامههای سالالند ملی آموزشوپرورش در افق چشالالمانداز ،سالالیاسالالتگذاری ،برنامهریزی و نظارت بر فرایند تحول
بنیادین در دو سالالالطن صالالالورت میپذیرد :بخش اول ناظر به سالالالیاسالالالتگذاری و تصالالالمیمگیری کالن و نیز ارزیابی و نظارت
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راهبردی فراینالد تحول بنیالادین نظالام تعلیموتربیالت رسالالالمی و عمومی میبالاشالالالد کاله این امر بر عه ٔ
الده شالالالورای عالالی انقالب
فرهنگی است .بخش دوم بر برنامهریزی و نظام اجرایی تمرکز دارد.
روششناسی پژوهش
ٔ
زمینه سالالند تحول بنیادین آموزشوپرورش از
پژوهش حاضالالر با رویکرد کیفی انجام شالالده اسالالت و دلیل وجود اسالالناد زیاد در
روش فراتحلیل اسالتفاده شالده اسالت .فراتحلیل نوعی روش علمی اسالت که در آن پژوهشالگر نتایج تعدادی از مطالعات اولیه
ٔ
نتیجه جدیدی را به دسالت میآورد .فراتحلیل با مرور نظاممند منابع برای
برای پاسالخگویی به سالؤال پژوهشالی خود ،تحلیل و
پیدا کردن ،ارزشالالیابی ،ترکیب و در صالالورت نیاز ،جمعبندی آماری به مسالالتندات و مقاالتی میپردازد که پیش از این پیرامون
یالک موضالالالوع خالای باله رشال الت ٔاله تحریر درآمالدهانالد .بنالابراین اطالعالات این پژوهش از طریق مطالالع ٔاله اسال النالادی (کتالابخالانالهای) و
جسالالالتوجو در پالایگالاههالای اینترنتی نشالالالریالههالای علمی پژوهشالالالی داخالل کشالالالور نظیر(علم نالت ،ایران داک ،مقالاالت جهالاد
دانشگاهی ،مک ایران ،گوگل ،نورمگز ،سیولیکا) ،با موضوع سند تحول بنیادین آموزشوپرورش در چند سال اخیر گردآوری
شالالده اسالالت .ابتدا با سالالر کردن ٔ
واژه سالالند تحول بنیادین در پایگاههای نامبرده  ۱۶۷۴کار پژوهشالالی با عنوان سالالند تحول
بنیالالادین آموزشوپرورش مورد بررسالالالی قرار گرفالالت .بالالا سالالالر کردن دقیقتر کلیالالدواژههالالای مرتبط نظیر سال النالالد تحول و
آموزشوپرورش  ۱۵۷۰کار پژوهشالالی رد شالالدند؛ زیرا با عنوان پژوهش حاضالالر مرتبط نبودند ۱۰۴ .کار پژوهشالالی باقیمانده
مورد بررسالالی قرار گرفتند که پس از بررسالالی دقیقتر  ۶۹کار پژوهشالالی دیگر رد شالالدند .در مجموع با رد شالالدن  ۵کار دیگر به
علت محتوا  ۳۰کار مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.
=۳۰Nمالالالنالالالابالالالع ۳۵N-تالالالمالالالالامالالالالی =۱۰۴N
پذیرفتهشده نهایی مالالالال الحالالالال التالالالالالالوای
بررسیشده

منابع پذیرفتهشالالده تعداد منابع یافت شد =۱۶۷۴N
در مرحله اول

=۵Nمنابع ردشده =۶۹Nمالال النالالالالابالالالالع =۱۵۷۰ Nم النالالابالالع
به علت محتوا

ردشالالالالده بالاله عاللالالت ردشالالالالده باله خالاطر
چکیده

عنوان

در مجموع تعداد  ۲۰مقاله با موضالالالوعات کامال منطبق و یا موضالالالوع سالالالند تحول بنیادین آموزشوپرورش با روش فراتحلیل
انتخاب شالالدند و سالالپس با اسالالتفاده از روش فراتحلیل مورد بررسالالی قرار گرفت که رفرنس پژوهشهای در پیوسالالت این مقاله
بیان شالده است .اساسا رویکرد فراتحلیل که به دنبال ادغام و ترکیب مطالعات پژوهشی و مداخلهای است ،چندان متفاوت یا
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فراتر از روشالی برای تجزیه یا تحلیل دادهها نیسالت .در ادامه نتایج بررسالی مقاالت در دو بخش دادههای توصالیفی فراتحلیل و
کیفیت و ارزیابی مقاالت ارائه داده میشود.
یافتههای پژوهش
همان طور که در بخش روش تحقیق توضالین داده شالد ،در این پژوهش به بررسالی  ۳۰مقاله منتشالرشالده طی چند سالال سالال
گذشالالته با موضالالوعیت سالالند تحول بنیادین جمهوری اسالالالمی ایران پرداخته شالالده اسالالت .در بخش دادههای توصالالیفی ۸
شاخص مقاالت مورد بررسی قرار میگیرد.
قالب مقاالت :در نمونههای مورد بررسالی  ۵۶درصالد مقاالت در قالب علمی – پژوهشالی و  ۴۰درصالد مقاالت در قالب مقاالت
همایشی و  ۴درصد در قالب علمی ترویجی میباشند.
نوع مقاله فراوانی درصد فراوانی
علمیپژوهشی ۵۶ ۱۷
همایشی ۴۰ ۱۲
علمیترویجی ۴ ۱
نمودار قالب مقاالت به شکل زیر میباشد

قالب مقاالت
17

همایشی

12

علمی -پژوهشی

ٔ
بازه زمانی:معیار ٔ
بازه زمانی تاریب انتشالالار نه تاریب انجام پژوه بوده اسالالت .توزیع مقاالت منتشالالرشالالده با سالالند تحول بنیادین
آموزشوپرورش بررسی شد نشان ازکاهش این پژوهشها در دو سال اخیر دارد.
ٔ
بازه زمانی فروانی درصد
۲۰ ۶ ۱۳۹۲
۱۰ ۳ ۱۳۹۳
۲۳ ۷ ۱۳۹۴
۳۰ ۸ ۱۳۹۵
۱۰ ۳ ۱۳۹۶
۶ ۲ ۱۳۹۷
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۳ ۱ ۱۳۹۸
نمودار خطی مقاالت طی چند سال اخیر به شکل زیر است
8
7

3

3

2
1
1397

1398

1395

1396

1393

1394

سگن شگناسگی پژوهشگگران ۵۳ :درصالد مقاالت که با مضالمون سالند تحول بنیادین آموزشوپرورش بررسالی شالده توسالط هیالت
علمی دانشگاهها نوشته شده است و  ۴۷درصد هم توسط دانشجویان دانشگاهها نوشته شده است
نوع پژوهشگر فروانی درصد
هیالت علمی ۵۳ ۱۶
دانشجو ۴۷ ۱۴
سایر پژوهشگران ۰ ۰
نمودار سنبشناسی پژوهشگران به شکل زیر است.

Chart Title
30
دانشجو

14

هیئت علمی

16
35

30

25

15

20

10

5

0

جنسگگیت پژوهشگگگران :برای این که چند درصالالد از مقاالت توسالالط پژوهشالالگران مرد و چند درصالالد توسالالط پژوهشالالگران زن
نوشالته شالده اسالت معیار در این پژوهش نویسالنده مسالالول اسالت .که  ۹۰درصالد پژوهشها توسالط پژوهشالگران مرد و ۱۰درصالد
توسط پژوهشگران زن انجام شدهاند.
جنسیت پژوهشگر فراوانی درصد
مرد ۶۰ ۱۸
زن ۴۰ ۱۲
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ٔ
مطالعه موردی و انضگگمامی :مطالعات و پژوهشهای انجامشالالده در شالالهرهای مختلف ایران انجام شالالدهاند که بیشالالترین
فراوانی در سطن ملی است که نمودار آن به شکل زیر میباشد.
27

30
25
20

15
10
5

1

1

1

مشهد

اردبیل

کرج

0
ملی

روش تحقین :در بررسالی از نمونه انجامشالده بیشالترین نوع مقاله از روش کیفی اسالتفاده شالده اسالت که  ۸۳درصالد مقاالت
کارشده از نوع کمی میباشند.
روش پژوهش فراوانی درصد
کمی ۱۳ ۴
کیفی ۸۳ ۲۵
آمیخنه ۳ ۱
نمودار روش پژوهشها به شکل زیر میباشد

Chart Title
30

1
25
4
35

30

25

15

20

10

5

0

Series1

مللفگههگا :در نمونالههالایی کاله مورد بررسالالالی قرار گرفالت  ۳۱مؤلفاله در این پژوهشهالا در ارتبالاط بالا سال النالد تحول بنیالادین
آموزشوپرورش مورد تحلیل و بحث قرار گرفته است.
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Chart Title
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

سواد رسانه ای

نظارت و…

توسعه اقتصادی

عدالت آموزشی

پژوهش معلمان

آسیب شناسی…

هویت کودکان

مشارکت…

فرهنگ خانواد

مبانی فلسفی

چالش هاس سند

سند تحول
مسائل فرهنگی
نظریه تا عمل

هویت

هویت ملی

کارآفرینی

سواد رسانه ای

عملکرد معلمان

تحلیل محتوا

ساحت های…

فرهنگ حجاب

محتوای…

سبک زندگی

فضای مدارس

اهداف تربیتی

ارتقاء یادگیری

سرمایه…

ویژگی مدارس

جایگاه هنر

شایستگی…

کیفیت و ارزیابی پژوهشها :در بحث کیفیت و ارزیابی پژوهش هد محقق در بحث فراتحلیل مقاالت نشالالان دادن ضالالعف
محقق خاصالالی نیسالالت؛ بلکه دسالالتهبندی مقاالت به مقاالت درجه و درجه دوم اسالالت در بحث کیفیت ارزیابی مقاالت محقق
ٔ
نتیجه تحقیقات و
فراتحلیل چند معیار را برای بررسالی کیفیت تعیین میکنند که در این مقاله سالؤاالت و اهدا و فرضالیهها و
شالکل و سالاختار مقاالت بهطور کلی مورد بحث قرار میگیرد .بیشالتر مقاالت به محتوای سالند تحول بنادین اشالاره کرده بودند،
مقاالت از نظر سالؤال و هد و پیش ٔ
الینه نظری تا حدودی قوی کار کرده بودند و در بحث نتیجهگیری به دنبال هدفی که راجع
به سند در سند تحول بودند رسیده بودند.
بحث و نتیجهگیری
در نمونههای مورد بررسالالی  ۵۶درصالالد مقاالت در قالب علمیپژوهشالالی و  ۴۰درصالالد مقاالت در قالب مقاالت همایشالالی و ۴
درصالالد در قالب علمیترویجی میباشالالند .همچنین  ۵۳درصالالد مقاالت که با مضالالمون سالالند تحول بنیادین آموزشوپرورش
بررسالی شالده توسالط هیالت علمی دانشالگاهها نوشالته شالده اسالت و  ۴۷درصالد هم توسالط دانشالجویان دانشالگاهها نوشالته شالده
اسالت .همچنین پژوهشهای انجامشالده در شالهرهای مختلف ایران انجام شالدهاند که بیشالترین فراوانی در سالطن ملی بوده
اسالت :در بررسالی از نمونه انجامشالده بیشالترین نوع مقاله از روش کیفی اسالتفاده شالده اسالت که  ۸۳درصالد مقاالت کارشالده از
نوع کمی میباشالالند .در نمونههایی که مورد بررسالالی قرار گرفت  ۳۱مؤلفه در این پژوهشها در ارتباط با سالالند تحول بنیادین
آموزشوپرورش مورد تحلیل و بحث قرار گرفته اسالالت که این مؤلفهها شالالامل شالالایسالالتگیهای مدیران مدارس ،جایگاه هنر،
سال ٔ
الرمایه اجتماعی ،ویژگی مدارس ،اهدا تربیتی ،ارتقاا یادگیری ،فضالالای مدارس ،محتوای کتاب درسالالی ،سالالبک زندگی،
فرهنس حجاب ،سالالاحتهای شالالشگانه ،تحلیل محتوا ،عملکرد معلمان ،سالالواد رسالالانهای ،کارآفرینی ،هویت ،هویت ملی،
سالالند تحول ،مسالالائل فرهنگی ،نظریه تا عمل ،چالشهای سالالند ،مبانی فلسالالفی ،مشالالارکت خانواده ،فرهنس خانواده،هویت
کودکان ،آسالالیب شالالناسالالی سالالند،پژوهش معلمان،عدالت آموزشالالی،نظارت و راهنمایی،توسالالعه اقتصالالادی،سالالواد رسالالانه ای
میباشالند سالندتحول بنیادین آموزشوپرورش ،یک سالندراهبردی در حوزه تعلیموتربیت اسالت که به ریشاله و اسالاس فعالیتها
میپردازد تالا هماله امور براسالالالالاس موازین و آموزه-هالای اسالالالالمی صالالالورت گیرنالد(.فرزی )۱۳۹۷،اگر در تمالام برنالامالههالای
آموزشوپرورش به سالند تحول بنیادین توجه شالود میتوانند آموزشوپرورش را به اهدا اصاللی خودش نزدیک کنند زیرا در
این سالند برای رشالد همهجانبه افراد برنامه وجود دارد و شالش سالاحت تعلیموتربیت رشالد همه جانبه دانشآموزان را تحت تأثیر
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قرار میدهند در سند تحول بنیادین شش ساحت وجود دارد که در تحقیقاتی که مورد بررسی قرار گرفت  ۳۱مؤلفه شناسایی
شالالالد که هر کدام زیرمجموعهای از این سالالالاحتها هسالالالتنالد .نکت ٔاله قابلبحالث در این پژوهش تا حدودی این که نظالام آموزش
عالی نیز در پژوهشهای مربوط به سالند تحول بنیادین آموزشوپرورش سالهم بسالزایی داشالته اسالت هالیت علمی دانشالگاهها
جز رکن اساسی نظام آموزش عالی به حساب هستند .اساتید از جمله ارکان اساسی نظام آموزشی ( ۲۰۱۰(abedini,اساتید
دانشال الگالاه نه تنهالا منبع دانش دانشالالالجویان و نمالاینالدگان تحقیقالات علمی پیشالالالرو هسالالالتنالد.اسالالالاتیالد که مهمترین نمالاینالدگان
تحقیقات علمی کشالالور و جامع دانش و آموزش کشالالور هسالالتند .زمانی که تعداد زیادی از اسالالاتید دانشالالگاه تحقیقات خود را
روی موضالالوعی انجام میدهند نشالالان از اهمیت و مهم بودن آن موضالالوع اسالالت .در پژوهشهای که مورد تحلیل و بحث قرار
گرفتند در جامعه آماری نشالان میدهد که بیشالترین تحقیق و پژوهش روی سالند تحول توسالط اسالاتید دانشالگاهها انجام شالده
اسالالت و این نشالالان از این دارد که موضالالوع سالالند تحول بنیادین آموزشوپرورش در نظام آموزش عالی دارای اهمیت اسالالت و
نظام آموزش عالی برای سالند تحول اهمیت قائل میشالود و اسالاتید که مهمترین رکن نظام آموزش عالی هسالتند این موضالوع
را از دیالدگالاههالا و جهالتهالای مختلفی مورد تحلیالل و بررسالالالی قرار میدهنالد .و این نشالالالان از این اسالالالت کاله دیالدگالاه و نظر نظالام
آموزش عالی به سند تحول بنیادین مربت بوده و سند تحول جز اهمیت و اولویت تمام نظام آموزشی کشور میباشد.
پیشنهادات:
 .1تحقیق در مورد مسالولیتپذیری مدیران مدارس با توجه به ماموریتهای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش؛
 .2پژوهش در مورد آشنایی دانشآموزان مدارس در مقطع متوسطه با فرهنس غنی اسالمی؛
 .3سنجش فضایل اخالقی مربیان مدارس؛
 .4سنجش تعامل دانشآموزان با مساجد و کتابخانهها؛
 .5سنجش میزان مشارکت خانوادهها در نظام تعلیموتربیت رسمی؛
 .6سنجش میزان کارایی و اثربخشی نظام تعلیموتربیت رسمی؛
 .7سنجش میزان برابری و عدالت آموزشی در مدارس مرزی کشور؛
ٔ
ٔ
متوسطه دوم برای تامین معاش و درآمد حالل؛
 .8شناسایی مهارتهای مفید دانشآموزان
 .9سنجش کارایی مدارس پیشدبستانی متناسب با اهدا سند تحول بنیادین؛
ٔ
عادالنه نیروی انسانی مهار در سراسر کشور؛
 .10سنجش و ارزیابی توزیع
ٔ
 .11راهکارهایی برای تامین منابع مالی جهت ایجاد موزهها ،و نمایشالگاههای علم و فناوری در شالهرهای مختلف ایران
متناسب با سند تحول بنیادین؛
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 .12ارزیابی همکاری نظامهای علمی و پژوهشی کشور با نظام رسمی آموزش کشور؛
 .13شناسایی و راهکارهای الزم جهت تقویت جایگاه و منزلت معلم
 .14ارزیابی قوانین استخدامی آموزشوپرورش و ٔ
ارائه مدل استخدامی موثر

منابع
باقری،الهه ( )۱۳۹۶بررسی تحلیل گفتمان سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،مطالعات روانشناسی و علوم تربیتیٔ ،
دوره
سوم ،شماره.۴
بالذرافشالالالان مقالدم ,شالالالوقی ,رحمالان خواه ،راحیالل .)۲۰۱۶( .جالایگالاه نظالارت و راهنمالایی تعلیمالاتی در سال النالد تحول بنیالادین
آموزشوپرورش .پژ ه زنمیهزیبمنشزتعلیک تربیت.۴۳-۲۳), ۲(۵,
بصالالیری ،بتول ,نصالالر ،احمدرضالالا ,میرشالالاه جعفری،سالالیدابراهیم ,مهرمحمدی،محمود .واکاوی( )۱۳۹۳و تبیین نیازهای
فرهنگی ،تربیتی و اجتمالاعی اعضالالالای هیالالت علمی دانشال الگالاه فرهنگیالان ادر راسال التالای تحقق اهالدا سال النالد تحول بنیالادین
آموزشوپرورش در حوزه فرهنس .
تقی نظرپور ،محمد ،نوروزیان ملکی،سالالعید( .)۱۳۹۷شالالناسالالایی مؤلفههای معماری موثر در ارتقای یادگیری دانشآموزان با
تأکید بر فضاهای باز مدارس بر اساس سند تحول بنیادین آموزشوپرورش .یفم عموزشی و ز زیمرهیر .۱۹۳-۱۶۵ .
را ی

،زافر و(۱۳۹۴نازبر سالالالشز الم زهالم زی م رزر زسال النالازتو نزبنیالمرین  .نترانمزبینزا مللشزپژ ه زهالم زن ینزر ز

یایریتز زیهناسشزصنمیع ز
رهبری،مهدی ،بلباسالالالی،میرم().۱۳۹۴ .هویت ملی در سالالالند تحول بنیادین آموزشوپرورش ج.ا.ایران .یفم عموزیلش . ۱
.۴۵
زصالالمرقشزر ز شالالمه،سالالتم ،زلمیسالالشزوار ،یریکزا سالالمراو(۱۳۹۵نازسالالنازتو نزبنیمرینزشی و
سراسر زران ز زفنم

.ر یینز نترانمز

پر

زعل مزتربیتشزیفم عموزامتممعشز ز انشنمسشزایرا ز ز

زطمهر زنمهیل،ابراهیک،زصالیمیش،فر المر،زابراهیمش،پریسالم(۱۳۹۴نازممیگم زیسالمللزفرهنگشزشی و

پر

زر زسالنازتو نز

بنیمرین .ا ینز نترانمزبینزا مللشزعل مزانسمنشزبمز یکررزب یشز-زاستیشز زبمزتأ یازبرزپژ ه زهم زن ین ز
فرو  ،الهنمو(۱۳۹۷نبر سالشزممیگم زتربیتزهنر زر زسالنازتو نزبنیمرینزشی و
یمونا ا زر زقم شزپمیم زنمیهز ز
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کالریالمالی ،پالور فالیالض ،مالجالتالبالی ،کالریالمالی،زری،کالریالمالی،مالهالالدی (.)۱۳۹۶جالالایالگالالاه اهالالدا تالربالیالتالی در سالالالنالالد تالحالول بالنالیالالادیالن
آموزشوپرورش .س یینزهممی زیلشزپژ ه زهم زن ینزر ز و زعل مزانسمنشز زیفم عموزامتممعشزایرا ز
زیقام,ابراهیکاز(۲۰۱۸نازتولیلزتلئ

ینزیهم وهم زامتممعشزر زسالالنازتو نزبنیمرینزشی و

.یایریتزفرهنگز

پر

سمویمنش  .۳۰۴-۲۸۳), ۲(۱۶,ز
زهاایتش،فر الته،زل ا ویش ،متزا له(۱۳۹۵نازشسالیشز النمسالشزامرا زبرنمیههم زسالنازتو نزشی و

پر

ازبرزاسالمسز

یبمنشزیایریتزتو نزسمویمنش .یهناسشزیایریتا  .۶۰ز
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
 .1ابراهیم طاهری نمهیل ،فرشاد صیامی ،پریسا ابراهیمی .۱۳۹۴ .جایگاه مسائل فرهنگی آموزشوپرورش در سند
تحول بنیادین .ا ینز نترانمزبینزا مللشزعل مزانسمنشزبمز یکررزب یشز-زاستیشز زبمزتأ یازبرزپژ ه زهم زن ین
 .2ابالراهالیالمالی مالقالالدم .)۲۰۱۸( .تالحاللالیالالل تاللالالالولالوژیالالک مالهالالارتهالالای اجالتالمالالاعالی در سالالالالنالالد تالحالول بالنالیالالادیالن
آموزشوپرورش .یایریتزفرهنگزسمویمنش .۳۰۴-۲۸۳), ۲(۱۶,
 .3افروز داریوش .۱۳۹۴ .بررسالالالی چالالشهالای موجود در سال النالد تحول بنیالادین  .نترانمزبینزا مللشزپژ ه زهالم ز
ن ینزر زیایریتز زیهناسشزصنمیع
 .4اکرمی ,رابعه. ،۲۰۱۴بررسالالی تخصالالص پژوهش معلمان :گامی در جهت سالالند تحول بنیادین هممی زیلشزتغییرز
برنمیهر سشزر هم زتوصیلشزشی و

پر

.

5ا باغدارنیا مجتبی .۱۳۹۴ .فاصله نظر تا عمل در تحقق سند تحول بنیادین .هممی زانجمنزیفم عموزبرنمیهر سشز
ایرا ز
 .6بذرافشالالان مقدم ,شالالوقی ,رحمان خواه & ,راحیل .)۲۰۱۶( .جایگاه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در سالالند تحول
بنیادین آموزشوپرورش .پژ ه زنمیهزیبمنشزتعلیک تربیت.۴۳-۲۳), ۲(۵,
7ا پوریا عربی ،ریحانه قشقایی ،علی ربانی فرهودی .۱۳۹۴ .توسعه اقتصادی آموزشوپرورش با تأکید بر سند تحول
بنیادین آموزشوپرورش ایران  .شمینز نترانمزبینزا مللشزاقتصمر،زیایریتز زعل مزیهناسش
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 .8حجت اله بنیادی علی اصال ر فانی ،سالید رضالا سالید جوادین .۱۳۹۷ .طراحی و تبیین الگوی شالایسالتگی مدیران
مدارس بر مبنای سالند تحول بنیادین آموزشوپرورش و دیگراسالناد باالدسالتی .یفم عموزشی و الشز زشی و الگمهش.
.۱۴۴-۱۱۳
 .9حمیالدرضالالالا حالاجی بالابالایی .۱۳۹۱ .ویژگیهالای مالدرسالالاله ای کاله دوسالالالت دارم بالا توجاله باله سال النالد تحول بنیالادین در
آموزشوپرورش .ن ش

هم زشی و ش ۵۱. ۴۲

 .10رحمالت الاله مرزوقی ،رضالالالا عقیلی ،محبوباله مهرورز .۱۳۹۵ .تحلیالل و نقالد نظری و روش شال النالاختی اسال النالاد تحول
بنیادین آموزشوپرورش جمهوری اسالمی ایران .پژ ه زنمیهزیبمنشزتعلیک تربیت.۲۱ .
 .11رضا ابوزید .۱۳۹۵ .جایگاه هنر در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش  .ازشی و زهنر۸ .
12ا زهالرا تالقالالدیالری ،فالهالیالمالاله فالالدایالی .۱۳۹۶ .فالرهالنالالس خالالانالواده و پالژواک آن در بالطالن سالالالالنالالد تالحالول بالنالیالالادیالن
آموزشوپرورش.ا ینز نترانمزبینزا مللشزفرهنگ،زشسیشز نمسشز انشز زتربیت ز
13ا سالالتار صالالادقی ده چشالالمه ،مریم سالالادات خامسالالی زاده .۱۳۹۵ .سالالند تحول بنیادین آموزشوپرورش .ر یینز
نترانمزسراسر زران ز زفنم

زعل مزتربیتشزیفم عموزامتممعشز ز انشنمسشزایرا ز ز

 .14شهناز هاشمی .۱۳۹۳ .بررسی نقش رسانه در نظام تربیتی سند تحول بنیادین آموزشوپرورش :تأکید بر ضرورت
آموزش سواد رسانه ای  .سمنه .۵. ۴
 .15صالفارحیدری .)۲۰۱۴( .,رویکردهای عدالت آموزشالی (نگاهی به جایگاه عدالت آموزشالی در سالند تحول بنیادین
نظام آموزشوپرورش ایران .پژ ه زنمیهزیبمنشزتعلیک تربیت .۷۲-۴۹), ۱(۴,
 .16عربی ,پوریا ,قشالالقائی ,ریحانه & ,علی ربانی فرهودی ۲۰۱۶ .توسالالعه اقتصالالادی آموزشوپرورش با تأکید بر سالالند
تحول بنیادین آموزشوپرورش ایران. InInternational Conference on Economics.
 .17عربی ,پوریا ,۲۰۱۶( .,توسعه اقتصادی آموزشوپرورش با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ایران.
 .18عظیمی .)۲۰۱۹( .ارزیابی طرح تحول نظام سالمت و طرح تحول بنیادین آموزشوپرورش بر اساس مفرودهای
نظام سالمت با تأکید بر آموزش .فصلنمیهزشی و زبهاا تز زا تقمشزستیتزایرا ز .۱۷۱-۱۵۴), ۲(۷,
 .19علی کریمی ،مجتبی پور فیض ،زری کریمی ،مهالدی کریمی .۱۳۹۶ .جالایگالاه اهالدا تربیتی در سال النالد تحول
بنیالادین آموزشوپرورش .سال ال یینزهمالمی زیلشزپژ ه زهالم زن ینزر ز و زعل مزانسالالالمنشز زیفالم عالموزامتمالمعشز
ایرا ز
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 .20فرامرز محمالدی پویالا(بیجنونالد) ،اکبر صالالالالحی ،فالاطماله مومیونالد .۱۳۹۴ .تحلیالل محتوای نهج البالغاله بر اسالالالاس
ساحتهای شش ٔ
گانه تربیتی سند تحول بنیادین آموزشوپرورش .پژ هشنمیهزنهجزا بتغه ۸۱-۶۳. ۱۰
 .21فرشالته هدایتی ،رحمت الله خوارزمی ..آسالیب شالناسالی اجرای برنامههای سالند تحول آموزشوپرورش؛ بر اسالاس
مبانی مدیریت تحول سازمانی .یهناسشزیایریت.۶۰ .
 .22لیال معزی ،رضالالالا زارعی .۱۳۹۵.تحلیل محتوای کتاب درسالالالی تفکر و سالالالبک زندگی ٔ
دوره متوسالالالطه اول در مورد
ترویج و تعمیق فرهنس حجاب بر اساس اهدا سند تحول بنیادین .و ز زممیعه.۲۰۸-۱۹۳ .
 .23مجتبی بذرافشالان مقدم ،مریم شالوقی ،راحیل رحمان خواه .۱۳۹۴ .جایگاه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در سالند
تحول بنیادین آموزشوپرورش .پژ ه زنمیهزیبمنشزتعلیک تربیت .۴۳-۲۳. ۲
 .24محمالدتقی نظرپور ،سالالالعیالد نوروزیالان ملکی .۱۳۹۷ .شال النالاسالالالایی مؤلفالههالای معمالاری موثر در ارتقالای یالادگیری
دانشآموزان با تأکید بر فضالالاهای باز مدارس بر اسالالاس سالالند تحول بنیادین آموزشوپرورش .یفم عموزشی و ز ز
یمرهیر .۱۹۳-۱۶۵ .
 .25محمدی پویا (بیجنوند .)۲۰۱۵( .تحلیل محتوای نهج البالغه بر اسالالالاس سالالالاحتهای شالالالش ٔ
گانه تربیتی سالالالند
تحول بنیادین آموزشوپرورش .فصلنمیهزپژ هشنمیهزنهجزا بتغه .۸۱-۶۳), ۱۰(۳,
 .26مرضالیه دهقانی ،فاطمه ساللیمانی ،محدثه فرجی .۱۳۹۶ .مطالعه مؤلفههای سالرمایه اجتماعی اسالالمی در سالند
تحول بنیادین آموزشوپرورش .عل مزتربیتشزاوزریاهم زاستم۳۶-۵ .
 .27معزی ,زارعی .)۲۰۱۷( .تحلیل محتوای کتاب درسالالی تفکر و سالالبک زندگی ٔ
دوره متوسالالطه اول در مورد ترویج و
تعمیق فرهنس حجاب بر اسالالاس اهدا سالالند تحول بنیادین .فصالاللنمیهزعلمش-پژ هشالالشزو ز زممیعه ), ۲۷(۷,
.۲۰۸-۱۹۳
 .28مهدی رهبری ،میرم بلباسالی ،سالیدمحمدجواد قربی .۱۳۹۴ .هویت ملی در سالند تحول بنیادین آموزشوپرورش
ج.ا.ایران .یفم عموزیلش .۴۵. ۱
 .29مهالدی سالالالبحالانی نژاد ،حسالالالن نجفی ،علی مقالدم زاده .۱۳۹۳ .تبیین عوامل مفهومی فرهنالس ایرالار و شال الهالادت و
تحلیل جایگاه آن در سالالند تحول بنیادین آموزشوپرورش ایران .پژ ه زر زیسالالمللزتعلیک تربیتزاسالالتیش . ۲۵
.۸۵
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 .30نظرپور ,نوروزیالان ملکی ,س .)۲۰۱۹( .شال النالاسالالالایی مؤلفالههالای معمالاری مؤثر در ارتقالای یالادگیری دانشآموزان بالا
تالأکیالد بر فضالالالالاهالای بالاز مالدارس بر اسالالالالاس سال النالد تحول بنیالادین آموزشوپرورش .یجلالهزیفالم عالموزشی و ز ز
یمرهیر ۱۹-۱۶۵), ۲(۱۰
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ٔ
بررسی مقایسهای حدود اصالحات در فلسفه تربیت جمهوری اسالمی و مکتب اگزیستانسیالیسم
نویسندگان :روجا حیدرنژاد ،1حجت صفار حیدری2
چکیده
ٔ
آینده کشالور
زمینه و هد  :نظام آموزشالی در هر کشالوری از جایگاه و اهمیت بسالزایی برخوردار اسالت؛ چرا که جهتدهنده
در تربیالت افراد و همچنین تاثیرگذار در نوع فرهنالس ،عقیالده و اعتقالاد آحاد جامعه بوده و دسالالالتیابی به کمال و تربیت انسالالالان
جزا اهدا غایی آن میباشد .بنابراین تمامی دولتها در تالش برای تدوین بهترین نوع نظام آموزشی برای آموزشوپرورش
ٔ
آینده خود هسالتند تا ضالمن نوسالازی جامعه ،ایدئولوژی سالیاسالی آن را نیز تحکیم بخشالند (مجتهد،کریم .)۱۳۷۹ ,برای
نسالل
دسالالتیابی به این اهدا کالن ،آنان در نوع و چگونگی آموزش کشالالورها تحقیقات زیادی انجام میدهند تا برای تدوین نظام
آموزشالی که در نهایت در اختیار همگان قرار میگیرد ،بهترین اسالناد تدوین گردد .زیرا این سالندها هسالتند که شالرح روشالن و
راهنمای عملی واضالن در اختیار دسالتاندرکاران ،مربیان و ذینفعان ٔ
حوزه تعلیموتربیت ارائه میدهند .معموال این اسالناد بر
ٔ
ٔ
مطالعه
پایه مبانی فلسالفی ویژهای تدوین میشالوند که همراسالتا با دیدگاه فلسالفی و ایدئولوژیکی دولتها هسالتند .بنابراین با
مبالانی نظری و فلسالال ٔ
الفه تدوین این اسالالالناد میتوان به ایدئولوژی حاکم بر پدیدآورندگان آن پی برد .انتظار میرود که اسالالالناد
تربیتی کشالور ما نیز بر ٔ
پایه نوعی تفسالیر از ارزشها ،انسالان و جامعه و نسالبت آنها با هم اسالتوار باشالد تا بتواند جایگاه انسالان،
هد او از خلقت و راه رسالیدن به این هد را میسالر سالازد .که این خود نیازمند تدوین اسالناد کلی تعلیموتربیت بر ٔ
پایه نوعی
نگرش فلسالفی اسالت که به انسالان و بودن او تأکید ویژهای داشالته باشالد .در این راسالتا ،پس از انقالب اسالالمی دو سالند برای
پیشالالالبرد اهدا تربیتی کشالالالور ما تدوین گردیده اسالالالت .نخسالالالتین سالالالند در سالالالال  ۱۳۶۷تحتعنوان اطرح کلیات نظام
آموزشوپرورش تدوین گردید که در آن اهدا آموزشالی و تربیتی در سالطن کالن مورد بررسالی قرار میگرفت و به نوعی خط
مشالی اصاللی آموزشوپرورش را بیان میکرد .سالپس در سالال  ۱۳۹۰اسند تحول بنیادین آموزشوپرورش تدوین و به تصویب
رسالالالید تا ضالالالمن بیان اهدا کلی ،راهبردهایی را برای رسالالالیدن به آن اهدا بیان دارد .اما نگرش فلسالالالفی این اسالالالناد در
نقطه توجه فلس ٔ
خصالوی نوع توجه به جایگاه انسالان ،هد او از خلقت و راه رسالیدن به این اهدا که ٔ
الفه اگزیسالتانسالیالیسالم
اسالت ،چگونه اسالت دلیل توجه ما به فلس ٔ
الفه اگزیسالتانسالیالیسالم این اسالت که در این مکتب ،انسالان اصالیل یگانه اسالت و
نمیتوان او را با دیگری عود کرد .اهمیت ندادن به این مسالله در آموزشوپرورش باعث پایین آوردن ارزش انسانی میشود
(نقیب زاده جاللی .)۱۳۵۸ ,از نظر هایدگر ،تربیت آنگاه به درسالالتی صالالورت میگیرد که محتوای آن آزادانه فرا گرفته شالالود و
اگر بر بنیاد سلطه باشد به شکست میانجامد (ثابت .)۱۳۸۱ ,یاسپرس نیز بزر ترین عیب آموزشوپرورش را فراموش کردن
انسالالالان و ارج و قرب او و بزر ترین کار آن را سالالالاختن بنای عظیم انسالالالانیت میداند(.نقیب زاده جاللی )۱۳۵۸ ,با توجه به
 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه مازندران Roja_heidarnezhad@yahoo.com
 2دانشیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه مازندران hsheidari@gmail.com
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اهمیت تدوین اسالالناد باالدسالالتی نظام آموزشوپرورش بر اسالالاس نظام فلسالالفی و ایدئولوژیکی از یک سالالو و اهمیت توجه به
نقطه توجه فلس ٔ
انسالان که ٔ
الفه اگزیسالتانسالیالیسالم اسالت ،از سوی دیگر این پژوهش با هد بررسی نوع نگرش به انسان ،تربیت
و جایگاه او در سالند تحول بنیادین آموزشوپرورش کشالورمان و مقایس ٔاله آن با نگرش فیلسالوفان اگزیسالتانسالیالیسالم به انسالان و
غایت او انجام گرفت.
کلیدوانه :اگزیستانسیالیسم ،تربیت ،سند تحول بنیادین ،اصالحات ،ایران
روش :در این پژوهش از روش توصالیفی تحلیلی اسالتفاده شالده اسالت .بدین صالورت که یافتههای حاصل از بررسی مبانی سند
تحول بنیادین آموزشوپرورش در رابطه با هد پژوهشالی جمع آوری شالده و سالپس انتخاب ،متمرکز و به صالورت خالصالهتر
تنظیم گردید .این یافتهها بعد از طبقهبندی با اصالول فلسالفه اگزیسالتانسالیالیسالم مورد مقایساله قرار گرفته و روابط میان آنها
مورد بررسالی قرار گرفت .در نهایت بر اسالاس زنجیرهای از شالواهد و ایجاد روابط منطقی میان مطالب فوق نتیجهگیری حاصالل
شد.
یگافتگههگا :بررسالالالی مبالانی سال النالد تحول نشالالالان داد کاله در سال النالد تحول بنیالادین انسالالالان در پنج بخش هسالالالتیشال النالاختی،
ٔ
دهنده اهمیت
انسالانشالناختی ،معرفتشالناختی ،ارزششالناختی و دینشالناسالی مورد توجه قرار گرفته اسالت .این توجه نشالان
مبانی فلسالفی در تدوین اسالناد میباشالد .هر یک از این مبانی فلسالفی در سالند معنای ویژهای دارد که بهطور خالصاله میتوان
ٔ
این گونه بیان داشالت که :منظور از هسالتیشالناسالی توصالیف خداوند در جهانبینی اسالالمی بهعنوان مبدا جهان و نهایت تمام
ٔ
درباره وجود انسالان
موجودات و دیگر عناصالر هسالتی که همه فناشالدنی هسالتند میباشالد .مراد از انسالانشالناسالی بیان واقعیات
و تعلیم آن با توجه به معار اسالمی ،توجه به تواناییهای انسان و محدودیتهای آن است که در نهایت برای رسیدن انسان
به کمال ضالروری میباشالد .عالوه بر این از نظر این مبنا انسالان موجودی اجتماعی اسالت که اجتماع و سالنتها بر حرکت او به
سالوی کمال تأثیر میگذارند .در معرفتشالناسالی بخشالی از گزارشهای توصالیفی تبیینی در خصالوی شالناخت آدمی و حدود و
ٔ
حوزه فلسالفه اخالق با رویکرد اسالالمی گرفته
ث ور آن اسالت .در ارزششالناسالی ،بحث بر سالر ماهیت ارزشها اسالت که عموما از
شالده و بیشالتر تمرکز آن بر حیات طیبه میباشالد .در این مبنا هد و غایت اصاللی تمامی ارزشها رسیدن به قرب الهی است.
درباره دین و نسالالبتی که انسالالان با آن داردٔ ،
ٔ
نحوه فهم دین و قلمرو دین میپردازد (مبانی نظری
در دینشالالناسالالی به مباحری
تحول بنیادین در نظام تعلیموتربیت رسمی و عمومی.)۱۳۹۰،
الفه اگزیسالتانسالیالیم نشالان داد که در فلس ٔ
مقایس ٔاله اصالول فلسالفی سالند تحول با فلس ٔ
الفه وجودی ،هر انسالان ،انسالان ویژهای اسالت
و نمیتوان با اتکا به ویژگیهای کلی انسالان برای همه تصالویری ثابت ارائه داد (صالفارحیدری ،حسالیننژاد .)۱۳۹۳ ,در مبانی
سالند تحول هم به این نکته اشالاره شالده اسالت؛ اما نه آنگونه که مدنظر فیلسالوفان این مکتب میباشالد .زیرا در سالند تحول خط
مشالالی واحد برای نظام آموزشالالی تدوین گردیده اسالالت که بایسالالتی از آن اصالالول پیروی شالالود در حالی که از منظر کییرکهگر

640

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

هسالتی انسالان بیش از آن اسالت که بتوان به کمک نظامی از اندیشاله به حقیقت آن پی برد .در فلس ٔ
الفه وجودی تربیت بایسالتی
بر آگاهی و آزادی انتخاب تأکید نماید که این خود بنیادیترین ایده در این فلسفه است(ثابت.)۱۳۸۱ ,
ٔ
نکته دیگر این اسالت که اصاللیترین هد تربیت اگزیسالتانسالیالیسالتی تحقق و پرورش انسالان آزاد در انتخاب میباشالد .بر این
اسالاس برای رشالد آگاهی ،احترام به آزادی و شالکوفا شالدن نیروی انتخاب ،نظام آموزشالی باید سالبب برانگیختن شالوق آدمی به
خود شالالدن و به خود آمدن را محیا سالالازد (زارع .)۱۳۹۰ ,این نکته در مبانی نظری سالالند نیز بیان گردیده اسالالت و انسالالان را
موجودی آزاد و دارای قدرت انتخاب دانسالالته اسالالت که باید آزادی وی مدنظر قرار گیرد .اما در فلسال ٔ
الفه وجودی مراد از آزادی،
آزادی بدون محدویت و به ٔ
گفته هایدگر بیرون جهیدن انسالان اسالت که سالبب تمایز او از سالایر موجوادت میشالود .انسالان به
کمک آزادی و انتخاب است که راه شکوفایی و کمال نهایی یا همان  existenzرا میپیماید (خندان.)۱۳۹۱ ,
در مبانی سالالند ،هد نهایی انسالالان رسالالیدن به قرب الهی اسالالت و تربیت باید در جهت میسالالر سالالاختن این امر همت نماید
(مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیموتربیت رسمی و عمومی .)۱۳۹۰،در حالی که فیلسوفان مکتب وجودی معتقدند
که انسالان سالرنوشالت مقدری ندارد و این خود اوسالت که به سالمت خودش گام برمیدارد(جرالد .)۱۳۸۰ ,در تمامی مباحث
سالند ،انسالان بر اسالاس آموزههای دینی تربیت مییابد و تربیت کامال دینی اسالت .اما در فلس ٔ
الفه وجودی دین و تربیت دینی به
این گونه وجود ندارد و نظام تربیتی تمامی فعالیتهای خود را بر بنیاد انتخاب آزاد دانشآموز قرار میدهد.
ٔ
فلسفه اگزیستانسیالیستی در یک سری از اصول
نتیجهگیری :یافتههای ما حاکی از آنست که اگرچه سند تحول بنیادین با
و مبانی کلی با هم شالالباهتهایی دارند اما در چیسالالتی و غایت هریک از این مبانی اختالفاتی نیز دارند .اگر مبنا را بر تدوین
سالند بر اسالاس آموزههای این فیلسالوفان قراردهیم بایسالتی در میزان توجه به آزادی ،انتخاب و شالکوفایی اسالتعدادهای افراد
تجدید نظر کنیم .عالوه بر این از معین کردن شالالیوههای از قبل تعیینشالالده برای دسالالتیابی به اهدا  ،تخص الصالالی شالالدن و
برنامهریزی دقیق پرهیز کرد؛ چرا که موجب پایین آوردن ارزش انسالانی گشالته و آموزشوپرورش را از هد نهایی آن منحر
میگرداند.
منابع:
ثابت ,ح .ی .)۱۳۸۱( .انسالان ،آزادی و تربیت در فلسالفه هسالتی .پژوهشالنامه علوم انسالانی و اجتماعی (دانشالگاه مازندران),
(.)۶
جرالد ال.گوتس .ترجمه محمدجعفر پاک سرشت .)۱۳۸۰( .مکاتب فلسفی و آرا تربیتی.
خندان ,ع .ا .)۱۳۹۱( .کارل یاسپرس و نگاه وجودی به علیت .پژوهشهای هستی شناختی.)۲( ,
ٔ
درباره فلسفههای اگزیستانس .کتاب ماه فلسفه.۱۳۱–۱۲۶ ,)۵۱( ,
زارع ,محمد.)۱۳۹۰( .
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صالالفارحیدری ,حجت ,حسالالیننژاد ,رزا .)۱۳۹۳( .رویکردهای عدالت آموزشالالی (نگاهی به جایگاه عدالت آموزشالالی در سالالند
تحول بنیادین نظام آموزشوپرورش ایران) .پژوهش نامه مبانی تعلیموتربیت.۷۲–۴۹ ,)۷( ,
مجتهد،کریم .)۱۳۷۹( .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( ,مدارس و دانشگاههای اسالمی و غربی).۲۸ ,
محمدزاده ,سالالیدمحمد ,فروغیابری ,احمدعلی .)۱۳۹۶( .بررسالالی مبانی تربیتی حیات طیبه در سالالند چشالالم انداز تحول
(سند ملی برنامه درسی) با دید انتقادی .پژوهش در برنامه ریزی درسی.۱۱–۱ ,)۵۲( ,
نقیب زاده جاللی ،میرعبدالحسین .)۱۳۵۸( .نگاهی به فلسفه آموزشوپرورش.
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ٔ
قابلیتهای نظریه انتقادی در اصالح برنامهدرسی مطالعات اجتماعی ایران
معصومه رمضانی فینی1
چکیده:
ٔ
ٔ
برنامه درسالی
نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت به منظور اصالالح
هد از این مقاله بررسالی امکانها و قابلیتهای موجود در
مطالعات اجتماعی اسالالالت .برای این منظور از روش اسالالالتنتاجی بهره گرفته شالالالده اسالالالت و با بررسالالالی و تحلیل دیدگاههای
ٔ
ٔ
نظریه
برنامه مطالعات اجتماعی اسالتنتاج شالده اسالت .نتایج حاکی از آن اسالت که
نظریهپردازان انتقادی داللتهای آن برای
ٔ
حوزه رشالالالد آ گالاهی اجتمالاعی ،پرورش روحیاله مطالالبالهگری اجتمالاعی ،رشالالالد کنشگری اجتمالاعی ،نقالد
انتقالادی میتوانالد در
مناسالالبات راکد اجتماعی ،رشالالد مسالالالولیتپذیری اجتماعی ،تقویت روحیه کاوشالالگری اجتماعی ،پذیرش الیههای هویتی
ٔ
برنامه درسی مطالعات اجتماعی بیانجامد.
اجتماعی ،و رهاییبخشی اجتماعی به بهبود وضعیت
وانگگان کلیگدی :نظری ٔاله انتقالادی ،برنالام ٔاله درسالالالی ،برنالام ٔاله درسالالالی مطالالعالات اجتمالاعی ،مسالالالالولیالتپالذیری ،کنشگری،
آگاهیبخشی ،رهاییبخشی ،نقد اجتماعی
مقدمه
بررسی ویژگیهای اخالقی و اجتماعی رایج در میان مردم ایران کاستیهایی را نشان میدهد .از جمله علیرغم اینکه تقریبا
تمامی سالالیسالالتمهای تربیتی تحقق شالالهروند مسالالالول و آگاه را جزا اهدا خود بیان میکنند ،اما میزان مسالالالولیتپذیری و
کنشگری اجتماعی افراد وضالعیت چندان مطلوبی را نمایش نمیدهد (فراسالتخواه .)۱۳۹۴ ،این امر بهویژه در شالرایط ویژه
و بحرانهای فردی و اجتماعی نمود مییابد .جایی که انتظار میرود افراد پیگیر حقوق فردی و اجتماعی باشالند و مسالالولیت
اجتماعی خود را ایفا نمایند ،برعکس شاهد شانه خالی کردن و ناامیدی اجتماعی هستیم.
فراسالتخواه ( )۱۳۹۴ایران را کشالوری مصالر زده و در عین حال فقیر میخواند و زیباکالم( )۱۳۹۰معتقد اسالت ایران کشالوری
مصالر زده و درگیر تعامالت نظامهای سالرمایهداری اسالت که بهراحتی م لوب تبلی ات و تجاریسالازی شالده اسالت .و رسالانهها
ٔ
اشاعه آگهیهای تجاری و به نمایش کشیدن تنوع گستردهای از کاالها حس نیاز کاذب و گرایش به خرید را در افراد ایجاد
با
مینمایند .همچنین نمودهایی از اخالق رایج در نظامهای سالرمایهداری همچون خودخواهی و سالودجویی در میان ایرانیان
رواج دارد .حری و سالالالودجویی فردی در بحرانهالای اجتمالاعی همچون سال الیالل و زلزلاله و صالالالف کشال الیالدن برای خریالد برخی
کاالهایی که به دالیلی عرضاله آنها در بازار کاهش یافته و دچار اختالل شالده اسالت ،گواهی بر این مدعا اسالت .در این شالرایط
مالحظه میشالود که اولویتها و انتخابهای افراد متأثر از فوج عظیم تبلی ات و آگهیهای تجاری به سالمتوسالویی نامطلوب
کشالیده شالده اسالت .جایگاه هفتم ایران در جهان و جایگاه دوم در خاورمیانه در اسالتفاده از لوازم آرایش (رضالوانی)۱۳۹۳ ،
ٔ
کمیته امداد امامخمینی اعالم میکند که بیشالالالترین دارایی
یکی از مسالالالائل نگرانکننده در این زمینه اسالالالت .سالالالرپرسالالالت

 1دکتری فلسفه تعلیم و تربیت و مدرس دانشگاهEmail: ramezani.masume@yahoo.com ،
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دختران تحت پوشالش ،علیرغم فقر اقتصالادی ایشالان ،لوازم آرایش اسالت(جام جم سالرا .)۱۳۹۲،و این موضالوع حیرت ،تاسالف
ع
و تأملبرانگیز است.
مسالالله دیگر خروجیهای تکبعدی و دانشمحور نظام آموزشالی اسالت؛ افرادی ناتوان از انتقال معرفت کسالبشالده با زندگی و
کاربرد دانش در عمل که همچون کتابهایی متحرک و فاقد مهارتهای ادراکی عمیق به نظر میآیند .در این راستا زیباکالم
( )۱۳۹۰معتقد اسالت نظام آموزشالی ایران در تربیت دانشآموزان با شالکسالت مواجه شالده اسالت .کریمی( )۱۳۹۴نیز معتقد
اسالت که تربیت در مدارس ما بیش از هر چیز آسالیبزا بوده اسالت .این در حالی اسالت که نظامهای تعلیموتربیت همواره در
صالدد هسالتند تا با حفظ ارزشهای اجتماعی و پرورش نسالل فرهیخته گامی در جهت بهبود شالرایط اجتماع بردارند .در این
راسالالتا درس تعلیمات اجتماعی در آمادهسالالازی افراد برای زندگی اجتماعی رسالالالت خاصالالی دارد .زیرا موضالالوعات و مفاهیم
ٔ
حوزه مطالعات اجتماعی بهطور مسالتقیم با زندگی اجتماعی و فردی دانشآموزان مرتبط بوده و نقشالی اسالاسالی
اسالاسالی در
در پرورش شالهروندان مسالالول و آگاه و فرهیخته برای زندگی در دنیای در حال رشالد و تحول مداوم در قرن  ۲۱ایفا مینماید
(وزارت آموزشوپرورش .)۱۳۸۵ ،همچنین درس مطالعات اجتماعی به واسال ٔ
الطه ارتباط مسالالتقیمی که با مسالالائل اجتماعی
دارد میتواند فضای مناسبی جهت رشد و اعتالی دانشآموزان فراهم نماید.
اما بررسالی وضالعیت درس مطالعات اجتماعی در ایران بیانگر نامطلوب بودن شالرایط موجود و ضالعفها و کاسالتیهایی اسالاسی
اسالت .در پژوهشالی که توسالط اردوخانی( )۱۳۹۴صالورت گرفته اسالت معلمان علوم اجتماعی منطقه  ۱۳تهران اذعان کردند
که مدیران مدارس درس علوم اجتماعی را جزا دروس غیرمهم قلمداد مینمایند و مشالاوران دانشآموزان را تشالویق میکنند
که نمره قبولی برای این درس کافی اسالت .اتحلیل محتوای کتب علوم اجتماعی ٔ
دوره اول متوسالطه بر اسالاس مؤلفههای
تربیت شالالهروندی (سالالعدی )۱۳۹۵،نیز بیانگر این اسالالت که مؤلفههای شالالهروندی در سالالطن دانش مد نظر قرار گرفته و از
ٔ
برنامه درسالالی علوم اجتماعی
مؤلفههای مهارتی غفلت شالالده اسالالت .همچنین ابررسالالی چگونگی طرح عدالت اجتماعی در
دوره متوسالطه ایران (مرادی )۱۳۸۹،نشالان میدهد که کتاب مطالعات اجتماعی ٔ
ٔ
دوره متوسالطه در ایران از نظر برخورداری
از مؤلفههای عدالت اجتماعی در وضالالعیت مطلوبی نیسالالت و مؤلفههای موجود غالبا در سالالطن شالالناختی هسالالتند و سالالطوح
نگرشی و مهارتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .از جهت وجود مؤلفههای تفکر انتقادی در کتابهای مطالعات اجتماعی
نیز پژوهشها بیانگر ضالالعف توجه نسالالبت به این مؤلفهها و محدود بودن مؤلفههای تفکر به حیطههای دانشالالی و شالالناختی
ٔ
نتیجه این بررسالیها نشالان میدهد
اسالت(یزدی .۱۳۸۸،طاهری .۱۳۸۸،وهابی .۱۳۹۰،پیروی .۱۳۹۱،احمدزاده.)۱۳۹۴،
که ضعف در حوزه مطالعات اجتماعی در نظام تربیتی ایران تقریبا در تمام سطوح و در تمام ابعاد وجود دارد.
تالشها برای بهبود شالرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع منجر به ظهور و بروز دیدگاههای متنوعی شالده اسالت .در این میان
متفکران انتقادی با توصالالیف وضالالعیت جوامع ،راه رهایی بشالالر از سالاللطه و تحقق شالالادکامی اجتماع را شالالناخت و مواجهه با
عوامل بازدارنده خردورزی در جامعه میدانند .ایشالان معتقدند صالاحبان قدرت و ساللطه ،تحتعنوان فرهنس و با ابزار رسالانه
ایدئولوژی و برسالالاختههای ان را چنان به توده مردم غالب میکنند که امکان هرگونه تخطی را سالاللب نموده و با مشالالروعیت
بخشالالیدن به تولیداتی که انسالالان را برده خود میکند کنترل زندگی وی را دسالالت میگیرند .صالالنعت نوع انسالالان را در قالب
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کارگران و مصالر کنندگانی میبیند که قرار اسالت بسالته به وضالعیت مورد نظر برای رشالد طبیعت یا تمدن ،زندگی و تکنولوژی
و ایدئولوژی یا شالانس به کار گرفته شالوند .افرادی که باید با سالازماندهی عقالنیای که عقل ساللیم جامعه صالنعتی ارائه کرده
اسالت منطبق گردند و در تمام این مسالیر رویای آزادی انتخاب و رهایی از سالیسالتم برای آنها ترسالیم میشالود .به گونهای که
هرگز متوجه شالیاشالدگی خود نیسالتند و همچنان ابژه باقی میمانند(هورکهایمر و آدورنو ،۱۹۸۷ ،ترجمه جفکات.)۲۰۰۲،
ٔ
نظریه انتقادی با تأسیس مؤسسه پژوهشهای اجتماعی در صدد آشکار ساختن و نقد این دسته از تأثیر و تأثرات در
متفکران
فرایندهای اجتماعی بودند .آنها با تأکید بر عباراتی چون آگاهیبخشالالی ،سال ٔ
اللطه فرهنس ،نقد رسالالانه و آگاهیبخشالالی در
صدد بودند افراد اجتماع را نسبت به وضعیت اجتماعی خود آگاه ،حساس و منتقد سازند.
حال این پرسالش مطرح میشالود که با توجه به شالرایط اخالقی و اجتماعی حاکم بر جامعه ایران و ضالعف نظام تربیتی در حل
این مشالالالکالت و از سالالالویی جایگاه برنامهدرسالالالی مطالعات اجتماعی برای رشالالالد اخالقی و اجتماعی افراد ،چه اصالالالالحاتی
ٔ
نظریه انتقادی در این زمینه چه قابلیتهایی دارد و چگونه میتواند به
میتواند به بهبود وضالالالعیت اجتماعی منجر شالالالود
ٔ
برنامه درسی مطالعات اجتماعی منجر شود
اصالح و بهبود
ٔ
نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت
ٔ
مؤسسه فعالیتهای اجتماعی بهعنوان نماد سازمانی مکتب فرانکفورت در  ۱۹۲۳با تالشهای پوالک ،هورکهایمر و فلیکس
وایل که برای این کار از ثروت خانوادگیاش بهره گرفت تأسالالیس شالالد .هد مؤسالالسالاله همان طور که در یادبود سالالرپرسالالت
دانشالگاه فرانکفورت توسالط وایل اشالاره شالد رسالیدن به دانش و فهم زندگی اجتماعی در غایت آن بود(بیویرلی .)۱۹۸۳ ،در
ٔ
ٔ
دامنه گسالالالتردهای از ایدهها دخیل هسالالالتند؛ کانت ،مارکس ،هگل ،نیچه ،فروید ،وبر و لوکاس.
نظریه انتقادی
شالالالکلگیری
نظری ٔاله انتقالادی بالازتالاب ترکیبی از دیالدگالاههالای مالدرن از ایالدهآلیسالالالم آلمالانی گرفتاله تالا مالاتریالالیسالالالم تالاریخی و مالدرنیسالالالم و
روانتحلیلگری اسالت(را  .)۲۰۰۸،بنابراین نظریهپردازان انتقادی و فعالیت آنها را اسالاسالا نمیتوان تحت یک تعریف واحد
نقطه مشالالترک ٔ
ٔ
همه آنها مفهوم مارکس از
قرار داد .برخی از آنها کار خود را از کانت آغاز کرده بودند و برخی دیگر از هگل.
انتقادی و جریان نقادی از اقتصاد سیاسی بود(احمدی .)۱۳۹۲،اگرچه دیدگاههایی اساسی در مارکسیسم وجود داشت که
در مخالالفالت بالا مکتالب فرانکفورت بود .اعضالالالای مکتالب بالا این ای ٔ
الده مالارکس کاله طبق ٔاله کالارگر میتوانالد نیروی مالادی برای ت ییرات
ٔ
طبقه کارگر بود .همچنین
بزر اجتماعی باشالد ،مخالفت کردند .یکی از دالیل این مخالفت فقدان آشکار آگاهی انقالبی در
مکتالب این ادعالای مالارکس کاله طبق ٔاله کالارگر منالافع جهالانی را بیالان میکنالد مخالالف بود و معتقالد بودنالد کاله ااینکاله نظری ٔاله انتقالادی
شالالالامالل شال الکاللدهی ایالدههالا یالا احسالالالاسالالالات یالک طبق ٔاله خالای بالاشالالالد اشالالالتبالاه اسالالالت (هورکهالایمر و آدورنو ،۱۹۸۷ ،ترجماله
جفکات ،۲۰۰۲،ی .) ۲۱۴زمانی که عدم کفایت این مدل برای تحلیل جامعه معاصالر آشالکار گردید ،مکتب فرانکفورت توجه
ٔ
نظریه ارزش عمل ت ییر داد و تمرکز خود را بر بررسالی
خود را از مقوالت مارکسالیسالتی سالنتی مرل تقسالیم کار ،سالاختار طبقه ،و
موانع روانشناختی در مسیر ت ییر اجتماعی رادیکال و نقد فرهنس قرار داد.
همه نظریهپردازان مکتب فرانکفورت منفیگرایی اجتماعی تالوریک اسالالالتٔ .
نقطه مشالالالترک ٔ
ٔ
همه توصالالالیفهایی که اعضالالالای
مکتب از شالالالرایط اجتماعی ارائه میکنند با همین عبارت کلی مرتبط اسالالالت .برای مرال هورکهایمر از سالالالازمان غیرعقالنی
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جالامعاله صالالالحبالت میکنالد .آدورنو از جهالان مالدیریالتشالالالده نالام میبرد و مالارکوزه مفالاهیمی چون جالامعاله تالکبعالدی و تسالالالاهالل
سالالالرکوبکننده را طرح مینماید و نهایتا هابرماس فرمول اسالالالتعمار کردن زیسالالالت حیات اجتماعی را مطرح میکند(اونت،
ٔ
درباره معرفت،
،۲۰۰۴صص .)۳۳۹-۳۳۸نظریهپردازان انتقادی معتقدند ارباب قدرت در جوامع میکوشند تا دیدگاه خود را
ٔ
برنامه درسی ،و تدریس به کسانی که فاقد قدرت سیاسی و اقتصادی هستند تحمیل کنند .ابزارهای مهم قدرت
تحصیالت،
شالامل اسالناد معتبر یا متون درسالی اسالت که برای مشالروعیت بخشالیدن به ساللطه به کار گرفته میشالوند .در جا ٔ
معه پسالامدرن
معاصالر صالاحبان قدرت بخش سالازمان ٔ
یافته جامعه را کنترل کرده بر احزاب مهم سالیاسالی مساللطاند و پیامهای الکترونیکی
ٔ
نظریه انتقادی به دنبال ایجاد بینشالالالی در افراد اسالالالت تا بر
رسالالالانههای گروهی را تنظیم میکنند(گوتک ،۱۳۸۹،ی.)۴۸۴
ٔ
نظریه انتقادی نه تنها شالامل
اسالاس آن پویاییهای مت یر دگماتیسالم و سالاختارهای سالیاسالی اسالتبدادی را درک کند .بنابراین
ٔ
(مناظره مسالالالتدل و تعمق) اسالالالت ،همچنین بازتاب فرایند یادگیری برای عمل به نظریه در معنی آگاه
اهدا تفکر انتقادی
شالالدن از قید و بندهای مت یر فرد که هویت او را به جامعه متصالالل کرده اسالالت ،میباشالالد(را  .)۲۰۰۸،نظریهپردازان مکتب
فرانکفورت تمام ّ
هم خود را در راستای نشان دادن ضعفهای اجتماع به کار گرفتند تا راهی برای رهایی انسان از این مسائل
ایجاد گردد.
ریمونالدگس در کتالاب امفهوم یالک نظری ٔاله انتقالادی :هالابرمالاس و مکتالب فرانکفورت درب ٔ
الاره فصالالالل مشالالالترک نظری ٔاله انتقالادی
میگوید نظریههای انتقادی اندیشالگران مکتب فرانکفورت دارای مواضالع خاصالی همچون راهنمای کنش انسالانی هسالتند و
هدفشالان ایجاد روشالنگری در افراد اسالت تا متوجه شالوند که منافع راسالتینشالان کدام اسالت .این نظریهها به گونهای ماهوی
رهالاییبخش هسالالالتنالد یعنی افراد را از اجبالارهالا نجالات میدهنالد(احمالدی ،۱۳۷۶،ی .)۱۱۷-۱۱۶نظری ٔاله انتقالادی در صالالالدد
آشالکار سالاختن فشالارها و اجبارها و رها کردن افراد از آنهاسالت .برای این منظور اسالتبداد و فشالارهای سالیاسالی ،اقتصالادی و
اجتماعی و چگونگی فعالیت آنها را تبیین میکند:
ٔ
انظریه انتقادی رویکردی تأملی و کلنگر نسبت به بررسی استبدادگرایی است که شامل چهار انگاره زیر است:
ٔ
نظریه اجتماعی انتقادی بعد بازتابنده یک نظریه یا ایدههای فرد را با رابطه درونی بین فعالیتها و ارزشهای فرد و جهت
.۱
ایدئولوژیکی او در بر میگیرد .ایدئولوژی ترجیحات فرد را شالکل میدهد و زاویهای اسالت که فرد به اطرافش مینگرد .دانش
مشالخص و ابزارهای کسالب دانش توسالط شالرایط تاریخی و اجتماعی شالکل میگیرند .نظریه از این جهت هم کلنگر اسالت و
هم کاربردی .زیرا به دنبال بررسالالی پیدایش اجتماعی حقایق و ظهور گرایشهای سالالیاسالالی اجتماعی اسالالت .خود بازتابنده
ٔ
نظریه
بودن یعنی آگاه بودن از ریشالالههای اجتماعی و موقعیتهایی که محتوای این حقایق را شالالکل میدهند .از این منظر
انتقادی مخالف پازیتیویسم یعنی کاربرد روشهای قیاسی ،استقرایی و تجربی برای هویت بخشیدن به پدیدههای اجتماعی
اسالت .برای نظریهپردازان انتقادی ارزشهای اجتماعی در ذات ادراک نظری و عملی ما حضالور دارند و در پراکسالیس دانش
اجتماعی ما تداوم دارند.
ٔ
ٔ
نظریه انتقادی در تالش برای توصیف این است که
نظریه انتقادی اجتماعی بر بیثباتی ساختارهای سیاسی تمرکز دارد.
.۲
چگونه قدرت سالیاسالی و کنترل ایدئولوژیک میتواند درک پایداری سالاختارهای سالیاسالی و اقتصادی را پرورش دهد .مارکس و
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لوکالاس و نظریالهپردازان فرانکفورتی بر فعالالیالتهالای سالالالرکوبگراناله کالاپیتالالیسالالالم جهالت تربیالت ارتبالاط بین شالالالیاشالالالدگی و
ٔ
نظریه انتقادی غلط بودن سالالاختارهای سالالیاسالالی در ارتباط با شالالرایط اجتماعی جامعه را مطرح
اسالالتبدادگرایی تمرکز دارند.
ٔ
دهنده
میکند و از این طریق دگماتیسالالالم این سالالالاختارها را نشالالالان میدهد .از نظر هورکهایمر چنین دگماتیسالالالمی نشالالالان
خواسالالت نوع بشالالر برای سالاللطه بر طبیعت اسالالت و اینکه چرا برخی از نشالالانههای طبیعی برای سالاللطه و سالالرکوب اسالالتفاده
میکنند.
ٔ
نظریه اجتماعی انتقادی رویکرد بین رشتهای واگرا است که در دغدغههای اخالقی و روابط سیاسیاجتماعی تولید ریشه
.۳
دارد .مسالولیت اخالقی فرد توسط شرایط اجتماعی ت ییر شکل میگیرد .شرایطی که ادعاهای دانشی ما را شکل میدهد،
تنش بین ت ییر اجتماعی و ادعاهای اخالقی ما را پیشفرد میگیرد.
 .۴نظری ٔاله اجتمالاعی انتقالادی تحلیالل نهالایی از واقعیالت اجتمالاعی اسالالالت .نظری ٔاله انتقالادی اجتمالاعی بالا مالدلهالا و نقشالالالههالای
شال النالاختی جالامعاله ،راهنمالایی برای واقعیالت اجتمالاعی اسالالالت .این نظریاله تصالالالویری بزر از طرحهالای مت یر بینالمللی یالا
حوزههالای جهالانی فراهم میکنالد کاله اشال الکالال اصالالاللی آن شالالالامالل تالشهالای برتریجویالاناله جنبشهالای اجتمالاعی بینالمللی
است (را  ، ۲۰۰۸،ی .)xvi-xvii
عالوه بر ویژگیهای فوق آنچه که اسالاسالا مکتب فرانکفورت را متمایز میسالازد اهدا و موضالوعات روششالناختی آن اسالت که
حاصالل نقد و بررسالی دسالتاوردهای علوم تجربی اسالت .جهتگیری مکتب فرانکفورت بیشالتر فلسالفی بود تا پازیتیویسالم علمی
و بر اهمیت نقش عوامل فرهنگی و نقد اجتماعی بیشالتر تأکید داشالت تا جبر اقتصالادی .نظریهپردازان انتقادی پازیتیویسالم را
ابزاری صالالر برای ایجاد نظام سالاللطه و نظارت تکنولوژیک میدانند و در مخالفت با آن که عمدتا در خدمت توصالالیف و تایید
ٔ
نظریه انتقادی هم از
وضالالع موجود اسالالت تفکر آرمانی جامعه یا وضالالع مطلوب را ارائه میکنند(نوذری،۱۳۸۳،ی.)۵۲-۴۹
دیدگاه هورکهایمر و هم از نظر همکاران او در انجمن به معنای توضالین دقیق و نیز نفی شالرایط اسالترمار و س ٔ
اللطه اندیشالهها و
باورهای نادرسالت بود .توضالیحی که با دادههای تجربی همراه شالود و تکیهاش بر رد نظام بهرهکشالی باشالد .در عین حال این
نظریه باید بازتابی یا بهخود اندیشالنده باشالد یعنی هم موقعیت خود را بشالناسالد و توضالین دهد و هم توانمندیهای خود را در
جهت رهایی روشالالن کند(احمدی ،۱۳۷۶،ی .)۱۱۹نظریهپردازان مکتب فرانکفورت میان موضالالوعات علمی و موضالالوعات
اجتماعی تمایز قائل میشوند و بر این اساس رویکرد متفاوتی را برای تحلیل و بررسی مسائل در نظر میگیرند.
ٔ
نظریه انتقادی وضالعیت فعلی یک مؤسالساله یا نهاد را نشالان میدهد و تفاوت آن را با آنچه بر اسالاس هدفش باید باشالد آشالکار
میکنالد .به فراینالد مواجه کردن یک پدیده با واقعیتش که در تقالابل با هدفش قرار دارد نقالد درونی گفتاله میشالالالود .نقالد درونی
ٔ
ٔ
نظریه انتقادی اسالالت(شالالرت ،۱۳۸۷،یٔ .)۲۸۰-۲۷۹
ٔ
نظریه انتقادی به این ترتیب اسالالت که نهادهای
نحوه عملکرد
جوهره
اجتماعی اعمال یا در واقع افراد را با اختالفی که میان هد درونیشالالالان و وضالالالعیت عملی که در آن به سالالالر میبرند وجود
دارد ،رودررو میکنند.
ٔ
نظریه انتقادی یک پدیده را براسالاس معیار و تعریف درونی آن پدیده از خودش نقد میکند .این عمل در تقابل
به این ترتیب
بالا نقالد بیرونی اسالالالت کاله در آن فرد یالا مجموعالهای از افراد یالک پالدیالده را براسالالالاس آنچاله آنهالا فکر میکننالد بالایالد بالاشالالالد نقالد
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میکننالد(شالالالرت ،۱۳۸۷،ی .)۲۸۰فراینالد آشال الکالار کردن شال الکالا و اختال میالان هد درونی و واقعیالت بیرونی یک پدیده
بنیالان نظری ٔاله انتقالادی را تشالالالکیالل میدهالد .هالد نظری ٔاله انتقالادی از پرده برگرفتن از این شال الکالا هالا ،باله جلو رانالدن جالامعاله در
ٔ
درباره جامعهای که در آن زندگی میکنیم تأمل
جهت رهایی و روشالنگری اسالت .قصالد دارد به ما کمک کند تا به نحو انتقادی
ٔ
نظریه انتقادی،
کنیم و تمام شالالکلهای عدم عقالنیت از جمله توهمات ،ریاکاری یا ایدئولوژیها را آشالالکار کنیم .با پیدایش
عمل رهاییبخشالالی و آگاهی از ماهیت واقعی پدیدههای اجتماعی اطرافمان شالالکل میگیرد :اطالع از شالالکا میان هد
جهان اجتماعی و آنچه در عمل هسالالت ،بدین ترتیب این مجال برای افراد فراهم میشالالود تا نهادها و اعمالشالالان را با اهدا
درونیشان تطبیق دهند (شرت،۱۳۸۷،ی.)۲۸۱
هالد از انجالام این پژوهش اصالالالالح برنالام ٔاله درسالالالی مطالالعالات اجتمالاعی بالا بهرهگیری از قالابلیالتهالای نظری ٔاله انتقالادی در نظالام
تربیتی اسالالت .درس مطالعات اجتماعی ظرفیت باالیی جهت پرورش شالالهروندانی دارد که به بهبود وضالالعیتهای اجتماعی
کمک کنند .اما پژوهشها نشالالالان میدهد که این ظرفیت مورد بهرهبرداری قرار نگرفته اسالالالت و درس مطالعات اجتماعی از
جایگاه مناسب و محتوای مطلوبی برخوردار نیست.
احمالدزاده( )۱۳۹۴در ابررسالالالی مؤلفالههای تفکر انتقالادی در کتالب مطالعات اجتماعی و راهنمای معلم ٔ
پایه هفتم به این
نتیجه دسالالت مییابد که اگرچه مؤلفههای تفکر انتقادی در این کتابها وجود دارد اما در مجموع توزیع آن نامناسالالب بوده و
به جز تعالداد کمی از مؤلفالهها ،سالالالایر آنها بسال الیالار کم ارزشگذاری شالالالده اسالالالت .اکرامی( )۱۳۹۳نیز در ابررسالالالی جایگالاه
مؤلفههای تفکر انتقادی در کتاب درسالالی ٔ
پایه شالالشالالم ابتدایی وضالالعیت این مؤلفهها را ضالالعیف ارزیابی میکند .همچنین
پیروی( )۱۳۹۱در پژوهشالالالی بالا عنوان اتحلیالل ّ
کمی میزان توجاله باله مؤلفالههالای تفکر انتقالادی در برنالام ٔاله درسالالالی مطالالعالات
اجتماعی ٔ
دوره متوسالطه ایران با اسالتفاده از روش تحلیل محتوا به بررسالی راهنمای برنامهدرسالی و محتوای کتابهای علوم
اجتماعی ٔ
دوره متوسالطه پرداخته اسالت .نتایج حاکی از آن اسالت که اهدا مصالوب راهنماهای برنامهدرسالی بهطور متوسالط ،و
محتوای کتابهای درسی در حد ضعیف به مؤلفههای تفکر انتقادی پرداخته است.
وهابی ( )۱۳۹۰پس از اارزیابی محتوای کتابهای درسالالالی علوم اجتماعی ٔ
دوره متوسالالالطه بر اسالالالاس مهارتهای تفکر
انتقادی از دیدگاه کارشالناسالان برنامهریزی درسالی و دبیران علوم اجتماعی آموزشوپرورش به این نتیجه دسالت مییابد که از
دیدگاه کارشالناسالان برنامهریزی درسالی محتوای کتابهای علوم اجتماعی مهارتهای تفکر انتقادی را در دانشآموزان ٔ
دوره
متوسال الطاله رشالالالد میدهالد ،در حالالی کاله از دیالدگالاه معلمالان ،این کتالابهالا مهالارتهالای تفکر انتقالادی را در دانشآموزان ٔ
دوره
متوسطه رشد نمی دهد.
برنامه درسالالالی علوم اجتماعی مقطع متوسالال ٔ
ٔ
الطه ایران به منظور تعیین وضالالالعیت مهارتهای
اتحلیل محتوای کتابهای
شال النالاختی مورد نیالاز در تفکر انتقالادی توسالالالط یزدی( )۱۳۸۸نیز باله ذکر این نکتاله میپردازد کاله کتالابهالای علوم اجتمالاعی
موجود ،از حیث توجه به مهارتهای شالالالناختی مورد نیاز در تفکر انتقادی به صالالالورت سالالالطحی عمل مینماید .بنابراین این
محتوا ناکافی است و نیاز به بازبینی دارد.
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ٔ
برنامه درسالی علوم اجتماعی ٔ
دوره راهنمایی بر اسالاس رویکرد انتقادی از دیدگاه دبیران با
طاهری ( )۱۳۸۸در ابررسالی
دوره راهنمایی و همچنین توزیع پرسالشالنامه در میان دبیران ٔ
اسالتفاده از تحلیل محتوای کتب علوم اجتماعی ٔ
دوره راهنمایی
و با نظر داشالالتن عناصالالری چون انعطا پذیری ،ریسالالکپذیری ،عمقینگری ،کاوشالالگری و جامعاندیشالالی بیان میکند که
عناصالر انعطا پذیری و ریسکپذیری به میران کم و سایر عناصر به میزان متوسط در کتابهای درسی مورد توجه قرار گرفته
است.
ٔ
نظریه انتقادی در بهبود وضالعیتهای اجتماعی که
این نوشالتار تالشالی اسالت در جهت شالناسالایی و امکان بهرهگیری از
مورد اشاره قرار گرفت.
روش مورد اسالالتفاده در این پژوهش ،روش اسالالتنتاجی از نوع اشالالتقاقی میباشالالد .در این روش موضالالعی فلسالالفی انتخاب
میگردد و مبنالا قرار گرفتاله و باله صالالالورت کالاربردی برای تعلیموتربیالت طرح میشالالالود (بالاقری .)۱۳۸۹،در این پژوهش نیز
دیدگاههای نظریهپردازان انتقادی که در کتب و منابع مرتبط موجود میباشالد مورد بررسالی و تحلیل قرار گرفته و بر اسالاس آن
ٔ
برنامه درسی مطالعات اجتماعی استنتاج شده است.
داللتهایی برای اصالح و بهبود
ٔ
امکانهای ورود نظریه انتقادی به برنامه مطالعات اجتماعی:
ٔ
ٔ
درباره نهادهای اجتماعی ،وظایف و کارکرد آنها اطالعاتی
برنامه درسالالی مطالعات اجتماعی
• ایجاد آگاهی اجتماعی:
در اختیار دانشآموزان قرار دهد .عالوه بر این در این برنامه باید فرصالتی برای تحلیل و ارزیابی و نقد وضالعیت کنونی نهادها
ٔ
درباره هالد نهالایی رویکرد انتقالادی یعنی ارزیابی وضالالالعیالت کنونی جامعاله در
در قیالاس با هد اولی ٔاله آنها فراهم گردد :آنچاله
انطباق با هد اولیه و اساسی آنها مطرح میکنند در ورود به نظام تربیتی ،فرد را به این مسیر هدایت میکند که نظامهای
تربیتی باید در گام اول وظایف و کارکردهای نهادهای اجتماعی را جهت بررسی ،تحلیل و نقد معرفی نمایند و فرصت بررسی
چگونگی عملکرد نهالادهالا را در اختیالار دانشآموزان قرار دهنالد .در گالامی فراتر نهالاد تربیتی بالایالد وضالالالعیالتهالای آرمالانی و
آرمالانهالای اجتمالاعی را پیش روی دانشآموز قرار دهالد و بشال النالاسالالالانالد؛ اینکاله این نهالادهالا در بالدو امر باله چاله منظوری بنالا نهالاده
ٔ
انگره انتقادی آموزشوپرورش سالویهای
شالدهاند و ایدهآلهای اولیه که به شالکلگیری آنها انجامیده اسالت چه بوده اسالت.
تجویزی و حتی آرمالانگرایالاناله دارد و از این رو در پی نگرهپردازی در این بالاره اسالالالت کاله چگوناله آموزشوپرورش و بالهطور کلی
زندگی میتواند روشهایی دیگر برای وضالع کنونی ارائه کند (مرجانی ،۱۳۸۵ ،ی.)۷۶مقایساله و تحلیل این وضالعیتهای
آرمانی با شالرایط کنونی اسالت که راه برونرفت از شالرایط موجود اجتماعی و عقالنیتر سالاختن جامعه را فراهم میسالازد .در
واقع اگر تصویری آرمانی از اجتماع در ذهن فرد نباشد ،ذهن انتقادی و نقد برانگیخته نمیشود.
ٔ
ٔ
برنامه درسالالالی مطالعات اجتماعی مبتنی بر رویکرد انتقادی فرد را با مناسالالالبات
• تقویت روحیه مطالبهگری اجتماعی:
ٔ
روحیه مطالبهگری میگردد :در
اجتماعی و تعلقات و آرمانهای اجتماع آشالالالنا میسالالالازد .رشالالالد این روحیه در فرد منجر به
مقابل رویکرد پازیتیویسالتی که تعلقات اجتماعی و آرمانها را فاقد اهمیت تلقی میکند و منحصالر به حوزههای علمی اسالت،
ٔ
نظریه انتقادی فرد را با مناسالالبات اجتماعی مرتبط میسالالازد ،تعلقات اجتماعی وی را برمیانگیزد و به دنبال آن مطالبهگری
اجتمالاعی ایجالاد میکنالد .علوم اجتمالاعی بالایالد عواطف را برانگیزد و مرتبط بالا آن کنشهالایی در راسال التالای بهبود و عقالنیتر
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سالالالاختن جامعه ایجاد نماید .بدون وجود عواطف و تعلقات اجتماعی روی کردن به وضالالالعیت آنچه باید باشالالالد ،فاقد جرقه و
ٔ
انگیزه الزم است.
ٔ
برنامه مطالعات اجتماعی
• رشگگگد کنشگری اجتماعی :به دنبال آشالالالنایی با نهادهای اجتماعی ،وظایف و کارکرد آنها،
ٔ
نظریه انتقادی دانشآموزان را طوری پرورش میدهد که به این مرحله از ادراک دسالت یابند که سالیسالتم آموزشالی
مبتنی بر
ٔ
برآورنده نیازها ،خواسالالتهها و سالالود عموم افراد جامعه نباشالالد ،فاقد ارزش اسالالت .این ادراک به رشالالد روحیه
اگر بازگوکننده و
کنشگری در دانشآموزان میانجالامالد و نظالام تربیتی بالایالد بسالالالتری برای کنشگری دانشآموزان فراهم نمالایالد .کنشگری
دانش آموزان اگرچاله ممکن اسالالالت محالدود باله حالدود مالدرسالالاله و فضالالالاهالایی محالدودتر از اجتمالاع بالاشالالالد ،امالا فتن بالابی برای
کنشگریهای گسالتردهتر و وسالیعتر در بزرگسالالی فراهم میکند .همچنین دایره کنشگریهای محدود کودکان میتواند به
زندگی خانوادگی و تعامالت دوسالالالتانه آنها نیز گسالالالترش یابد .تربیت انتقادی باید کمک کند تا دانشآموزان شالالالهروندانی
انتقادی و عامل دگرگونی اجتماع باشند.
• نقگد منگاسگگگبگات راکگد اجتمگاعی :کنشگری انتقالادی نقش اجتمالاعی انسالالالان را برجسال التاله میسالالالازد و نگالاه فالانتزی
اگزیسالالتانسالالیالیسالالتی به انسالالان را تبدیل به نگرشالالی فعال و مسالالالوالنه میکند و به جای اینکه انسالالان را در تعامل محدود با
خودش در نظر گیرد ،وی را در محیطی اجتماعی با نقشها و مسالولیتهایی که از او انتظار میرود در نظر میگیرد.
• پرورش مسگگگئولیگتپگذیری اجتمگاعی :برنالام ٔاله مطالالعالات اجتمالاعی بالا تعریف و عملیالاتی کردن نقش و جالایگالاه اجتمالاعی و
سالیاسالی افراد در جامعه ،روحیه کنشگری اجتماعی و مسالالولیتپذیری را در آنها بیدار نماید :تربیت انتقادی باید با تعریف
و عملیاتی کردن نقش و جایگاه اجتماعی و سیاسی افراد در جامعه ،روحیه مسالولیتپذیری را در آنها بیدار نماید .شناخت
جایگاه خویش بهعنوان موجودی توانمند و دارای قدرت عقل و اراده از یک سالو و شالناخت سالازوکارهای سالیاسالی ،اجتماعی و
اقتصالالادی که سالالرنوشالالت انسالالان را کنترل میکند ،زیربنای تحقق شالالهروندان مسالالالول اسالالت .برنامه تربیت انتقادی باید این
ٔ
جامعه خویش را بسازد.
آگاهیها را در افراد ایجاد نماید و به او کمک کند مسیر زندگی خویش و
ٔ
ٔ
برنامه درسالی مطالعات اجتماعی اندیش ٔاله انتقادی باید الیههای زیرین تصالمیمات
• تقویت روحیه کاوشگگری اجتماعی:
و نهادهای قدرت و گس ٔ
التره آن را بشالناسالد و بشالناسالاند :در راسالتای ت ییر از نگرش ایدئولوژیک به روشالنگری گام اول آگاهی از
سالالالاختالارهالا و زمینالههالای هالدایالتکنن ٔ
الده کنشهالا و امور اجتمالاع اسالالالت .بالدین معنالا کاله انالدیشالال ٔاله انتقالادی بالایالد الیالههالای زیرین
تصالمیمات و نهادهای قدرت و گس ٔ
التره آن را بشالناسالد .قدرتها صالنعت و تکنولوژی اجتماع را در دسالت دارند و از این طریق بر
جامعه اعمال قدرت میکنند .در واقع فرایند اعمال قدرت توسالط تکنولوژی همچون قدرتمندی اسطورهها در گذشته است.
خرد انتقادی باید با تکنولوژی رابطهای فعاالنه برقرار کند .بهطور مشالخص در سالیسالتمهای تربیتی ذهن انتقادی باید توانایی
تشالخیص این را داشالته باشالد که علم و تکنولوژی که قرار بوده اسالت ابزار دسالت بشالر باشالد ،چگونه انسالان را به ابزار خود بدل
نموده است.
• پگذیرش الیگههگای هویگت اجتمگاعی :برنالام ٔاله درسالالالی مطالالعالات اجتمالاعی مبتنی بر نظری ٔاله انتقالادی هم هویالتهالای کلی و
جوامع خرد را به رسالمیت میشالناسالد و برای شالناسالایی آن طرح و
جهانی و هم هویتهای مختلف قومی و اختصالاصالات فرد و
ع
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برنامه دارد :در راسالالتای تأکید بر تفاوتها و گریز از یکدسالالت شالالدن اجتماع ،نظام تربیتی باید بتواند الیهمندیهای هویتی،
جوامع خرد را به رسمیت بشناسد ،برای آنها جایگاه ویژهای قائل باشد ،و تعامل میان
هویتهای قومی و اختصالاصات فرد و
ع
فردیت و اجتماع را در سالطحی متوازن حفظ نماید ،بهگونهای که ضالمن اینکه هویت مسالتقل فرد به رسالمیت شالناخته میشالود
و اضالالالمحالل در توده رد نمیدهد ،همزمان امکالان تعامل میان فرد با اجتماعهای بزر تر که در بافت دانشآموزان شالالالامل
خالانواده ،همسالالالاالن ،کالس درس ،مالدرسالالاله ،اجتمالاع محلی و ...میبالاشالالالد را فراهم نمالایالد .چاله بسالالالا این تعالامالل میتوانالد
وضالالعیت های آرمانی را برای فرد برجسالالته نماید اما نباید منجر به انحالل هویت فردی وی در فرهنس تودهای گردد .هویتی
که توده در تناسب با هنجارهای اجتماعی برای فرد ایجاد میکند ،هویتی تقلبی و دیگر ساخته است که انعکاس مناسبی از
ٔ
نظریه انتقادی با طرح ٔ
انتخابها و ٔ
ایده هویت نااندیشالالی و
اراده فرد نیسالالت؛ بلکه در واقع انعکاس نظامهای قدرت اسالالت.
ایجاد آگاهی رهاییبخش سالعی دارد از کلیشالههای اجتماعی عبور کند ،هویتهای مسالتقل را ارج نهد ،و در جهت تکوین و
اسالالالتعالی هویالتهالای مسالالالتقالل گالام بردارد .بالدین ترتیالب گونالههالای متنوع هویتی و کنشهالای مبتنی بر خرد انتقالادی درب ٔ
الاره
قواعد مدرسهای را میستاید.
ٔ
برنامه درسی مطالعات اجتماعی باید کلیشهها را بشناسد و بشناساند و تحلیل و ارزیابی کند:
• رهاییبخشی اجتماعی:
ٔ
ایده اخواهی نشالوی رسالوا همرنس جماعت شالو از نشالانههایی که اسالت که میخواهد جامعه را به سالمت تودهای شالدن پیش
ببرد .این ایده به وضالوح در نهادهای تربیتی قابلمشالاهده اسالت .بدین صالورت که نظامهای تربیتی و سالیسالتم مدرسالهای،
قالبها و کلیشالههایی را ایجاد میکند و افراد را به طرق مختلف و با حمایت و تشالویقهای آشالکار و ضالمنی دعوت میکند که
ٔ
درباره شایستهساالری از راه برگزاری آزمون ،مهارتآموزی
در این کلیشهها قرار گیرند .نظامهای آموزشوپرورش با زبانبازی
حرفالهای ،برنالامالههالای آمالادهسالالالازی برای دانشال الگالاه ،و مالاننالد اینهالا باله گسالالالترش این کلیشالالالههالا و بالاورهالا در جالامعاله کمالک
میکنالد(مرجالانی .)۱۳۸۵،این کلیشالالالههالا از جملاله شالالالامالل دانشآموز درسخوان و مودبی اسالالالت کاله نیروی کالار خوبی برای
اجتماع باشالالد و نیازهای اجتماع که در واقع همان نهادهای قدرت و سالالرمایه هسالالتند را برآورده کند .نیروی کاری که مدح و
سالتایشگوی رییس خود باشالد و چارچوبهای سالازمان را تمام و کمال اجرا نماید؛ همچنان که چارچوبهای قواعد مدرساله
را نیز باله درسالالالتی بالا حفظ هنجالارهالا و رفتالارهالای عالامالهپسال النالد رعالایالت کرده اسالالالت .تربیالت انتقالادی تالشالالالی اسالالالت برای اینکاله
دانشآموزان پرسالشالالگر و مطالبهگر شالالوند .نابرابری قدرت ،اسالالطورههای دروغین و شالالیوههای رایج ایدئولوژیک را به چالش
کشند و سرنوشت زندگی خویش را بسازند.
منابع:
احمدزاده ،زهرا ( .)۱۳۹۴بر سالشزیل تههم زتتکرزانتقمر زر ز تشزیفم عموزامتممعشز ز اهنمم زیعلکزپمیهز الشالک.
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند.
احمدی ،بابک ( .)۱۳۹۲لمطراوزظلمتازر بم ش زسالهزانایشالگرزیکتشزفرانکت وز ا ترزبنیمیین،زیم مزه همیمرز ز
تئ ر زشر ن ا انتشارات مرکز.
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اردوخانی ،مسالعود ( .)۱۳۹۴مطالعات اجتماعی در انتهای صالف ،منزلت علوم اجتماعی در گفتگو با دبیران منطقه
 ۱۳تهران .فصلنمیهزشی و ش،زتولیلشز زاطتعز سمنشز ازشی و زعل مزامتممعش .دوره هجدهم شماره  .۱زمستان
.۱۳۹۴
اکرامی ،بهروز ( .)۱۳۹۳بر سالشزممیگم زیل تههم زتتکرزانتقمر زر ز تمدهم زر سالشزپمیهز الشالکزابتاایش .پایان نامه
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید رجایی.
باقری ،خسالالرو .سالالجادیه ،نرگس .توسالاللی ،طیبه ( .)۱۳۸۹یکررهمز ز

هم زپژ ه زر زفلسالالتهزتعلیک تربیت.

تهران :انتشارات پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.
پیروی ،فالاطماله ( .)۱۳۹۱تولیاللز مشزییزا زت مالهزبالهزیل تالههالم زتتکرزانتقالمر زر زبرنالمیالهر سالالالشزیفالم عالموزامتمالمعشز
ر ش زیت سفهزایرا ز .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت.
زیباکالم مفرد،فاطمه ( .)۱۳۹۰یبمنشزفلستشزشی و پر زر زایرا ز .تهران :انتشارات حفیظ.
ش
زنظریهزانتقمر زاوزی نم زبمسالتم زتمز
عشالرت ،ایون ( .)۱۳۹۲فلسالتهزعل مزامتممعشزقم ا ،زهرین تینزتبم النمسالش،ز
قر زبیستز زیکک .ترجمه هادی جلیلی .تهران :انتشارات نی
فراستخواه ،مقصود ( .)۱۳۹۴یمزایرانیم ازویینهز م زتم یمشز زامتممعشزللقیموزایرانش .تهران :انتشارات نی.
کریمی ،عبدالعظیم ( .)۱۳۹۴تربیت آسالیب زا .مصالاحبه از سالمیه صالیادی فر .فصاللنمیهزشی و الش،زتولیلشز زاطتعز
سمنشز ازشی و زعل مزامتممعشا دوره هجدهم شماره  .۱پاییز .۱۳۹۴
وزارت آموزشوپرورش ( .)۱۳۸۵پیش نویس راهنمای برنامهدرسالالالی مطالعات اجتماعی برای دوره آموزش عمومی.
هر زیفم عموزامتممعشزرفترزبرنمیهز یز ز زتأ یسز تشزر سشا ز
وهابی ،زلیخا ( .)۱۳۹۰ا ویمبشزیوت ا ز تمبهم زر سالالشزعل مزامتممعشزر ش زیت سالالفهزبرزاسالالمسزیهم وهم زتتکرز
انتقمر زاوزریاهم ز م الالنمسالالم زبرنمیه یز زر سالالشز زربیرا زعل مزامتممعش .پایان ٔ
نامه کارشالالناسالالی ارشالالد دانشالالگاه
عالمه طباطبایی.
یزدی ،مهالدی ( .)۱۳۸۸تولیاللزیوت ا ز تالمدهالم زبرنالمی ش
الهزر سالالالشزعل مزامتمالمعشزیقفعزیت سال الفالهزایرا زبالهزینظ ز
تعیینز ضالالعیتزیهم وهم ز الالنملتشزی رزنیموزر زتتکرزانتقمر  .پایان نامه کارشالالناسالالی ارشالالد دانشالالگاه فردوسالالی
مشهد.
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تحلیگ محتوای فصگگگ شگگگشگگگم سگگگنگد تحول بنیگادین آموزشوپرورش از دیگدگگاه میزان توجگه بگه اصگگگول برنگامگهریزی
استراتژیک با رویکرد انتقادی
نرگس قدسیان ،1کمال ّ
درانی2
چکیده
ٔ
ٔ
چرخه
مرحله اتدوین و زیربنای مراحل ااجرا و اارزیابی در
سالالالند تحول بنیادی نظام تعلیموتربیت ،محصالالالول
سالیاسالتگذاری میباشالد .لذا درصالورت عدم رعایت دقیق و کامل ااصالول برنامهریزی اسالتراتژیک یا وجود هرگونه ابهام در
تدوین این سالالند ،مراحل اجرا و ارزیابی نیز تحت تأثیر قرارگرفته و مشالالکالت و مسالالائل بیشالالتری را به همراه خواهد داشالالت.
هالد این مقالالاله تحلیالل محتوای فصالالالل شال الشالالالم سال النالد تحول بنیالادین آموزشوپرورش از منظر رعالایالت اصالالالول برنالامالهریزی
اسالتراتژیک اسالت .روش پژوهش تحلیل محتوای ّ
کمی بوده اسالت .نمونه پژوهش بر جامعه منطبق و تمامی فصالل شالشالم سالند
تحول بنیادین آموزشوپرورش بوده اسالالت .ابزار گردآوری اطالعات چکلیسالالت محقق سالالاخته شالالامل  ۲۱اصالالل برنامهریزی
اسالالالتراتژیالک ،بالهعنوان مقوالت پژوهش بوده اسالالالت .در این پژوهش واحالد تحلیالل جملاله بوده و دادههالا بالا رویکرد تفسالالالیری و
اسالتدالل و اسالتنباطهای کیفی از متن اسالتخراج گردیده اسالت .یافتههای پژوهش نشالان دادند که در تدوین اهدا عملیاتی
 ،۱۴ ،۱۳ ،۳و  ،۲۲تمامی اصالالول برنامهریزی رعایت گردیده اسالالتٔ .
همه اهدا عملیاتی و راهکارهای آن مشالالمول اصالالول
انگیزانندگی و تعهدآوری و مشالارکتکنندگی افراد بوده و همچنین اصالل رعایت قوانین در آنها رعایت شالده اسالت .اما برخی
از اهدا و راهکارها مشالالمول عبارتپردازی نامناسالالب شالالامل ابهام ،کلیگویی و یا وجود بار منفی در جمالت بوده اند(۱۱
= .)Fعدم وجود اسالتانداردهایی برای کنترل و ارزیابی نیز قابل توجه اسالت( .)F=۱۰وجود تناقض فلسالفی( )F= ۶در تدوین
اهدا این بخش سالالند تحول نشالالان از عدم دقت تدوینکنندگان آن بوده اسالالت .نتایج نشالالاندهنده این مطلب اسالالت که با
اینکه تدوین اهدا عملیاتی در سالند ،موجب انگیزانندگی ،تعهدآوری و مشالارکتکنندگی افراد بوده اسالت؛ اما از آنجایی که
تعدادی از راهکارهای آن روایتگر فلسالال ٔ
الفه دوگانه به تربیت بوده و بسالالالیاری از راهکارها عبارتپردازی مناسالالالبی نداشالالالته و
مشالالالمول ابهالام و گالاه بالار منفی معنالایی میبالاشالالالد ،باله نظر میرسالالالد در مرحل ٔاله اجرا باله دلیالل وجود برخی تنالاقضهالای ذاتی،
مشالالکالت فراوانی وجود خواهد داشالالت؛ لذا پیشالالنهاد میگردد برای رفع اشالالکاالت اسالالاسالالی سالالند تحول بازبینی متن آن در
اسرع وقت آغاز گردد.
ٔ
فلسفه تعلیموتربیت
کلمات کلیدی :سند تحول ،برنامهریزی استراتژیک،

 1دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران دانشکده مدیریت و حسابداری پریس فارابی قم و مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر بیرجند
 2دانشیار دانشگاه تهران دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
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مقدمه و بیان مسئله
نظام تعلیموتربیت با هد تعالیبخشالالالی وجود انسالالالان یکی از ارکان پیشالالالرفت جوامع بوده که با توجه به وضالالالعیت بومی و
فرهنگی در نقاط مختلف جهان بر فلسالالالفههای متفاوت بناگردیده و اشالالالکال متفاوتی یافته اسالالالت .غالبا تحوالت وسالالالیع در
ارزشها و باورهای جوامع به دنبال انقالبها صالورت گرفته که به ٔ
نوبه خود لزوم بازسالازی سالیاسالتها ،رویهها ،سالاختارها در
زیرنظالامهالای جوامع را موجالب میشالالالود .در ایران نیز پس از پیروزی انقالب اسالالالالمی شالالالالاهالد چنین تحوالتی در نظالام
تعلیموتربیت بودهایم .اما در ابتدا این تحوالت به صالالورت نظاممند بر مبانی نظری مشالالخص و ّ
مدونی اسالالتوار نبوده تا بتواند
ع
ع
ٔ
ضالالالمن بهرهمندی از دسالالالتاوردهای معتبر علمی با نظام فکری و ارزشالالالی معتبر و مقبول در جامعه اسالالالالمی ایران و با دیگر
خصالوصالیات فرهنگی ،اجتماعی و بومی کشالور هماهنس و سالازگار باشالد (مبانی سالند ّ
تحول آموزشوپرورش ،۱۳۹۰ ،ی-۲۱
 .)۲۲لذا در پاسالالالب به مطالبات رهبری در سالالالال  ۱۳۸۵مبنی بر لزوم تحول در نظام آموزشوپرورش ،شالالالورای عالی انقالب
فرهنگی تدوین مبانی نظری سالالند ّ
تحول را برعهده شالالورای عالی آموزشوپرورش گذاشالالته؛ این شالالورا نیز با تشالالکیل شالالورای
راهبردی ،طی سالالهای  ۱۳۸۶تا  ۱۳۸۹تدوین این سالند را برعهده گرفته و به انجام رسالانیده است .سند تحول بنیادی نظام
تعلیموتربیالت ،خروجی مرحل ٔاله اتالدوین در سال الیالاسالالالتگالذاری این دوران محسالالالوب میگردد کاله زیربنالای مراحالل ااجرا و
اارزیابی خواهد بود .به یقین درصالالورت وجود هرگونه ابهام و مسالالاللهای در این سالالند ،مراحل اجرا و ارزیابی نیز تحت تأثیر
قرارگرفته و مشالکالت و مسالائل بیشالتری را به همراه خواهد داشالت .همچنین اگر در هر فصالل سالند ،پیشفردهای مربوطه
رعایت شالده و خروجی هر فصالل از ویژگیهای مطلوب و تعریفش ٔ
الده علمی منحصالربهفرد خود برخوردار باشالد؛ نه تنها فصالول
مختلف مؤید یکدیگر بوده بلکه اراهکارها و ااهدا عملیاتی که خروجی این سالالند و مبنای برنامهریزیهای کوتاهمدت و
اجرایی قرار می گیرد از مطلوبیالت الزم برخوردار خواهد بود .بنالابراین اضالالالرورت تداوم مطالالعالات عمیق در حوزه و دانشال الگالاه،
ناظر به تکمیل و بازسالالازی سالالند و با ظرفیت حداقل یک پژوهشالالکده برای پشال ٔ
التوانه فکری آن وجود دارد .همچنین ضالالرورت
دارد که این سالند مورد بازنگری و آسالیبشالناسالی در کل بدنه اجرایی آموزش پرورش قرار بگیرد .یعنی باید نظام نقد سالند از
سالوی دسالتاندرکاران و مجریان و همینطور از سالوی متفکران و صالاحبنظران طراحی و دنبال گردد .لذا الزم اسالت سالند از
شال العالارزدگی و سالالالطحینگری مصالالالون بمالانالد و متن آن بالا نگالاهی ژر و عمیق و متعهالداناله بالهطور جالدی مورد تجزیاله و تحلیالل
قرارگرفته تا در مسیر اصالح آن راهگشای سیاستگذاران گردد (اعرافی ،۱۳۹۳ ،ی . )۴-۳
از تاریب انتشالار اولین نس ٔ
الخه پیشنویس سالند ّ
تحول در سالال  ،۱۳۸۹نقطه نظرات فراوانی توسالط مسالالوالن ،پژوهشالگران و
اندیشالمندان به صالورت نقد ،گزارش ،سالخنرانی ،مصالاحبه و مقاله انتشالار یافته اسالت .در این میان پژوهشهای دانشالگاهی
عموما به صالورت نقد و تحلیل محتوا ارائه شالدهاند .پیروانینیا و پیروانینیا ( )۱۳۹۲سالند را از نظر میزان اهمیت به یادگیری
سالازمانی ،تحلیل محتوای ّ
کمی نمودهاند و دریافتهاند که در این سالند به مؤلفههای تصالمیمگیری و تعامل با محیط بیشالترین
توجه وجود داشالالته اسالالت و مؤلفههای گفتگو و تجربهاندوزی و آزمایش مشالالمول کمترین توجه بودهاند .سالالجادیه ،مدنیفر و
یالاری دهنوی ( ،)۱۳۹۲تحلیالل فلسال الفالههالای تعلیموتربیالت جمهوری اسالالالالمی ایران از منظر مفهوم تفکر را انجالام دادهانالد و
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ٔ
دریافتهاند که در هیو یک از فلسالالفهها توجه متعادلی به ٔ
همه مقولههای سال ٔ
مقوله
الازه تفکر صالالورت نگرفته و ضالالمن اینکه به
انقالادی و امشالالالاهالده توجاله شالالالده باله مقول ٔاله اپرسالالالشگری کمترین توجاله صالالالورت گرفتاله اسالالالت .کمروئی( )۱۳۹۰بر
عقبماندگی آموزشوپرورش در عین شتابزدگی تأکید کرده و در نقد خود مینویسد اولویت مشخصی در اجرای زیرنظامهای
آموزشوپرورش نیسالالالت .حجفروش ،نالاظر ،اخوان بهبهالانی و اسال المالاعیاللزاده( )۱۳۹۱در گزارش خود تحالتعنوان بررسالالالی
تحلیلی چالالشهالای اجرایی سال النالد ّ
تحول تالأکیالد نمودهانالد کاله بالایالد ت ییرات سالالالاختالاری پس از تهیاله نقشالال ٔاله راه و ّ
طراحی و
برنالاماله ریزی باله اجرا درآیالد .چرا کاله یالک حرکالت متعالادل و تالدریجی و تکالاملی الزم اسالالالت .لالذا در این زمیناله نقالدهالا و تحلیاللهالای
ّ
ٔ
مرحله سالالالند
کلی فراوانی صالالالورت گرفته اما جایگاه تحلیلهای فصالالالل به فصالالالل این سالالالند از این رو که عیبیابی مرحله به
محسالالوب میگردد از ّ
اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود .هد این پژوهش تحلیل کیفی ااهدا عملیاتی و اراهکارها
در فصالل شالشالم سالند ّ
تحول بوده و به این سالؤال پاسالب داده میشالود که اهدا عملیاتی و راهکارهای تدوینشالده در فصالل
تحول تا چه اندازه از شال ّ
شالالشالالم سالالند ّ
الفافیت ،صالالراحت ،واقعبینی ،انعطا پذیری ،زمانمندی ،امکانپذیری و ...برخوردار
است
ادبیات پژوهش
سالند ّ
تحول بنیادین آموزشوپرورش مشالتمل بر یک مقدمه و هفت فصالل میباشالد .فصالل شالشالم این سالند شالامل  ۲۳هد
عملیاتی و  ۱۳۱راهکار ذیل آن ،الگوی راهنمای ّ
طراحی ،برنامهریزی و ایجاد سالازوکار برای هر یک از زیرنظامهای هفتگانه
میباشالد .طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شالورای اسالالمی سالهم ّ
کمی هر یک از زیرنظامها از راهکارهای سالند عبارت
اسالت از :زیرنظام برنامهدرسالی  ،%۱۵فضالای آموزشالی  ،%۶معلم و تأمین نیروی انسالانی ،%۲۰تأمین و تخصالیص منابع مالی
 ،۴%پژوهش وارزشال الیالالابی ،%۶تجهیزات و فنالالاوری ،%۵راهبری و مالالدیریالالت( %۴۴حجفروش؛ نالالاظر؛ اخوان بهبهالالانی و
اسالالماعیلزاده ،۱۳۹۱،ی  .)۱۵همچنین در این گزارش راهکارهای سالالند از دیدگاه ااجرا دربازه زمانی یک سالالاله ّبررسالالی
گردیالده اسالالالت .طبق این گزارش  %۲۸راهکالارهالا ،پیشنیالاز اجرای سالالالاختالار جالدیالد دورههالای تحصالالالیلی بوده و در زمره
ّ
فعالیتهایی نظیرّ :
طراحی و تدوین برنامه ،ایجاد سالاز و کار یا بازنگری و تولید یا اصالالح برنامهها قراردارد .و  %۴۷راهکارها
پیشنیاز و همنیاز(دوگانه) با اجرای سالاختار جدید بوده بهطوری که بخشالی از آنها باید قبل از سالاختار آماده شالود و بخش
دیگر آنها میتواند حین اجرای ساختار تکمیل گردد و تنها  %۲۵راهکارها پس از شروع ساختار جدید قابلرسیدگی است.
در این پژوهش اجرای نامناسالب راهکارهای سالند نقد گردیده و اجرای نامطلوب آنها ،محصالول عدم رعایت اولیتبندیهای
اجرایی اعالم گردیده اسالالت .با این که در این گزارش بر اجرا تأکید گردیده ،اما در واقع قسالالمتی از چنین بینظمیهایی را
میتوان معطو به عدم رعایت اصالول برنامهریزی از جمله زمانبندی و اولویتبندی راهکارها در سالند توسالط تدوینکنندگان
آن دانسالالت .چرا که نه در این سالالند و نه در اسالالناد پشالالتیبان آن ،از روشش الناسالالی علمی اسالالتخراج راهبردها ،مرال تشالالکیل
ماتریس SWOTو یا سالایر روشهای مطرح شالده در نظریات برنامهریزی راهبردی ،استفاده نشده است(پی امی)۱۳۸۹،؛ لذا
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خروجی معیوب آن باعث بروز ابهامها و اشالکاالت فراوانی در فرایند برنامهریزیهای اجرایی خواهدگردید .از این رو الزم اسالت
این راهکارها با دقت بیشتری تحلیل گردد تا نتایج علمی آن راهگشای مسالوالن در اعمال اصالحات درآینده گردد.
برنامهریزی استراتژیک در نظام تعلیموتربیت
هد تعلیموتربیت تسالالهیل سالالیر صالالعودی و اسالالتکمالی انسالالان به سالالوی حالت کمالی اسالالت که در خلقتش مقدر شالالده
(شالکوهی ،۱۳۷۴،ی .)۳۷تأدیب و تعلیم پررنسترین وجه نظام تعلیموتربیت رسالمی هر کشالور اسالت .لذا از قدیم اصالطالح
اتعلیموتربیالت را به نظالام آموزشالالالی کشالالالور اطالق کردهاند .بهگونهای که بسال الیالاری کار اصالالاللی مدرسالالاله را رشالالالد قوه تفکر
میدانند(اسمیت و هولفیش ،۱۳۷۱،ی .)۱۲همچنین برخی هد تعلیموتربیت را تربیت انسانهایی میدانند که قابلیت
ّ
انجالام کارهای جدید را داشال التاله باشالالالند یعنی تربیت افرادی خالق ،مبتکر و مکتشالالالف و همچنین پرورش اذهانی که بهجای
پذیرفتن هر آنچه به آنان عرضالاله میشالالود بتوانند آن را نقد کرده و مورد سالالنجش قراردهند (فیشالالر ،۱۳۸۵ ،ی ۶۵به نقل از
پیالاژه) .پیشالالالرفالت نیروهالای ذهنی و اخالقی و علمی دانشآموز  ،آموزش مهالارتهالای علمی و فنی و هنری ،آشال النالایی بالا طرز
ٔ
درباره مسالالولیتپذیری فرد در مقابل خودش ،خانواده ،کشالور و جهان و ارج گذاشالتن به
تفکر منطقی ،ایجاد عادات مطلوب
میراح فرهنگی؛ برخی از اهدا تعلیموتربیت در سطن جهاناند (کوک و دانهیل ،۱۳۶۶،ی .)۱۹در فرایند تربیت شناخت
مقصالد به تنهایی کافی نیسالت؛ بلکه نقش ٔاله راهی الزم اسالت .نخسالتین قدم در ترسالیم چنین نقشالهای تعیین ااهدا غایی
تربیت اسالت که براسالاس مبانی فلسالفی(هسالتیشالناسالی ،انسالانشالناسالی ،معرفتشالناسالی) و علمی (زیسالتشالناسالی،
روانشالناسالی ،جامعهشالناسالی و )...ترسالیم میشالود .غایات تربیت همان کمال مطلوبی اسالت که منطبق با حقیقت انسالان و
تحقق ذات انسالالانی اوسالالت .کمال مطلوبی مربوط به آینده شالالامل وسالالیعترین و جهانیترین خواسالالتههای جوامع اسالالت؛
چراغی است که تنها منفعتش تعیین جهت تالشها و هماهنسکننده تالشهای پراکنده است(شکوهی ،۱۳۷۸،ی.)۱۲۲
ٔ
رابطه الزم را با نظام آموزشالالی
باید دقت داشالالت غایاتی که بدون توجه به واقعیتها تعیین شالالوند ،در عمل نخواهند توانسالالت
برقرار کنند؛ لذا بین عمل و نظر دوگانگی خواهد بود (شالکوهی ،۱۳۷۸،ی .)۱۲۴به عالوه غایات ابزاری که اصالوال از جنس
غایت نیسالالتند اغلب به صالالالح نظام تعلیموتربیت نخواهند بود .پس از تعیین غایات تربیتی توسالالط فالسال ٔ
الفه هر جامعه گام
مرحله مسالتقل از ٔ
ٔ
ٔ
همه مراحل تدوین سالند اسالت .ارزشها باید شالفا
ابیانیه ارزشها ی سالازمان بهعنوان یک
بعدی تدوین
ٔ
دهنده اعتقادشالان باشالد؛ مبنای رشالد افراد و سالازمان باشالد؛ با
بوده ،قابلر یت باشالند بهطوری که رفتار افراد سالازمان نشالان
اهدا سالالازمان مرتبط و همراسالالتا بوده و همسالالو و هم افزای هم باشالالند(فیض ،۱۳۸۹،ی .)۱۱۱گام سالالوم ترسالالیم اچشالالم
انداز سازمان است .چشمانداز با توجه به غایات تربیتی (رخشان ،۱۳۶۶ ،ی )۲۰۷ترسیم شده و از ویژگیهای برنامههای
فراسالوی کالن برخوردار بوده که در آن اخیر جامعه به دیگر اهدا افزوده میشالود(کافمن و هرمن،۱۳۸۷،ی .)۳۸چنین
ٔ
آینده جامعه میباشالد .چشالمانداز تصالویر روشالنی
برنامهای آینده را ت ییرپذیر دانسالته و در نهایت هد غایی آن بهبود حال و
از آینالده اسالالالت که مدیران انتظالار دارند جامع ٔاله محلی ،اجتمالاع و سالالالازمان آنگونه باشالالالد(کافمن و هرمن ،۱۳۸۷،ی.)۱۲۱
چشالالم انداز باید بلندپروازانه ،پسالالندیده و مطلوب بوده آینده بهترین را نمایان سالالاخته و پاسالالخگوی آینده باشالالد .گام چهارم
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بیانیه مأموریت یا رسالالالت سالالازمان اسالالت .رسالالالت در واقع فلسال ٔ
ٔ
الفه وجودی یک سالالازمان اسالالت .رسالالالت بیانکننده
تدوین
جالایگالاهی اسالالالت کاله هماله از سالالالازمالان انتظالار دارنالد در چهالارچوب آن فعالالیالت کنالد(فیض ،۱۳۸۹،ی .)۷۷مالأموریالت مبنالای
ٔ
نقطه آغاز طراحی مشالالالاغل و سالالالاختارهای مدیریتی محسالالالوب
اولویتها ،اسالالالتراتژیها ،برنامهها و وظایف عملیاتی بوده و
میگردد(دیویالد ۱۹۹۹ ،باله نقالل از فیض ،۱۳۸۹ی .)۷۸در واقع مالأموریالت ،بیالانیالهای اسالالالت قالابالل انالدازهگیری از آنچاله بالایالد
ٔ
دربردارنده مالکهای عملکردی نیز باشالالد (کافمن و هرمن،۱۳۸۷ ،
انجام شالالود و نتایجی که باید حاصالالل گردد .یعنی باید
ی .)۱۳۵لذا رسالالت یک سالازمان باید واقعبینانه ،صالرین ،برانگیزاننده ،متمایزشالده و معنیدار باشالد .پاسالخی به نیازهای
مشالالالتریالان بوده و همالاهنالسکنن ٔ
الده دیالدگالاههالای متفالاوت اسالالالتراتژی بالاشالالالد(مالک گینیس۱۹۸۱،؛ نقالل در فیض،۱۳۸۹ ،
ی.)۱۲۷گام پنجم تعیین اهدا کالن اسالت .اهدا بلندمدت از چشالمانداز و مأموریت سالازمان سالرچشالمه گرفته و همچون
ٔ
ایسالالتگاههایی هسالالتند که سالالازمان را در مأموریت رسالالیدن به ٔ
حلقه اتصالالال قلمرو و
قله چشالالمانداز راهنمایی میکنند .آنها
ارزشها و غایات از یک سو و سیاستها و اهدا آموزشی از سوی دیگرند(شکوهی ،۱۳۷۸،ی .)۱۲۷در ترسیم این اهدا
ٔ
درباره نتایجی که میخواهیم به آن برسالالالیم تصالالالمیمگیری کرده و چهارچوبهای
رسالالالالت سالالالازمان مورد بازبینی قرارگرفته
زمانی و چارچوبهایی برای پاسالالالبگویی را تعیین میکنیم .ویژگیهای این اهدا عبارتاند از :تناسالالالب داشالالالتن؛ قابلیت
ٔ
دربردارنده
سالالالنجش نسالالالبت به زمان؛ امکانپذیری؛ قابلیت پذیرش؛ انعطا پذیری؛ انگیزانندگی؛ قابلیت درک؛ تعهدآور؛
مشارکت افراد (فیض،۱۳۸۹،ی.)۱۳۲-۱۳۱

طرح ٔ
واره برنامهریزی استراتژیک اقتباس از فیض۱۳۸۹ ،ی۱۴۳
ٔ
حلقه اجرا و تمهیدات آن قرار
طبق الگوی برنامهریزی اسالتراتژیک آخرین قسالمت در تدوین یک برنامه (گام شالشالم) که قبل از
دارد ،تدوین و انتخالاب اسالالالتراتژیها با اسالالالتفالاده از تجزیه و تحلیالل فرصالالالتها و تهالدیدهای محیطی و ضالالالعفها و ّ
قوتهای
ٔ
مرحله اجرا،
داخلی اسالالت و محصالالول آن تعیین اهدا عملیاتی میانمدت و راهکارهای اجرایی آن خواهد بود که پیشنیاز
یعنی نهالادینالهسالالالازی و عملیالاتیسالالالازی اسالالالتراتژیهالای انتخالاب قراردارد و طی یالک برنالامالهریزی راهبردی تعیین میشالالالود.
برنالامالهریزی راهبردی ،پیشبینی راهحاللهالای مختلف نیالل باله اهالدا بلنالدمالدت و تعیین چهالارچوبی برای ّ
طراحی برنالامالههالای
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اجرایی کوتاه ّ
مدت است که مقاصد کلی را به اهدا مشخص و رهیافتهای دقیق تبدیل میکند(رخشان،۱۳۶۶ ،ی.)۲۰۷
گالاهی باله این اهالدا کاله در حالد واسالالالط اهالدا بلنالدمالدت و اهالدا اجرایی(عملیالاتی) قراردارنالد اهالدا واسال الطالهای گفتاله
ٔ
خرده سالالیسالالتمهای آموزشوپرورش دانسالالت(فیوضالالات،
میشالالود .که از دیدگاهی دیگر میتوان این اهدا را همان اهدا
 ،۱۳۸۹ی  .)۹۶ز
ٔ
کمیته راهبردی اقدام به شالالالناسالالالایی و خلق و تدوین اسالالالتراتژیها
پس از تجزیه و تحلیل عوامل محیطی و داخلی اعضالالالای
نموده و پس از یافتن لیسالتی از اسالتراتژیهای ممکن ،امکانپذیرترین و مناسالبترین آنها را انتخاب میکنند .بدین منظور
الزم اسالالت از تکنیکهای مختلف نظیر مدل ،SWOTبهرهبرداری شالالود(فیض ،۱۳۸۹،ی .)۲۱۲اهدا عملیاتی که بدین
طریق شالناسالایی میشالوند .گزارههایی ناظر به بیان یکی از خصالوصالیات مطلوب و مورد انتظار برای تحقق اهدا کالن مورد
نظر خواهند بود .اهدا واسطهای معموال میانمدت بوده و از جهاتی ویژگیهای اهدا کالن و از جهاتی دیگر برخوردار از
برخی ویژگیهای اهدا اجرایی و تخصالصالی میباشالند .ضالرورت تدوین این اهدا این اسالت که به مدیر کمک میکند تا در
جریان برنامههای رشالد و توسالعه آگاهانهتر ،مشالخصتر ،دقیقتر و واقعگرایانهتر با برنامه روبهرو شالوند .بدین طریق هماهنگی
بهتری بین تصالمیمات و تصالمیمگیرندگان ایجاد شالده و مدیران بتوانند از این اهدا بهعنوان اسالتانداردهایی برای کنترل و
مبنالایی برای تخصالالالیص منالابع اسالالالتفالاده کننالد .راهکالارهالا چهالارچوب تهی ٔاله برنالامالههالای عملیالاتی اجرایی اسالالالت کاله برای تحقق
ٔ
بخشالی یک یا چند هد عملیاتی تجویز شالده اسالت .این راهکارها برای ٔ
نمایه اجرایی توسالط مدیران ارشالد مورد توجه
تهیه
قرار میگیرنالد .برنالامالهریزی اجرایی ٔ
نحوه تبالدیالل و تحول برنالامالههالای راهبردی و راهکالارهالا باله مراحالل عملیالاتی نظیر کالاربرد منالابع
انسانی ،مادی ،ساخت سازمانی و اجرایی ،خطمشیها و برنامهریزیها و منابع ارتباطی است(رخشان ،۱۳۶۶ ،ی.)۲۰۷
چنین سالالالیاسالالالتهایی باید با نیازهای انتخابشالالالده ،آرمانها ،پندارها و مأموریتها و اسالالالتراتژیهای راهبردی مرتبط بوده
مالکهای نتیجهگرا برای تصالالمیمگیری بهدسالالت دهد ،قابل حصالالول بوده و از نظر منابع انسالالانی ،مالی و کالبدی ،عملی و
قالابالل ارزیالابی بالاشالالالد(مشالالالایب ،۱۳۸۹ ،ی .)۶۹برای تهی ٔاله نمالایالههالای اجرایی الزم اسالالالت راهکالارهالا بر اسالالالاس چرخشهالای
الاله توس ٔ
برنامه پنجس ٔ
ٔ
تحولآفرین ،مبانی نظری و فلس ٔ
العه کشالور تهیه و
الفه تعلیموتربیت اسالالمی ،نقش ٔاله جامع علمی کشالور و
عملیالاتی گردد (حجفروش؛ نالاظر؛ اخوان بهبهالانی و اسال المالاعیاللزاده .)۲۴ ،۱۳۹۱،اهالدا اجرایی کاله در این مرحلاله تهیاله
میشالالود الزم اسالالت برخوردار از ویژگیهای زیر باشالالد قابل اندازهگیری و دسالالتیافتنی بوده و مرتبط با اهدا کلی باشالالد.
الب وضالالالعیالت طرح
دارای زمالان مشالالالخص ،واقعبینالاناله و قالابالل اجرا بالاشال النالد .مبتنی بر تجربیالات قبلی مطلوب و منالاسالالال ع
ٔ
درباره رعایت چنین ویژگیهایی اصالول متمم اعالمشالده توسالط یونسالکو طی سالالهای
باشالند(رخشالان ،۱۳۶۶،ی.)۲۰۷
 ۱۹۶۵(۱۳۴۴میالدی) تا  ۱۳۵۶برای یک سالالیاسالالتگذاری آموزشالالی عبارت اسالالت از :اصالالل واقعبینی ،اصالالل همکاری و
مشالارکت ،اصالل اسالتمرار و ارزیابی ،اصالل ت ییر و تحول ،اصالل ضالمانت اجرایی(فیوضالات،۱۳۸۹ ،ی .)۷۴کارشالناسان یونسکو
عوامل مؤثر بر واقعبینی را در توجه به عوامل ّ
کمی ،عرضالاله و تقاضالالا ،توجه به زمینههای اجتماعی ،توجه به عوامل اجرایی،
مسالالائل سالالیاسالالی ،عوامل مالی و مسالالائل اطالعاتی میدانند(فیوضالالات ،۱۳۸۹ ،ی .)۷۹عالوه بر این باید دارای ضالالمانت
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اجرایی (قالابلیالت اجرا) بوده یعنی شالالالرایط اجرایی برنالاماله بالهگونالهای بالاشالالالد کاله احتمالال دسالالالتیالابی باله اهالدا بیش از حالالالت
تصالالادفی باشالالد (کافمن و هرمن ،۱۳۸۷،ی .)۲۱۹بهطور کلی از مطالعات کتابخانهای پیرامون اصالالولی که الزم اسالالت در
برنامهریزی اسالتراتژیک رعایت گردد در یک جمعبندی جامع و مانع  ۲۱اصالل را تشالکیل داده اسالت .این اصالول عبارتاند از:
تناسالب داشالتن برای تحقق هد ؛ امکانپذیر بودن و دسالتیافتنی بودن؛ قابلیت پذیرش و درک؛ انگیزانندگی؛ تعهد آوری،
دربردارندگی مشالالالارکت افراد؛ دقیق بودن؛ واقعگرا بودن؛ ٔ
ارائه اسال التالاندارد برای کنترل و پاسالالالبگویی؛ دارا بودن معیالارهای
زمانی ،قابل اندازه گیری بودن؛ قابلیت اجرا داشالالتن؛ صالالراحت و شالالفافیت؛ رعایت اصالالل یکپارچگی و نگاه سالالیسالالتمی؛
عبارتپردازی مناسالب بدون ابهام و کلیگویی و به دور از بار منفی؛ مطابقت با قوانین؛ جامع و مانع بودن؛ ویژه بودن و عدم
همپوشانی و تکرار؛ عدم تناقض فلسفی؛ اولویتبندی در راهکارها؛ کاربست نتایج علمی.
در این پژوهش از این اصالول برای تحلیل محتوای فصالل شالشالم سالند تحول اسالتفاده شالده اسالت .هد اصاللی در این پژوهش
دسالتیابی به نقاط قوت و نقاط ضالعف سالند تحول در رعایت اصالول برنامهریزی توسالط برنامهریزان آموزشالی بوده و به سالؤاالت
ذیل پاسب داده خواهد شد.
 .۱کدام دسالالته از اصالالول برنامهریزی اسالالتراتزیک در تدوین فصالالل شالالشالالم سالالند تحول آموزشوپرورش به خوبی رعایت
نشده است.
 .2میزان فراوانی در عدم رعایت کدام دسته از اصول برنامهریزی استراتژیک بیشتر بوده است.
 .3کدام دسالته از اصالول برنامهریزی استراتژیک در تدوین فصل ششم سند تحول آموزشوپرورش به خوبی رعایت شده
است.
 .4کالدام اهالدا سال النالد تحول آموزشوپرورش از منظر رعالایالت اصالالالول برنالامالهریزی اسالالالتراتژیالک بیعیالب و نقص بوده و
بهعنوان نقطه قوت سند شناخته میشوند.
روش پژوهش:
پژوهش حالاضالالالر از نوع پیمالایشالالالی و از نظر هالد کالاربردی اسالالالت کاله باله روش تحلیالل محتوای ّ
کمی انجالام گردیالده اسالالالت.
مقولههای انتخابشالالده در این پژوهش با اسالالتفاده از مطالعات کتابخانهای پیرامون اصالالول برنامهریزی اسالالتراتژیک انتخاب
گردیده اسالالت .برای تعیین روایی این مقوالت  ۲۱گانه از نظر خبرگان آموزشالالی اسالالتفاده شالالده اسالالت و جامعیت و مانعیت و
تمایز این مقوالت مورد تأیید قرار گرفته اسالت .روش اسالتخراج مفاهیم از متن فصالل شالشالم سالند تحول روشهای تفسالیری
ٔ
منزله
بوده اسالت .در رویکرد تفسالیری متن مورد نظر بازنویسالی تفسالیری میشالود(فلیک ،۱۳۸۷،ی  )۳۴۹و محقق متن را به
مجموعالهای از نمالادهالا بالا معالانی خالای درنظر میگیرد(خنیفر و بردبالار ،۱۳۹۳،ی .)۲۷۰در این پژوهش همچنالان کاله فیلیالک
(فیلیک )۳۴۷ :۱۳۸۷ ،توصالالیه میکند ،این مقولهها که غالبا از الگوهای نظری اخذ شالالدهاند ،روی دادهها اعمال شالالده و
بارها براسالاس دادهها ارزیابی و درصالورت نیاز اصالالح گردیدهاند .در این پژوهش واحد تحلیل جمله بوده اسالت و فصالل شالشالم
سالند تحول آموزشوپرورش ( ،)۱۳۹۰شالامل  ۲۳هد عملیاتی و ۱۳۱راهکار بهعنوان جامعه و نمونه بر هم منطبق انتخاب
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گردیده اسالت .برای تولید دادهها از چکلیسالت محقق سالاخته با اسالتفاده از مقولههای پژوهش یعنی همان اصالولی که الزم
اسالت در برنامهریزی استراتژیک رعایت شود ،استفاده شده است .برای سهولت در انجام پژوهش به هر یک از این مقوالت که
در ذیل آمدهاند یک کد نسبت داده شده است .این مقوالت عبارتاند از:
اکد :۱تناسب داشتن برای تحقق هد ؛ کد :۲امکانپذیر بودن و دستیافتنی بودن؛ کد  :۳قابلیت پذیرش و درک؛ کد:۴
انگیزاننالدگی کالد  :۵تعهالدآوری؛ کالد  :۶دربردارنالدگی مشالالالارکالت افراد؛ کالد  :۷دقیق بودن؛ کالد  :۸واقعگرا بودن کالد :۹ارائ ٔاله
اسالالالتاندارد برای کنترل و پاسالالالبگویی؛ کد  :۱۰دارا بودن معیارهای زمان؛ کد :۱۱قابل اندازهگیری بودن؛ کد  :۱۲قابلیت
اجرا داشالتن؛ کد :۱۳صالراحت و شالفافیت؛ کد :۱۴رعایت اصالل یکپارچگی و نگاه سالیسالتمی؛ کد  :۱۵عبارتپردازی مناسالب
بالدون ابهالام و کلیگویی و باله دور از بالار منفی؛ کالد  :۱۶مطالابقالت بالا قوانین؛ کالد  :۱۷جالامع و مالانع بودن؛ کالد  :۱۸ویژه بودن و
عدم همپوشانی و تکرار؛ کد  :۱۹عدم تناقض فلسفی؛ کد  :۲۰اولویتبندی در راهکارها؛ کد :۲۱کاربست نتایج علمی .
در واقع محقق باله ثبالت فراوانی عالدم رعالایالت هر یالک از این اصالالالول در تالدوین هر یالک از اهالدا عملیالاتی و راهکالارهالای ذیالل آن
اقدام نموده اسالت .همچنان که در بخش قبل گفته شالد اسالتخراج دادهها از متن با رویکرد تفسالیری انجام گردیده اسالت برای
این کار میزان تحقق هر یک از اصالول برنامهریزی در تدوین هر هد عملیاتی و راهکارهای ذیل آن مد نظر بوده اسالت .برای
تعیین پایایی روش تولید دادهها که با رویکرد کیفی انجام گردیده اسالت محاس ٔ
البه ضالریب توافق هولسالتی اسالتفاده شالده اسالت
این ضالریب برای  ۲۰درصالد از دادهها  ۰.۹۴بهدسالتآمده اسالت .در ادامه به توصالیف چگونگی اسالتخراج برخی از دادهها از
متن پرداخته شده و سپس نتایج کمی پژوهش ارائه گردیده است.
یافتهها:
هد از این پژوهش تحلیل محتوای ّ
کمی فصالالالل شالالشالالالم سالالالند تحول آموزشوپرورش بوده اسالالالت .و از مقولههای از پیش
تعیینشالده حاصالل از منابع کتابخانهای اسالتفاده شالده اسالت .و تنها آمار توصالیفی میزان فراوانی هر یک از این مقولهها در هر
یک از اهدا عملیاتی فصالالل ش الشالالم سالالند بوده اسالالت .روش تولید دادهها از متن روش تفسالالیری بوده اسالالت .لذا در ادامه
اسالتداللهای مربوط به چگونگی تولید تفسالیری دادهها برای هر یک از اهدا عملیاتی و راهکارهای ذیل آن با روش روایی
پرداخته شده است و سپس نتایج آماری پژوهش آمده است.
هد  )۱پرورش تربیتیافتگانی که دین اسالم را حق دانسته و...
الدی منظمی در ویرایش این  ۲۳هالد مشالالالاهالده نمیشالالالود ،امالا این هالد بالا توجاله باله اسال النالاد
بالا اینکاله بالهطور کلی اولویالتبن ع
پشالالتیبان سالالند نیز از اولویت ویژهای برخوردار بوده و حتی در تدوین راهکارهای نه چندان جامع آن نیز نوعی اولویتبندی
مشالالالاهالده میشالالالود .از این رو اولو ّیالت دادن باله این هالد نقط ٔاله قوت آن بوده امالا این هالد عملیالاتی بالا حجمی حالدود یالک
صالفحه ،بیش از آن که به یک هد عملیاتی واسالطهای شالباهت داشالته باشالد مشالابه یک راهبرد و یا یک هد کلی اسالت.
کاربرد افعالی غیرقابلاندازهگیری نظیر اباورداشالتن و ادرک کردن و تأکیداتی چون اسالازگار با نظام معیار اسالالمی این
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هد را به اهدا کلی نزدیکتر سالاخته اسالت .این شالباهت باعث شالده که راهکارهای ذیل آن از حجمی برابر یا کمتر از خود
هد برخوردار باشالند .معموال هر چه از سالطن باالی اهدا به سالطوح پایینتر نزدیک شالویم اهدا و کار راههها مشالخصتر
و وسالیعتر میشالوند .چگونه ممکن اسالت حجم (تعداد جمالت) یک هد و حجم راهکارهای آن با هم برابر باشالد مساللما یا
هد عملیاتی خیلی طوالنی و وسالالیع بوده و قسالالمتی از آن در ٔ
زمره اهدا کالن یا حتی راهکارها قراردارد و یا راهکارهای
ٔ
دهنده کامل هد نیسالتند .حتی ویراسالتاری صالفحه نیز بهگونهای اسالت که
ذیل آن از جامعیت الزم برخوردار نبوده و پوشالش
این هد برخال  ۲۲هد دیگر بهطور کامل با رنس آبی (ویژه اهدا عملیاتی) مشالخص نشالده اسالت؛ بدین وسالیله عیب
طوالنی بودن این هد پوشیده مانده است.
راهکار  ۱/۶با عنوان:ا گسالترش و تنوع دادن به عح َر و مهارتهای مورد نیاز جامعه و تعلیم متناسالب و برنامهریزی شالده آن
همه دانشآموز ان ؛ معلوم نیسالالالت ٔ
در همه دورههای تحصالالالیلی و برای ٔ
نیمه اول این راهکار بر اسالالالاس کدام قسالالالمت هد
ٔ
حیطه وظایف نظام تعلیموتربیت در جامعه
عملیاتی نوشالالالته شالالالده اسالالالت و همچنین آیا گسالالالترش و تنوع دادن به عح َر در
اسالت چه نوع تعاملی پیرامون چنین راهکاری با سالازمانها و وزارتخانههای مربوطه باید وجود داشالته باشالد بهطور کلی
راهکالارهالا در این هالد  ،از جالامعیالت الزم برخوردار نبوده و بالهراحتی میتوان راهکالارهالای دیگری را باله این مجموعاله افزود.
نکته دیگری اسالت که الزم اسالت در فصالل شالشالم سالند مورد توجه قرارگیرد .پی امی( )۱۳۹۱معتقد اسالت اامس ٔ
کلیگویی ٔ
الالله
سالندنویسالی در کشالور از بابت آسالیبشالناسالی مهم اسالت چرا که در مواردی ،کشالور به دام سالندنویسالی کالن افتاده و این به
یک معضالالل تبدیل شالالده اسالالت و چون وزن توجه به زیرسالالاختهای اسالالنادی باال رفته ،همه تنها در هر زمینهای که رهبری
مطرح میکنند ،سالالیاسالالتهای کلی مینویسالالند! وقتی به خود عرصالالهها وارد میشالالویم ،میبینیم کارهای اولیه روی زمین
مانده است .
هد  )۲تعمیق تربیت و آداب اسالمی ،تقویت اعتماد و التزام به ارزشهای انقالب اسالمی؛
این هد شالامل دو بخش :اعتقادات عمومی اسالالمی و اعتقادات اسالالمیانقالبی بوده ازاینرو دارای اشالتراک و همپوشالانی
بیش از  %۵۰با هد عملیاتی اول میباشالد .در حالی که لزوم همسالویی اهدا با یکدیگر از اهمیت زیادی برخوردار اسالت.
ّ
اما وجود همپوشالانی غیرالزم بین اهدا از اویژه بودن هد کاسالته اسالت؛ بهطوری که امولد تکرار در طراحی راهکارها
گردیده است .از این دیدگاه راهکارهای  ۱/۱و  ۲/۱و  ۲/۵با یکدیگر اهمپوشانی داشته و مؤید تکرارند.
راهکار  ۲/۲با عنوان اتعمیق تقوای الهی ،مهارت خویشالتنداری ،انتخابگری درسالت و تعالیبخش مسالتمر دانشآموزان با
اسالتفاده از فرصالت ایامالله ،برگزاری مراسالم آگاهیبخش و نشالاطانگیز در اعیاد و وفیات ،حضالور فعال و مشالارکت دانشآموزان
در محافل و مجالس و اماکن مذهبی و تقویت انسان با دعا و توسل ؛
این راهکالار بالهگونالهای عبالارتپردازی و نگالارش یالافتاله کاله دارای کجتالابی و برداشالالالتهالای متفالاوتی اسالالالت .وقتی فلسال الفاله مالا
مربیمحوری اسالت باید اتربیت کردن مدنظر باشالد نه اتربیت شالدن در این راهکار مخاطب جمله به صالراحت و شالفافیت
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معلوم نیسالالالت .عالوه بر این اعبالارتپردازی آن بالهگونالهای اسالالالت کاله بر این اابهالامالات میافزایالد .مرال برگزاری مراسالالالم
آگاهیبخش و نشاطانگیز در اعیاد و وفیات پیوند مفهومی صحیحی را با ذهن خواننده برقرار نخواهد کرد.
هد  )۳ترویج و تعمیق فرهنس حیا ،عفا  ،حجاب متناسب با قابلیتها و ظرفیتهای نظام تعلیموتربیت؛
این هالد نسال البالت باله دیگر اهالدا سال النالد از اصالالالراحالت و شال الفالافیالت الزم برخوردار بوده ،یکپالارچگی سالالالاحالتهالای مختلف
تعلیموتربیت را مدنظر داشالته بهطور کلی سالهم هر یک از زیرنظامها در این هد به خوبی بیان شالده اسالت .حتی متن هد
نیز براسالالالاس مطالعات علوم قرآنی پیرامون حجاب تدوین گردیده و تمامی راهکارهای ذیل آن همسالالالو و مکمل هم بوده و از
قابلیت اجرا برخوردار است.
هد  )۴تقویت بنیان خانواده و کمک به افزایش سالالطن تواناییها و مهارتهای خانواده در ایفای نقش تربیتی متناسالالب با
اقتضائات جامعه اسالمی؛
این هالد میکوشالالالد همسالالالوسالالالازی فعالالی بین نقش تربیتی خالانواده و نظالام تعلیموتربیالت برقرار کنالد؛ لالذا در راهکالار اول
مالدیریالت رسالالالاناله در خالانواده را مورد نظر قرارداده و در راهکالار دوم نظالام تعلیموتربیالت را ملزم باله تالدوین اصالالالول راهنمالا و
پودمانهای آموزشالالی الزم برای تبیین نقش مدرسالاله ،رسالالانه و خانواده در تربیت نموده اسالالت .اما راهکار  ۳/۴با مضالالمون
اتالدوین برنالام ٔاله جالامع مشالالالالارکالت خالانوادههالا و نهالادهالای تربیتی و آموزشالالالی برای تقویالت فرهنالس تربیتی خالانوادههالا و
شالایسالتگیهای ٔ
پایه دانشآموز ان قابل تأمل اسالت .در این راهکار منظور از نهادهای تربیتی و آموزشالی در سالطن جامعه به
وضالوح مشالخص نیسالت .بهعالوه تدوین برنامهای جامع با چنین ویژگیهایی یک اراهبرد غیرعملیاتی و وسالیع اسالت که در
ٔ
مقوله راهکار نمیگنجد .معلوم نیسالالت یک برنامهریز آموزشالالی چگونه قادر خواهد بود طراح و تدوینگر چنین برنامه جامعی
ٔ
حوزه اختیارات یک برنامهریز آموزشی از چنین وسعتی برخوردار است
براساس این راهکار باشد و اصال
راهکالار ۴/۴اافزایش میزان مشالالالارکالت خالانوادههالا در فعالالیالتهالای آموزشالالالی و تربیتی مالدرسالالاله ،برگزاری دورههالای آموزشالالالی
اثربخش ،ارائه خدمات مشالالالاورهای به خانوادههای آسالالالیبزا و آسالالالیبپذیر برای همسالالالوسالالالازی اهدا و روشهای تربیتی
خانواده و مدرسه .
در حالی که در این هد بر نقش تربیتی خانواده تأکید گردیده به صالالراحت در راهکار  ۴آن تدوینکنندگان سالالند با اولویت
دادن به مشالارکت خانوادهها در فعالیتهای آموزشالی بر مشالارکت آنها در ّ
فعالیتهای تربیتی؛ آشالکارا موجب ایجاد اتناقض
بین راهکار و هد

گردیده اسالت .آیا چنین تناقضالی حکایت از اوجود دو رویکرد متناقض فلسالفی به تعلیموتربیت (رویکرد

آموزشی و رویکرد فرهنگیتربیتی) نیست
هد  )۵تأمین و بسالط عدالت در برخورداری از فرصالتهای تعلیموتربیت با کیفیت مناسالب با توجه به تفاوتها و ویژگیهای
دختران و پسران مناطق مختلف کشور؛
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در راهکالار  ۵/۱بالا عنوان اتعمیم ٔ
دوره پیشدبسال التالانی بالهویژه در منالاطق محروم و نیالازمنالد حتیاالمکالان بالا مشالالالارکالت بخش
غیردولتی بالا تالأکیالد بر آموزشهالای قرآنی و تربیالت بالدنی و اجتمالاعی  ،میتوان این سالالالؤال را مطرحکرد کاله چگوناله منالاطق
محروم و نیازمند قادر خواهند بود در چنین فرایند تربیتی با بخش غیردولتی مشارکت کنند .و این راهکار مؤید چه دیدگاهی
از عدالت است .قابلیت اجرا ،و واقعگرایی و اصل یکپارچگی و کاربست نتایج علمی در این راهکار از ضعف برخوردار است.
در راهکار  ۵/۷با مضالالمون اطراحی و تدوین برنامه تعلیموتربیت انعطا پذیر متناسالالب با ویژگیهای شالالخصالالیتی و محیطی
اسالالتعدادهای گوناگون دانشآموزان به منظور شالالکوفایی اسالالتعدادهای خای و افزایش کارآمدی و مفید بودن آنها هیو
توضالالالیحی مبنی بر میزان انعطالا پذیری چنین برنامههایی تا ّ
حدی که به تأمین عدالت بیالانجالامد ارائه نگردیده ،بهطور کلی
در این سند اشاخصهای ارزیابی و نظارتی وا استانداردهای پاسبگویی برای هر یک از راهکارها یا اهدا طراحی نشده
اسالالالت .بالهخصالالالوی در چنین راهکالاری کاله تحقق عالدالالت را معطو باله انعطالا پالذیری برنالامالههالای تعلیموتربیالت بالا توجاله باله
فرهنس ،ج رافیا ،جنسیت و تفاوتهای فردی میداند.
هد  )۶تنوعبخشی به محیطهای یادگیری در فرآیند تعلیموتربیت رسمی عمومی؛
در راهکار  ۶/۲آمده اسالت:ا تقویت و توس ٔ
العه تعامالت نظام تعلیموتربیت رسالمی عمومی با جامعه و سالایر دسالتگاهها و نهادها
از طریق گسترش ساختار تلفیقی و مساللهمحور در ضمن طراحی و اجرای برنامههای درسی.
در این راهکار منظور از دسالالتگاهها و نهادها به روشالالنی مشالالخص نبوده و موجب اابهام گردیده اسالالت .به عالوه ،این سالالؤال
مطرح اسالت که آیا گسالترش سالاختار تلفیقی مسالاللهمحور جهت توس ٔ
العه تعامالت با سالایر دسالتگاهها و نهادها در ضالمن طراحی
ٔ
برنامه درسی ملی است
و اجرای برنامههای درسی جای میگیرد آیا منظور طراحی زیرنظام
ٔ
برنامه جامع کارآفرینی و مهارتآموزی برای تمام دورههای تحصالالیلی بهویژه دانشآموزان ٔ
دوره
راهکار  ۶/۵اتنظیم و اجرای
ٔ
برنامه درسالی و آموزشالی در این راهکار به وضالوح مشالخص نیسالت منظور از جامعیت
متوسالطه تا پایان برنامه پنجم توسالعه در
ٔ
ٔ
برنامه درسالالی یا آموزشالالی تا چه
برنامه کارآفرینی و مهارتآموزی چیسالالت حدود و ثغور این جامعیت مشالالخص نیسالالت .یک
حالد خواهالد توانسالالالت باله جالامعیالت چنین برنالاماله کالارآفرینی و مهالارتآموزیای جالاماله عمالل بپوشالالالانالد .آیالا الزم نیسالالالت چنین
برنامههایی در تعامل با سالازمانهای مربوطه مرل سالازمان ّفنی و حرفهای انجام گردد .به هر حال به نظر میسالد این راهکار
در چنین سطن مطرحشدهای از اامکانپذیری و قابلیت اجرای الزم برخوردار نیست.
هد  )۷افزایش نقش مدرسه بهعنوان یکی از کانونهای پیشرفت محله بهویژه در ابعاد فرهنگیاجتماعی؛
نقشآفرینی مدرساله در این هد و راهکارهای ذیل آن از چنان گسالتردگیای برخوردار اسالت که لزوم تهیه و تدوین وظایفی
جالدیالد برای مالدیران و مربیالان و عوامالل انسالالالانی را میطلبالد و نیالازمنالد سالالالازوکالارهالا و برنالامالههالایی اسالالالت کاله تالاکنون مورد نظر
نبودهاند .این هد که براسالاس ویژگیهای مدرساله در افق  ۱۴۰۴نوشالته شالده تنها تعداد معدودی از این ویژگیها را پوشالش
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داده اما مرال یادگیرنده بودن و خود ارزیاب بودن مدرساله را مطرح نمیسالازد .لذا ساله راهکار ارائهشالده اجامع و مانع نیسالت.
الزم اسالت زمینههای الزم بهطور مشالخصتر و با کلگرایی کمتر به وضالوح مشالخص گردد و همچنین اشالاخصهای ارزیابی
آن نیز طراحی گردد که براساس آن میزان رسیدن به وضع مطلوب قابل ارزیابی باشد.
هد  )۸افزایش مشالالارکت نظام تعلیموتربیت رسالالمی عمومی و مدرسالاله و معلمان و دانشآموزان در رشالالد و تعالی کشالالور در
ّ
عرصالالالههای دینی ،فرهنگی ،اجتماعی در سالالالطن محلی و ملی بهعنوان نهاد مولد سالالالرمایه انسالالالانی ،فرهنگی ،اجتماعی و
معنوی.
درب ٔ
الاره راهکالار  ۸/۱بالا عنوان :ااصالالالالح ،ارتقالا و ت ییر نگرش باله آموزشوپرورش بالهعنوان سالالالازمالان فراگیر و نیروی اثرگالذار
اجتمالاعی درخدمت اهدا رشالالالد و تعالالی کشالالالور بهویژه اهدا فرهنگی و اجتمالاعی؛ باید گفالت ت ییر نگرش و اصالالالالح آن
حاصالالل ارتقاا نگرش و ارتقاا نگرش محصالالول یک برنامه و راهکار اسالالت و از جنس اهدا بوده ،نه در زمره راهکارها؛ بدین
معنی کاله راهکالارهالایی وجود دارنالد کاله میتواننالد موجالب ت ییر نگرش شالالالونالد .اعبالارتپردازی نالامنالاسالالالب این راهکالار را باله یالک
هد تبدیل ساخته است .
راهکار  ۸/۲با راهکارهای  ۷/۲و  ۷/۱همپوشالانی زیادی دارد و موضالوع هر ساله افزایش مشالارکت دانشآموزان در تشالکلهای
رسمی و قانونی مرتبط است.
راهکار  ۸/۹با مضالالمون اتعامل اثربخش با مراکز فرهنگی و ...و جلوگیری از کوچکانگاری نقش آن (نظام تعلیموتربیت) در
سالرنوشالت آینده کشالور از منظر معار اسالالمی ؛ قابل تأمل اسالت .قسالمت آخر جمله ادارای بار معنایی منفی اسالت؛ بدین
معنی که متن یک سالند ّ
تحولآفرین باید بار معنایی مربت و تعالیبخش داشالته باشالد؛ در حالی که این جمله خود القاکننده
وجود نوعی نگرش منفی نسبت به نظام تعلیموتربیت در جامعه سوق میدهد.
بار منفی بوده و ذهن خواننده را به سمت
ع
هد  )۹جلب مشارکت ارکان سهیم و مؤثر و بخش عمومی و غیردولتی در تعلیموتربیت رسمی عمومی.
در راهکار  ۹/۱با مضالمون اایجاد تسالهیالت قانونی و سالازوکارهای تشالویقی و انگیزش الزم اعم از مادی و معنوی برای بسالط
فرهنس نیکوکاری و تعاون ،مشالالارکتپذیری ،مشالالارکتجویی در جامعه و در بین دانشآموزان با الهام از آموزههای دینی و با
تأکید بر استفاده مناسب از ظرفیت کتابهای درسی ،مجالت و رسانههای آموزشی و برگزاری اردوهای جهادی؛
این راهکار نیز دارای نوعی از اابهام در عبارتپردازی اسالت؛ چرا که سالازوکارهای انگیزشالی و تشالویقی را میتوان با اسالتفاده
از ظرفیتهای مطرحشالالده انجام داد؛ اما آیا ایجاد تسالالهیالت قانونی در چنین مسالالیری و با اسالالتفاده از ظرفیت کتابهای
درسی میسر است
در راهکار ،۹/۴اتقویت و گسالالترش مدارس غیردولتی با اصالالالح و بازنگری قوانین و مقررات موجود ؛ در این راهکار اولویت
عبارت اتقویت و گسالترش بر عبارت ااصالالح و بازنگری قوانین و مقررات برخال اهدافی اسالت که سالند ّ
تحول به دنبال
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آن اسالت .در یک ّ
تحول قبل از هر چیز اصالالح و بازنگری قوانین به صالورت ریشالهای مورد نظر اسالت و گسالترش و تقویت در
مراحل بعدی قرار دارد .در این راهکار اجهت ت ییر و ّ
تحول درنظر گرفته نشده است.
هد  )۱۰ارتقاا منزلت اجتماعی و جایگاه حرفهای منابع انسانی با تأکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم؛
ذیل راهکارهای این هد  ،جای راهکاری مبنی بر تالش در جهت رشالد شالخصالیت همهجانبه معلم و افزایش منزلت حقیقی
و نه تبلی ی معلم خالی مانده است و راهکارهای آن اجامع نیست .
ّ
صالحیتهای عمومی ،تخصصی و حرفهای ،تعیین مالکهای ارزیابی و ارتقای مرتبه
راهکار  ،۱۰/۲ااستقرار نظام سنجش
(نظام دسالته بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقاا شال لی در آنان براسالاس نظام معیار اسالالمی نیز قابل تأمل
است.
از ابالتالالدای سال النالالد بالالهطالور جالالدی تال الیالیالر و تالح ّالول از رویالکالرد آمالوزشالالالی بالاله رویالکالرد فالرهالنالگالیتالربالیالتالی مالطالرح بالوده و بالرای مالعاللالم
صالالالالح ّیالتهالای دینی ،اخالقی ،انقالبی و شالالالخصالالالیتی از اولو ّیالت برخوردار بوده ،امالا در این راهکالار تقالدم کلماله اعلمی بر
اتربیتی نشان از وجود اتناقض در کاربست بنیانهای فلسفی در طرح راهکارها در سند دارد.
ٔ
برنامه درسالی تربیت معلم با تأکید بر کارورزی و انطباق سالطن
هد  )۱۱بازمهندسالی سالیاسالتها و بازتنظیم اصالول حاکم بر
ّ
ٔ
برنامه درسالالی در نظام تعلیموتربیت و طراحی
شالالایسالالتگیهای حرفهای معلمان در سالالطن ملی و جهانی با مقتضالالیات الگوی
سیاستهای مناسب برای ارتقای شیوههای جذب تربیت و نگهداشت معلمان در آموزشوپرورش؛
این سالؤال مطرح اسالت که مقتضالیات الگوی برنامهدرسالی چیسالت انطباق مطرحشالده در چه شالاخصهایی صالورت گرفته و
ٔ
برنامه درس ملی چگونه ممکن اسالت و چگونه در سالطن جهانی
چگونه ارزیابی خواهد شالد اصالال انطباق در سالطن جهانی با
با برنامه درس ملی منطبق میشالویم آیا اسالتفاده از اسالتانداردهای جهانی (مرال یونسالکو) برای معلم شالایسالته و تطبیق با آن
نباید با رویکرد فرهنگیتربیتی مطرح شالده در اسالناد پشالتیبان سالازگار بوده و در راسالتای آن باشالد به نظر میرسالد این هد
دارای ابهام و ادوگانگی فلسفی است.
هگد  )۱۲برقراری الگوی جبران خالدمالات و تالأمین رفالاه نیروی انسالالالانی در خور منزلالت فرهنگیالان بالا توجاله باله لزوم تمالاموقالت
شدن آن؛
راهکار  ۱۲/۱با عنوان ابهینهسالازی نظام پرداختها مبتنی بر شالایسالتگیها براسالاس رویکرد رقابتی قابل تأمل اسالت .اول
این که بهینهسالازی از افعال اغیرقابلاندازهگیری بوده و مناسالب یک راهکار عملیاتی نمیباشالد .دوم این که در سالند تنها
چرخش از رویکرد آموزشالالالی به رویکرد فرهنگیتربیتی را داشالالالتهایم .به وضالالالوح مشالالالخص نیسالالالت که این رویکرد رقابتی در
ساختار تعلیموتربیت چگونه خواهد توانست با رویکرد فرهنگیتربیتی موجود در نظام تعلیموتربیت در تعامل باشد
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راهکار  ۱۲/۳با مضالمون اایجاد سالازوکارهای قانونی برای افزایش انگیزه معلمان و مربیان با سالاماندهی مناسالب خدمات و
امکانات رفاهی و رفع مشالکالت مادی و معیشالتی آنان دارایابار معنایی منفی بوده اگر انتظارات از این سالند ّ
تحولآفرینی
اسالت ،الزم اسالت نگاه مربت داشالته و درصالورت لزوم طرح مسالتقیم این مفهوم از عبارت اارتقاا سالطن معیشالتی و مادی معلم
به سالطحی باالتر از دهک( ...مرال هفتم) جامعه اسالتفاده شالود .کاربرد این جمله ،القایی از ارائه حداقلها (ی تسالهیالت)
توسط نظام تعلیموتربیت و رضایت معلم به حداقلها دارد؛ که هیو گونه اتناسبی با هد مطرحشده ندارد .
هد  )۱۵اصالالالالح محتوا ،ارتقای جایگاه ،افزایش کیفیت و کارآمدی علوم انسالالالانی در نظام تعلیموتربیت رسالالالمی عمومی
مبتنی بر مبانی دینی در چهارچوب نظام معیار اسالمی؛
راهکار  ،۱۵/۱ا تدوین منابع علوم انسالانی مبتنی بر جهانبینی اسالالمی با هد هدایت و تعالی و مدیریت فرد و جامعه با
راهکار  ۱۵/۵ااصالالالح و بازتدوین متون و مواد آموزشالالی دروس علوم انسالالانی ...؛ از نظر سالالطن برنامهریزی چگونهاند آیا
راهکار  ۱۵/۱توسالط برنامهریزان عملیاتی ،قابلاجرا و امکانپذیر خواهد بود به نظر میرسالد راهکار اول در واقع اتناسالبی
با یک راهکار عملیاتی ندارد.
هد  )۱۸ت ییر و نوآوری در نظام تعلیموتربیت رسمی عمومی با رویکرد تعالیبخش پویا و بالنده؛
برنالامالهریزان در این هالد الزم بود از نظر علمی ویژگیهالای یالک نظالام خالق و نوآور و سالالالاختالارهالا و رویکردهالای حمالایالتکننالده
ّ
جامعیت بیشالالتری برخوردار شالالود .آیا تنها با حمایت مادی و معنوی از
آن را مورد توجه بیشالالتر قرار داده تا راهکارهای آن از
افراد و گروههالای خالق ،چنین نظالامی بالهطور اثربخش اسالالالتقرار مییالابالد .اصالالالال آیالا رویکرد نظالام آموزشوپرورش یالک رویکرد
خالق و نوآور بوده که از اسالتقرار نظام خالق و نوآور سالخن به میان آمده اسالت و اگر این رویکرد با رویکرد فرهنگیتربیتی در
تعامل قرار میگیرد این تعامل چگونه است و نسبت آنها با یکدیگر چگونه است
هد  )۱۹استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در تعلیموتربیت رسمی عمومی؛
در راهکار  ۱۹/۳با مضالالمون اایجاد نظام رتبهبندی مدارس و مؤس السالالات آموزشوپرورش به منظور شالالفا سالالازی عملکرد و
کیفیت و ّ
ارتقاا ّ
تقویت انگیزههای رقابت منطقی و علمی بین آنان؛
در این هالد از رقالابالت منطقی و علمی بین مالدارس سالالالخن باله میالان آمالده حالال آن کاله رویکرد فرهنگی و تربیتی مالد نظر نظالام
تعلیموتربیت بوده ،امنطق و اعلم براساس کدام اسناد باالدستی تنها مالک رتبهبندی مدارس قرار گرفته است .بهراحتی
اجهتگیری دوگانه فلسالالالفی مشالالالاهده میشالالالود .وقتی نظام رتبهبندی معلمان علمی و نظام رتبهبندی مدارس منطقی و
علمی اسالالت و با رویکرد رقابتی پشالالتیبانی میشالالود چگونه انتظار میرود با اجرای این سالالند شالالاهد چرخش ّ
تحولآفرین از
رویکرد علمی آموزشی به رویکرد تربیتیفرهنگی باشیم.
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در راهکار  ۱۹/۴آمده اسالت :اارتقاا جایگاه ایران در ارزیابیهای ّ
کیفیت جهانی در چهارچوب معیارهای اسالالمی و معرفی
الگوی تعلیموتربیت اسالالمی به جهان  .منظور از کیفیت جهانی و ارزیابی آن مشالخص نیسالت این که این ارزیابیها براسالاس
چه شالاخصالههایی بوده و دسالتیابی به چه نوع ارتقایی مدنظر برنامهریزان بوده از جنبههای مبهم این هد اسالت .همچنین
قراردادن معیارهای جهانی (عموما غیراسالالمی) بهعنوان مالک ارزیابیهای کیفی نظام تعلیموتربیت براسالاس کدام فلسالفه
نظری پشتیبانی میشود به نظر میرسد این راهکار میتواند مشمول اتناقض فلسفی قرار گیرد.
هگد  )۲۰تالأمین ،تخصالالالیص و تنوعبخشالالالی باله منالابع مالالی ،مالدیریالت مصالالالار متنالاسالالالب بالا نیالازهالای ّ
کمی و کیفی نظالام
تعلیموتربیت رسمی عمومی؛
در راهکار  ۲۰/۷اتقویت مشالالارکت عمومی در آموزشوپرورش با حفظ کارکردهای سالالیاسالالتگذاری و نظارتی نظام از طریق
تسهیل تأسیس مدارس غیردولتی و حمایت از فعالیتهای آموزشی آنان ؛ نیز نوعی دوگانگی فلسفی دیده میشود .نظامی
ّ
که قرار اسالت بر تعامل با دیگر نهادها و حتی نهادهای فرهنگی محله در تربیت فرزندان کشالور بکوشالد چگونه در این راهکار
رویکرد آموزشالالالی را برای مالدارس غیردولتی و در راهکالار  ۴/۴همین رویکرد را برای خالانوادههالا درنظر میگیرد این چیزی جز
وجود اتناقضهای فلسفی در سند است
هد  )۲۱بازنگری و بازمهندسی ساختارها و رویهها و روشها؛
ّ
ااولویتبندی در بازنگری سالالاختارها وجود ندارد .ادلیل علمی هر یک
در تدوین راهکارهای این هد هیو زمانمندی و
از راهکارها به روشالنی مشالخص نیسالت .در این راهکارها به خوبی همه جوانب ت ییرات سالاختار را مشخص نگردیده است؛ لذا
باله جنجالالبرانگیزترین هالد سال النالد تبالدیالل شالالالده اسالالالت؛ چرا کاله هرگوناله آزمون و خطالا درب ٔ
الاره آن هزینالههالای مالادی و معنوی
بسیاری را بر نظام تحمیل خواهد کرد.
ٔ
توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری ،نظریهپردازی و مستندسازی تجربیات تربیتی بومی.
هد )۲۳
راهکار  ،۲۳/۴احمایت مادی و معنوی از کرسالالیهای نظریهپردازی در علوم تربیتی و روشهای تعلیموتربیت و فراهم آوردن
زمیناله کالاربسالالالت یالافتالههالای جالدیالد و نوآوری در مالدارس و نظالام تعلیموتربیالت رسالالالمی عمومی بالا همکالاری حوزههالای علمیاله،
دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی .
این هالد هیو احالدود و ث وری برای کالاربسالالالت یالافتالههالای جالدیالد و نوآوریهالا قالائالل نشالالالده .در هر چهالار راهکالار آن تنهالا از
اعبارت حمایت اسالالتفاده شالالده بدون این که هیو ارزیابی و نظارتی بر یافتههای پژوهشالالی یا اجرای آن مطرح شالالود بهطور
ّ
کلی راهکارهای ارائهشده به صورت کامل ابر بستر پژوهشهای علمی قرار نگرفته است .
بنابراین با کاربسالالالت روش اسالالالتنتاج و اسالالالتدالل در اسالالالتخراج و ثبت دادهها میزان فراوانی هر یک از مقولهها در هر یک از
اهدا عملیاتی و راهکارهای ذیل آن با استفاده از چکلیست تعیین گردید.
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جدول .۱فراوانی میزان عدم رعایت اصول برنامهریزی (مقوله ها) در تدوین اهدا عملیاتی و راهکارهای ذیل آن
کد و نام مقوله

فراوانی کد و نام مقوله

 .۱تناسالالب داشالالتن برای تحقق ۳

فراوانی کد و نام مقوله

 .۸واقعگرا بودن؛.

۶

هد

فراوانی

 .۱۵عبالارتپردازی منالاسالالالالب ۱۱
بدون ابهام و کلیگویی و به دور
از بار منفی؛

 .۲امال الکالالالانپالالالذیالالالر بالالالودن و ۳

ٔ .۹
ارائه استاندارد برای کنترل و ۱۰

دستیافتنی بودن؛

پاسبگویی؛
 .۱۰دارا بالالودن مالالعالالیالالارهالالای ۱

 .۱۶مطابقت با قوانین،

 .۱۷جامع و مانع بودن؛

۰

۵

 .۳قابلیت پذیرش و درک؛

۱

 .۴.انگیزانندگی؛

۰

 .۱۱قابل اندازهگیری بودن؛ ۱

 .۵تعهد آوری،

۰

 .۱۲قابلیت اجرا داشتن؛

۵

 .۱۹عدم تناقض فلسفی؛

 .۶دربردارندگی مشارکت افراد؛ ۰

 .۱۳صراحت و شفافیت؛

۳

 .۲۰اولویتبندی در راهکارها؛ ۱

 .۱۴رعایت اصالالالل یکپارچگی و ۳

۳

زمانی۱۱،
 .۱۸ویالالژه بالالودن و عالالدم هالالم ۴
پوشانی و تکرار؛

 .۷دقیق بودن

۲

 .۲۱کاربست نتایج علمی.

۶

نگاه سیستمی؛

جدول شالالالماره  ۱این فراوانیها را نشالالالان میدهد .همچنان که پیداسالالالت  ۱۷اصالالالل از اصالالالول برنامهریزی در تدوین اهدا
عملیاتی رعایت نشالدهاند .اما اینکه کدام اصالول و با چه فرکانسالی مد نظر تدوینکنندگان قرار نگرفته اسالت در پاسالب دو سالؤال
اول پژوهشی میگنجد.
سؤال :۱کدام دسته از اصول برنامهریزی استراتژیک در تدوین فصل ششم سند تحول آموزشوپرورش به خوبی رعایت نشده
است
سؤال :۲میزان فراوانی در عدم رعایت کدام دسته از اصول برنامهریزی استراتژیک بیشتر بوده است
همچنان که پیداسالت مهمترین یافتهها پیرامون اصالول برنامهریزی به صالورت ارائه فراوانی در عدم رعایت اصالول عبارتاند از:
ّ
عبارتپردازی نامناسالالب شالالامل ابهام ،کلیگویی و یا وجود بار منفی در جمالت که با ( )F= ۱۱که دارای بیشالالترین فراوانی
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بوده و بعد از آن عدم وجود استانداردهایی برای کنترل و ارزیابی ( )F=۱۰فراوانی باالیی داشته است همچنین وجود تناقض
فلسفی با فراوانی ( )F= ۶نیز از اهمیت باالیی برخوردار بوده است؛ عدم قابلیت اجرا با فراوانی ()F= ۵؛ جامع و مانع نبودن
بالا فراوانی ()F= ۵؛ و ویژه نبودن هالد و تکراری بودن آن بالا فراوانی ()F= ۴؛ نیز اهمیالت قالابالل توجهی داشال التالهانالد .تنالاسالالالب
نداشالالتن برای اهدا کالن مربوطه با فراوانی ()F= ۳؛ و امکانپذیر نبودن هد یا راهکار با ()F= ۳؛ عدم صالالراحت اصالالل
یکپارچگی در نوشالتن هد یا راهکار با فراوانی ( )F=۳نیز قابل توجه بوده اسالت .اما برخی از اصالول در موارد کمتری نقض
گردیدهاند بهعنوان مرال :قابلیت درک و پذیرش؛ اولویتبندی و زمانبندی ،دقیق بودن و کاربسالالت نتایج علمی تنها یک یا
دو بار نقض گردیدهاند .بنابراین در رعایت  ۱۷اصل از  ۲۱اصل درنظرگرفتهشده در تدوین سند تحول اشکاالتی وجود داشته
است.
سالؤال :۳کدام دسالته از اصالول برنامهریزی اسالتراتژیک در تدوین فصالل شالشالم سالند تحول آموزشوپرورش به خوبی رعایت شالده
است
جالدول یالافتالههالا را درب ٔ
الاره این  ۲۱مقولاله نشالالالان میدهالد کاله برخی از اصالالالول مالاننالد :انگیزاننالدگی؛ تعهالدآوری ،دربردارنالدگی
مشالالارکت افراد و مطابقت با قوانین ،به خوبی در تمامی اهدا و راهکارهای ذیل آن رعایت شالالده اسالالت .لذا  ۴اصالالل از ۲۱
اصل بهطور کامل رعایت گردیده است.
سالالؤال :۴کدام اهدا سالالند تحول آموزشوپرورش از منظر رعایت اصالالول برنامهریزی اسالالتراتژیک بهعنوان نقطه قوت سالالند
شناخته میشوند
در جدول  ۲طبقهبندی یافتهها بر اسالاس اهدا و کد مقولهها ارائه گردیده اسالت .لذا میتوان اهدا را از نظر میزان قوت و
ضعف در تدوین با یکدیگر مقایسه نمود.
جدول :۲اهدا عملیاتی و اصولی که در تدوین آن هد رعایت نشده است(کد مقوله ها).
شالمار اصالالالولی کاله در تالدوین هالد
ه

شالالمار اصالالالولی که در تدوین هد

رعایت نشده است(کد مقوله ه

هالالالالد ها)

رعالایالت نشالالالده اسالالالت(کالد ه

رعالایالت نشالالالده اسالالالت(کالد

مقوله ها)

هد

مقوله ها)

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

۱

هد

شالالمار اصالولی که در تدوین هد

۹ ۲۰-۱۷-۱۱-۱۵-۱-۱۸-۹
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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

همچنان که یافتههای این جدول نشالالالان میدهند در تدوین اهدا عملیاتی  ،۱۴ ،۱۳ ،۳و  ،۲۲تمامی اصالالالول برنامهریزی
رعایت گردیده است؛ لذا از این نظر نقطه قوت سند محسوب میشوند.
نتیجهگیری
ّ
ٔ
در مراحل آغازین فرآیند تصالویب سالند ّ
برنامه درس ملی و برنامههای مربوط به تربیت
تحول نظام تعلیموتربیت ،قبل از تدوین
معلم ،ت ییرات سالاختاری نظام تعلیم وتربیت اجرا گردید .آسالیبهای احتمالی ناشالی از این اجرای شالتابزده درواقع منتج از
عدم رعایت ّ
علمی کافی
اولویتبندی و زمانمندی اهدا و راهکارهای سالند بود .همچنین در این سالالها عدم بررسالیهای
ع
برای راهکارهای ارائهشالالده ،قابلیت اجرا و امکانپذیری تعدادی از راهکارها را کاهش داده لذا در مقام اجرا با عدم پذیرش از
سالالوی بدنه نظام تعلیموتربیت مواجه گردیده اسالالت .بهعنوان مرال طرح مجتمعهای آموزشالالی از جمله راهکارهایی بود که
مدت کوتاهی پس از اجرا با عدم پذیرش و اثربخشالی مواجه شالده و متوقف گردید .این در حالی اسالت که بررسالی این سالند از
ّ
ٔ
الزمه تدوین علمی یک سند ملی است تا
دیدگاه رعایت اصول تدوین آن در زمره ارزیابیهای پیشنگر و همزمان قرارداشته و
از بروز مسالالالائل و مشالالالکالتی از این دسالالالت جلوگیری شالالالود .از این رو در این پژوهش فصالالالل شال الشالالالم سالالالند ّ
تحول بنیادین
آموزشوپرورش از منظر میزان رعایت اصالالول برنامهریزی و تدوین تحلیل محتوای ّ
کمی گردیده اسالالت .نتایج نشالالان دادند که
هالد  ۳ ،۱۴ ،۱۳ ،و هالد  ۲۲نقالاط ّ
قوت سال النالد بوده و همچنین هم ٔاله اهالدا عملیالاتی دارای انگیزاننالدگی و تعهالدآوری الزم
بوده و شالالالامالل مشالالالارکالتکننالدگی افراد ،و مشالالالمول رعالایالت قوانین بودهانالد .امالا عبالارتپردازی برخی راهکالارهالا نالامنالاسالالالب و
ّ
ابهامآفرین بوده اسالت .کاربرد افعال غیرقابل اندازهگیری و کلیگویی و اسالتفاده از جمالتی که دارای بار منفی هسالتند نیز از
معایب سالند میباشالد .برای بیشالتر راهکارها و اهدا هیو شالاخصهای اسالتاندارد کنترل برای پاسالبگویی یا معیارهایی برای
اندازهگیری و ارزیابی ّ
طراحی نشالالالده اسالالالت.در تعدادی از راهکارها واقعبینی و امکانپذیری رعایت نشالالالده و برخی دیگر از
ّ
شال ّ
الفافیت و صالالراحت الزم برخوردار نیسالالتند .بهطور کلی در تدوین سالالند فلسالالفهای دوگانه به کار رفته که در برخی راهکارها
مشالالالاهده میشالالالود .برخی راهکارها اهدا را بهطور کامل پوشالالالش نداده و از جامع ّیالت و مانع ّیالت الزم برخوردار نیسالالالتنالد و
همچنین وجود اشالالتراکات و همپوشالالانی غیر ضالالروری باعث تکرار در راهکارها گردیده اسالالت .با این که تعدادی از راهکارها
دارای قید زمان برای اجرا هسالالتند اما بسالالیاری از آنها زمانمند نیسالالتند .گاهی راهکارها به خوبی براسالالاس مبانی علمی
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ّ
تدوین نگردیده و نگرش کلنگر و نظاممند ،آن گونه که در شالأن یک سالند ملی اسالت به چشالم نمیخورد .پیشالنهاد میگردد به
دلیل وجود نقد های فرآوانی که بر سالند وارد شالده بازبینی و اصالالح این سالند آغاز گردیده و به صالورت علمی و دقیق آنگونه
ّ
که در شأن یک سند ملی است ،انجام گردد.
منابع
اسالالمیت ،فلیپ جی و هولفیش ،ا گوردون ( .)۱۳۷۱تفکر منطقی روش تعلیموتربیت .ترجمه علی شالالریعتمداری،
تهران :انتشارات سمت.
اعرافی علیرضالا( .)۱۳۹۳نظام نقد سگند تحول از سگوی دسگتاندرکاران ،مجریان و صگاحبنظران ،طراحی و دنبال
قگگاب گ دسگگگتگرسگگگی در پگگایگگگگاه ایالنالتالرنالتالی : ،۸۵۹۵۷۲شگگگود .سگگگگایگگت شگگگورای عگگالگی انگقگالب فگرهگنگگگی ،کالالد
روز  ۹۴/۶/۱۷ساعتhttp://sccr.ir/Pages/?current=news&gid=34&Sel=859572۱۰:
پیروانی نیالا ،پوناله؛ پیروانی نیالا ،پگالاه (.)۱۳۹۲تحلیگ سگگگنگد تحول بنیگادین آموزشوپرورش از نظر میزان اهمیگت بگه
ّ
یادگیری سازمانی .مجله اداره کل آموزشوپرورش استان فارس ،شیراز ،ایران ،دوره  ۴شماره  ۳صص.۴۷-۴۰
پالیال الالامالی ،عالالادل( .)۱۳۹۱مگقگگدمگگات ضگگگگروری در حگرکگگت عگلگمگی کشگگگگور .قالالابالالل دسالال التالرسالالالالی در پالالایالگالالاه
 ۹۴/۶/۱۷ساعتhttp://farsi.khamenei.ir/others-note?id=22130۱۰:
پی امی ،عادل( .)۱۳۸۹نکاتی چند در مورد سگند تحول راهبردی نظام تعلیموتربیت رسگمی و عمومی جمهوری
اسالمی ایران .قاب دسترسی در پایگاه  ۹۴/۶/۱۷ http://farsi.khamenei.irساعت۱۰:
حج فروش ،احمد؛ ناظر ،علی؛ اخوان بهبهانی ،علی و اسالماعیل زاده ،حسالین .)۱۳۹۱(.بررسگی تحلیلی چالشهای
اجرایی سگگند تحول آموزشوپرورش.گزارش کمیسالالیون آموزش و تحقیقات ،دفتر مطالعات اجتماعی ،کد موضالالوعی
 ۲۱۰شماره مسلسل  ۱۲۵۲۰مرداد ماه .۱۳۹۱
خنیفر ،حسین و بردبار ،حامد( .)۱۳۹۳درآمدی بر مدل سازی در علوم رفتاری .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
دبیرخانه شورای عالی آموزشوپرورش( .)۱۳۹۰سند تحول آموزشوپرورش
دبیرخانه شورای عالی آموزشوپرورش( .)۱۳۹۰مبانی نظری سند تحول آموزشوپرورش
ّ
درانی ،کمال( .)۱۳۷۵درآمدی بر تجزیه و تحلی محتوا (فن تعبیر و تفسگیر نظارتی) .مجله دانش مدیریت ،شالماره
 ۳۱و  ،۳۲صص.۳۳-۲۵
رخشان ،فریدون ( .)۱۳۶۶طراحی و تحلی نظامهای آموزشی.چا اول ،تبریز :انتشارات نیما.
سال الجالادیاله ،نرگس؛ مالدنیفر ،محمالدرضالالالا؛ یالاری دهنوی ،مراد( .)۱۳۹۲تحلیگ فلسگگگفگههگای تعلیموتربیگت جمهوری
اسگالمی ایران از منظر مفهوم تفکر.پژوهش نامه مبانی تعلیموتربیت دانشالگاه فردوسالی مشالهد سالال سالوم شالماره ۱
صص  ۱۶۰تا .۱۷۹
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شکوهی ،غالمحسین .)۱۳۷۰(.تعلیموتربیت و مراح آن .چا یازدهم ،مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.
شکوهی ،غالمحسین .)۱۳۷۸(.مبانی و اصول آموزشوپرورش .چا یازدهم ،مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.
فیشالالر ،رابرت ( .)۱۳۸۵آموزش تفکر به کودکان .ترجمه مسالالعود صالالفایی مقدم و افسالالانه نجاریان ،چا اول ،تهران:
نشر رسش.
فیض ،داود ( .)۱۳۸۹مگدیریگت اسگگگتراتژیگک(کلیگد موفقیگت در بگازارهگای رقگابتی) .چالا اول ،سالالالمنالان :انتشالالالارات
دانشگاه سمنان.
فیلیک ،اووه .)۱۳۸۷( ،درآمدی بر تحقین کیفی .ترجمه هادی جلیلی ،چا دوم ،تهران :نشر نی.
فیوضات ،یحیی ( .)۱۳۸۹مبانی برنامه ریزی آموزشی .چا  .بیست و چهارم ،تهران :انتشارات ویرایش.
کالافمن،راجر و هرمن ،جری ( .)۱۳۸۷برنگامگهریزی اسگگگتراتژیگک در نظگامهگای آموزشگگگی(بگاز انگدیشگگگی ،بگازسگگگازی،
ساختارها ،بازآفرینی) .ترجمه فریده مشایب و عباس بازرگان .چا چهارم ،تهران :انتشارات مدرسه.
کمرئی ،علیرض الا ( .)۱۳۹۲تحلیلی بر سگگند آموزشوپرورش .قابل دسالالترسالالی در پایگاه  www.khabaronline.irروز
 ۹۴/۶/۱۷ساعت ۱۰
کوک ،د و دانهیالل ،ج ( .)۱۳۶۶مگدیریگت در آموزشوپرورش .ترجماله محمالد علی فرجالاد ،چالا اول ،تهران :انتشالالالارات
الهام.
گریپندور  ،کلوس( .)۱۳۸۳تحلی محتوا(مبانی روش شگگناسگگی) .ترجمه هوشالالنس نایبی ،چا دوم ،تهران :نشالالر
نی.
گال ،مردیت؛ بور  ،والتر و گال ،جویس ( .)۱۳۸۹روشهای تحقین کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشگناسگی.
جلد اول ،مترجمان احمدرضالالا نصالالر ،حمیدرضالالا عریضالالی ،محمود ابولقاسالالمی ،محمد جعفر پاک سالالرشالالت ،علیرضالالا
کیامنش ،خسرو باقری ،محمد خیر ،منیجه شهنی ییالق زهره خسروی ،چا پنجم ،تهران :انتشارات سمت.
مشایب ،فریده .)۱۳۸۹(.دیدگاههای نو در برنامهریزی آموزشی .چا دهم ،تهران :انتشارات سمت.
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تبیین مبانی فلسفی آموزشوپرورش و اصالحات آموزشی از دوره مدرنسازی تا کنون
مولود نیلی1
چکیده
در دهالههالای اخیر پژوهشهالای زیالادی در مورد تحول آموزشوپرورش ایران صالالالورت گرفتاله و در سالالالطن نظالام نیز اسال النالاد
زیادی تدوین شالده اسالت و از آنجا که روشالن نبودن فلسالفه تربیت و ابعاد مختلف آن ،یک خالا در هر نظام آموزشالی محسالوب
میشالود .در این مقاله به فلسالفه تربیت و تبیین سالیر تحول آن در ایران اشالاره شالده اسالت .بررسالی مبانی فلسالفی نظام آموزشالی
قبل و بعد از جمهوری اسالالمی ایران نشالان میدهد روح حاکم بر فلسالفه تربیت در نظام آموزشالی ایران متأثر از پراگماتیسالم،
ناتورالیسالم و عملگرایی اسالت که در برخی از مبانی ارزششالناختی ،معرفتشالناختی ،هسالتیشالناختی ،انسالانشالناختی،
دینشالالالناختی با فلسالالالفه تربیتی اسالالالالمی تفاوت دارند .هد اصالالاللی این پژوهش تبیین مبانی فلسالالالفی آموزشوپرورشو
اصالالحات آموزشالی از دوره مدرنسالازی تا کنون میباشالد .برای دسالتیابی به این هد  ،در روش پژوهش از تحلیل اسالنادی و
تاریخی بهره گرفته شالده اسالت .نتایج به دسالت آمده حاکی از آن اسالت که از اصاللیترین موضالوعات در نظام آموزشالی امروز
ایران مبانی فلسالفی (معرفتشالناسالی ،ارزششالناسالی ،انسالانشالناسالی ،دینشالناسالی ،هسالتیشالناسالی) اسالت که هر یک حاصالل
جریانهای تعیینکننده در شکلگیری نظام آموزشی است.
همچنین نتایج بهدستآمده در پژوهش حاضر نشان میدهد که روح حاکم بر نظام آموزشی دوره اول و دوم پهلوی مدرن
بودن و غربی گرایی بوده اسالت و روح حاکم بر نظام آموزشالی ایران بعد از پهلوی ،اسالالمی و دین مداری بوده اسالت .پژوهش
حاضالر با هد تجزیه و تحلیل فلسالفی دسالت به اسالتخراج مبانی فلسالفی در دوره مذکور با رویکرد اسالناد تحولی زده اسالت .و
نتیجه حاکی از آن اسالت که پیوند تعلیموتربیت در هر دوره با مؤلفههای کلیدی تعلیموتربیت مورد بررسالی قرار گرفته و مبانی
فلسفی هر یک توضین داده شده است.

 1کارمند آموزش و پرورش ،دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک molodnili56@gmail.com
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وانههگای کلیگدی :ملیگرایی ،سالالالکوالریسالالالم ،غربیسالالالازی ،مبالانی فلسالالالفی (معرفالتشال النالاختی ،ارزششال النالاختی،
انسانشناختی ،دینشناختی ،هستیشناختی).
مقدمه و بیان مسئله
نظام تعلیموتربیت در هر تمدنی ،وظیفه تربیت نیروی انسالالانی را در آن جامعه بر عهده دارد و نیروی انسالالانی یک جامعه
اصاللیترین رکن پیشالرفت و اسالتقالل آن جامعه اسالت .ردپای این دیدگاه را میتوان در اندیشاله آرمانشالهرگرایان نیز مشالاهده
نمود چرا که آنها برای رسیدن به آرمان مطلوب خود تحول در آموزشوپرورش را امری ضروری میدانند (آهنچیان.)1393،
باله همین دلیالل ورود باله تالاریب آموزشوپرورش ایران و شال النالاخالت آن برای ایجالاد تحول در آموزشوپرورش باله منظور رسال الیالدن به
تمدن اسالالمی ضالرورت پیدا میکند .جامعه آرمانی یک نظام اسالالمی در شالاخصهای رشالد و پیشالرفت با الگوهای جوامع
دیگر لزوما یگانگی ندارد.
بررسالی سالرگذشالت نظام آموزشالی امروز مؤید آن اسالت که ساله دوره مهم تاریخی از کاشالت بذر آموزشوپرورش مدرن تا
امروز تا امروز طی شالده اسالت .و آنچه امروز بهعنوان نظام آموزشالی ایران متولی آموزش عمومی و متوسالطه در کشالور اسالت ،در
ارتبالاطی ایجالابی بالا این فرآینالد تالاریخی اسالالالت ،در این مقالالاله دوره اول مالدنظر نیسالالالت (دوره قالاجالار) .و از دوره دوم (رضالالالاخالان
تالاکنون) مورد بررسالالالی قرار می گیرد .دوره پهلوی اول اقالدام آغالازین برای همگالانی کردن آموزش و حالاکمیالت عملی دولالت در
آموزش اسالالت .بهویژه در این دوره به ایجاد یک نظام آموزشالالی متمرکز منجر میشالالود آنگاه در دوره پهلوی دوم (محمدرضالالا
شاه) نیز ادامه مییابد.
چنالان که می دانیم از آغاز فرایند مدرن سالالالازی در ایران و در طی این فرایند ،که تمام عرصالالالههای دولت و جامعه را تحت
تأثیر قرار داد و به تأسالیس نهادهای مدرن و تضالعیف نهادهای سالنتی آموزش در جامعه ایران انجامید .عرضاله عناصالر آموزش و
اروپالایی وسالالالیلالهای برای انجالام ت ییر و مالدرن سالالالازی تلقی میش(رینگر .)۱۳۸۵ ،در این دوره بیشالالالتر توجاله منعطف بر
مدرنسازی آموزشوپرورش بود اما به دلیل توجه به نمادهای ظاهری نوگرایی و نیز تمایل به تربیت هرچه سریعتر شهروندان
مدرن و عدم توجه به فرهنس اسالالمی مردم ،نظام آموزشالی ایران در عمل نظامی ناکارآمد و مبدل شالد .این مشالکالت موجب
شالد که پس از پیروزی انقالب اسالالمی و تأسالیس جمهوری اسالالمی ایران ،تحول در آموزشوپرورش ناکارآمد در دسالتور کار
دولالت قرار گیرد و باله دلیالل مالاهیالت اسالالالالمی انقالب و این کاله اکرریالت مردم ایران شالالالیعاله هسالالالتنالد و قرنهالاسالالالت کاله فرهنالس
اسالالالمی در این کشالالور و شالالالون زندگی مردم حاکم اسالالت ،آموزههای اسالالالم بهعنوان مبنای این طرح تحول انتخاب شالالود
(صادقزاده و همکاران.)1390 ،
اهمیالت مسالالالاللاله تحول در آموزشوپرورش ایران و ت ییر بنیالادین در مبالانی آن بالهگونالهای بوده کاله در سالالالی سالالالال اسال النالاد
ٔ
درباره آن تدوین شالالالدهاند؛ و آخرین آنها تدوین اسالالالناد در آموزشوپرورش ایران ( )۱۳۹۰ -۱۳۸۳اسالالالت .دغدغه
متعددی
همه این اسالناد تدوین چهارچوبی مفهومی برای تعلیموتربیت بوده اسالت که منطبق با آموزههای اسالالمی باشالد .در آخرین
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اسالالناد تدوین شالالده در این راسالالتا یعنی سالالند تحول بنیادین در آموزشوپرورش ( )۱۳۹۱و سالالند ملی برنامه درسالالی()۱۳۹۱
اعالم شده است که این اسناد باید مبنای فعالیتهای تربیتی کشور باشد.
واقعیت آن اسالالت که ت ییر و تحول در یک نظام آموزشالالی ،مقولهای متفاوت از ایجاد یک نظام آموزشالالی جدید اسالالت .در
مفهوم ت ییر و تحول این نکته نهفته اسالالت که نظام واقعی وجودارد و به دالیلی باید ت ییر کند .این ت ییر چه بسالالا باید از نوع
بنیادین باشد؛ یعنی نظام متحول شود و از حالی به حال دیگر در آید.
در بررسالالی مبانی فلسالالفی نظام آموزشالالی قبل و بعد از تأسالالیس جمهوری اسالالالمی ایران نشالالان میدهد که روح حاکم بر
فلسفه ت ربیت در نظام آموزشی ایران متأثر از چند مشرب فلسفی شامل مکاتب رئالیسم ،پراگماتیسم ،لیبرالیسم و سودگرایی
اسالت که در برخی از مبانی ارزششالناختی ،معرفتشالناختی ،انسالانشالناختی و هسالتیشالناختی با فلسالفه تربیت اسالالمی
تفاوت دارند .بنابراین،اولین قدم در ایجاد تحول در یک پدیده مانند نظام آموزشالالی ،شالالناخت آن اسالالت .در عرصالاله فلسالالفه
تعلیموتربیت این شالالناخت ،شالالناخت عمیق میباشالالد .پس اولین قدم شالالناخت ماهیت این نظام میباشالالد .در این پژوهش
اشالاره کوتاه مکاتب فلسالفی غالب بر تربیت میاندازیم و سالپس به بررسالی مبانی فلسالفی میپردازیم .و به دنبال آن هسالتیم که
بدانیم در دوره پهلوی اول و دوم و جمهوری اسالالالمی بر اسالالاس سالالند تحول بنیادین چه مبانی فلسالالفی در آموزشوپرورش
حاکم بوده است
پیروزی انقالب اسالالمی ،مطالبه تحول در بنیاد نظام آموزشالی ایران را مطرح کرد.طرحهای مختلفی از ماههای اول پس
از پیروزی انقالب از سوی کارشناسان برای رفع اشالالکاالت نظالالام آموزشالالی ارائالاله شالالد 1و رهبران انقالب ،اصالح بنیادین نظام
آموزشالالالی را تأکید کردنالالالد .2در عرصه عمل نیز کوششهای بسیاری برای اصالح و بهبود برنامهها و شرایط نظام انجام شده
است ،اما همچنان دغدغه اسالمی کردن نظام آموزشی و اصالالالالح زیرسالالالاختی آن مالالالورد تقاضای رهبران ونهادهای تصمیم
گیرنده نظام جمهوری اسالمی است و تالشی هشت ساله برای تهیاله سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و تصویب آن شاهد
این مدعاسالت .طرحهای اصالالحی مانند طرح ت ییرات بنیادین نظام آموزشالی 3و اصالالح نظام متوسالطه بر اسالاس آن (وزارت
آموزشوپرورش،امور اجرایالالی نظالالام جدیالالد آمالالوزش متوسالالطه ،)۱۳۷۲،طالالرح پالالژوهش در فلسالالفه تعلیموتربیت جمهوری
اسالمی ایران (باقری  )۱۳۶۷ ,و باالخره طرح بسیار گسترده سند ملی به تبالالع سالالند چشمانالالداز جمهوری اسالمی ایران در
افق  ۱۴۰۴هجری شمسی مصالالوب  ۱۳۸۲/۰/۳۱مؤیالالد آن اسالالت کالاله بالالا وجالالود خواست و برخی تالشها برای ت ییر ،این
تالشها کافی یا قرین به توفیق نبوده است.

Iran Great Council of cultural Revolution, 19881
Theorical Foundations of Formal Education System of Islamic Republic of Iran 20112
Great Council of Cultural Revolution 19883
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واقعیت آن است کالالاله ات ییر و تحول در یک نظام آموزشی ،مقولهای متفاوت از ایجاد یک نظام آموزشی جدید است .در
مفهوم ت ییر و تحول این نکته نهفته است که یک نظام واقعی وجود دارد و به دالیلی باید ت ییر کند .این ت ییالالالالر چه بسا باید
از نوع بنیادین باشد؛ یعنی نظام متحول شود و از حالی به حال دیگر درآید .امالا اایجالاد یالک نظالام آموزشی جدید ،مسبوق
به یک سالابقه نیسالت و بلکه نظامی از عدم به وجود میآید .شالاید عالقه افالطون درکتاب اجمهور و سالپس تمایل افلوطین
برای ایجاد مدینه فاضالاللهاش (کاپلسالالتون )۱۹۴۶ ،1را بتوان نمونهای ازاین دسالالت خواند .اما ،حتی افالطون در ارائه مدینه
فاضله ،اصالح شالالرایط جامعالاله آن روز یونان را کامال مورد توجه قرار میدهد 2و در واقع بدیلی ارائه میدهد که نظام آموزشی
در آن نقش کلیدی دارد .واقعیت آن اسالالت که مرور گذشالالته نشالالان میدهد که آنچه بهطور معمول اتفاق میافتد ،تحول در
نظامهای آموزشالی پیشالین در جوامع اسالت و نه تکوین یک نظام جدید آموزشالی .بنابراین ،اولین قدم در ایجاد تحول در یک
پدیده مانند نظام آموزشالالی ،شالالناخت آن اسالالت .در عرصالاله فلسالالفه تعلیموتربیت این شالالناخت ،شالالناخت عمیق و ماهوی این
پدیده میباشالالالد .در فرآیند تحول در نظام آموزشوپرورش ایران نیز ،قدم اول و یا یکی از اولین قدمها باید شالالالناخت ماهیت
ٔ
درباره اصالالالح نظام آموزشالالی ایران نیز
این نظام باشالالد (مجتهدی ،۱۳۷۹ ،صالالدیق ،۱۳۷۵ ،چاتو .)۱۹۷۶ ،3این موضالالوع
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!
این مقاله یک مطالعه نظری در بنیادهای نظام آموزشالی جمهوری اسالالمی ایران اسالت که با روش تحلیلی و با اسالتناد بر
منابع تاریخی و نیز شواهد مربوط به شرایط امروز نظام آموزشی به دست آمده است.
نکته قابل ذکر این اسالت که مطالعه حاضالر نه به فرآیند مدرنیزاسالیون در ایران بهطور عام بلکه به موضالوع آموزشوپرورش
و تکوین نظام مدرن آن میپردازد .از سوی دیگر ،مدرنیزاسیون در آموزشوپرورش موضوع مورد توجه مورخان و محققان این
عرصالاله اسالالت و داوریهای مختلفی نیز در این باره وجود دارد .خالصالاله اینکه ،برخی این فرآیند را پروژهای حاصالالل تالش
روشالالنفکری و وابسالالتگی تلقی میکنند (علم الهدی )۱۳۸۵ ،و برخی آن را فرایندی اجتنابناپذیر و ناشالالی از دشالالواریها و
کالاسالالالتیهالای مبتال باله جالامعاله آن روز میداننالد (محبوبی اردکالانی ،۱۳۷۸ ،قالاسالالالمی پویالا ،۱۳۷۷ ،محمالدی .)۱۳۸۱ ،این
پژوهش با مرور سالرگذشالت نظام آموزشالی در پی یافتن مؤلفههای بنیادینی اسالت که چیسالتی نظام آموزشالی امروز را میسالازد.
لذا ،نه در پی داوری بلکه در پی شالناخت اسالت .با این اعتقاد که یک شالناخت محققانه نکتههای بسالیاری را میتواند روشالنگر
باشالالد .در این راسالالتا ،مقاله سالاله دوره یاد شالالده باال را به ترتیب بررسالالی و سالالهم و نحوه تأثیرگذاری آنها را در ماهیت نظام
آموزشالالی امروز بررسالالی میکند .هر دوره دارای نقش معینی در نظام آموزشالالی ایران اسالالت که در قالب یک یا چند مؤلفه بروز

Copleston1
Plato, Republic2
Chateau3
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میکند .از سالوی دیگر ،مؤلفههای هر دوره در تعامل با سالایر مؤلفهها نیز قرار میگیرد و بر حسالب قاعده حاصالل آنها به نوبه
خود در نظام آموزشالی نقشالی مسالتقل را ایفا خواهد کرد .لذا ،این تعاملها و حاصالل آن در نظام آموزشالی نیز باید مورد بررسالی
قرار گیرد .برآیند تمام این مؤلفهها روح حاکم بر نظام آموزشالالالی ایران را شالالالکل میدهد.اهمیت این موضالالالوع آنجاسالالالت که
حاکمیت این روح ،تمامی هد ها و برنامههای اصالحی پیشنهادی را تحتالشعاع خود قرار داده و آن را در زیر این مؤلفهها
دگرگون میکند.
دوره اول :شک گیری نهاد آموزش مدرن در ایران ،ظهور جریان اصالحگری آموزشی عصر قاجار
این دوره در عرصالالاله آموزشوپرورش بالا تالشهای اصالالالالحگرایانه عبالاس میرزا با آموزش نظالامی به نیروهای ارتش و اعزام
محصالل به خارج (حدود  ۱۱۷۰۲شالمسالی۱۲۲۶/قمری) و امیرکبیر با تأسالیس دارالفنون ( ۱۲۳۰شالمسالی ۱۲۶۸/قمری) و
میرزا حسالن رشالدیه با تأسالیس اولین مدرساله ابتدایی به سالبک جدید (۱۲۶۷شالمسالی /۱۳۱۶قمری) پیوند دارد .1اما اقدام و
تال شهای میرزا حسن رشدیه از آنجا که در عرصه آموزش عمومی اتفاق افتاده است و مبنای گسترش نهضت مدرسه سازی
و در نهایت نظام آموزشی شده است ،از اهمیت بیشتری برای این بحث برخوردار است.
نکته بسالیار مهم این اسالت که این ساله تالشگر ،دغدغه مشالترک کمک به مردم و نجات کشالور از ضالعف و عقبماندگی را
داشالالتند و در جسالالتجوی راه از نمونههایی که میشالالناختند تقلید کردند .2ایشالالان (امیرکبیر ،عباس میرزا) در این اقدامها
هالد قالدرتمنالد کردن ایران را در مقالابالل فشالالالار دولالتهالای زورگوی انگلیس و روسال الیاله و نیز (رشالالالدیاله) آ گالاه کردن مردم برای
ٔ
درباره آنها
رهاییشالالان از جهلی که زمینهسالالاز ظلمپذیری بود دنبال میکردند (رینگر )۱۳۸۱ ،و شالالیفتگی نسالالبت به غرب
موضالوعیت نداشالت .عباسمیرزا نهاد آموزشالی تأسالیس نکرد ،اما امیر کبیر و رشالدیه نهاد آموزشالی جدیدی بنیان نهادند .این
دو نهاد در کشالور ما در تناظر با نهادهایی با سالابقه طوالنی بودند .مدارس علوم دینی و مکتب ها ،نهادهای سالنتی آموزشالی
ایران بودنالد ،امالا اقالدامی برای ایجالاد تحول در این نهالادهالا نشالالالد ،بلکاله نهالادهالای جالدیالدی باله تقلیالد از جوامع دیگر و باله موازات
آنها شکل گرفت .بنابراین ،ایجاد نهادهای جدید بر اساس تقلید ،جایگزین تحول نهاد آموزشی بومی شد.3

 .1تاسالیس مدارس میسالیونری نیز وجود نمادی مدرن در ایران اسالت ،اما در منابع از آنها به عنوان یک عامل تاثیرگذار و تعیینکننده در فرآیند مدرن شالدن
آموزش و پرورش ایران صحبت نمیشود.
 .2عباس میرزا با تقلید آگاهانه از فرآیند مشالابه اصالالحی که در امپراتور عرمانی در دوره ساللطان ساللیم سالوم ( 1186-1168ه.ش) جریان داشالت ،یک برنامه
اصالالالحات نظامی را با عنوان نظام جدید آغاز کرد ( .)Ringer, 2002مشالالاهدههای امیرکبیر در سالالن پترزبور و نیز دارالفنون عرمانی بزرگترین مشالالوق او بود
(قاسالمی پویا .)1376 ،رشالدیه به بیروت رفت و از معلمان فرانسالوی سالبک آموزش الفبا را آموخت و هنگام بازگشالت از عرمانی سالازمان مدارس آنها را به خاطر
سپرد (رشدیه ،1362 ،قاسمی پویا.)1376 ،
 .3در منابع مربوط به گذشال ٔ
الته دور ،گرایش ایرانیان به تقلید مطرح میشالالود .هرودوت میگوید :هیو ملتی نیسالالت که به اندازه ایرانیان زود و آسالالان عادتهای
خارجی را اختیار کند (آون.)1984 ،
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رشالالدیه در جریان آموزش در بیروت از فرانسالالویان روش آموزش الفبا را آموخت و سالالپس در مسالالیر بازگشالالت به ایران در
عرمانی سازمان مدارس آنها را دید و به خاطر سپرد .لذا ،مدرسه رشدیه دو تفاوت مهم با مکتب داشت :یکی ت ییر در روش
آموزش الفبا و دیگری سالازمان مدرساله که شالامل چند کالس(به دلیل کررت دانشآموزان) ،اسالتفاده از میز و نیمکت و تخته
سال الیالاه برای نوشالالالتن و زنالس برای اعالم آغالاز و پالایالان سالالالاعالات کالسهالا بود و برای اینکاله در معرد اتهالام قرار نگیرد ،در ابتالدا
سالازمان مدرساله شالبیه مکتب بود و فقط با روشالی متفاوت الفبا را آموزش میداد ،اما در محتوای آموزش ،مدرساله رشالدیه با
برنامههای درسی مکتب چندان تمایزی نداشت.1
از این رو ،مهم ترین وجه تمایز ،روش آموزش بود که رشالدیه آن را تقلید کرد .مدارس دیگری که به سالبک رشالدیه تأسالیس
دوره ابتدایی ،در مرحله تکمیلی آموزش که بعدها ٔ
شالدند ،همین قالب را داشالتند .اما بعد از اتمام ٔ
دوره متوسالطه نامیده شالد،
آموزش دروسالالی مانند انواع رشالالتههای علوم و زبان خارجی به محتوا افزوده شالالدند .مدرسالاله علمیه (علمیه و ابتدائیه) اولین
دوره متوسالالالطه نیز در آن دایر شالالالد (دولت آبادی .)۱۳۶۲ ،به این ترتیب ،در ٔ
دوره ابتداییٔ ،
مدرسالالالهای بود که عالوه بر ٔ
دوره
متوسالطه برنامهدرسالی دارای مواد جدیدی شالد که محتوای آنها غیر دینی و کامال وارداتی بود .با این حال ،الزم اسالت که دو
ویژگی مهم در مورد مدرسه مورد توجه قرار گیرد.
نخسالت آنکه ،ورود جریان روشالنفکری به ایران پیش از تأسالیس مدرساله رشالدیه اتفاق افتاده بود .این جریان بیشالتر گرایش
باله ترجماله غرب (غربیسالالالازی) و ناله حتی تقلیالد آ گالاهالاناله (اسالالالتفالاده خالقالاناله از الگوی غربی بالا توجاله باله شالالالرایط بومی) از آن
داشالت .2در حالی که نهاد مدرساله از این جریان اسالتقالل داشالت .نهاد مدرساله که از  ۱۲۶۷شالمسالی با تأسالیس اولین مدرساله
رشالدیه شالکل گرفت ،اگرچه از سالوی گروهی از روحانیون ومذهبیون مشالکوک و مردود بود و چندین بار مورد تعرد و تخریب
قرار گرفت (محبوبی اردکانی .)۱۳۷۸ ،اما ،تا وقوع انقالب مشالالالروطه از جریان روشالالالنفکری اسالالالتقالل داشالالالت .در جریان
انقالب مشالروطه ،جریان روشالنفکری از نهاد مدرساله بهعنوان یک پایگاه علیه حکومت اسالتفاده کرد و روزنامهها و شالب نامهها
در مدرسالهها تهیه و منتشالر میشالدند (قاسالمی پویا .)۱۳۷۶ ،ورود به عرصاله انقالب با توجه به حمایت عموم اقشالار از انقالب
امر غریبی نیسالت و بلکه مدرساله را بهعنوان نهادی مدرن به نمادهای روشالن فکری نزدیک میکند .جریانی که چون به غرب
بهعنوان الگوی جامع و مطلوب مینگرد ،میتواند زمینهسالالالاز تقلید همه جانبه در عرصال اله آموزش شالالالود و تقلید همه جانبه
البته رویکرد اصالالالح گران اولیه عرصالاله آموزش نبود .عالوه بر آن ،تأسالالیس مدرسالاله توسالالط افراد متمایل یا متعلق به جریان
روشالنفکری خود عامل دیگر چنین زمینهای بود .برای مرال تأسالیس مدرساله توسالط نسالوان و دایر کردن انجمنهای زنان در
پیگیری اعتراد ها نسالالبت به جایگاه زن در جامعه و لزوم ت ییر شالالرایط آنان متأثر از شالالرایط زنان در جهان غرب از جمله این
 .1مواد عمده آموزش در مدرساله ،قرآن ،ترجمه اذکار اذان و اقامه و نماز ،فقه و بیان متفرعات ،مسالائل شالرعی ،کتب اخالقی از گلسالتان و ابواب الجنان و صالر و
نحو مختصر بود (رشدیه.)1362 ،
 .2مدرن سالالازی در ایران قرن نوزدهم فرآیند ترجمه بود .اصالالالح طلبان برای حل مسالالائل مربوط به بازآفرینی نهاده و سالالنتها کوشالالیدند نهادها و دیدگاههای
خارجی را به موقعیت و شرایط ایران ترجمه کنند.
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موارد بود (محمدی و قائینی .)۱۳۸۱ ،این قرابت و نزدیکی و پیوند یافتن با جریان روشالنفکری زمینه نفوذ گسالتردهتر تقلید
را حتی در اموری که اولویت نداشالت موجب شالد .اموری نظیر ت ییر لباس دانشآموزان و متحد اللباس کردن آنها ،افزایش
محتوای دروسالالالی مالاننالد زبالانهالای خالارجی و علوم و دسال التالاوردهالای فن آوری (معتمالدی .)۱۳۸۴ ،کاله نوعی انتقالال فرهنالس
جوامع و نیز شالالیفتگی ناشالالی از مشالالاهده پیشالالرفتها را به دنبال داشالالت .تقلیدی که با پروژه مدرنیزاسالالیون کشالالور توسالالط
رضاخان (تامر )۲۰۱۰ ،1و نیز بازگشت تحصیل کردههای رشتههای آموزشوپرورش به کشور به اوج رسید.2
نکته دوم آنکه از تأسالیس مدرساله رشالدیه تا تصالویب قانون اسالاسالی مشالروطه در  ۱۲۸۶شالمسالی ،مدرساله همانند مکتب یک
پدیده مردم نهاد بود و در برنامهریزی و اجرا و تعیین محتوا مسالتقل عمل میکرد.اگرچه مدرساله از حمایت برخی دولتمردان
و ب ض برخی دیگر از آنها برخوردار میشالد ،قانونی برای مداخله یا وظیفه دولت در این موضالوع وجود نداشالت و دولتمردان
از اقتدار خود در جایگاه قانونی وام میگرفتند .اما قانون اسالالاسالالی مشالالروطه دولت را مکلف به اداره امور مدارس و آموزش و
گسالالالترش آن کرد (دورانی .)۱۳۷۵ ،باله دنبالال این قالانون ،وزارت معالار فعالال شالالالد و تالش کرد تالا نظالامی در این مالدارس
مردمی -خصالالوصالالی ایجاد کند .اما ،شالالواهد نشالالان میدهد که این تالشها مانع جدی بر سالالر راه اقدامات مسالالتقل مدارس
نبود(صالدیق .)۱۳۶۶ ،به این ترتیب ،مدرساله تا زمان حکومت پهلوی در عمل نهادی مسالتقل بود که با هد ارتقای آگاهی و
دانش مردم شالکل گرفت و گسالترش یافت .با توجه به توضالین باال ،مهمترین ویژگیها یا مؤلفههای مدارس در دوره مقدماتی
عبارتند از:
 )۱محصالالالول ت ییر نهالادهالای سالالالنتی نبودنالد ،بلکاله باله موازات و مسالالالتقالل از آ نهالا شال الکالل گرفتنالد .بنالابراین نتیجاله تجرباله و
اقتضائات بومی نبودند.
 )۲چون نتیجاله تجربالههالای بومی نبودنالد ،الجرم مالاهیتی تقلیالدی داشالالالتنالد .امالا ،اصالالالالحگران اولیاله ،الگوی تقلیالدی را
آگاهانه و با هد بومیسالازی دنبال کردند .تقلید در عرصالههایی بود که نارسالایی و آسالیب آن مشالخص و ضالروری بود :ضالعف
فنی در ارتش دوره عباس میرزا ،نبود متخصصان نظامی– فنی در دوره امیرکبیر و مشکل روش آموزش الفبا در فرآیند آموزش
عمومی در مکتبها .با ورود جریان روشن فکری دامنه این تقلید فراتر رفت و حیطههایی غیر ضروری را در بر گرفت.
 )۳مدارس استقالل سازمان و برنامه داشتند و نهادی مردمی بودند .لذا ،نظامی غیرمتمرکز را تشکیل میدادند.
دوره دوم :دوره شک گیری و تثبیت نظام متمرکز آموزشی
با آن که سالالاللسالالالله پهلوی درسالالالال  ۱۳۰۴جایگزین سالالاللسالالالله قاجار شالالالد ،اما اولین دسالالالتور بسالالالیار مهم حیطه معار
(آموزشوپرورش) که مبنای بنیان گذاری یک نظام آموزشی اقتدارگرایانه ،گسترده و متمرکز شد ،در این سال صادر شد.
1 Tammer
 .2دربسیاری منابع به این موضوع و طرحها و پیشنهادهایی که این کارشناسان ارائه میدادند ،اشاره شده است (صدیق ،1349 ،محمدی و قائینی.)1381 ،
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نسبت پهلوی اول با آموزشوپرورش
پهلوی اول ،سالالاله هالد را در دوره حکومتش بالهطور جالدی دنبالال میکرد :قالدرت مطلقاله دولالت و پالادشالالالاه (بهمن بیگی،
 ،۱۳۸۸فوران ،)۱۹۹۳ ،1جالایگزینی ملیگرایی باله جالای دینگرایی و بالاالخره مالدرنسالالالازی ایران (تالامر .)۲۰۱۰ ،خیلی زود
مدرساله بهعنوان ابزار تحقق این هد ها مورد اسالتفاده قرار گرفت .مدرساله با یک شالکل کردن برونداد--هایش ابزاری مؤثر
برای کنترل اجتمالاعی بود (عالقاله بنالد)۱۳۶۳ ،؛ زیرا در قالالالب برنالامالهدرسالالالی میتوانالد بسال الیالاری از ارزشهالا را در دانشآموزان
درونی کند (گوتک ،)۲۰۰۳ ،2به عالوه مدرسالاله میتوانسالالت نیروی انسالالانی یا کارمند مورد نیاز نهادهای نوبنیاد دولت روبه
گسترش رضاخان را تأمین کند (فوران.)۱۹۹۳ ،
بنابراین،الزم بود که آموزش ،همگانی و رایگان شالالالود و تحقق این هد با قانون سالالالال  ۱۳۰۶آغاز شالالالد که بر مبنای آن
شالورای معار موظف شالد تا در مراکز اسالتانها شالعبههایی دایر کند و مدارس را گسالترش دهد (محمدی و قائینی.)۱۳۷۷ ،
آموزش رایگان نیز در دوره وزارت علی اصالال ر حکمت و دکتر علی اکبر سالالیاسالالی تصالالویب و سالالپس اجرایی شالالد (مختاری،
 .)۱۳۴۶گسالترش کمی مدارس در شالهرها و قصالبات بدون پیش بینی حداقل امکانات الزم برای آن 3در دوره پهلوی دوم نیز
تداوم داشت (بهرنگی ،۱۳۵۷ ،محمدی و قائینی.)۱۳۸۱ ،
رویکرد پهلوی اول در تحقن سیاستهای آموزشی
رویکرد رضاخان درنیل به این هد ها مستبدانه و اقتدارگرایانه ،همراه با خشونت بود .کلیه اقدامهای فرهنگی– آموزشی
رضالالاخان با این رویکرد انجام میشالالد :امدرنیتهای که رضالالاشالالاه به دنبال آن بود ،مدرنیتهای فقط فناورانه بود که هم از پیام
عقالنیالت عالام مالدرن غفلالت میکرد و هم نسال البالت باله هرگوناله پیالامالد دموکراتیالک عقالل ابزاری مالدرن غرب ،عمیقالا بالدگمالان بود
(داربیکی .)۱۳۸۲ ،فرمانهای رضالاخان باید بی هیو چون و چرا و به صالورت حکم مطلق پذیرفته و اجرا شالود 4و کسالانی که
مقاومت میکردند باخشالونت سالرکوب و مجازات میشالدند .5در حکومت اسالتبدادی مدرن برخال حکومتهای اسالتبدادی

1 Foran
2 Gutek
 .3اصرار به حدی بود که از جمله در یکی از بخشهای اصفهان غسالخانه به دبستان تبدیل شد (داربیکی.)1382 ،
 .4از جمله این فرامین عبارتند از :الف) صالالدور قانون متحد الشالالکل کردن البسالاله و دسالالتور جلب اشالالخای بدون کاله (فرنگی) یا با کاله پهلوی (اسالالتاد ملک،
 .)1367ب) اعالم فرمان کشالف حجاب در  17دی ماه  1314در جشالن دانشالسالرای مقدماتی و ممنوعیت مطلق تمام زنان شالهری و روسالتایی در اسالتفاده از
حجاب اسالالالمی ،ج) ایجاد محدودیت و سالالرکوب روحانیون .با حذ روحانیون از تولیت بقاع متبرک ،ممنوعیت اسالالتفاده از لباس روحانیت از امور قضالالایی(با
تاسیس دادگستری) ،ممنوعیت در استفاده از اوقا و سربازی اجباری برای همه از جمله برای روحانیون (مختاری )1356 ،و ممنوعیت اجرای مراسم مذهبی.
تمامی این اقدامها به صورت حکم مطلق و الزم االجرا صادر شد و کسانی که مقاومت میکردند با خشونت سرکوب و مجازات میشدند.
 .5سالاندار مک گی در کتاب ایرانیها ( )Mc Gay, 2001از گرایش ایرانیان به نظام پدرسالاالری در خانه و در حکومت و نیز در نهاد دین صالحبت میکند و پیشالینه
آن را بسالیار طوالنی میشالمرد .فوران نیز در کتاب امقاومت شالکننده به وجود اسالطوره شالهریاری مطلوب و باور به قداسالت قدرت شالاهی در میان ایرانیان اشالاره
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سالنتی نه وسالاطت در کار بود و نه تحصالن(داربیکی .)۱۳۸۲ ،شالدت اقتدار نظامی و خشالونت عمل رضالاخان را باید در حذ
گسالالترده مخالفان و حتی اطرافیانش دید تا آنجا که وزیر دادگسالالتری و خدمتگزار بی چون و چرای او علی اکبر داور فقط به
دلیل یک نگاه خشن به تصور این که رضاخان از او عصبانی است ،از ترس خودکشی کرد (صدیق.)۱۳۴۰ ،
مصادیق این احکام مطلق العنان در حوزه معار نیز که بعدها به فرهنس ت ییر نام داد ،1موضوعیت داشت:
 -۱کشف حجاب اجباری دختران دانشآموز و زنان معلم برای حضور در کالسهای درس؛
 -۲حذ تعلیمات دینی از آموزش ابتدایی (حسینی روح االمینی.)۱۳۸۴ ،
 -۳دایر کردن مدارس مختلط برای نخستین بار از سال ( ۱۳۱۲حسینی روح االمینی.)۱۳۸۴ ،
 -۴اسالالتقرار و برپایی برنامههای آموزشالالی و پرورشالالی مانند سالالازمان پیشالالاهنگی ،تربیت بدنی توسالالط معلمان امریکایی و
ایرانی .مستر جردن رئیس کالج امریکایی(دبیرستان البرز) در این حیطه فعالیت میکرد (مختاری.)۱۳۲۶ ،
 -۵تأسالالیس فرهنگسالالتان (ادبیات) و تأسالالیس هنرسالالتان موسالالیقی(و مبارزه با تحریم مذهبی -دینی موسالالیقی) در سالالال
 ۱۳۴۱ه .ش
 -۶و سالرانجام تأسالیس سالازمان پرورش افکار در سالال  ۱۳۱۸که در قالب اصالالح و یکسالان سالازی برنامهدرسالی مأمور بود تا
در کتب درسالالی دبسالالتانها و دبیرسالالتانها افکار میهن دوسالالتی و شالالاه پرسالالتی را درمندرجات آنها به وجه مؤثری بپروراند
(داربیکی )۱۳۸۲ ،و تنظیم برنامهدرسالی متمرکز توسالط کمیسالیون کتب کالسالیک (برنامه درسالی) این سالازمان 2حاصالل آن
بود.

مللفههای نظام آموزشی شک گرفته در عصر پهلوی اول
بدین ترتیب ،مؤلفههای نظام آموزشی شکل گرفته در عصر پهلوی اول را میتوان چنین برشمرد:

میکند .بنابراین ،شالاید ایرانیها زمینه پذیرش و قبول چنین اقتداری را داشالته اند .اما حتی صالحت این موضالوع نیز ت ییری درموضالوع مورد بحث ایجاد نمی
کند .
 .1در سال  1317شمسی فرهنگستان عالی کلمه فرهنس را به جای معار گذاشت و وزارت معار به وزارت فرهنس (صافی.)1385 ،
 .2سازمان پرورش افکار با هد اروشن ساختن افکار و آشنا کردن عموم به مقتضیات زندگی نوین و برانگیختن افراد به وظایف اجتماعی برای کنترل نهادهای
فرهنگی و رسالانه ها تاسالیس شالد و شالامل یک هیأت مرکزی و شالش کمیسالیون بود .وزیر فرهنس رئیس هیأت مرکزی آن بود و هر کمیسالیون به یک حوزه شالامل
موسیقی ،نشریات ،سخنرانی ،رادیو ،کتب درسی ،نمایشات و مطبوعات میپرداخت (داربیکی.)1382 ،
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 -۱برخورد چکشالی و نظامیگرایانه در صالدور احکام و مقررات که بسیار برجسته است و گرنه پیش از آن در دوره مشروطه
نیز وزارت معار برنامهدرسی یکسانی تهیه کرده بود .اما مدارس بهراحتی استقالل خود را از دست نمیدادند.
ٔ
درباره مدارس خارجی
 -۲تمرکز برنامه و تکلیف کلیه مدارس برای پذیرش و اجرای آن ،حتی
 -۳گسالالترش کمی مدرسالاله برای همگانی کردن آموزش که اصالالوال کیفیت آموزشالالی -پرورشالالی مدرسالاله را تحت تأثیر و در
نهایت تحت الشعاع خود قرار میدهد.
 -۴گسالترش تقلید از نظام آموزشالی غرب 1به واسالطه حضالور کارشالناسالان غربی که بهطور مسالتقیم در دسالتگاه فرهنس
حضالالالور داشالالالتنالد و نیز مالدیریالت و برنالاماله ریزی تحصال الیالل کردگالان تعلیموتربیالت کاله از غرب بالاز م یگشالالالتنالد و بر پالایاله دانش و
تجربیاتشان الگوی کامل غربی را در جزا و کل امور آموزشی -فرهنگی تأکید میکردند.
در دوره پهلوی اول ،نظام آموزشالالی مدرن که پیش از آن در عمل غیردولتی و غیرمتمرکز بود ،به یک نظام آموزشالالی کامال
متمرکز دولتی ،تقلیدی و صالالورتگرا تبدیل میشالالود .تمرکز کامل آن ناشالالی از اقتدار و اسالالتبدادی بود که مبنای عمل برای
سالالازماندهی و اجرای تصالالمیمات قرار گرفت .تقلیدی بودن آن نسالالبت به دوره اول گسالالتردهتر و عمیقتر شالالد؛ زیرا از یکسالالو
حکومت در پی مدرنسالازی بود و این درجه باالیی از تقلید را به دنبال داشت و از سوی دیگر ،مقدمات و مبانی مدرنیته غرب
در ایران فراهم نبود .لذا ،این تقلید به تقلید امور ظاهری تقلیل یافت .عواملی که باعث تشالالدید این تقلید شالالد عبارت بودند
از:
 -۱آموزش مدرن در اروپا مبتنی بر اصالالالالت انسالالالان و حقوق او ،تکیه بر آزادی دانشآموز و ایجاد فرصالالالت برای یادگیری
اوسالت که با نظام اسالتبداد مطلقه و تحقیر انسالان و هد شالاه پرسالتی اصالوال به وقوع نمیپیوندد .لذا ،فقط پوسالته ظاهری
آموزش مدرن میتواند نمایانده شود و نه م ز آن.
 -۲خواسالالت رضالالاخان القای شالالاه پرسالالتی و پرورش روحیه اطاعت پذیری کامل بود و این امر اصالالوال ارتباطی با آموزش
مدرن و فلسفه و هد های آن نداشت.
 -۳تعداد مدارس زیاد شالالد ،اما تعداد معلمان واجد شالالرایط و امکانات الزم اولیه و تکمیلی برای مدرسالالهها فراهم نشالالد.
آموزشی عمیق و پربار در چنین شرایطی تحقق نمییافت (سادات بیدگلی.)۱۳۸۳ ،
با وجود این کاسالالتیها ،انتظار از مدرسالاله آن بود که به سالالرعت ت ییر ایجاد کند و به هد های بزر نائل شالالود .در حالی
که تربیت به معنای دقیق کلمه با شالتاب ورزی و سالرعت و بروز فوری نتایج سالنخیت ندارد .در چنین شالرایطی نظام آموزشالی
ایران با دوگانگی ظاهر و باطن شالکل گرفت؛ شالعارها و فرم لباسها و ظاهر نیروی انسالانی و نیز دانشآموزان و مراسالمی که
 .1اسالالتفانی کرونین مینویسالالید که درسالالال 1307یک برنامه درسالالی یکپارچه جدید از روی الگوی( Lyceeدبیرسالالتان) فرانسالالوی برای دبیرسالالتانهای ایران تهیه
شد(Cronin,2004, p.190).
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برگزار میشالد و باالخره حر های کارشالناسالان و متخصالصالان الجرم نمایش و بشالارت پیشالرفت و مدرن شالدن میداد،اما در
باطن اسالالتبداد در الیههای مختلف از رمس هرم حکومت به سالالوی قاعده جاری بود و باشالالرایطی بسالالیار دشالالوار و در همان
قالبهای سالالنتی و مناسالالباتی-کم و بیش -در جریان بود وگرنه آموزش تفکر محور یا رویکرد حل مسالالالله هرگز موضالالوعیت
نیافت.
تقلید کور ،اقتدار مبتنی بر اسالالتبداد و مطالبه گسالالترده در کوتاه مدت که به ارائه ظاهری بسالالیار متفاوت از باطن واقعی
منجر میشالالود ،باعث شالالد تا نظام آموزشالالی نوپای ایران ماهیتی به شالالکل دوگانگی در ظاهر و باطن (صالالورتگرا) ،فرهنس
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
نظام آموزشی شکل گرفته در دوره رضاخان پس از او نیز با وجود ت ییر نسبی شرایط تداوم یافت.پس از رضاخان به دلیل
کاهش قدرت دولت و حضالور نیروهای خارجی در ایران بسالیاری از ممنوعیتهای مطلق او در خصالوی پوشالش زنان و فشالار
بر روحانیون حذ شالد؛ فضالای فکری نیز تا حدودی باز شالد و حتی روحانیون (مرحوم عباسالعلی اسالالمی) از سالال  ۱۳۲۲با
تأسالالیس جامعه تعلیمات اسالالالمی و مدرسالاله جعفری دوباره با اسالالتقالل به حوزه مدرسالاله بازگشالالتند و بعدها امکان فعالیت
بسیاری از عالقهمندان و دلسوزان درعرصه تعلیموتربیت فراهم شد.
تأسالالیس مدارس خصالالوصالالی از سالالوی مربیان عالقهمند برای یافتن مدل بومی شالالده الگوی آموزش مدرن اصالالیل و نه
سالالطحی مانند خانم توران میرهادی و تأسالالیس مدرسالاله علوی توسالالط عالمه کرباسالالچیان و اسالالتاد رضالالا روزبه ،گسالالترش
فعالیتهای نوآورانه مرحوم جبار باغچهبان و باالخره تالشالی کامال بکر برای آموزش عشالایر ایران توسالط مرحوم محمد بهمن
بیگی در دهه  ۱۳۳۰امکان تحقق یافت .زنان و دختران با حجاب حق حضالالالور در مدرسالالاله و دانشالالالگاه یافتند .با وجود این،
نظام آموزشالی رسالمی دولتی باهمان ماهیت تقلیدی ،اقتدارگرایانه ،متمرکز و صالورتگرا ادامه یافت .1با این تفاوت که دوره
پهلوی اول دوره تکوین و بنیالان گالذاری این نظالام بود و دوره پهلوی دوم دوره تربیالت آن و حتی بالا کالاهش شالالالدت اقتالدار کاله
عامل اصالاللی تکوین آن بود ،نظام همچنان با همان ویژگیها به حیات خود ادامه داد .آثاری که در قالب داسالالتان ،وضالالعیت
درونی نظام آموزشی دوره پهلوی را مینمایانند ،بهخوبی شرایط نظام را شرح میدهند.
داسالالتان شالاللوارهای وصالالله دار رسالالول پرویزی(پرویزی ،)۱۳۵۷ ،داسالالتان کتاب مدیر مدرسالاله جالل آل احمد ( )۱۳۸۴و
مهمتر از آنها نقدهای بهرنگی ( )۱۳۶۴به آموزشوپرورش در دهه سالی و چهل ،منابع روشالنگری در اینباره هسالتند.عالوه
بر این ،در توصالیف مشالاوران آمریکایی دعوت شالده به ایران در سالال ( ۱۳۲۸توسالی )۱۹۶۱ ،میتوان شالواهد دقیقی در این
 . 1فرهنگیالانی کاله فعالالیتی علیاله حکومالت داشالالالتنالد ،همچنالان تحالت تعقیالب قرار می گرفتنالد .لالذا ،تحمالل انالدیشالالاله و اقالدام مخالالف موضالالالوعیالت نالداشالالالت .امالا دربالاره
فعالیتهایی که از آن احسالاس خطر نمی شالد ،با وجود اعم ال کنترل و فشالار ،اقدام علنی نمی شالد .فعالیت مدارس اسالالمی از آن جمله اسالت .ولی دبیرسالتان
اسالمی کمال به مدیریت دکتر یداﷲ سحابی به دلیل رویکرد به شدت سیاسی اش در سال  1350بسته شد (روشن نهاد.)1383 ،
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باره یافت .به این ترتیب ،در دوره پهلوی دوم ،نظام آموزشالی ت ییر ماهوی نداشالت و فقط ابعاد اداری -سالازمانی گسالترده تر
میشد.
دوره سوم :پس از پیروزی انقالب اسالمی ،دوره تالش برای اسالمی کردن نظام آموزشی.
این نظام آموزشالی با ماهیتی غیردینی ،تقلیدی ،اقتدارگرایانه ،متمرکز ،کمیتگرا و صالورتگرا با پیروزی انقالب اسالالمی
وارد سالالومین دوره حیات خود شالالد .اما این بار برخال دوره گذشالالته تصالالمیم بر آن بود که به اقتضالالای مطالبه انقالب ،نظام
آموزشی دینی و اسالمی شود .مهمترین تالشهای صورت گرفته شامل موارد زیر میباشد:
 -۱ت ییرات جزئی در محتوای برخی دروس و وارد کردن متنهایی در پیوند با ارزشها و ادبیات انقالب اسالالمی و حذ
نمادهای حکومت سلطنتی -از سال تحصیلی  ۱۳۵۸ -۵۹شمسی؛
 -۲جایگزینی نیروهای مذهبی هوادار نظام جمهوری اسالالالالمی و به حاشالالالیه راندن و پاکسالالالازی سالالالطوحی از نیروهای
وابسته به رژیم پهلوی یا مخالف نظام جمهوری اسالمی در حوزههای ستادی و نیز در سطن مدارس؛
 -۳تأسالالیس نهاد امور تربیتی و سالالپس بسالالیج دانشآموز ی از سالالال تحصالالیلی  ۱۳۵۸ -۵۹و ارتقای آن به سالالطن معاونت
وزارتخانه (معاونت پرورشی) و امروزه معاونت پرورشی و امور فرهنگی؛
 -۴اجباری کردن پوشالش اسالالمی برای دانشآموزان و معلمان در مدارس دخترانه از سالال  .۱۳۵۹این اجبار در طیفی
قابل تعریف است که از الزام به رعایت پوشش آغاز میشود و تا استفاده اجباری از چادر و تعیین رنس کفش و جوراب را در بر
میگیرد .مدیران مدارس در این باره همواره نقش مهمی را ایفا کرده اند؛
 -۵جهت دهی دینی به فعالیتهای فوق برنامه مدارس که روندی روبه گسترش تاکنون داشته است؛
 -۶دولتیکردن مدارس ملی یا خصالوصالی در راسالتای تحقق عدالت آموزشالی بهعنوان یک آرمان انقالب اسالالمی از سالال
۱۳۵۹؛
 -۷تصویب اجازه تأسیس مدارس غیرانتفاعی که بعدها به مدارس غیردولتی ت ییر نام داد از سال ۱۳۶۶؛
 -۸تصویب طرح ت ییر بنیادین نظام آموزشی از سال  ۱۳۶۷شورای عالی انقالب فرهنگی؛
 -۹ت ییر در نظام متوسالالطه و ایجاد نظام ترمی– واحدی و سالالپس سالالالی -واحدی بر اسالالاس طرح ت ییر بنیادین نظام در
سال ۱۳۷۱؛
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 -۱۰توسالالعه آموزش پیش دبسالالتانی در مدارس ابتدایی با تأثیرپذیری احتمالی از طرح ت ییر بنیادین که در آن دو سالالال
آموزش پیش از دبستان با عنوان اساس پیش بینی شده است.1
 -۱۱تدوین فلسالالفه آموزشوپرورش جمهوری اسالالالمی ایران در سالالال  ۱۳۸۰به سالالفارش سالالازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی؛
 -۱۲آغاز نگارش سند ملی آموزشوپرورش با رویکرد تعلیموتربیت اسالمی در سال ۱۳۸۳؛
 -۱۳تصویب طرح سند تحول بنیادین نظام آموزشی در سال ۱۳۹۱؛
 -۱۴تصویب سند برنامهدرسی ملی در سال  ۱۳۹۱که نگارش آن به موازات سند تحول بنیادین آغاز شالده بود؛
 -۱۵آغالاز اقالدامهالایی نظیر ت ییر نظالام مقالاطع از  ۴ -۳ -۵باله  ۳ -۳ -۶و ت ییر آن باله2 ۳-۳-۳-۳در راسال التالایالاجرای سال النالد
تحول بنیادین در سال .۱۳۹۱
همان طورکه مشاهده شد ،مجموعه کوششهای انجام شده را میتوان در دو دوره زمانی جمع بندی کرد:
دوره اول ،دوره اقدامهای عملی و اجرایی با هد اصالالح نظام و رفع مشالکالت مبتال به آن اسالت که دو دهه اول انقالب
را در بر میگیرد و حتی طرح ت ییر بنیادین نظام آموزشالی که در سالال  ۱۳۷۶توسالط شالورای عالی انقالب فرهنگی ارائه شالده،
با تکیه بر شالرایط و مشالکالت نظام آموزشالی طراحی شالده اسالت و به همین دلیل مبنای نسالبی برخی اقدامهای اصالالحی پس
از آن اسالت .دوره دوم که دوره غلبه مطالعات نظری و ارائه طرحهای بنیادین با تکیه بر فلسالفه تعلیموتربیت اسالمی است ،از
اواخر دهه هفتاد آغاز میشود و بر این اساس که وجود یک فلسفه مدون برای نظام آموزشی جمهوری اسالمی ایران بهعنوان
مبنای کلیه فعالیتهای آموزشالالی– پرورشالالی ضالالروری اسالالت ،عمده تالشها در این راسالالتا متمرکز اسالالت .تدوین چند فلسالالفه
آموزشوپرورش اسالمی از اواخر دهه هفتاد تا امروز مؤید این موضوع است.
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
باله میراح مالانالده از عصالالالر پهلوی ،قالالبی دینی بیالابالد .بالا بررسالالالی مشالالالخصالالالههالای نظالام آموزشالالالی امروز میتوان ادعالا کرد کاله
تالشهای انجام شالده در این راسالتا به تشالدید و تربیت مؤلفههای ماهوی پیشالین منجر شالده اسالت و دین مداری نیز ،مؤلفه

)1. (Iran Main council of cultural revolution,1988, p.87
 .2توضین حمیدرضا حاج بابایی وزیر وقت آموزش و پرورش به خبرگزاری فارس 1391/12/01
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جدید نظام آموزشالی اسالت که با مؤلفههای پیشالین به همزیسالتی مسالالمت آمیز رسالیده اسالت .توضالین مؤلفههای انتخاب شالده
در دین مداری نظام آموزشی میتواند نشان دهنده این پیوستگی باشد:
 -۱اقدام برای کنترل ظاهر دانشآموزان و معلمان و تعیین ضوابط الزماالجرا و اجباری حتی در حیطه امور مباح؛
 -۲تعریف فهرسالالت طوالنی از برنامههای پرورشالالی بهعنوان موارد الزم االجرا که موارد مهم آن شالالامل قرائت قرآن ،برپایی
نماز جماعت در حد امکان با حضور یک روحانی ،برگزاری برنامههای دهه اول محرم ،خواندن زیارت عاشورا ،برگزاری مراسم
مداحی و راه اندازی دسالالتههای عزاداری و حتی خروج دسالالتهها از مدرسالاله برای عزاداری در خیابانهای اطرا مدرسالاله،
خواندن دعای توسالالالل ،اجرای برنامههای زیارتی اماکن متبرکه ،برگزاری سالالالخنرانیهای مذهبی ،برگزاری جشالالالن تولد ائمه
معصالالالومین و نیز عزاداری در ایام شالالالهادت ایشالالالان ،برپایی مسالالالابقات در زمینه حفظ و قرائت قرآن ،حفظ حدیث و احکام و
برپایی جشن تکلیف است.1
 -۳مطالبه جدی ادارات آموزشوپرورش از مدیران و مربیان پرورشالالالی برای اجرای برنامهها و تحویل گزارشهای مصالالالور
اجرای مراسم در مدارس بهعنوان شاخصی از کیفیت عملکرد مدرسه و دستاندرکاران آن.
 -۴ارائه گزارشهای عددی از اجرای برنامههای پرورشی مذهبی توسط مسووالن آموزشوپرورش دال بر شواهد اسالمی
کردن مدارس و نظام آموزشالی میباشالد .البته کتابهای درس دینی نیز در قالب یک درس در کنار سالایر مواد درسالی به امر
آموزش مبانی و دانش تعلیمات دینی اختصای دارد.
بهطور روشالنتر میتوان ادعا کرد که دین مداری انتخابشالده برای اسالالمیکردن مدرسالهها از رویکردی مناسالکی پیروی
کرده است که بر آداب و شعائر دینی تمرکز دارد و برای اجرایی کردن آن نیز روش تکلیف اجباری را برگزیده است.
تعام مللفه دینمداری با سایر مللفههای ماهوی نظام آموزشی
به این ترتیب ،با وجود اعتقاد به ضالالالرورت ت ییر بنیادین نظام آموزشالالالی ،اما در نوع دینمداری انتخابی نظام آموزشالالالی،
ردپای کمیتگرایی و صالورتگرایی آشالکار اسالت و شالدت آن به یک دلیل میتواند بیشالتر نیز باشالد؛ زیرا تربیت دینی که از نوع
نتیجه و محصالولمدار اسالت ،اصالوال با تربیت علمی-آموزشالی متفاوت اسالت و فرآیندی بسالیار طوالنی را میطلبد تا نتایج آن-
ٔ
درباره آن موضالوعیتی ندارد.
مشالروط به این که به درسالتی انجام شالده باشالد -نمودار شالود ،و شالاخصهایی نظیر نمره قبولی
همین امر میتواند زمینه صالورتگرایی و کمیتگرایی را در آن تشالدید کند .به همین ترتیب ،چنین رویکردی از دینمداری با
اقتدارگرایی نیز به همزیستی مسالمت آمیز رسیده است و شش عامل زمینه تشدید این شرایط را نیز فراهم آورده است:

 .1مراجعه به سالایت تقویمهای اجرایی ادارات امور تربیتی اسالتانها منبع روشالنگر انتخاب این رویکرد میباشالد .برای نمونه مراجعه کنید به سالایت اداره کل
آموزش و پرورش استان قزوین ،معاونت پرورشی و فرهنگی ،قابل بازیابی درhttp://caspian.medu.ir :
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 -۱اقتداری که در بطن نظام آموزشی حضور داشته و جزئی از فرهنس آن بوده است.
 -۲اقتضالالائات انقالب و اقدامات انقالبی در دوره پس از انقالب خود میتواند در مقاطعی عامل تشالالدید اقتدار بهعنوان
اقتدار برخاسته از قدرت انقالبی باشد.
 -۳اقتدارگرایی پیشالین در کنار دینمداری با جوهره قداسالتی آن قرار گرفته اسالت .لذا تأکید بیشالتری را تداعی میکند و
مقاومت در برابر آن میتواند شبهه مخالفت با آموزههای دینی مقدس را ایجاد کند.
ٔ
درباره افراد تحت ریاسالت خود قرار دارند و چه بسالا
 -۴برنامهریزان و مجریان آن در معرد خطر احسالاس قیمومیت دینی
نگرانی از قصور در انجام این وظیفه مقدس ،ایشان را بر تأکید عملی بیشتر بر موضوع برانگیزد.
 -۵حسالاسالیت اقشالار بسالیاری از گروههای مذهبی به این موضالوع و واکنشهای ایشالان که باعث شالده تا نظام آموزشالی زیر
ذرهبین نظارتی دقیق و گسالتردهای قرار گیرد ،بهویژه در محیطهایی مانند شالهرسالتانها و ادارات آموزشالی برای دور بودن از
اعتراد و اتهام بر اجرای برنامهها اصرار بیشتری بورزند.
 -۶موضالوع سالنت ت ییر مداوم مدیریتها و زمان کوتاه ایشالان برای به فرجام رسالاندن هد ها میتواند باعث شالتابزدگی
و عجله ایشالالان در نیل به هد ها شالالود و این یعنی شالالدت بخشالالیدن به مطالبات و فشالالار بر مجریان تصالالمیمات و مدیران و
مربیان در مدارس.
بالدیهی اسالالالت کاله این شالالالرایط گرایش باله تمرکز را نیز تشالالالدیالد میکنالد؛ تعالدد بخشال النالامالههالای الزماالجرا در حوزه معالاونالت
پرورشی (بیش از حوزه آموزش) چنین گرایشی را مینمایاند.
همچنین ،حضالالور نهادهای نظارتی گاه در جزئیترین فعالیتها مانند تعیین فیلترهای کنترل برای اجرای پژوهشهای
دانشالالالجویی در مالدارس و کنترل پرسال الشال النالامالههالای ایشالالالالان ،محالدودیالت در ارائاله اطالعالات و آمالار مرسالالالوم و رایج حوزه
آموزشوپرورش ،ممنوعیت مصالاحبه بدون مجوز مسالوولین ردههای باالی وزارتخانه و کنترل مداوم نیروی انسالانی و شالاغل در
مدارس از نظر رعایت ظواهر و شعائر دینی ،همه شواهد گرایش به کنترل و تمرکز با رویکرد دین مدارانه مذکور است.
مبانی فلسفی اسناد تحولی آموزشوپرورش ایران تاکنون
در اسالالناد تحولی آموزشوپرورش ایران ،مبانی فلسالالفی بر اسالالاس آموزههای اسالالالم میباشالالد .واقعیت داشالالتن جهان
هسالتی ،حضالور خداوند بهعنوان موجودی فراتر از طبیعت ،نیاز موجودات به خداوند در پیدایش بقاا و غایت ،وحدت داشالتن
جهان هسالالتی در عین کررت و یکپارچگی و آیهایبودن نظام هسالالتی از اهم مبانی هسالالتیشالالناسالالی میباشالالد .و از آنجا که
خداوند هم خالق و هم مدبر امور جهان است ،این مرجعیت در کلیه اهدا و فعالیتهای آموزشی-پرورشی خطوط اساسی
و جهتگیریها نیز باید لحاظ گردد (مبانی نظری سند تحول .)۱۳۹۰
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مبانی انسالانشالناسالی در اسالناد تحولی بطور عمده بر ویژگیها ،تواناییها و محدودیتهای انسالان تمرکز کرده ،و ضالمن
به رسالالالمیالت شال النالاختن قابلیالت های گسالالالترده برای انسالالالان ،مرجعیالت و خودبسال النالدگی کامل او مورد تردید خواهد بود .زیرا
مرجعیت خداوند و تکالیف انسالان ،برای این خودبسالندگی اولویت مییابد .که این مرجعیت معیار و چارچوبهای فعالیتها
و تصالالالمیمالات فردی و جمعی خواهالد بود .باله تعبیر روشالالالنتر ،مرجعیالت و متون دینی معیالارهالایی را ارائاله میدهنالد کاله بخش
مهمی از آن خارج از اراده و خواست فردی است( .مبانی نظری سند تحول)۱۳۹۰ ،
در مبانی ارزششالالناسالالی بهطور عمده به ویژگیهایی چون حیات طیبه  -اعتبار ارزشها ،آزادی حقیقی انسالالان رمفت و
احسالان و گذشالت و بخشالش ،علم و عالم و زیبایی و هنر طبیعت و پدیدهها را هم بهعنوان ابزاری برای شالناخت تحقق غایت
زندگی مالحظه نمود .و در حوزه معرفتشالناسالی به موضالاعاتی چون درک انسالان برای شالناخت هسالتی ،علم انسالان را دارای
اقسامی چون حقیقی و اعتباری که هر یک خصوصیت خود را دارند پرداخته شده است.
ٔ
درباره دین (چیسالتی و چرایی دین ،جایگاه دین در زندگی و نسالبتی که انسالان با
در حوزه دینشالناختی صالرفا به مباحری
آن داردٔ ،
نحوه فهم دین ،قلمرو دین و ارتباط آن با سایر معار پرداخته شده است .در میان مؤلفههای تمدن اسالمی بهطور
کلی مؤلفههای کسالالب معرفت و علمآموزی ،تزکیه ،تقوا ،خداباوری اعتقاد به زندگی پس از مر و نگاه اصالالیل به خانواده در
نظام آموزشی بیشتر مورد توجه بودهاند (ایروانی – وحدتی.)۱۳۹۶ ،
اصول تربیت در اسناد تحولی آموزشوپرورش ایران:
الف -ضالرورت نگاه مادامالعمر به تربیت انسالان :نگاه اسالناد تحولی به تربیت انسالان نگاهی گسالترده و مادامالعمر اسالت و
این امر از مبانی انسان شناختی همچون اصالت روح بر میآید.
ب -اولویت دادن به آموزههای دینی در آموزش :برگرفته از متون اسالالمی و فلسالفه اسالالمی اسالت ،که در مراحل مختلف
اولویت پرداختن دینی تصالرین شالده اسالت و این امری اسالت که از مبانی هسالتیشالناسالی اسالناد از جمله شالناخت خداوند
بهعنوان مبدا و مقصد تمامی موجودات ،معر آن میباشد.
ج -محوریت معلم در جریان تربیت :از اصالول تصالرین شالده اسالناد تحولی اسالت که این اصالل برگرفته از مرجعیت گرایی در
تفسیر نظام هستی است.
د -نفی رویکرد فرد گرایالاناله باله تربیالت :تشالالالخیص اینکاله در اسال النالاد تحولی جهالتگیری نظالام تربیالت تالا چاله میزان فردگالاناله یا
جمعگرایانه اسالت به آسالانی میسالر نیسالت .اما از آنجا که دانشآموز محوری مورد تایید نیسالت بلکه مرجعیت معلم و مرجعیت
مطلق خداوند بر اسالاس مبانی هسالتیشالناختی نقش بسالیار تعیینکنندهای دارد ،و انسالان نیز بر اسالاس مبانی انسالانشالناسالی
در مقابل خداوند و دیگران نیز خود مسالالول و پاسالبگو اسالت ،شالاید بتوان داشالتن رویکرد فردگرایانه در تربیت را مورد تردید
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قرار داد .در مبانی انسالانشالناختی در اسالناد ،مسالالولیت در مقابل دیگران ذیل مسالالولیت در قبال خداوند قرار دارد و جمع و
خواست جمع فینفسه اصالت نمییابد (ایروانی – وحدتی .)۱۳۹۶
مبانی فلسالفی که مورد بررسالی قرار گرفت را میتوان در قالب هد گذاری تربیتی در سالاحتهای شالشگانه که عبارتند
از:
 -1اعتقادی – عبادی و اخالقی:
الف -پذیرش آزادانه و آگاهانه دین اسالم،
ب -تالش مالداوم جهالت ارتقالای ابعالاد معنوی وجودی خویش و دیگران از طریق برقراری ارتبالاط بالا خالداونالد (عبالادت و تقیالد
به احکام دینی) و دعوت سایرین به دینداری و اخالقمداری،
ج-خودشناسی و دیگرشناسی برای پاسبگویی مسالوالنه به نیازها،
د -تالش پیوسته برای حضور مؤثر و سازنده دین و اخالق در تمام ابعاد فردی و اجتماعی
 -۲اجتماعی –سیاسی:
الف -بازشناسی ،حفظ و اصالح آداب ،رسوم ،هنجارها و ارزشهای جامعه در پرتو نظام معیار اسالمی
ب -درک مناسالالب موقعیت اجتماعی و سالالیاسالالی خود و جامعه و مواجهۀ خردمندانه یا تحوالت اجتماعی و سالالیاسالالی بر
اساس نظام معیار اسالمی
 توسال العاله آزادی و مرتباله وجودی خویش و دیگران در پرتو درک و اصالالالالح موقعیالت اجتمالاعی خود و دیگران (اعضالالالایخانواده ،خویشاوندان ،دوستان ،همسایگان ،همکاران و همشهریان و هموطنان و…
ت -برقراری رابطه سالالازنده و مناسالالب با ایشالالان بر اسالالاس نظام معیار اسالالالمی و کسالالب صالالفاتی جمعی نظیر احسالالان،
مهرورزی ،انصا  ،خیرخواهی ،بردباری ،وفاق ،همدلی و مسالمتجویی
ح -آمالادگی جهالت تشالالالکیالل خالانواده و حفظ و تالداوم آن بالهمرالابالۀ مهمترین نهالاد تحققبخش جالامعالۀ صالالالالن بر اسالالالاس
ارزشهای نظام معیار اسالمی
ج -تعامل شالالالایسالالالته با نهاد دولت و سالالالایر نهادهای مدنی و سالالالیاسالالالی و کسالالالب شالالالایسالالالتگیهایی نظیر رعایت قانون،
مسالالالولیتپذیری ،مشالالارکت اجتماعی و سالالیاسالالی و پاسالالداشالالت ارزشهای اجتماعی در جهت شالالکلگیری جامعۀ صالالالن و
پیشرفت مداوم آن بر اساس نظام معیار اسالمی؛
ح -بازشناسی فرهنس و تمدن اسالمی
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د -مشالارکت جمعی مؤثر در حیات اجتماعی و سالیاسالی با رعایت اصالول حقطلبی ،حفظ کرامت و عزت ،ظلمسالتیزی،
عدالتخواهی.
 -۳زیستی –بدنی
الف -درک ویژگیهای زیستی خود و پاسبگویی مسالوالنه به نیازهای جسمی و روانی خویش
ب -تالش پیوسته جهت حفظ و ارتقای سالمت و بهداشت جسمی و روانی خود و دیگران بر اساس نظام معیار اسالمی؛
ج -بصالالیرت نسالالبت به سالالبک زندگی انتخاب شالالده و ارزیابی پیامدهای آن دربارۀ خود ،جامعه و طبیعت بر اسالالاس نظام
معیار اسالمی؛
د -تالش فردی و جمعی برای حفظ و ارتقای سالالمت و ایمنی افراد جامعه در سالطن محلی ،ملی و جهانی براسالای نظام
معیار اسالمی؛
د -کوشش مداوم فردی و جمعی برای حفاظت از محیطزیست و احترام به طبیعت بر اساس نظام معیار اسالمی
 -۴زیباشناسی و هنری
الف  -درک معنای پدیدهها و هد رویدادهای طبیعت  /هسالتی برای دسالتیابی به درک کلی از جهان هسالتی و جایگاه
خویش در آن بر اساس نظام معیار اسالمی؛
ب -رمزگشایی و رمزگردانی از پدیدههای آشکار و پنهان طبیعت  /هستی و ابراز آن به زبان هنری؛
 درک زیباییهای جهان و آفرینش بهمنزلۀ مظاهر جمال و کمال الهی و ارتقای ذائقه زیباشناسانۀ خود؛ت -بهره گیری از قدرت تخیل خود در خلق آثار هنری باهد حفظ تعالی میراح هنری در سطن ملی و جهانی.
 -۵اقتصادی و حرفه ای
الف  -تدبیر امر معاش و زندگی اقتصادی با درک موقعیت اقتصادی خود و جامعه و تالش برای بهبود پیوستۀ آن
ب -درک و فهم مسائل اقتصادی خود و جامعه (در زمینه تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی)
 تالش فردی و جمعی برای تحقق غنا ،کفا  ،عمران ،رشالالالد و اسالالالتقالل اقتصالالالادی ،حفظ و پیشالالالرفت ثروت ملی،افزایش بهرهوری ،تأمین رفاه عمومی و بسالط عدالت اقتصالادی و شالناسالایی عوامل فقر ،فسالاد و تبعیض و تالش جهت مقابله
با آنها در سطن ملی و جهانی در جهت تشکیل جامعۀ صالن و پیشرفت مداوم آن ،بر اساس نظام معیار اسالمی.
 -۶علمی و فناوری
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الف  -شناخت و بهرهگیری از نتایج تجارب متراکم بشری در حوزۀ علم و فناوری بر اساس نظام معیار اسالمی
ب -بهرهگیری و ارزیابی از یافتههای علمی و فناورانه و ایجاد خالقیت و نوآوری در آنها جهت کشالف صالورتهای جدید
واقعیت یا خلق روشها و ابزارهای نوین برای وصول به اهدا متعالی در چهارچوب نظام معیار اسالمی
 برنامهریزی و اجرای آگاهانه فعالیتهای علمی پژوهشالالالی برای دسالالالتیابی خود و جامعه به آیندۀ مطلوب بر مبناینظام معیار اسالمی
ت -برقراری ارتباط سالازنده با طبیعت از طریق شالناخت و اسالتفاده از طبیعت باهد تکریم ،تسالخیر ،آبادانی و آموختن
از آن برای ایفای نقش سالالازنده در فعالیتهای علمی در سالالطن را مشالالاهده کرد و اولویت بخشالالیدن به ارزشهای فرهنگی و
تربیتی و سالالازوار با آموزههای دینی و قرآنی اولین معیار برای تعیین محتوای برنامهدرسالالی بوده و نیز تقید نسالالبت به رعایت
احکالام و منالاسالالالک دین و موازین اخالقی و ترویج و تعمیق فرهنالس حیالا ،عفالا و حجالاب جزو اهالدا عملیالاتی برشالالالمرده
شدهاند.
پیشینه پژوهش
طبق بررسالالالیهالای انجالام شالالالده توسالالالط صالالالاحالبنظران فلسال الفاله تربیتی در زمیناله پیشالالالیناله پژوهش در حوزه تالاریب
آموزشوپرورش در ایران نتایج زیر یافت شدهاند.
مطهری ( )13۶2معتقد است فلسفه تربیت ،تواناسازی افراد جهت انجام ش ل ،زیستن و با دیگران زیستن است.
قاسالمی( )137۴معتقد اسالت تعلیموتربیت در توسالعه اقتصالادی ،اجتماعی و فرهنگی هر مملکت ،روز به روز بر اهمیت
خود میافزاید و بحث جدیدی را به میان میآورد.
از دیدگاه خسالرو باقری ( )1377بینشالی که در دیدگاه اسالالم در باب تربیت قابل توجه اسالت تربیت را چنان باید نگریست
که به نحوی در همه گسالتره وجود آدمی ظهور میکند ،اگر تربیت بهعنوان تحولی در عمل آدمی نگریسالته شالود مسالتلزم آن
خواهد بود که ظهور مهارتهای تازه در فرد بر بستر تحولی در ساختار معرفتی ،میل و ارادی او صورت پذیرد.
نفیسالی( )۱۳۷۸فلسالفه تربیت را به ٔ
مرابه یک حوزه تخصالص مسالتقل در عرصاله علوم تربیتی در کشالور ما بیش از چند دهه
سالابقه دارد؛اما با وجود پیشالینه نسالبتاو ارزشالمند،در آسالیب شالناسالی مسالائل تربیتی کشالور ما همواره فقدان فلسالفه تربیتی
مناسب به ٔ
مرابه یکی از ریشههای اصلی نظام تربیتی مدرن شناخته شده است.
در پژوهشالی که توسالط زیباکالم ( )1378در بررسالی مبانی فلسالفی نظام آموزشوپرورش ایران صالورت گرفته اسالت نتایج
بدین صالورت اعالم میگردد که ما همواره از ارزشهای اسالالمی -که از طریق وحی به ما رسالیده دم میزنیم در حالیکه چون
از ورود مکاتب فلسفی دیگر به نظام خود ناآگاهیم ،یا تظاهر به ناآگاهی میکنیم ،عملکرد آموزشیمان نظام ارزشی اسالمی
نیست.
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کاردان ( )1381بر این عقیده اسالت که یکی از ویژگیهای آموزشوپرورش توجه روز افزون به کاربردهای آموزشوپرورش
بهویژه کاربردهای اقتصادی آن است.
آقازاده ( )1383به فقدان یک منظومه فکری و منسجم بومی اشاره دارد که بنیادهای نظری و مبانی فلسفی و اجتماعی
را برای حرکتهای اصالحطلبانه در نظام تربیتی مدرن جامعه ما ترسیم کند.
پاکسالرشالت ( )138۶در تحلیل خود از تاریب نظام تربیتی مدرن در ایران چنین مینویسالد :اما یک نکته اسالاسالی که در
آموزشوپرورش جدید ایران بعد از مشروطیت کم و بیش دیده میشود آن است که به نظر نمیآید نظام آموزشی ما از هدایت
یالک نظریاله تربیتی جالامع برخوردار بوده بالاشالالالد ،نظریاله کاله جهالانبینی و نظالام ارزشالالالی بومی را باله صالالالورت سالالالنجیالدهای بالا
دیالدگالاههالای مالدرن در تعلیموتربیالت تلفیق داده بالاشالالالد .نظالام آموزشالالالی ،عالوه بر محتوا و روش ،آ گالاهالاناله یالا غیرآ گالاهالاناله،
دیدگاههای تربیتی غربی را اخذ و اقتباس کرد.
ابراهیمزاده ( )138۶نیز در مقالام تبیین نقش فلسال الفاله در هر نظالام تربیتی بر این نکتاله تالأکیالد میکنالد کاله :بالایالد پالذیرفالت کاله
هر نظام تربیتی ،مسالتقیم یا غیرمسالتقیم ،مبتنی بر یک فلسالفه و جهانبینی خاصالی اسالت که با شالرایط اجتماعی و وضالعیت
فرهنگی جامعهای که در آن شالکل گرفته و رشالد و گسالترش یافته اسالت ،هماهنگی دارد .اما چنین فلسالفهای همیشاله مدون و
اعالمشالالده نیسالالت .به سالالخن دیگر گاهی نوعی فلسالالفه تربیتی نامدون و پنهان بر فرآیند تربیت کشالالورها حاکم اسالالت که
نشالالالانالههالای وجود آن را میتوان در سال الیالاسالالالتهالا و هالد هالای کلی اعالم شالالالده جوامع رهگیری کرد یالا بالا تجزیاله و تحلیالل
برنامههای درسی به آن پی برد.
باقری ( )1389اذعان دارد تاکنون به صالالراحت و به صالالورت مدون فلسالالفهای برای آموزشوپرورش کشالالور ما مشالالخص
نگردیده اسالت که در آن به ساله عنصالر توجه شالده باشالد :عنصالر اول ،فرهنس و اندیشاله اسالالمی اسالت .با توجه به این عنصالر از
این جهت اهمیت دارد که سالالتون فقرات و فرهنگی جامعه ما را پیوند عمیق مردم این دیار با دین اسالالالم تشالالکیل میدهد.
عنصالر دوم ،ویژگیهای فرهنس ملی اسالت .این عنصالر ناظر به خصالوصالیاتی اسالت که در طی تاریب این ملت از گذشالتههای
دور تاکنون به ظهور رسیده و در شکل دادن خلق و خوی اجتماعی معینی نقش داشته است .و عنصر سوم مواجهه فرهنگی
با دنیای غرب اسالت .این عنصالر از این جهت دارای اهمیت اسالت که بسالتر ظهور چالشهای تعیین کنندهای در وضالع کنونی
جامعه است .این مواجهه که به تدریج در قرون اخیر رد نموده ،هم اکنون در اوج خود به سر میبرد.
قائمی اصالالل و آرش پور ( )1390-92در پژوهش جداگانه اسالالتخراج و تبیین مؤلفههای تمدن اسالالالمی را با تکیه بر قرآن
انجام دادند که در میان پژوهش قائمی اصالل به علت مطالعه گسالترده نظریات اندیشمندان مسلمان در باب مؤلفههای تمدن
اسالمی و دستهبندی آنها ،در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.
در پژوهشی که توسط اکرمی ( )1392انجام گرفته است که امر تعلیموتربیت مورد واکاوی قرار گرفته است.
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نالادری () ۱۳۹۷در پژوهشالالالی باله روشالالالن نبودن فلسال الفاله تربیالت باله دعنوان یالک خالا در هر نظالام آموزشالالالی محسالالالوب
میشالوداشالاره میکند .روشالن اسالت که دارا بودن پشالتوانه فلسالفی به تنهایی کافی نیسالت،بلکه ثبات و سالیاسالتهای مالی و
دولتی نیز میتواند به موفقیت طرحهای تربیت فلسفی کمک نماید.
روش پژوهش
در پژوهش حاضالر به منظور بررسالی روند تحول فلسالفه تربیت در نظام آموزشالی ایران ،اسالناد آموزشوپرورش و آثار و منابع
مربوطه ،با بهرهگیری از روش تحلیل اسنادی و تاریخی ،اسناد آموزشوپرورش مورد مطالعه قرار گرفته است.
پرسش اصلی این پژوهش
مبانی فلسفه حاکم در دوره پهلوی اول و دوم و در جمهوری اسالمی ایران چه بوده است
پرسش اصلی بر اساس مراحل تحول نظام تربیت ایران به پرسشهای فرعی زیر تقسیم شده است:
 .1نظام تربیت ایران (ت ییر نظام آموزشالالی در دوره پهلوی )1290-13۴1 ،از کدام مفروضالالههای فلسالالفی تأثیر پذیرفته
است
 .2نظام تربیت ایران (ت ییر نظام آموزش جمهوری اسالالمی )13۴3-13۶7 ،از کدام مفروضالههای فلسالفی تأثیر پذیرفته
است
 .3نظام تربیت ایران تاکنون تحت تأثیر چه فلسفهای بوده است
 .۴مبانی فلسفی آموزشوپرورش دوره پهلوی اول و دوم چه بوده است
 .۵مبانی فلسفی آموزشوپرورش ایران اسالمی بوده است
پاس سلال اول
مطالعه اسالناد آموزشوپرورش و نتایج نشالان میدهد که فلسالفه غالب در دوره پهلوی اول پراگماتیسالمی بوده اسالت .در
این دوره در نظام آموزشالی به روش حل مسالالله تأکید میشالود و علوم تجربی بر علوم انسالانی اولویت داده میشالد ،در نتیجه
ویژگیهای پراگماتیسالالمی را دارد .در این دوره که تجربه یک جزا مهم فلسالالفه پراگماتیسالالمی ،محوریت بوده اسالالت .در این
دوره تعلیموتربیت نه بهعنوان فراگیری موضوعات ذهنی ،بلکه بهعنوان بخشی از خود زندگی نگریسته میشود.
در این دوره باله تعلیموتربیالت بالهعنوان نوسالالالازی اجتمالاعی نگریسال التاله میشالالالد در نتیجاله میتوان گفالت رویکرد حالاکم
پراگمالاتیسالالالم بوده اسالالالت چون اینالان عالقالهمنالدنالد باله کودکالان بیالاموزنالد چگوناله مشالالالکالت را حالل کننالد ،آنالان میپنالدارنالد کاله
موقعیتهای زندگی واقعی ،توان حل مشکالت را در صحنه عمل تایید میکند.
پاس سلال دوم
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نظام تربیت ایران در این دوره از مفروض الههای فلسالالفی ،رئالیسالالم ناتورالیسالالم ،و پراگماتیسالالم تأثیر پذیرفته اسالالت .علوم
طبیعی به جای مواد ادبی محض در برنامه تحصالالالیلی ،مهم تلقی شالالالده و در برنامهدرسالالالی گنجانده شالالالده اسالالالت .در نظام
آموزشالی بر عالقه ،رغبت ،کوشالش یادگیرنده و بر فهم قضالاوت و همچنین به صالورت عادت درآمدن آموختهها تأکید میشالود.
همچنین توجه به سازمان گذشته و تحلیل و برخورد با مسائل روز منطبق است.
فلسالفه غالب دیگر در این دوره ناتورالیسالم (طبیعتگرایی) اسالت .چون در این دوره به حواس انسالان بهعنوان مهمترین
وسالیله برای کسالب معرفت تأکید میشالود .توجه به طبیعت فراگیران و توجه به حال کودک بیش از آینده او مورد توجه اسالت.
در این دوره نقش معلمالان بالهعنوان راهنمالا عمالل میکنالد و ناله بالهعنوان دسالالالتور دهنالده .توجاله باله تربیالت بالدنی و حواس در این
دوره از ویژگیهای تربیت در نظام آموزشالی اسالت .همینطور شالرکت مؤثر فراگیران در فعالیتها برای شالناخت ارزشها و به
کارگیری آنها ،آموزش مختلط پسالالالر و دختر و رعایت نیازهای سالالالنی فراگیران از ویژگیهایی اسالالالت که در این دوره به آنها
تأکید شده که ویژگیهای مکتب ناتورالیسم منطبق میباشد.
پاس سلال سوم
اهدا تربیتی در این دوره به شالرح زیر مطرح شالده؛ اعتالی سالطن فرهنس و دانش عمومی ،شالناخت بهتر اسالتعدادها و
عالقه دانش آموزان ،ایجالاد زمیناله مناسالالالب برای هدایت آنان برای ادامه تحصالالالیل و اعتالی سالالالطن فرهنس و شالالالناخت بهتر
اسالالالتعالداد .در این دوره با توجه به اهمیالت دروس عملی میتوان گفالت فلسال الفاله غالب عماللگرایی اسالالالت .توجه به انگیزهها و
اسالتعداد فطری افراد ،اعتقاد به دموکراسالی و فردیت او ،اهمیت به روش بیش از هد  ،از ویژگیهای حاکم در نظام آموزشالی
این دوره اسالت .در مجموع هد تربیت در این دوره پیشالرفت زندگی دموکراتیک و زندگی اجتماعی اسالت .دانش در خدمت
رشالالد و پیشالالرفت ،دانش به صالالورت یک فرایند زندگی یادگیری تأکید بر یادگیری فعال و جالب برای دانشآموزان از اهدا
تربیت نظام آموزشی در این دوره است .ویژگیهای بارز این دوره نیز با فلسفه پراگماتیسمی منطبق است.
برنامههای درسالالی هم شالالامل انواع شالالناختها و مهارتهای ضالالروری برای زندگی اسالالت .در این دوره تربیت با توجه به
طبیعت فراگیران و با ارائه فرصالالالتها و امکانات مناسالالالب در نظر گرفته میشالالالود و نظام آموزشالالالی در این زمینه فراگیران را با
ٔ
درباره آنها بیاندیشند و برای حل آنها بکوشند.
مسائل و مشکالت عملی در زندگی مواجه میکند تا شخصا
با رواج اندیشالالههای به ظاهر آزادیخواهانه و ترقیجویانه منورالفکران غیرمذهبی ،مشالالروطه دچار انحرا شالالد و از آن
پس ،به تدریج از رهبری مشالالروطه کناره گرفتند و مردم نیز از میدان بیرون رفتند که این امر سالالبب پیدایش موجی از هرج و
مرج شالد .در چنین شالرایطی رضالاخان با حمایت انگلیسالیها و با شالعار نظم و پیشالرفت ،میراحخوار مشالروطیت گردید .تأمل
در فراز و نشیب رخدادهای این دوره و دوره پهلوی دوم ،مشتمل بر عبرتها و درسهای فراوانی است که در دوره دوم پهلوی
پسالر دنباله روی پدر اسالت .و از او پیروی میکند و سالعی کرده اسالت نهضالت او را ادامه دهد اما با ت ییر اندکی در اندیشالههای
خود ،ولی در کل پیرو پدر بوده است.
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شالکل گیری مشالروطه ساللطنتی،دسالتاوردجریان روشالنفکری جهت نیل به دروازه تجدد و مدنیت غربی بود .در گذشالته،
مبنای فکری حکومت پادشالالالاهی بر ایلی اسالالالتوار بودتا زمانی که ایل پایدار بود سالالاللسالالاله تداوم مییافت ولی بر پایه فلسالالالفه
سالالیاسالالی جدیدکه آبشالالخور آن روشالالنفکری بود و در قانون اسالالاسالالی مشالالروطه تجلی یافته بود و نهاد حکومت مادامالعمر در
اعقاب ذکور یک خانواده ادامه مییافت.این الگو برگرفته از بریتانیا و برخی نظام سالالاللطنتی اروپا بود و سالالالنخیتی با فرهنس
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.
بحث و نتیجهگیری
بهطور خالصاله بررسالی مبانی فلسالفی نظام آموزشالی جمهوری اسالالمی ایران نشالان میدهد که روح حاکم بر فلسالفه تربیت
در نظام آموزشالی ایران متأثر از چند مشالرب فلسالفی اسالت که در برخی از مبانی ارزششالناختی و معرفتشالناختی با فلسالفه
تربیتی اسالالمی تفاوت دارند .چون هر نظام تربیتی نیازمند فلسالفهای اسالت تا به کمک آن به سالؤاالتی در زمینه چیسالتی و
چرایی تربیت پاسالب های اسالاسالی و بنیادین بدهد .در دوره پهلوی اول فلسالفه غالب پراگماتیسالمی اسالت و نظام تربیت ایران
در دوره پهلوی دوم از مفروضالههای فلسالفی ،رئالیسالم ،ناتورالیسالم و پراگماتیسالم پذیرفته اسالت و در دوره نظام تربیتی ایران تا
کنون فلسالفه غالب عملگرایی اسالت .و یک خالا آموزشالی مطالعه اسالناد آموزشوپرورش و نتایج پژوهش نشالان داد که در نظام
آموزشی کشوربهطور مشخص فاقد فلسفه اعالم شده است ،احساس میشود.
طبق پژوهشهای انجام شالالده در سالالالهای مختلف نه در دوره اول و نه در دوره دوم پهلوی آموزشوپرورش طبق مبانی
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 غربیملی گرایی،غربی سالازی و سالکوالریم در نفوذ به اعماق مردم نا موفق بود چرا که تعصالبات دینی به سالایه افکندن بر سالایه
تعهدها و ارزش ادامه داشالالت .در زمینه ملیگرایی مبانی فلسالالفی دینشالالناختی مورد ضالالعف قرار میگیرد چرا که او فرهنس
غربی را بیشالالتر میپسالالندید و با برخورد با مراسالالم دینی و مراسالالمات مذهبی میخواسالالت فرهنس دینی را تضالالعیف کند .در
زمیناله سالالالکوالریسالالالم کمتوجهی باله مؤلفالههالای تمالدن اسالالالالمی در آموزشوپرورش کالامال قالابالل توجیاله بوده و مؤیالد تالأثیر نوع
جهتگیری حکومتها بر نظام آموزشالی هر دوره میباشالد .و در زمینه نوسالازی غربی توجه به این نکته الزم اسالت که اصالوال
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میالان دوره پیشمدرن و دوره مدرن باید تمالایزی ماهوی قائل شالالالد و ورود فرهنس مدرن آموزشالالالی موجب تضالالالعیف برخی از
مؤلفه های اصالیل و مورد توجه تمدن اسالالمی و مبانی فلسالفی شالده اسالت .در نهایت سالکوالریزم تربیتی در دوره دوم پهلوی به
از بین رفتن اسالتقالل کشالور در زمینههای مختلف اقتدارگرایی و تمرکزگرایی شالدید را موانع مهم پیشالرفت کشالور در این دوره
دانسالالت .در دوره دوم پهلوی ت ییری در سالالیاسالالتهای آموزشالالی نداشالالتیم و فقط به ابعاد اداری  -سالالازمانی توجه میشالالد و
مبانی فلسفی اسالمی هم در این زمان رعایت نمیشد .و فقط دوره تربیت دوره اول بوده است.
در دوره سالوم از پهلوی تا کنون بیشالترین توجهها به سالمت مبانی فلسالفی آموزشوپرورش بوده اسالت در سالند تحول مبانی
انسالانشالناسالی و دینمداری بسالیار توجه شالده اسالت و در حوزه معرفتشالناسالی هم به درک انسالان برای شالناخت هسالتی و علم
پرداختاله اسالالالت .در حوزه مبالانی هسالالالتیشال النالاسالالالی باله خالداونالد بالهعنوان وجودی فراتر از طبیعالت دیالده میشالالالود و در مبالانی
ارزششالالناسالالی سالالند تحول به عمدهترین مطالب یعنی حیات طیبه  -اعتبار ارزشها توجه شالالده اسالالت .و انسالالانها در همه
زمینهها به این مبانی فلسالفی نیاز دارند تا به سالعادت اخروی برسالند و همه اینها جز در آموزشوپرورش امکان پذیر نیسالت .و
توجه به برخی از مسالالایل دینی که شالالامل تزکیه ،تقوا ،اعتقاد به زندگی پس از مر  ،نگاه اصالالیل به خانواده و تفکر در مبانی
اسالمی اشاره شده است.
اکنون به نظر میرسالالد رویکردهای عملگرا ،اندیشالالهورزانه ،عرفانی و کالمی نیز در تاریب تربیت اسالالالمی پیشالالینه قابل
توجه دارد که برخی از آنها فضای تربیت و محوریت انتخاب افراد و چالش با باورها و اعتقادات را گسترش میدهند.
اصول تربیت در اسناد تحولی از مهم ترین مسایلی است که در اسناد به آن اشاره شده است که عبارتند:
الف -ضرورت نگاه مادامالعمر به تربیت انسان
ب -اولویت دادن به آموزههای دینی در آموزش
ج -محوریت معلم در جریان تربیت
د -نفی رویکرد فرد گرایانه به تربیت
که هر کدام از موارد فوق مربوط به یک مبانی فلسفی میشود.
مبانی فلسالفی مورد نظر در سالند را میتوان در شالش سالاحتهای اصاللی (شالشگانه -۱اعتقادی – عبادی و اخالقی -۲
اجتماعی –سالالیاسالالی  -۳زیسالالتی –بدنی  -۴زیباشالالناسالالی و هنری -۵اقتصالالادی و حرفه ای  -۶علمی و فناوری)که این مبانی
درونش جای گرفته اسالت دید و همه این مباحث و سالاحتها بر طبق آموزههای اسالالمی اسالت .و جایگاه آن در زندگی حس
میشود.
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بررسی چالشهای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش
سعدی سلطانی ،1محسن شاکری2
چکیده
با توجه به اهمیت سالند تحول بنیادین در آموزشوپرورش و سالهم آن در تحقق سالند چشالم انداز بیسالت
سالاله (افق ۱۴۰۴هجری شمسی) و با توجه به ضرورت آسیب شناسی سند تحول بنیادین و پرداختن به
چالالشهالای مرتبط بالا فراینالد اجرای این سال النالد ،در پژوهش حالاضالالالر باله بررسالالالی چالالشهالای سال النالد تحول
بنیادین در آموزشوپرورش ،پرداخته شالده اسالت .فعالیت آموزشوپرورش بیشالتر بر برنامهریزی عملیاتی
تأکید دارد ،بنابرین تالش در این دسالالتگاه فرآیندی اسالالت که به وسالالیله آن مدیران اجرایی فعالیتها و
گالامهالای ویژهای را در راسال التالای رسال الیالدن باله اهالدا مورد نظر ترسالالالیم میکننالد .برنالامالهریزی عملیالاتی
چارچوب زمانی کوتاهتری نسالبت به دو برنامهریزی اسالتراتژیکی و تاکتیکی دارد و اغلب توسالط مدیرانی
صالالورت میگیرد که مسالالالولیت محدود برای اجرای هد های محدود دارند .ت ییر و تحول در سالالاختار،
برنالامالههالا ،هالد هالا و روشهالای هماله سالالالازمالانهالای اجتمالاعی ،بالهویژه آموزشوپرورش ،در فرآینالد توسال العاله
ضالالالرورتی اجتنابناپذیر اسالالالت (تورس .)۱۹۹۸ ،نکته قابل توجه آن اسالالالت که دسالالالت یازیدن به برنامه
تحولی اثربخش در دنیای مت یر کنونی ،به امری پیچیده تبدیل شالالده اسالالت زیرا سالالرعت و گسالالتردگی
ت ییرات و تحوالت بالهگونالهای اسالالالت کاله فرصالالالت طراحی ،تالدوین و اجرای برنالامالههالای دراز مالدت را بالا
چالشهای جدی مواجه نموده اسالت (اکبری و ساللطانی .)۲۰۰۶ ،با توجه به لزوم بکارگیری سالند تحول
بنیالادین در نظالام آموزشوپرورش و تالأثیر آن بر اهالدا و عملکرد آموزشوپرورش بالایالد ابتالدا چالالشهالای
سالند تحول و مشالکالت اجرای آن بررسالی و تحلیل شالود تا با رفع موارد ابهام انگیز به اهدا مورد نظر آن
دسالت یافت .این پژوهش قصالد دارد چالشهای سالند تحول بنیادین را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده تا
به برنامهریزان آموزش پرورش کمک کند که برای مقابله با آنها به منظور دسالالتیابی به اهدا مورد نظر
چالارهجویی نمالاینالد .برای دسالالالتیالابی باله این هالد از روش مرور کتالابخالانالهای بهره گرفتاله شالالالد .نتالایج
بذرافشالان مقدم ،شالوقی و رحمان خواه ( )۱۳۹۴با عنوان جایگاه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در سالند
تحول بنیالادین آموزشوپرورش حالاکی از آن اسالالالت کاله توجاله هماله جالانباله باله تمالامی مؤلفالههالای نظالارت و
راهنمالایی تعلیمالاتی نشالالالده اسالالالت .مؤلفالههالای نظالارت و راهنمالایی تعلیمالاتی مالاننالد فراینالد نظالارت،
ویژگیهای الزم ناظران ،جو مدرساله و محیط آموزشالی ،اصالول و مبانی نظارت و نقشها و وظایف ناظران
 1کارشناس ارشد برنامهریزی درسی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران .ایمیلs.soltani@staff.yazd.ac.ir :
 2استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران .ایمیلshakerimohsen@yazd.ac.ir :
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مورد توجه قرار نگرفته اسالت .همچنین ،پیروانی نیا و پیروانی نیا ( )۱۳۹۲در تحلیل سالند تحول بنیادین
آموزشوپرورش از نظر میزان اهمیت به یادگیری سالالازمانی به این نتیجه رسالالیدند که بیشالالترین توجه به
مؤلفههای تصالالمیمگیری و تعامل با محیط بیرونی شالالده و به مؤلفههای گفتگو و تجربهاندوزی و آزمایش
به ترتیب توجه کمتری شالده اسالت .صالفارحیدری و حسالین نژاد ( )۱۳۹۳نیز در بررسالی جایگاه عدالت
آموزشالالی در سالالند تحول بنیادین نظام آموزشوپرورش ایران به این نتیجه رسالالیدند که به نظر میرسالالد
تحقق عدالت آموزشالی دارای چالشهایی اسالت .این چالشها از یک سالو به ماهیت رویکرد آرمانگرایی
و از سوی دیگر ،به نگاه محدود ایدئولوژیک به عدالت برمیگردد .به نظر میرسد تحقق عدالت آموزشی
نیالازمنالد رویکرد معنوی و تکررگرا باله انسالالالان و جالامعاله اسالالالت .درونمالایالههالای چنین رویکردی را در درون
سالالنت فکری و عرفانی اسالالالمی میتوان بازیافت .نتایج مطالعه عیسالالی پور ( )۱۳۹۳با عنوان بررسالالی و
نقد تربیت دینی در سالند تحول بنیادین آموزشوپرورش حاکی از آن اسالت که سالند از منظر تربیت دینی
دارای نقاط قوت و ضالعف اسالت .تهیه سالند بر اسالاس آرمانها و ایدئولوژی حاکم بر جامعه ،توجه به همه
سالالاحتها و ابعاد تربیت دینی ،تأثیر عوامل اجتماعی در تربیت دینی از نقاط قوت سالالند اسالالت و عدم
انطباق مفاهیم دینی در قرآن و سالند تحول ،اسالتفاده از اهدا حصالولی بهجای اهدا عملیاتی ،نبود
کلمه تقوا در سالند ،محدودیت در بررسالی شالاخصهای عملکردی-تحلیل وضالع موجود ،مشالکل تعمیم
نتایج تربیتی پژوهشالگران سالند ،مشالکالت برنامهریزی و آموزش تربیت دینی و اخالقی در سالند تحول،
ضالالعف ارزشالالیابی تربیت دینی ،رویکرد دیندهی به جای رویکرد دنیایی ،تناقض در محورهای تربیتی،
عدم تأمین نیروی انسالالانی متخصالالص و متعهد در زمینه امور تربیتی ،عدم آموزش دینی به خانوادهها و
سالالالایر کالارکنالان مالدرسالالاله در زمیناله رفتالار دینی ،عالدم برنالامالهریزی دینی برای دانشآموزان در سالالالن قبالل از
دبسالتان ،مشالکل برگزاری نماز جماعت در بیشالتر مدارس از نقاط ضالعف آن میباشالد .نجفی و احمدی
( ) ۱۳۹۱در پژوهشالی با عنوان ااهمیت ،نقش و کارکرد خانواده از دیدگاه اسالالم و بررسالی جایگاه آن در
سالند تحول بنیادین آموزشوپرورش به این نتیجه دسالت یافتند که آن گونه که شالایسالته بایسالته اسالت به
خانواده به ٔ
مرابه یک نهاد بنیادین و مرکز تربیت نسالل و انتقال ارزشهای اخالقی ،تربیتی در بخشهای
نظری سالالند و اصالالل سالالند تحول بنیادین توجهی کافی نشالالده و راهکارهای اجرایی برای ایفای نقش و
مشالالالارکت در امور تحصالالالیلی و تربیتی فرزندانشالالالان ارائه نشالالالده اسالالالت .همچنین همتیفر و آهنچیان
( )۱۳۹۲در مطالالالعالاله دیگری بالالا عنوان اارائالاله الگوی ارزیالالابی سالالالالازواری نظریالاله ترکیبی در فلسال الفالاله
تعلیموتربیت :بررسالی موردی سالازواری در فلسالفه تربیت جمهوری اسالالمی ایران در سالند ملی تحول به
این نتایج دسالت یافتند که در معدود الگوهای ارائه شالده بهویژه در حوزه تعلیم بنیادین آموزشوپرورش و
تربیت برای ترکیب نظریهها ،اغلب مبانی فلسالفی و باالتر از آن مبانی فرا فلسالفی نظریههای مبدم نادیده
گرفتاله شالالالده اسالالالت .همچنین در این الگوهالا ،باله موضالالالع ترکیالب کننالدگالان در قبالال رویکردهالای روش
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شالناختی اشالاره نشالده اسالت .عالوه بر این ،براسالاس الگوی پیشالنهادی سالازواری ،در بخش پراگماتیک و
پاردایمیک سالالند ،درجههایی از ناسالالازواری وجود دارد .در مجموع نتایج پژوهش حاضالالر نشالالان داد که
مفاد سالند تحول بنیادین آموزشوپرورش در ارتباط با مقولههای مورد بررسالی در این پژوهش ،اگرچه از
نقاط قوت متعددی برخوردار اسالالت ،اما نسالالبت به برخی از موضالالوعات مهم و تعیین کننده نظیر نظام
ّ
معلمی و نظام یاددهی-یادگیری و بسالالالتههای آموزشالالالی کتابهای درسالالالی با چالشهایی روبروسالالالت و
همچنین در تالدوین سال النالد از اهالدا آرمالانی ،کلمالات مبهم و کلی ،و نگالاه مالدیریتی بجالای نگالاه تربیتی،
استفاده شده است.
وانههای کلیدی :م

،زسنازتو نزبنیمرین،زشی و

پر

مقدمه
نظام آموزشوپرورش در هر کشوری یکی از مهمترین ارکان سازندة فرهنس و هویت آن جامعه است ،لذا تقویت فرهنس و
هویالت ملی ،نیالازمنالد تقویالت و تحول در نظالام آموزشوپرورش اسالالالت .سال النالد تحول بنیالادین آموزشوپرورش کاله بالا اتکالا باله
آموزشهای قرآنی ،در قالب چشالالماندازی بیسالالت سالالاله (افق  ۱۴۰۴هجری شالالمسالالی) تدوین گردیده اسالالت قطعا با عوامل
تهدید و فرصالت و قوت و ضالعف روبرو خواهد شالد .بررسالی موانع و چالشها بهعنوان نکات ضالعف محسالوب نمیگردد زیرا تمام
سالیسالتمهای دیگر در قبال آموزشوپرورش یک زیر سالیسالتم محسالوب میگردند و بنابراین درخوب و بد بودن آنها مسالتقیم و
غیر مسالتقیم دخیل هسالتند و بایسالتی آگاهانه ،با بصالیرت و بینش در مقابل کمبودها و نقایص ایسالتاد و درپی چارهاندیشالی
برای اصالالالح نظام تعلیموتربیت کوشالالید (وردی نژاد .)۱۳۹۰ ،تحقق ارزشها و آرمانهای متعالی انقالب اسالالالمی مسالالتلزم
تالش همهجانبه در ابعاد فرهنگی ،علمی ،اجتماعی و سالالالیاسالالالی واقتصالالالادی اسالالالت .عرصالالاله تعلیموتربیت از مهمترین زیر
سالاخت های تعالی همه جانبه کشالور و ابزار جدی برای ارتقای سالرمایه انسالانی شالایسالته کشالور در عرصالههای مختلف اسالت
(سالند تحول بنیادین .۱۳۹۰ ،ی  .)۵دوران نوین در جهان آنچنان با شالتاب به سالمت پیشالرفت ،ت ییر و تحول در عرصالههای
گوناگون در حرکت اسالت که زندگی انسالانها و مناسالبات بین آنها را بهطور عمیق تحت تأثیر قرار داده اسالت .یکی از بنیادی
ترین اقدامات دولتهای جهان در همگامی با پیشالرفت و توسالعه جهانی ت ییر نگرش به آموزش کشالور در سالطوح متفاوت و
تربیالت نسالالاللی جالدیالد و نوانالدیش برای جالامعاله اسالالالت .امروزه تربیالت نیروی انسالالالانی توانمنالد و مؤثر بالا ویژگیهالا ،بالافالت خالای
فرهنگی و اجتمالاعی و هنجالارهالا و ارزشهالای حالاکم بر هر جالامعالهای از زیرسالالالاخالتهالای مهم توسال العاله و پیشالالالرفالت محسالالالوب
میشالود .نظام آموزش کشالور ما نیز برای هماهنگی با این دگرگونیها و مواجهه با چالشهای برآمده از آنها نیازمند نوآوری،
ت ییر و تحول اسالالت (حسالالنی .)۱۳۸۵ ،فعالیت آموزشوپرورش بیشالالتر بر برنامهریزی عملیاتی تأکید دارد ،بنابرین تالش در
این دسالتگاه فرآیندی اسالت که به وسالیله آن مدیران اجرایی فعالیتها و گامهای ویژهای را در راسالتای رسالیدن به اهدا مورد
نظر ترسالیم میکنند .برنامهریزی عملیاتی چارچوب زمانی کوتاهتری نسالبت به دو برنامهریزی اسالتراتژیکی و تاکتیکی دارد و
اغلب توسالط مدیرانی صالورت میگیرد که مسالالولیت محدود برای اجرای هد های محدود دارند .فرآیند تعلیموتربیت ،امری
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زمان بر و دیر بازده اسالت که در طوالنی مدت به بار مینشالیند .مخاطبان نهاد آموزشوپرورش ،کودکان و نوجوانانی هسالتند
کاله آنچاله را امروز فرا میگیرنالد ،فردا در رفتالار و افکالار خویش متجلی میسالالالازنالد .در نتیجاله فعالل و انفعالاالت آموزشالالالی و تربیتی
امروز بر چگونگی شکلگیری فرداهای دور و نزدیک تأثیر میگذارد (نوید ادهم .۱۳۹۱ ،ی .)۲۹۷ت ییر و تحول در ساختار،
برنامهها ،هد ها و روشهای همه سالازمانهای اجتماعی ،بهویژه آموزشوپرورش ،در فرآیند توسالعه ضالرورتی اجتناب ناپذیر
اسالالالت (تورس .)۱۹۹۸ ،1نکته قابل توجه آن اسالالالت که دسالالالت یازیدن به برنامه تحولی اثربخش در دنیای مت یر کنونی ،به
امری پیچیده تبدیل شالالده اسالالت زیرا سالالرعت و گسالالتردگی ت ییرات و تحوالت بهگونه ای اسالالت که فرصالالت طراحی ،تدوین و
اجرای برنامههای دراز مدت را با چالشهای جدی مواجه نموده اسالت (اکبری و ساللطانی .)۲۰۰۶ ،از این رو ،همه مسالالوالن
و دسالالالت انالدرکالاران نظالام آموزشوپرورش برآننالد تالا سال النالدی پیریزی کننالد کاله بتوانالد آنالان را هر چاله بیشالالالتر باله هالد هالای نظالام
تعلیموتربیت نزدیک کند .سالالالند تحول بنیادین آموزشوپرورش به نوعی بهعنوان قانون اسالالالاسالالالی نظام تعلیموتربیت ایران و
نقشالالاله راه آموزشوپرورش کشالالالور تلقی میشالالالود .مراد از تحول بنیادین در آموزشوپرورش فراهم آوردن زمینه تحول عمیق
ریشالالالههالای هماله جالانباله ،نظالاممنالد و کالل نگر ،آینالدهنگر ،مبتنی بر آموزههالای حیالانی و معالار اسالالالالمی و متنالاسالالالب بالا فرهنالس
اسالالمی-ایرانی میباشالد (نوید ادهم .)۱۳۸۰ ،ت ییر بنیادی به منظور توصالیف ت ییر سالازمانی که در آن ت ییر درونی ارزشالها،
آرزوها و رفتارهای افراد را به ت ییر بیرونی فرآیندها ،راهبردها ،کارها ،و سیستمها پیوند میزند ،به کار میرود .واژه بنیادی از
واژه التین Funduesمشالتق شالده اسالت .این واژه به معنای حرکت به سالمت بنیانها و ریشالههاسالت .در ت ییر بنیادی یادگیری
وجود دارد .سالازمان کار جدیدی انجام نمیدهد ،بلکه توانایی انجام کارها به شالیوهای جدید را یاد میگیرد .در واقع توانایی
ت ییر مداوم را ایجاد میکند .تأکید بر ت ییر درونی و بیرونی از آنجاسالت که سالازمانهای بزر صالنعتی با زمان دسالت و پنجه
نرم میکنند .ت ییر راهبردها ،سالالاختارها و سالالیسالالتمها کافی نیسالالت ،بلکه باید تفکری که این راهبردها و سالالاختارها ایجاد
میکنالد ،را ت ییر داد (اکبری و سالالاللطالانی .)۲۰۰۶ ،سال النالد تحول بنیالادین آموزشوپرورش در حقیقالت برنالاماله راهبردی
آموزشوپرورش میباشالد .یکی از گسالتردهترین طرحهای نرمافزاری اسالت که با تأکید بر جنبههای کیفی ،رابطه عناصالر نظام
در درون و با محیط پیرامون و مباحث ساختاری تدوین شده است .قلمرو سند عرصههای توسعه اعم از اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی را در آموزشوپرورش در بر میگیرد و برای آنهالالا تعیین تکلیف میکنالالد .این سالالالنالالد پالالایالاله ،مالک و راهنمالالای
تصالالمیمگیریهای اسالالاسالالی برای هدایت ،راهبری ،نظارت و ارزشالالیابی نظام تعلیموتربیت رسالالمی عمومی به منظور تحقق
تحوالت محتوایی و سالالاختاری اسالالت (رعنایی .)۱۳۹۳ ،چالشها ،قابل پیشالالگیری نیسالالتند؛ زیرا طبق تعریف بیرونیاند و
اجتناب ناپذیر .چالشها ،قابل زدودن و برطر کردن نمیباشالند؛ چرا که وضالعیتی جدید و عینیاند که با فراگیری خود ،به
جامعه هجوم میآورند .گاه میتوان تهدیدهای بالقوه را به فرصالالالتهای بالفعل تبدیل سالالالاخت و از چالشهای ناخواسالالالته،
بسالالالتری برای پویالایی و رشالالالد فراهم کرد .گرچاله چالالشهالا موجالب بیم میشالالالونالد ،ولی همین بیمهالا و دغالدغالههالا ،عوامالل
برانگیزنالدهای برای دسالالالتیالابی باله راهبردهالای نویالدبخش خواهنالد بود .چنالانچاله مواجهاله بالا چالالشهالا براسالالالاس مبالانی فکری و

1- Torres, C. A.
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چارچوب عملی و رفتاری مبتنی بر حقیقت ،عقالنیت و منطق صورت گیرد ،هرگز چالشها ،به تهدید و بحران تبدیل و تأویل
نخواهند شالد و در ارتباط با آنها محلی برای نگرانی و یاس نخواهد بود (باغدارنیا .)۱۳۹۴ ،در چند سالال اخیر ،سالند تحول
بنیالادین آموزش وپرورش از ابعالاد متنوعی از جملاله مبالانی نظری ،میزان اهمیالت باله یالادگیری سالالالازمالانی ،الزامالات مالدیریتی
تحول ،جایگالاه خانواده و آموزش خانواده ،تعالامل اولیالاا و مربیالان در توسال العاله فرهنالس حجالاب ،فلسال الفاله و جایگاه تربیت بدنی،
مشالاوره در مدارس ،تربیت دینی ،رویکرد علوم اجتماعی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته اسالت .اما از منظر نظارت و راهنمایی
تعلیماتی با مفهوم و هد خای خود که همان بهبود فرآیند تدریس و یادگیری اسالت و اهمیت بسالزائی در تحقق هد های
سالند تحول می تواند داشالته باشالد ،پژوهشالی انجام نگرفته اسالت .بنابراین ،در این پژوهش ،به بررسالی چالشهای سالند تحول
بنیادین آموزشوپرورش پرداخته شده است.
روششناسی مطالعه
ٔ
مطالعه حاضالالر به بررسالالی چالشهای سالالند تحول بنیادین به روش مروری کتابخانهای پرداخته و جمع آوری اطالعات از
طریق فیش برداری از کلیه منابع در دسالالالترس اعم از کتابها ،مقالهها ،گزارشهای پژوهشالالالی ،پایان نامهها و سالالالایتهای
اینترنتی معتبر در این زمینه بوده است.
ویژگی فص های سند تحول بنیادین آموزشوپرورش
از مهمترین ویژگیهای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش میتوان به شرح زیر اشاره نمود:
 )۱برخورداری از مبانی نظری مستدل و محکم در تعریف مفاهیم ،حدود و دامنه فعالیتها و تدوین
گزارههای ارزشی نظام تعلیموتربیت رسمی عمومی؛
 )۲روشن ساختن هد های کالن نظام تعلیموتربیت رسمی کشور؛
 )۳بیانیه مأموریت مشخص و بیانگر طیف وسیع فعالیتها؛
 )۴ارائه چشم اندازی روشن و منطبق با چشم انداز بیست ساله کشور در افق ۱۴۰۴؛
 )۵تعیین راهبردهای کالن در  ۱۵بند به ٔ
مرابه روشهای دستیابی به هد های کلی؛
 )۶تبیین هد های عملیاتی و راهکارها در فصل هفتم که بهطور روشن نقطه تمرکز آموزشوپرورش
را در اجرا مشخص نموده است؛
 )۷تبیین چهارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین آموزشوپرورش در فصل هشتم؛
 )۸پیش بینی سازوکار ترمیم در بخش سوم از فصل هشتم که بهطور ضمنی به احتمال ت ییرپذیری
سند را در یک دوره  ۵ساله اشاره دارد.
برای تحقق هد ها و برنامههای سالند ملی آموزشوپرورش در افق چشالم انداز ،سالیاسالتگذاری ،برنامه ریزی و نظارت بر
فرآیند تحول بنیادین در دو سالطن صالورت میپذیرد :بخش اول ناظر به سالیاسالتگذاری و تصالمیمگیری کالن و نیز ارزیابی و
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نظارت راهبردی فرایند تحول بنیادین نظام تعلیموتربیت رسالالمی عمومی میباشالالد که این امر بر عهده شالالورای عالی انقالب
فرهنگی است .بخش دوم بر برنامه ریزی و نظام اجرایی تمرکز دارد (سند تحول بنیادین آموزش وپرورش.)۱۳۹۰ ،
پیشینه پژوهش
نجفی و احمدی ( )۱۳۹۱در پژوهشالی با عنوان ااهمیت ،نقش و کارکرد خانواده از دیدگاه اسالالم و بررسالی جایگاه آن در
سالند تحول بنیادین آموزشوپرورش« به این نتیجه دسالت یافتند که آن گونه که شالایسالته بایسالته اسالت به خانواده به ٔ
مرابه یک
نهاد بنیادین و مرکز تربیت نسالل و انتقال ارزشهای اخالقی ،تربیتی در بخشهای نظری سالند و اصالل سالند تحول بنیادین
توجهی کافی نشالالده و راهکارهای اجرایی برای ایفای نقش و مشالالارکت در امور تحصالالیلی و تربیتی فرزندانشالالان ارائه نشالالده
است.
همتی فر و آهنچیالان ( )۱۳۹۲در مطالالعاله دیگری بالا عنوان اارائاله الگوی ارزیالابی سالالالازواری نظریاله ترکیبی در فلسال الفاله
تعلیموتربیت :بررسالالی موردی سالالازواری در فلسالالفه تربیت جمهوری اسالالالمی ایران در سالالند ملی تحول به این نتایج دسالالت
یافتنالد که در معالدود الگوهای ارائه شالالالده بهویژه در حوزه تعلیم بنیالادین آموزشوپرورش و تربیالت برای ترکیالب نظریهها ،اغلالب
مبانی فلسالفی و باالتر از آن مبانی فرا فلسالفی نظریههای مبدم نادیده گرفته شالده اسالت .همچنین در این الگوها ،به موضالع
ترکیبکنندگان در قبال رویکردهای روش شالناختی اشالاره نشالده اسالت .عالوه بر این ،براسالاس الگوی پیشالنهادی سالازواری،
در بخش پراگماتیک و پاردایمیک سند ،درجههایی از ناسازواری وجود دارد.
نتایج مطالعه عیسالی پور ( )۱۳۹۳با عنوان ابررسالی و نقد تربیت دینی در سالند تحول بنیادین آموزشوپرورش حاکی از
آن اسالالت که سالالند از منظر تربیت دینی دارای نقاط قوت و ضالالعف اسالالت .تهیه سالالند بر اسالالاس آرمانها و ایدئولوژی حاکم بر
جامعه ،توجه به همه سالالاحت ها و ابعاد تربیت دینی ،تأثیر عوامل اجتماعی در تربیت دینی از نقاط قوت سالالند اسالالت و عدم
انطباق مفاهیم دینی در قرآن و سالالند تحول ،اسالالتفاده از اهدا حصالالولی بهجای اهدا عملیاتی ،نبود کلمه تقوا در سالالند،
محدودیت در بررسالی شالاخصهای عملکردی-تحلیل وضالع موجود ،مشالکل تعمیم نتایج تربیتی پژوهشالگران سالند ،مشالکالت
برنامه ریزی و آموزش تربیت دینی و اخالقی در سالند تحول ،ضالعف ارزشالیابی تربیت دینی ،رویکرد دیندهی به جای رویکرد
دنیایی ،تناقض در محورهای تربیتی ،عدم تأمین نیروی انسالانی متخصالص و متعهد در زمینه امور تربیتی ،عدم آموزش دینی
به خانواده ها و سالایر کارکنان مدرساله در زمینه رفتار دینی ،عدم برنامه ریزی دینی برای دانشآموزان در سالن قبل از دبسالتان،
مشکل برگزاری نماز جماعت در بیشتر مدارس از نقاط ضعف آن میباشد.
صالفارحیدری و حسالین نژاد ( )۱۳۹۳نیز در بررسالی جایگاه عدالت آموزشالی در سالند تحول بنیادین نظام آموزشوپرورش
ایران به این نتیجه رسالالیدند که به نظر میرسالالد تحقق عدالت آموزشالالی دارای چالشهایی اسالالت .این چالشها از یک سالالو به
ماهیت رویکرد آرمانگرایی و از سالوی دیگر ،به نگاه محدود ایدئولوژیک به عدالت بر میگردد .به نظر میرسالد تحقق عدالت
آموزشالی نیازمند رویکرد معنوی و تکررگرا به انسالان و جامعه اسالت .درونمایههای چنین رویکردی را در درون سالنت فکری و
عرفانی اسالمی میتوان بازیافت.
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همچنین ،پیروانی نیالا و پیروانی نیالا ( )۱۳۹۲در تحلیالل سال النالد تحول بنیالادین آموزشوپرورش از نظر میزان اهمیالت باله
یادگیری سالالازمانی به این نتیجه رسالالیدند که بیشالالترین توجه به مؤلفههای تصالالمیمگیری و تعامل با محیط بیرونی شالالده و به
مؤلفه های گفت وگو و تجربه اندوزی و آزمایش به ترتیب توجه کمتری شالالده اسالالت .نتایج بذرافشالالان مقدم ،شالالوقی و رحمان
خواه ( )۱۳۹۴با عنوان جایگاه نظالارت و راهنمالایی تعلیمالاتی در سال النالد تحول بنیالادین آموزشوپرورش حاکی از آن اسالالالت که
توجاله هماله جالانباله باله تمالامی مؤلفالههالای نظالارت و راهنمالایی تعلیمالاتی نشالالالده اسالالالت .مؤلفالههالای نظالارت و راهنمالایی تعلیمالاتی
مانند فرایند نظارت ،ویژگیهای الزم ناظران ،جو مدرساله و محیط آموزشالی ،اصالول و مبانی نظارت و نقشالها و وظایف ناظران
مورد توجه قرار نگرفته است.
مطالعات نشالالالان داد که مفاد سالالالند تحول بنیادین آموزشوپرورش در ارتباط با مقولههای مورد بررسالالالی در این پژوهش،
ّ
اگرچه از نقاط قوت متعددی برخوردار اسالت ،اما نسالبت به برخی از موضالوعات مهم و تعیین کننده نظیر نظام معلمی و نظام
یاددهی-یادگیری و بسالالتههای آموزشالالی کتابهای درسالالی با چالشهایی روبروسالالت و همچنین در تدوین سالالند از اهدا
آرمانی ،کلمات مبهم و کلی ،و نگاه مدیریتی بجای نگاه تربیتی ،استفاده شده است.
نتیجهگیری
با توجه به سالالرعت رشالالد دانش و تکنولوژی ،آموزشوپرورش این عصالالر نمیتواند نسالالبت به این تحوالت بیتفاوت بوده و
برنامهریزی و اسالتراتژی مدونی نداشالته باشالد .اهمیت این مسالالله زمانی مشالخص میشالود که به سالخن مقام معظم رهبری
پیرامون زمینالههالای تحول بنیالادین در آموزشوپرورش توجاله شالالالود کاله ایشالالالان بیالان فرمودنالد کاله برای ایجالاد ّ
تحول بالا تکیاله بر
هویت دینی و ملی و با اسالالتفاده از نیروهای فکری و کارآمد و زبده نظام تعلیموتربیت را تدوین نمود و بر مبنای آن ت ییر داد.
بنابراین تحول در آموزشوپرورش با تکیه بر نوآوری و مشالالارکت و رقابت و کاربردی کردن آموزش و تأمین نیازهای جدید ملی
و اسالتفاده از دسالتاوردهای جهانی اسالتوار میباشالد .از آنجایی که یکی از اهدا مهم آموزشوپرورش توجه به معلم و ایجاد
فضای مناسب برای آن میباشد ،ضروری است تحول از معلمان آغاز شود و معلمان با شناخت و درک صحین از مراحل رشد،
توانمندیها و ضالعفها ،تفاوتهای فردی ،نیازها و خواسالتههای دانشآموزان در رفتار آنان ت ییر ایجاد کنند .دسالتاندرکاران
نظام تعلیموتربیت نگاه جامعتر و واقعبینانهتری از مفهوم تحول داشالالته باشالالند و آنرا یک ضالالرورت بدانند و نسالالبت به نظام
آموزشالالالی موجود پالافشالالالاری نکننالد .زیرا بالا تو ّجاله باله تحوالت علمی و آموزشالالالی در جهالان امروز ت ییرات در آموزشوپرورش باله
صورت محتوایی الزم و ضروری است و به این نکته توجه داشته باشیم که نظام متحول شده نظامی است که در آن دانشآموز
را باسالواد معنوی ،سالیاسالی ،فرهنگی ،اجتماعی ،هنری و علمی و حرفه ای و فناوری و بهداشالتی و ...آشالنا میکند و ضالمن
انتقال ارزشها و معیارهای جامعه ،باید و نبایدهای فلسفه را نیز تحلیل و تبیین مینماید (طوسی.)۱۳۸۰ ،
درمجموع از بررسالی یافتهها و پیشالینه پژوهش میتوان به این نتیجه رسالید که چالشهای پیشالروی سالند ّ
تحول بنیادین
ّ
ّ
شالامل الف :چالشهای موجود در نظام معلمی -۱ :پایین بودن شالأن و مقام معلمی در اجتماع-۲ ،پایین بودن سالطن دانش
ّ
و مهالارت حرفهالای آنالان-۳ ،پالایین بودن حقوق و مزایالای معلمی و ب :چالالشهالای موجود در نظالام یالاددهی -یالادگیری و
بسالتههای آموزشالی کتابهای درسالی-۱ :شالیوهها و روشهای تدریس-۲ ،ت ییر مدیران و اعمال ساللیقه در نظام آموزشالی-۳ ،
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ّ
عالدم همالاهنگی بالا تکنولوژی روز دنیالا-۴ ،بیتوجهی باله نقش معلم-۵ ،مالدیریالت متمرکز در آموزشوپرورش-۵ ،تو ّجاله و نگالاه
کلی باله کمیالتهالا در آموزشوپرورش-۶ ،کمرنالس بودن مشالالالارکالت مردم در مبالاحالث آموزشوپرورش-۷ ،بررسالالالی صالالالالحیالت
مدیران و کارشناسان آموزشوپرورش میباشد.
منابع
بالاغالدارنیالا ،مجتبی .)۱۳۹۴( .فالاصال اللاله نظر تالا عمالل در تحقق سال النالد تحول بنیالادین .سالالالیزدهمین همالایش انجمن مطالالعالات
برنامهدرسی ایران .دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
بالذرافشالالالان مقالدم ،مجتبی؛ شالالالوقی ،مریم و رحمالان خواه ،راحیالل .)۱۳۹۴( .جالایگالاه نظالارت و راهنمالایی تعلیمالاتی در سال النالد
تحول بنیادین آموزشوپرورش .پژوهشنامه مبانی تعلیموتربیت.)۲( ۵ ،
پیتر سالالالنگاله و همکاران .)۱۳۸۵( .رقص تغییر چالشهای تغییر پایدار در سگگگازمان یادگیرنده .ترجمه حسالالالین اکبری و
مسعود سلطانی .تهران :گروه آریانا قلم.
پیروانی نیالا ،پونه و پیروانی نیا ،پگاه .)۱۳۹۲( .تحلیل سالالالند تحول بنیادین آموزشوپرورش از نظر میزان اهمیت به یادگیری
سازمانی .مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی.)۳(۴ ،
حسالالنی ،محمد .)۱۳۸۵( .الگویی برای اشالالاعۀ نوآوری درنظام آموزشوپرورش ایران .نوآوریهای آموزشگگی-۱۵۱ ،)۱(۵ ،
.۱۷۶
رعنالایی ،مجیالد .)۱۳۹۳( .اعالم جزئیالات نقشالالالالهراه اجرای سال النالد تحول بنیالادین آموزشوپرورش .قالابالل دسالالالترس در
http://ayaronline.ir/1393/09/100697.html
سند تحول بنیادین آموزش پرورش .)۱۳۹۰( .مرکز چا ونشر وزارت آموزشوپرورش.
صالفارحیدری ،حجت و حسالین نژاد ،رزا .)۱۳۹۳( .رویکردهای عدالت آموزشالی (نگاهی به جایگاه عدالت آموزشالی در سالند
تحول بنیادین نظام آموزشوپرورش ایران) .پژوهشنامه مبانی تعلیموتربیت.۷۲-۴۹ .)۱(۴ ،
طوسی ،محمدعلی .)۱۳۸۰( .بررسی موانع مشارکت در نظام اداری ایران .تهران :مرکز آموزش مدیریت دولتی.
عیسالالی پور ،علی اصالال ر .)۱۳۹۳( .بررسالالی و نقد تربیتی دینی در سالالند تحول بنیادین آموزشوپرورش .کنگره بین المللی
فرهنس و اندیشه دینی ،قم ،مرکز راهبری مهندسی فرهنگی شورای فرهنس عمومی استان بوشهر.
نجفی ،ابراهیم و احمدی ،حسالین .)۱۳۹۱( .اهمیت ،نقش و کارکرد خانواده از دیدگاه اسالالم و بررسالی جایگاه آن در سالند
تحول بنیادین آموزشوپرورش .خانواده و پژوهش.۳۰-۷ .)۱(۹ ،
نوید ادهم ،مهدی .)۱۳۸۰( .عملیات آسیب شناسی فیزیکی نظام آموزش وپرورش .تهران :مدرسه.
نویالد ادهم ،مهالدی .)۱۳۹۱( .الزامالات مالدیریتی تحول بنیالادین در آموزشوپرورش .فصگگگلنگامگه علمی پژوهشگگگی راهبرد
فرهنگ.۳۲۳-۲۹۵ ،)۱۷-۱۸(۵ ،
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همتی فر ،مجتبی و آهنچیان ،محمدرضالالا .)۱۳۹۲( .ارائه الگوی ارزیابی سالالازواری نظریه ترکیبی در فلسالالفه تعلیموتربیت؛
موردی سالالالازواری افلسال الفاله تربیالت جمهوری اسالالالالمی ایران در سال النالد ملی تحول بنیالادین آموزشوپرورش.
بررسالالالی
ع
پژوهشنامه مبانی تعلیموتربیت.۴۸-۲۵ ،)۲(۳ ،
وردی نژاد ،فریدون .)۱۳۹۰( .چالشها ،فرصالتها ،تهدیدها و الگوی مناسالب مدیریتی برای تحقق اهدا سالند چشالمانداز،
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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اولین طرحهای پیشنهادی برای اصالح یا تغییر نظام آموزشی بعد از انقالب:
بررسی الگوهای اسالمی سازی نظام آموزشی
رحیم روح بخش اله آباد1
چکیده:
انقالب سال  ۵۷ایران با ماهیت اسالمی ،تحول فرهنس را مهمترین غایت خود میدانست .آموزشوپرورش مهمترین عرصه
فرهنگی بود کاله بالایالد ت ییر بنیالادی مییالافالت .لالذا از همالان نخسالالالتین روزهالای بعالد از انقالب ناله تنهالا متولیالان جالدیالد
آموزشوپرورش ،طرحهایی را برای ت ییر در سالاختار و نظام آموزشالی ارائه دادند ،بلکه سالیل نظرات و پیشالنهادات دیگر نیز از
اقصالی نقاط کشالور به وزارتخانه جاری شالد .هد این بود که هرچه زودتر اصالالح یا تحول بنیادین در آموزشوپرورش ایجاد
شالده و نظام آموزشالی اسالالمی جایگزین نظام آموزشالی قبلی گردد .بر این اساس تالش شد برنامههای آموزشی ،کتب درسی،
فضای مدارس و ...ت ییر یابد.
شالورای عالی آموزشوپرورش 2خاسالتگاه بررسالی و تصالویب این پیشالنهادات بود .این شالورا بهعنوان مرجع سالیاسالتگذاری در
حوزه آموزشوپرورش فعالیت میکند .سالابقه آن در زمان انقالب به بیش از هشالتاد سالال میرسالید(.با عنایت به ریشاله شالورا
در انجمن معار  ،تأسالیس  ۱۲۷۵ش) .البته این نهاد سالیاسالتگذاری صالرفا منتظر دریافت طرحهای جدید نشالد ،بلکه خود
بالا تشالالالکیالل جلسالالالات و ارائاله راهکالارهالایی پیشال الگالام این تحوالت گردیالد .بالهطوری کاله تعالداد زیالادی از این طرح هالا-دریالافتی یالا
تولیدی -را در خالل جلسالات متعدد بررسالی در قالب نشالریات داخلی شالورا منتشالر کرد .خوشالبختانه مجموعه این طرحها در
آرشالیو مرکز اسالناد شالورای عالی آموزشوپرورش موجود میباشالد .این مقاله به شالیوه توصالیفی-تحلیلی و با روش کتابخانه ای
و با استناد به همین نشریات آرشیوی حاکی است در این طرح ها ،اهدا و ماهیتی به غایت ایدئولوژیک برای نظام آموزشی
بعد انقالب قائل شدهاند .بهطوری که با سیطره و تداوم این رویکرد ،آموزشوپرورش از رسالت علمی و اجتماعی خود فاصله
گرفته و در خدمت مشروعیتبخشی به نظام سیاسی ایفای نقش نموده است.
کلیدوانهها :نظام آموزشی ،انقالب اسالمی ،تحول بنیادین ،شورای عالی آموزشوپرورش ،ایدمولونی اسالمی.
مقدمه:
با عنایت به تعریف و کارکرد ایدئولوژیک -در ادامه -سالؤال اسالاسالی مقاله این اسالت که در سالالهای نخسالت بعد از انقالب و در
پی استقرار نظام جمهوری اسالمی ،متولیان نظام آموزشی چه نسبتی بین ایدئولوژی اسالم انقالبی و آموزشوپرورش برقرار
 1کارشناس اسناد شورای عالی آموزش و پرورشroohbakhsh1965@yahoo.com ،
 - 2گف تنی اسالت که عالوه بر شالورای عالی آموزش و پرورش ،دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسالی وقت -زیر مجموعه سالازمان پژوهش و برنامه ریزی درسالی -نیز به
عنوان متولی امر تالیف و تدوین کتب درسالی ،ماموریت پیگیری و رسالیدگی به طرحها و پیشالنهادهای واصالله تحولی شالد ،که بررسالی طرحهای دریافتی آن دفتر به
مقاله ای دیگر موکول میشود.
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کردند بررسالی منابع حاکی اسالت ،از همان نخسالتین روزهای بعد از انقالب ،کارگزاران انقالبی -که در آن سالالها به آنها در
مقایساله با سالایر جریانهای سالیاسالی ،امکتبی یا احزباللهی میگفتند -داخل و خارج از وزارتخانه دسالت به کار شالدند و
متالأثر از فضالالالالای انقالبی برای وزارت آموزشوپرورش نسال الخالههالای انقالبی -ایالدئولوژی پیچیالدنالد .برای نیروهالای مالذکور،
آموزشوپرورش بکرترین و گسالالتردهترین عرصالاله تزریق ایدئولوژیک تلقی میشالالد .کما اینکه این وزارتخانه در دسالالترس ترین
نهاد برای بهرهبرداری ایدئولوژیک نیز بود .از آنجا که کشور در سالهای نخست بعد از انقالب جوالنگاه منازعات ایدئولوژیک
گروهها و احزاب سالالیاسالالی با نحلههای فکری مختلف قرار گرفت ،فضالالای باز سالالیاسالالی آن سالالالها ،مدارس را نیز همچون
دانشال الگالاههالا باله عرصالالاله منالاظرات ایالدئولوژیالک تبالدیالل کرده بود .غالالالب احزاب و گروههالای سال الیالاسالالالی در میالان فرهنگیالان و
دانشآموزان عضالالالو و طرفداران جدی داشالالالتند .نقل اسالالالت که مدیران برخی از مدارس برای جلوگیری از درگیری میان این
گروه هالا ،حیالاط مالدرسالالاله را تقسالالالیم بنالدی کرده و هر قسال المالت را باله یالک گروه حزبی دانشآموزی واگالذار کرده بودنالد تالا آنالان
کتاب ها و نشالالریات تبلی ی خویش را به نمایش بگذارند .ناگفته پیداسالالت که این فضالالای رقابتی ،شالالرایط و بهانه الزم را برای
تولید و تزریق ایدئولوژی مکتبی به ٔ
بدنه وزارتخانه مساعد میکرد.
البتاله آموزش وپرورش از زمره نهالادهالایی بود کاله حتی قبالل از انقالب زمیناله این گوناله تبلی الات ایالدئولوژی را داشالالالت .عنالاصالالالر
تاثیرگذاری چون شالالهید بهشالالتی ،شالالهید باهنر ،شالالهید رجایی و بسالالیاری دیگر در قبل از انقالب در این وزارتخانه حضالالور
داشالتند ،و به سالازوکارهای تاثیرگذاری آن آشالنا بودند .آنان بعد از انقالب به اتفاق دهها عناصالر کلیدی تصالمیم گیرنده نظیر:
اسالتاد صالافی ،دکتر یدالله سالحابی -،هر دو از اعضالای قبل از انقالب شالورای عالی آموزشوپرورش -دکتر شالکوهی (اولین
وزیر آموزشوپرور ش) ،دکتر محمالد رضالالالا خسالالالروی(رئیس دبیرسال التالان علوی) و دههالا تن دیگر از همالان مالاههالای نخسالالالت،
مسالالولیتهای عمده سالیاسالتگذاری و تصالمیمسالازیهای کالن را به عهده گرفته و در صالدد رفع آثار نظام آموزشالی قبل از
انقالب از بدنه آموزشوپرورش برآمدند .کما اینکه با عنایت به گسالالتره وسالالیع ج رافیایی آموزشوپرورش در شالالهرها و حتی
روسالتاها ،بسالیاری از دسالت اندرکاران آموزشالی و حتی مدارس اعم از :مدیران ،معاونین ،معلمین ،کادر اداری ،دانشآموزان و
حتی خانوادهها نیز خود را محق میدانسالتند که هرچه زودتر با ارائه طرحها و پیشالنهادات مورد نظر خویش ،در کوتاه مدت
عرصالالاله آموزش وپرورش را از میراح رژیم پهلوی پاک کنند و مدینه فاضالالالله خویش را بنا نمایند .اینجا بود که اگر از یک نقطه
دور دسالالالتی ،توسالالالط یک فرد مکتبی طرحی با عنوان امدارس را تبالدیل به مسالالالاجد کنیم دریافت میشالالالد ،نبالاید چنالدان
شالالگفت انگیز جلوه میکرد .وزارت آموزشوپرورش از زمره وزارتخانههایی بود که نسالالب به سالالایر وزارتخانه ها ،تعداد عناصالالر
مکتبی مورد اعتماد زیادی داشالت ،و معرو بود که در آن سالالها این وزارتخانه صالادر کننده چنین نیروهایی به سالایر نهادها
و وزارتخانههای محسوب میشد .بر همین اساس ،تدارک ایدئولوژیک آموزشوپرورش در آن سالهای در بدنه خود وزارتخانه
نیز طرفداران جدی داشالالت و حتی بهعنوان یک مطالبه در آمده بود .بر این اسالالاس بیراه نبود که از همان نخسالالتین روزهای
بعد از انقالب سالیل طرحها و پیشالنهادات اسالالمی کردن آموزشوپرورش از اقصالی نقاط کشالور به وزارتخانه جاری شالد .هد
این بود که هرچه زودتر تحول بنیادی در آموزشوپرورش ایجاد شالالده و کتب درسالالی ،معلمان ،پوشالالش ،فضالالای مدارس و...
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
و کارکرد ایدئولوژی به خصالالوی در حوزه اندیشالاله سالالیاسالالی اعم از ترجمه و تألیف تولید و منتشالالر شالالده اسالالت ،نگارنده برای
اختصالالالار و البتاله تبیینی مرتبط از این مفهوم ،یکی از منالابع اصالالاللی حوزه علوم تربیتی یعنی کتالاب امکالاتالب و آراا فلسالالالفی
تألیف جرالد ال .گوتک را مبنا قرار داده اسالت .نویسالنده فصاللی طوالنی از کتابش را به نسالبت اایدئولوژی و آموزشوپرورش
اختصالای داده ،ضالمن اینکه در ادامه فصالول بعدی-شالش فصالل -نیز بهعنوان مصالداقی ،به نسالبت ایدئولوژهای قدرتمند
شالالامل :ملی گرایی ،لیبرالیسالالم ،محافظه کاری ،آرمانشالالهرگرایی ،مارکسالالیسالالم و باالخره یک حزب گرایی با آموزشوپرورش
پرداخته اسالالالت .اگر بخواهیم مبتنی بر این کتاب تعریف و کارکرد ایدئولوژیها و نسالالالبت آن نظام تعلیموتربیت را بیان کنیم،
میتوان به اختصار در چند گزاره مهم در این کتاب به شرح ذیل اشاره کرد:
-۱تعریف ایالدئولوژی :باله مجموعاله ای از ایالدههالا و افکالاری اطالق میشالالالود کاله گروهی برای تبیین گالذشال التاله ،بررسالالالی حالال و
راهنمایی آینده خود به کار میبرند .یعنی ایدئولوژی از طریق تفسالیر گذشالته جماعتی از مردم ،جهتگیری آنان را در زمان و
مکان میسالر میسالازد .بهطوری که با بررسالی گذشالته به پیشبینی این امر میپردازد که آنچه انتظار میرود در آینده رد دهد،
محتمال از الگوهای گذشالته پیروی خواهد کرد .ایدئولوژی همچنین موقعیتهای اجتماعی ،اقتصالادی ،سالیاسالی و تربیتی
گروه را تبیین کرده و برای نیل به آنها سیاستگذاری میکند.
-۲ایدئولوژیها متضالمن الگوهایی برای شالهروندی یا همان تصالویری از انسالان مطلوب بودهاند و البته در بازآفرینی یا طراحی
این انسالان به شالدت به آموزشوپرورش متکی اسالت .نخسالت از طریق برنامهدرسالی یعنی برنامه رسالمی و عیان و دوم بواسالطه
نهادهای غیر رسمی فرهنگی و برنامه نهان به ترسیم انسان مطلوب میپردازند.
 -۳میراح فرهنگی خای گروهی که ایدئولوژی را پذیرا میشالالالود ،اغلالب موجب میشالالالود تا ایدئولوژی بهطور چشالالالم گیری
ت ییر شکل یابد .مرال صورت چینی مارکسیسم منعکس کننده میراح فرهنگی و شرایط محیطی چین است.
-۴از ایدئولوژی برای مشالروعیت بخشالیدن به شالیوه نگرش ،آرمانها ،برنامهها و اعمال گروهی بهرهگیری میشالود .برای این
منظور آموزشوپرورش هم مهمترین ابزار جهت هدایت سالیاسالتگذاریهای سالیاسالی ،اجتماعی ،اقتصالادی و تربیتی بوده و
هم وسیله ای برای بهرهگیری علیه گروههای رقیب تلقی میشود.
-۵باالخره اینکه ایدئولوژی در آموزشوپرورش به صالورت پیوسالتاری عملی میکند که دربرگیرنده خاسالتگاه نظام اعتقادی-
مبتنی بر گذشالته تاریخی یا اسالطوره ای ،-تفسالیری ابزاری از گذشالته به قصالد فعال سالاختن بخش مورد نیاز در زمان حال ،و
باالخره عمل بر اساس رهنمودهای سیاست اتخاذ شده به منظور تحقق نتایج مطلوب فعالیت میکند.1
الف)چند نمونه از طرحهای پیشنهادی ایدمولونیک برای اصالح آموزشوپرورش:
 -گوتک ،جرالد لی ،مکاتب فلسفی و آراا تربیتی ،ترجمه مجمدجعفر پاک سرشت ،سمت ،1384 ،صص 2191-204
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در راسالتای پاسالب به سالؤال اصاللی این مقاله ،نگارنده برای تبیین و ریشاله یابی اصالالحات در آموزشوپرورش بعد از انقالب به
سالالرا برخی از این طرحهای پیشالالنهادی آن سالالالها رفت .برای این منظور در صالالدد برآمد با بررسالالی برخی از این طرحها و
اسالتخراج نکاتی از آنها ،ریشالهها و زمینههای تدارک ایدئولوژیک اسالالمی آموزشوپرورش در سالالهای نخسالت بعد از انقالب
را مورد بازکاوی قرار دهد .حجم گسترده طرحهای مذکور ،نگارنده را به انتخاب و گزینش تعدادی از آنها جهت بهرهبرداری
در این نوشالتار ناچار سالاخت .نهایتا از بررسالی قریب یکصالد طرح و پیشالنهاد ،عناوین برخی از آنها و بعضالا نکات ویژه ای از
بعضی تصمیمات متخذه به شرح ذیل و به اجمال استخراج گردید:
-۱در نخسالتین جلساله شالورای عالی آموزشوپرورش به تاریب  ۸مهر -۱۳۵۸جلساله  ۱۶۱و در ادامه جلسالات شالورا در قبل از
انقالب -بعد از اظهارنظرات برخی از اعضالالاا در زمینههای ات ییر نقش شالالورا با توجه به موازین اسالالالمی  ،امردمی شالالدن
شالورا و ا ت ییر آیین نامه شالورا  ،حجتاالسالالم سالید علی اکبر حسالینی پیشالنهاد نمود :اتشالکیالت آموزش پرورش و مقررات
حاکم بر آن قادر نیسالت در این دوره انقالبی پاسالخگوی نیازهای آموزشوپرورش کشالور باشالد ،بنابراین پیشالنهاد میشالود که
وزارتخالاناله جالدیالدی در کنالار این وزارتخالاناله تالأسالالالیس و هیالاتی برای برنالاماله ریزی و اسالالالتفالاده از امکالانالات وزارتخالاناله فعلی انتخالاب
گردد .این اظهارات میتواند مبتنی بر گزاره پنجم از کارکرد ایدئولوژی از منظر گوتک .جرالد لی باشالالد ،آنجا که ایدئولوژی
را به ٔ
مرابه تفسیری ابزاری از گذشته به قصد فعال ساختن بخش مورد نیاز در زمان حال تلقی میکند .بر اساس این تلقی آن
بخش از گذشته که نامطلوب تلقی میشود ،طرد و حذ میشود و بخش دیگر که مطلوب جلوه میکند ،برجسته میگردد.
-۲در این راسالالتا بررسالالی منابع آرشالالیوی حاکی اسالالت که متولیان انقالبی آموزشوپرورش در گام نخسالالت در صالالدد بررسالالی
اهدا آموزشوپرورش جدید برآمدند .کما اینکه تبیین اهدا میتوانسالت ،جهت و مقصالد همه عرصالههای نظام آموزشالی را
روشالالالن سالالالازد .آنالان بالا عنالایالت باله فضالالالای انقالبی کشالالالور ،اهالدافی باله غالایالت ایالدئولوژیالک برای آموزشوپرورش تعریف کردنالد.
خوشالالبختانه متن این اهدا در قالب جزوات و بعضالالا نشالالریات داخلی وزارت آموزشوپرورش و برخی سالالازمانهای مربوطه
باقی مانده اسالت .دکتر غالمحسالین شالکوهی بهعنوان نخسالتین وزیر آموزشوپرورش بعد از انقالب و همچنین رئیس شالورای
عالی آموزشوپرورش بیسالت هد از جمله :خداشالناسالی ،جهان بینی اسالالمی ،حقشالناسالی ،وطن دوسالتی ،امانتداری،
تفکر ،دفاع از اسالالم و سالرزمینهای اسالالمی ،مومن به آرمانهای جمهوری اسالالمی ،برادری و تعاون ،تحکیم مبانی اسالالمی
و ملی و...برای آموزشوپرورش ذکر کرده اسالت 1.محور نظریات دکتر شالکوهی ،ابتناا تعلیموتربیت اسالالمی بر چهار اصالل:
رابطه انسان با خدا ،رابطه انسان با خود ،رابطه انسان با جامعه و رابطه انسان با طبیعت استوار بود.2

- 1کوشالشالی برای تصالرین و طبقه بندی هد های کلی آموزش و پرورش در جمهوری اسالالمی ایران (در  19صالفحه) ،نشالریه شالماره (1شالماره مساللسالل ،)16
دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ،مهرماه 1359
 - 2هد های کلی آموزش و پرروش در جمهوری اسالمی ایران ،نشریه شماره  ،6دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ،اسفند 1359
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همچنین دکتر یدالله سالحابی که عضالویت شالورای عالی آموزشوپرورش را قبل و بعد از انقالب به عهده داشالت ،هد های
آموزشوپرورش را در سه حوزه :اهدا عقیدتی دینی و تربیتی(ایدئولوژی) ،هد های علمی و فنی ،هد های اجتماعی-
سالیاسالی تقسالیم بندی کرد .1ایشالان در طرح دیگر خویش برای تدوین اهدا تشالکیل سالازمان تربیت معلم کشالور بر :الزوم
اقدام اسالاسالی برای مومن و معتقد سالاختن مردم و خصالوصالا نسالل جوان نسالبت به اهدا اصالیل و پاک انقالب تأکید ویژه
ورزید .2در این راسالتا آقای فضالل الله شالهیدی یکی دیگر از دسالت اندرکاران تعلیموتربیت با اشالاره به اینکه ادلیل موجودیت
ٔ
جنبه ربانی و دیگر اهریمنی(فرشالته بودن یا حیوانیت) خاطر
تعلیموتربیت در اسالالم این اسالت که آدمی دو جنبه دارد ،یکی
نشالالالان میسالالالازد :ا تنها فقیه زمان یا نماینده او میتواند [اجرای] هد تقویت جنبه ربانی و تضالالالعیف جنبه اهریمنی را به
متخصالصالین و آگاهان مربوطه واگذار نماید ...و گرنه صالورت مشالروع یا معقول پیدا نمیکند .وی در پایان به نقش فقها برای
تصالویب اهدا مذکور و رابطه آموزشوپرورش با نظام طلبگی نیز اشالاراتی کرده اسالت 3.آقای شالهیدی در متنی دیگر راجع
باله اضالالالرورت ت ییرات بنیالادی در آموزشوپرورش ،عیوب نظالام آموزش قبالل از انقالب را :تالابعیالت از دولالت ،متکی نبودن بر
مذهب ،اسالترمار دانشآموز ،دیوان سالاالری ،تدریس مواد غیرضالروری و ...برشالمرده و برای بهبود وضالعیت آموزشوپرورش
بعد از انقالب پیشالنهاداتی به شالرح :احیای سالنتهای مدارس قدیمی[حوزههای علمیه] ،تزکیه قبل از تعلیم ،واگذاری کلیه
سالالاختمانهای آموزشوپرورش به شالالوراهای محلی منتخب مردم ،بهطوری که امدارس محلی شالالبیه مسالالجد تلقی گردد ،
ایجاد رشالته جدیدی با نام شالناخت دین از سالال دوم دبیرسالتان با همکاری مدرسالین حوزههای علمیه قم ،گنجاندن دروس
اختیاری ایدئولوژی اسالمی و شناختهای صحین دینی در برنامهدرسی مدارس ،ارائه کرده است4.
باالخره یکی از متنهای تفصالیلی در خصالوی هد های آموزشوپرورش متعلق به دکتر حسالن حبیبی از اعضالای شالورای
عالی آموزشوپرورش میباشالد .دکتر حبیبی در دوره اقامت امام در فرانساله نیز از طر ایشالان ،مامور نگارش قانون اسالاسالی
شالالد .نقل اسالالت که دکتر به دلیل تسالاللطی که به مباحث حقوقی و قرآن داشالالت ،از همان جلسالالات نخسالالت شالالورای عالی
آموزشوپرورش ماموریت یافت تا در باره اهدا آموزشوپرورش به مطالعه بپردازد .حاصل تأمالت وی منجر به نگارش متنی
بیسالت و ساله صالفحه ای با  ۴۷ارجاع به آیات قرآن و احادیث شالد .متن پژوهشالی ایشالان ،بعدا پایه و اسالاس برنامهها و مطالعات
جالاری در آموزشوپرورش قرار گرفالت .دکتر حبیبی در آغالاز همین متن مینویسالالالد :ا هالد غالایی تعلیموتربیالت در اسالالالالم و
 - 1اظهار نظر در باره هدفهای آموزش و پرورش در جمهوری اسالالالمی ایران ،از دکتر یدالله سالالحابی ،نشالالریه شالالماره  4دبیرخانه شالالورای عالی آموزش و پرورش،
دیماه 1359
 - 2طرح پیشالنهادی به شالورای عالی آموزش و پرورش برای تشالکیل سالازمان کل تربیت معلم کشالور ،طرح پیشالنهادی از دکتر یدالله سالحابی ،نشالریه شالماره 3
دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ،دیماه 1359
- 3اظهار نظر در مورد هد ها و اصالول کلی آموزش و پرورش جمهور اسالالمی ایران و توضالیحاتی بر آنها ،اظهار نظراز آقای فضالل الله شالهیدی ،نشالریه شالماره ،11
دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ،اردیبهشت 1360
 - 4مقاالتی در زمینه تعلیم و تربیت و ضالالرورت ت ییرات بنیادی ،تهیه و تنظیم از فضالالل الله شالالهیدی ،نشالالریه شالالماره (11مسالاللسالالل  ،)29دبیرخانه شالالورای عالی
آموزش و پرورش ،اردیبهشت .1360
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نتیجه در جمهور اسالالمی ایران این اسالت که مقدمات حرکت و هدایت آدمی در صالراط مسالتقیم -ان الله ربی و ربکم فاعبدوه
هذا صراط مستقیم ،آل عمران  -۵۱پرستش پروردگار فراهم آورد1 .
بهطور مشالخص مجموعه اهدا مطروحه برای نظام آموزشالی جدید آموزشوپرورش بعد از انقالب در ذیل گزارههای سالوم و
چهارم از مباحث ایدئولوژی کتاب امکاتب فلسالفی و آرای تربیتی قرار میگیرد .بر اسالاس گزاره سالوم ،بهره مندی از میراح
فقهی شالالیعه در این اهدا  ،منعکس کننده آموزههای شالالیعی انقالبی برای ت ییر شالالکل ایدئولوژیک میباشالالد .کما اینکه
مبتنی بر گزاره چهارم از القای ایدئولوژی اسالالم انقالبی در آموزشوپرورش برای مشالروعیت بخشالیدن به نظام انقالبی جدید
بهرهگیری شالده اسالت .بهطوری که در این رویکرد در صالدد نسالبت بخشالیدن به نظام و حکومت اسالالمی با تربیت و آموزش
اسالالمی در بیان اهدا برآمده و الگوبرداری از نظام آموزشالی سالنتی یعنی حوزوی و به خصالو نظام طلبگی بهعنوان آلترناتیو
نظام آموزشی رقیب مورد توجه قرار گرفته است.
- ۳در این راسالالتا اسالالتاد احمد صالالافی نخسالالتین رئیس دبیرخانه شالالورای عالی آموزشوپرورش در تابسالالتان  ۱۳۶۰از تلفیق
مجموع نظرات فوق متن جزوه ای  ۲۸صالالفحه ای با عنوان اهد های کلی آموزشوپرورش در حکومت جمهوری اسالالالمی
ایران را تدوین و در قالب نشالالریه شالالماره  ۱۲دبیرخانه شالالورای عالی آموزشوپرورش ،در خرداد  ۱۳۶۰منتشالالر کرد .اسالالتاد
صالالافی این نشالالریه را جهت برخی از صالالاحب نظران وقت-غالبا خارج از وزارت آموزشوپرورش-فعال در عرصالاله تعلیموتربیت
ٔ
درباره محتوای این جزوه اعالم و ارسالالال نمایند .آقایان:
کشالالور ارسالالال نمود و از آنان درخواسالالت نمود که نظریات خویش را
دکترعلیاکبرشالالعاری نژاد ،اسالالتاد عزتی ،دکتر محمدرضالالا خسالالروی-رئیس وقت دبیرسالالتان علوی ،-احمد بهشالالتی-عضالالو
کمیسالیون آموزشوپرورش مجلس شالورای اسالالمی،-سالید علی اکبر حسالینی-اسالتاد دانشالگاه شالیراز ،-عباس یمینی شالریف،
آیت الله ناصالر مکارم شالیرازی ،مهندس مهدی بازرگان-نخسالت وزیر دولت موقت ،-دکتر غالمعباس توساللی -سالرپرسالت وقت
گروه برنالاماله ریزی علوم انسالالالانی وزارت آموزش عالالی ،-دکتر محمود بروجردی-معالاون فرهنگی وزیر ارشالالالاد ،-محمالد علی
شالالهابی،محمد تقی موید-مدیر کل دفتر آموزش فنی -نظریات خویش را به دبیرخانه شالالورای عالی آموزشوپرورش ارسالالال
کردند.
اسالالتاد صالالافی بعد از دریافت نظرات صالالاحب نظران مذکور ،متن پیشالالنهادات آنان را مورد ارزیابی و از تلفیق آنها ااهدا
آموزشوپرورش جمهوری اسالالمی ایران در خصالوی تعلیموتربیت شالامل اهدا چهار گانه :آرمانی ،کلی ،درسالی و رفتاری
آموزشوپرورش را در آذر  ۱۳۶۲تدوین کرد .نکتاله جالب اینکاله همین اهدا با ت ییراتی تحالتعنوان اقانون اهدا و وظایف
وزارت آموزشوپرورش در  ۲۵بهمن مورد تصالویب مجلس شالورای اسالالمی قرار گرفت و در  ۱۰اسالفند همان سالال از طر

- 1هد های کلی آموزش و پرورش در جمهور اسالالمی ایران ،نشالریه شالماره (21مساللسالل  ،)38دکتر حسالن حبیبی ،دبیرخانه شالورای عالی آموزش و پرورش،
آذرماه 1360
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رئیس جمهور وقالت ابال گردیالد .در غالالالب این نظریالات نگالاه ایالدئولوژیالک موج میزنالد .1نشالالالر متن کالامالل این اظهالار نظرهالا
میتواند ،خاستگاههای ایدئولوژیک فعلی آموزشوپرورش را آشکار سازد2.
-۴به ٔ
مرابه اقدام اسالالتاد احمد صالالافی در شالالورای عالی آموزشوپرورش ،طرحی نیز توسالالط ادفتر تحقیقات و برنامه ریزی و
تألیف وزارت آموزشوپرورش  3و ا شالالورای نظام آموزشوپرورش عمومی وابسالالته به سالالتاد انقالب فرهنگی با عنوان اطرح
مطلوب برای ت ییر بنیادین نظام آموزشوپرورش -کلیات طرح تهیه و برای صالالالاحب نظران حوزه تعلیموتربیت جهت اظهار
نظر ارسالال گردید .در صالفحات نخسالت این طرح در خصالوی سالابقه آن آمده اسالت :اپس از آنکه انقالب کبیر و شالکوهمند
اسالالالالمی ایران به پیروزی رسالالالید ،دفتر تحقیقات و برنامه ریزی وزارت آموزشوپرورش که مسالالالالولیت برنامه ریزی را به عهده
دارد ،کار برنامه ریزی را برای ت ییر بنیادین نظام آموزشوپرورش با اقدامات زیر آغاز کرد:
الف -در تاریب  ۱۳۵۸/۱۰/۸از کلیه همکاران متعهد و مسالالالول به وسالالیله نامه و درج در جراید کشالالور دعوت کتبی به عمل
آورد کاله نظرات و طرحهالای خود را در زمیناله نظالام آینالده آموزشوپرورش بالا توجاله باله دو هالد  :انسالالالان سالالالازی در بینش الهی
اسالم و تخصص و کارائی ،تدوین و به دفتر فوقالذکر ارسال دارند.
ب -بعد از چندی ،درخواسالالت کتبی دیگر متضالالمن پیشالالنهادات الزم در مورد طرح آموزشوپرورش جهت عده ای از افراد
صالاحب نظر ارسالال گردید که ضالمن توضالین منابع تعیین هد ها و نقطه نظرهای جمهوری اسالالمی ایران ،از آنان خواسالته
شالالالده بود که دفتر مزبور را در راه ت ییر بنیادی نظام آموزشوپرورش کشالالالور کمک نموده و ارائه طریق نمایند و چنانچه افراد
صاحب نظری را میشناسند به این دفتر معرفی نمایند.
ج -بعد از دو درخواسالت باال ،مجددا هم بوسالیله جراید از کلیه مراجع عالیقدر ،گروه ها ،احزاب ،سالازمانها و کلیه نهادهای
انقالبی و اسالمی و اقلیتهای مذهبی و کلیه اقشار و افراد متعهد و مسالول استمداد شد که نظرات خود را در این امر خطیر
ارائه نمایند.
د -در پی فراخوانهالای مالذکور ،صالالالاحالب نظران ذیالل ،طرحهالا و نظرات خویش را ارسالالالال نمودنالد :حسالالالن اسالالالد پور ،بهزاد
احمدی ،بهرام ارجاوند ،غالمعلی آبانی ،حسن آیت ،هاشم امیر عسگری ،محمد تقی ندیمی ،محمود بروجردی ،حبیب الله
ایرانی ،جعفر ارضالاا ،مهدی بهادرنژاد ،مهندس بنی اسالدی ،نجف پور نوائی ،احمد جعفر نسالب ،عباس چمران ،محمد رضالا
- 1به عنوان نمونه در بند نخسالالت از مجموع دهمین اهدا متن دکتر شالالکوهی آمده اسالالت :ا پرورش روحیه انقالبی برادران و خواهران مسالاللمان برای سالالعی و
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 .
- 2ذکر این نکته در همی 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
سالند تحول -به خصالوی تیم دوم -قرار گرفت و همین امر ماهیت ایدئولوژیک این سالند را تقویت نمود .مشالابه این نگرش در مطلبی از یک نشالریه با عنوانا چرا
آموزش های ما ابوذر نمی سالازد آمده ،که خواسالته ای سالخت ایدئولوژیکی -انقالبی از آموزش و پرورش را مطالبه میکند .رک به :حلقه وصالل:ماهنامه فرهنگی،
تشکیالتی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی ،سال ششم ،شماره  ،26خرداد .1394
- 3سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بعدی.
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خسالروی ،خطیبی زاده ،محمد علی رضالائیان ،احمد سالعید خوزی ،رضالا سالیداالسالالمی ،پوران شالریعت رضالوی ،احمد صالافی،
دکتر صالالرام ،مهدی صالالالحی کهریزسالالنگی ،مهندس علیزاده ،بهروز فرونیری ،هادی کریم پور ،حسالالن نظری ،جواد یدالهی،
نصالرالله یاربد .1در سالتون مقابل عناوین و اسالامی ارسالالکنندگان طرحها ،سالتونی با عنوان اشالرح مختصالری در مورد طرح
آمده اسالت ،که صالر نظر از نگاه ایدئولوژیک طراحان مذکور ،به معضالالتی نظیر :مدرک گرایی ،عدالت آموزشالی ،اسالتقالل
مدارس ،کار توام با آموزش ،ت ییرات در دورههای تحصالیلی و ...اشالاره شالده اسالت که به نظر میرسالد ،بسالیاری از آنها ،امروز
هم از مشکالت آموزشوپرورش است.
-۵در این راسالالتا میتوان به اچهارده طرح در جهت اصالالالح و ت ییر نظام آموزشالالی که توسالالط محمد کاظم نائینی ،یکی از
دسالت اندرکاران اصاللی ت ییر نظام آموزشالی وقت اشالاره کرد ،که در قالب نشالریه داخلی شالماره  ۲۱سالازمان پژوهش و برنامه
ریزی در شالالهریور  ۱۳۵۹منتشالالر گردید .برخی از طرحهای این نشالالریه عبارتند از :طرح امور پرورشالالی در سالالطن مدارس از
دکتر حسین رزمجو مدیر کل وقت آموزشوپرورش خراسان ،طرح پیشبرد امور تربیتی از سید محسن قمی ،طرح هماهنگی
فعالیت های پرورشالی از دکتر رضالی(سالازمان پیشالاهنگی) ،طرح مدارس اسالالمی غیر انتفاعی از سالتاد انقالب فرهنگی ،طرح
مالدرسالالاله مطلوب و نموناله از سال الیالد هالادی محالدح ،طرح انواع دیپلم برای انواع مردم از عبالاس یمینی شالالالریف ،طرح آموزش
کارمندان دولت یا خدمتگزاران ملت از محمد کاظم نائینی و...
-۶نظام طلبگی :جزوه ای به قلم اسالتاد احمد صالافی -اولین رئیس دبیرخانه شالورای عالی آموزشوپرورش -که در تابسالتان
سالالال  ۵۹تهیه و در شالالهریور همان سالالال در نشالالریه شالالماره  ۲۳دفتر تحقیقات و برنامه ریزی وزارت آموزشوپرورش چا و
منتشالر گردید .اسالتاد صالافی بواسالطه ارتباط نسالبی با آیت الله صالافی گلپایگانی با بیت مراجع و خاندانهای علمایی آمد و
رفت داشالالت .ایشالالان در مقدمه این جزوه  ۱۴صالالفحه ای ،با اشالالاره به اینکه در تدوین این متن از نظرات علما و طالب علوم
دینی اسالالتفاده کرده ،ابراز امیدواری میکند :ااین مطالب مورد توجه قرار گرفته و دسالالت اندرکاران آموزشوپرورش ما را [که
خود استاد یکی از تصمیم گیرندگان اصلی وقت آن بود] در ت ییر نظام آموزشی مفید و موثر افتد2. .
بررسالی منابع آرشالیوی حاکی اسالت که ابراز امیدواری اسالتاد صالافی چندان به درازا نکشالیده و آرزوی ایشالان چهار سالال بعد-
بهمن  -۱۳۶۳در خالل تدوین امجموعه ای از طرحهای پیرامون مقاطع تحصالالالیلی و سالالالاختار نظام آموزش و پروش :زمینه
سالاز تدوین متن نهایی طرح کلیات نظام آموزشوپرورش جمهوری اسالالمی ایران  ،مورد توجه اعضالای اسالتاد اجرایی ت ییر
بنیادی نظام آموزشوپرورش قرار گرفته و با کمی ت ییرات در قالب جزوه ای ویرایش شده با عنوان اآشنایی با نظام طلبگی
 - 1در پاورقی همین صالفحه آمده اسالت :بیش از  200طرح و پیشالنهاد در زمینه ت ییر بنیادی نظام آموزشالی به دفتر تحقیقعات برنامه ریزی درسالی رسالید اسالت که
چکیده خالصه آن ها در جزوه ای جداگانه جمع آوری و منتشر شده است .از بین آنها این  30طرح متضمن نکات برجسته ای بوده است.
 - 2اسالتاد صالافی به عنوان نخسالتین رئیس دبیرخانه شالورای عالی آموزش و پرورش بعد از انقالب ،نقش موثری در تدوین و تصالویب آیین نامهها و مقررات رسالمی
آموزش و پرورش داشالت ،بدون تردید نگارش چنین متنی میتوانسالت بر نگاه و ذهنیت ایشالان تاثیرگذار باشالد .کما اینکه به نظر میرسالد اسالتاد از طر شالورای
مذکور ماموریت تدوین این اثر را داشته است.
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و ویژگیهای آن 1در جلد سالالالوم این مجموعه چا و در نسالالالب محدود منتشالالالر شالالالده اسالالالت .در این مجموعه نظام طلبگی
بهعنوان هفتمین طرح 2از مجموع سیزده طرح پیشنهادی آمده است.
محتوای طرح نظام طلبگی اسالتاد صالافی از جهات مختلف به خصالوی توصالیههای که در بر دارد ،حائز اهمیت ویژه اسالت.
در صفحه سوم آن در باره جایگاه حوزهها آمده است :احوزههای علمیه و مدارس مذهبی ما در طول تاریب بی اعتنا و آزاد از
قدرتها باقی ماند ...این حوزهها در تاریب و فرهنس و تمدن بشری یک سر و گردن از همه بلندتر است و سنتهای آموزشی
دارد که از عالی ترین و انسالالانی ترین و غنی ترین نظامهای علمی و معنوی گذشالالته انسالالان حکایت میکند .کما اینکه در
صالفحه پنجم طرح ،مجددا به اسالتقالل حوزههای علمیه اشالاره کرده ،میافزاید :ااسالتقالل بودجه و اتکا به مردم و عدم اتکا
به حکومتهای وقت در سالراسالر تاریب ،توانایی مبارزه با انحرا دولتها و سالرنگونی آنها را ممکن سالاخته اسالت .حتی در
جمهوری اسالالالالمی ایران امالام امالت و دیگر مراجع اجالازه اختصالالالای هرگوناله بودجاله دولتی را نمیدهنالد تالا روحالانیالت همیشالالاله
مردمی باشالالد و از حمایت تودهها برخوردار بماند . .باالخره در صالالفحه هفت در مقایسالاله جایگاه اسالالتاد در حوزه و مدارس
اضالالافه میکند :ا برخی اسالالاتید حوزه در مدرسالاله سالالاکن هسالالتند و در میان طالب با همان شالالرایط زندگی میکنند ...روح
برادری و صالمیمت و سالادگی عجیبی بین اسالتاد و دانشالجو متجلی اسالت ...هر دو با پای پیاده به محل درس میآیند ...اما در
نظام وارداتی غربزده ما اسالتاد از یک قماش اسالت و شالاگرد از قماش دیگر .اکرر اسالتادان دچار تجمالت هسالتند و با اتومبیل
تشریفاتی خود به دانشگاه آمده و مستقیما به اطاق خودشان وارد میشوند و دبیرها هم به دفتر دبیرستان میروند.
این رویکرد بهطور مشالخص میتواند مبتنی بر گزاره دوم گوتک ،جرالد لی از ایدئولوژی باشالد که بر اسالاس آن ایدئولوژیها
در صالدد ارائه تصالویری آرمانی از انسالان مطلوب خود میباشالند .در این تصالویر انسالان آرمانی تحت تعلیم در نظام آموزشالی
ایران ،زی طلبگی و زیست حوزوی تلقی شده است.
باله هر حالال از آنجالا کاله طرحهالای این مجموعاله حجیم و چنالد جلالدی زمیناله سالالالاز تالدوین محتوایی ت ییر سالالالاختالار نظالام
آموزشوپرورش جدید جمهوری اسالالالمی واقع گشالالت ،بایسالالته مینماید با عنایت به دغدغه این نوشالالتار ،تأمل بیشالالتری در
خصالوی آن صالورت گرفته و به خصالوی راجع به چراییهای تدوین ات ییر نظام آموزشوپرورش اشالاره شالود .تدوین کننده
مجموعه آقای علی قائمی در پیشالگفتار آن در خصالوی علت تدوین آن خاطرنشالان سالاخته :اوصالول به حیات اسالالمی که
خواسالالته اکرریت مردم اسالالت میسالالر نخواهد بود ،جزا از طریق اسالالالمی کردن نظام تربیت عمومی جامعه .جامعه نیازمند و
عالقمند به دانسالالتن روح ایمان و تقوا اسالالت و نظام آموزش و پروش موظف به آراسالالتن و عمل آوردن مطالبه مردم اسالالت بر

 - 1ذکر این نکته خالی از لطف نیست که طرحی مشابه نیز از طر خانم پوران شریعت رضوی -همسر دکتر علی شریعتی و معلم وقت آموزش و پرورش -رسیده
بود که به ا تاکید بر پرورش منطقه ای کردن آموزش و بهره گیری از روش بحث و گفتگو و شنود-طلبگی -اشاره کرده است.
 - 2ضالمنا در این اثر طرحی هم از حسالن آیت با عنوان:اطرح جدید نظام آموزشالی کشالور درخصالوی ا اشالکاالت نظام موجود و راه حلهای پیشالنهادی جهت
اصالح نظام در  34بند ذکر شده است.
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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
قائل شده است:
 -۶-۱انگیزه اجتمالاعی ت ییر نظالام آموزشالالالی :قالائمی در اداماله پیشالالالگفتالار مالذکور راجع باله انگیزههالای اجتمالاعی ت ییر نظالام
خاطر نشالالان گردیده :انتیجه تربیت انحرافی گذشالالته پیدایش ابتذالها و نابسالالانیهای بسالالیار بوده اسالالت ،وجود مفاسالالد و
اعتیاد و فحشالالاا و فرومایگی بدان علت بوده اسالالت که نظام تربیت موجود سالالوق دهنده افراد بدان سالالو و یا الاقل در برابر آن
فی نفساله مروج بوده اسالت و ضالایعات و گرفتاریهای و گنهکاریها و دخالت زنان در اموری که خای و مناسالب روحیه مردان
و برعکس بوده است.
ٔ
درباره انگیزه سالیاسالی ضالرورت ت ییر نظام آموزشالی آمده اسالت :ااز
-۶-۲انگیزه سالیاسالی ت ییر نظام آموزشالی :در این مقدمه
نظر سالالیاسالالی طرز فکر این اسالالت .انقالبی که در آتش و خون به پیروزی رسالالیده و خواسالالتههای پدیدآوردندگان آن ،اسالالالم و
قرآن بوده اسالت ،نمی توان با نظام طاغوتی شالرقی ،غربی و یا التقاطی اداره کرد و تداوم بخشالید .برای حفظ و اسالتقرار چنین
انقالبی ،نظامی زنده و پویا و متناسالالالب با روح اسالالالالمی انقالب و جمهوری اسالالالالمی الزم اسالالالت ،که این حرکت را از طریق
تربیتی اسالالالمی و انقالبی تداوم و اسالالتقرار بخشالالد و همه ضالالوابط و نظامات را از طریق آن محمل باید شالالکل داد و تحزب و
تشکل ،آزادی و استقالل را بر اساس آن شیوه باید محقق ساخت.
ب -از همکاری با حوزههای علمیه تا سند تحول:
به نظر میرسالد وقتی با گذشالت زمان متولیان نظام آموزشالی از سالنگینی بار ایدئولوژیک آموزشوپرورش ناتوان شالدند ،سالرا
حوزههالای علمیاله رفتنالد ،تالا این بالار را باله آنالا ن واگالذار کننالد .مهمتر آنکاله ،سالالالابقاله و مالاهیالت نظالام آموزشالالالی حوزوی نیز آلترنالاتیو
مطلوبی برای الگوگیری برای نظام آموزشالی بود .بررسالیهای آرشالیوی نشالان میدهد که این رویکرد هر چند مسالبوق به سالابقه
از همان ماههای نخسالت بعد از انقالب بود ،ولی به تدریج در سالالهای بعد گسالترش یافت .این رویکرد شالامل تألیف و اصالالح
کتب درسی ،همکاریهای آموزشی ،استخدام طالب و ...به شرح ذیل بود:
 -۱چا کتب درسالی با نظارت حوزه علمیه :در یکی از جلسالات مشالترک مدیران اداره کل امور تربیتی آموزشوپرورش برای
بررسالی کتب درسالی ،نماینده بخش فرهنگی جامعه مدرسالین حوزه علمیه قم اظهار داشالت :اما به دو شالرط قول میدهیم که
کتابهای شالالما را برررسالالی نمائیم :اوال اینکه متعهد شالالوید کتابی بدون نظر ما به چا نرسالالد و ثانیا اگر در قسالالمتی از مطالب
نظر ما با شالما تفاوت داشالت ،شالما با ما همکاری نمائید تا به نتیجه مشالترک برسالیم .که در ادامه خاطر نشالان گردیده :االبته
برادران اداره کل امور تربیتی به اتفاق بیان کردند که شروط فوق درست همان نظر خود ما میباشد.
در اینجا بهعنوان یکی از نمونههای اصالالحی جامعه مدرسالین حوزه علمیه قم در کتب درسالی ابتدایی ،ساله مصالداق از این
پیشالنهادات به رئیس وقت سالازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشالی وزارت آموزشوپرورش به تاریب  ۶۱/۹/۲۸ارائه میشالود:
ا-۱نامهای سالالطین و طاغوتیها مانند :پرویز ،خسالرو ،میترا و امرال اینها در کتابها زیاد دیده میشالود ،بهتر اسالت اسالامی
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بهتری انتخاب شود-۲ .با توجه به اولویت حجاب چادر...الزم است اقال در بعضی موارد نقاشی تصویر خانمها با چادر باشد.
-۳نقاشالیها و مطالب کتابهای غالبا بلکه همهاش مربوط اسالت به طبقه مرفه و شهریها و غذاهای زیبا و لذیذ ثروتمندان و
با زندگانی سالالخت روسالالتاییان و محرومین و مسالالتضالالعفین شالالباهتی ندارد ،به نقاشالالان و نویسالالندگان توصالالیه بفرمایید زندگی
روستاییان و محرومین را که اکرریت ملت ما را تشکیل میدهند ،منظور بفرمایند .
 -۲پیرو تالداوم این گوناله تعالامالت ،در سالالالال  ۱۳۸۵سال التالادی بالا عنوان اسال التالاد همکالاریهالای وزارت آموزشوپرورش و حوزه
علمیه 1تشالکیل شالد .اولین جلساله این سالتاد در پی ااسالتقرار دولت نهم و حاکم شالدن گفتمان اصالول گرایی به تاریب ۲۷
شالهریور همان سالال با حضالور مهندس محمود فرشالیدی وزیر وقت آموزشوپرورش ،حضالرت آیت الله حسالینی بوشالهری مدیر
وقت حوزه های علمیه و معاونین...تشالکیل گردید .در این جلساله حجت االسالالم ذوعلم با نظر آیت الله حسالینی بوشالهری و
مهنالدس فرشال الیالدی و رمی اعضالالالا بالهعنوان دبیر سال التالاد انتخالاب شالالالد .در مالانیفسالالالتی کاله بالهعنوان امنشالالالور همکالاری وزارت
آموزشوپرورش و حوزه علمیه در این ستاد تدوین شده ،چارچوب و عرصههای همکاری به شرح ذیل به تصویب رسید:
الف :اصالول حاکم بر همکاری :رعایت شالان و جایگاه حوزههای علمیه ،اصالل والیت مداری ،حجیت نظر مقام معظم رهبری
در مورد خطوطمشی و محتوایی و جهتگیریهای آموزشوپرورش و...
ب-عرصالالههای همکاری :همکاری و مشالالارکت در تدوین و تألیف کتب درسالالی بهویژه در حوزه علوم انسالالانی :دینی ،قرآن،
عربی ،تاریب ،دروس رشالته علوم و معار اسالالمی ،همچنین کتب و مجالت کمک آموزشالی ،همکاری و کمک به تأسالیس و
راه اندازی مدارس پیش حوزهای(علوم ومعار اسالمی) توسط حوزههای علمیه ،و...
ج-برخی مصالوبات سالتاد :گزینش و اسالتخدام  ۵۰۰طلبه حوزه علمیه در آموزشوپرورش ،واگذاری بخشالی از مراکز تربیت
معلم باله معالاونالت تبلیغ حوزههالای علمیاله باله صالالالورت آزمالایشالالالی ،کلیالات اجرای آموزشالالالی طرح والیالت ،تهی ٔاله پیشنویس طرح
مشالکل سالربازی طلبهها ،پیگیری طرح جامع تأسالیس مدارس وابسالته به حوزههای علمیه و ...د-طرحهای در حال پیگیری:
طرح پیشالنهادی تأسالیس رشالته تخصالصالی تعلیموتربیت اسالالمی در حوزه علمیه قم ،طرح پیوند مسالجد و مدرساله ،طرح کلی
اساسنامه سازمان مدارس وابسته به حوزههای علمیه.
- ۳همزمان با این تحوالت از اواسالالط دهه هشالالتاد ،تدوین سالالند ملی آموزشوپرورش در دسالالتور کار متولیان قرار گرفت ،این
سالند که بعدها به سالند تحول بنیادین آموزشوپرورش ت ییر نام یافت ،به سرعت دچار رویکرد ایدئولوژیک شد .بهعنوان نمونه
در بند ۱هد های کالن آن ،هد از تربیت دانشآموز را :اتربیت انسالالانی موحد ،مومن و معتقد به معاد و آشالالنا و متعهد به
مسالالالالولیالت هالا و وظالایف در برابر خالدا ،خود و دیگران و طبیعالت ،حقیقالت جو و عالاقالل ،عالدالالت خواه و صالالاللن جو ،ظلم سالالالتیز،
- 1کارنامه چهار سالالاله :گزارشالالی از عملکرد سالالتاد همکاریهای وزارت آموزش و پروش و حوزههای علمیه( ،)1385-1389گردآوری و تدوین :دبیرخانه سالالتاد
همکاریهای وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه ،سالالازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشالالی وزارت آموزش و پرورش ،انتشالالارات مدرسالاله با همکاری موسالالسالاله
فرهنگی برهان1390 ،
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جهادگر ،شالالجاع و ایرارگر و وطن دوسالالت ،مهرورز ،جمعگرا ،و جهانیاندیش ،والیتمدار و منتظر و تالشالالگر در جهت تحقق
حکومالت عالدل جهالانی ،بالا اراده و امیالدوار ،خودبالاور و دارای عزت نفس ،امالانتالدار ،دانالا و توانالا ،پالاکالدامن و بالا حیالا ،انتخالابگر و
آزادمنش ،متخلق به اخالق اسالالمی ،خالق و کار آفرین و مقتصالد و ماهر ،سالالم و با نشالاط قانونمدار و نظمپذیر و آماده ورود
به زندگی شالالایسالالته فردی ،خانوادگی و اجتماعی بر اسالالاس نظام معیار اسالالالمی بیان میکند .در بخش چشالالم انداز همین
ٔ
درباره نقش مدرساله آمده اسالت :ا مدرساله جلوهای اسالت از تحقق مراتب حیات طیبه...که دارای ویژگیهای زیر اسالت:
سالند
تجلی بخش فرهنس غنی اسالمی و انقالبی در روابط و مناسبات با خالق ،جهان خلقت ،خود و دیگران بهویژه تکلیفگرایی،
مسالالالولیت پذیری ،کرامت نفس ،امانتداری ،خودباوری ،کارآمدی ،کارآفرینی ،پرهیز از اسالالرا و وابسالالتگی به دنیا ،همدلی،
احترام ،اعتماد ،وقتشالناسالی ،نظم ،جدیت ،ایرارگری ،قانونگرایی ،نقادی و نوآوری ،اسالتکبارسالتیزی ،دفاع از محرومان و
مستضعفان و ارزشهای انقالب اسالمی 1
ج-پیامدهای رویکرد ایدمولونیک در تألیف کتب درسی:
رویکرد ایدئولوژی بر آموزشوپرورش در ابعاد مختلف بازخورد پیدا کرده اسالالت :از برنامههای درسالالی گرفته تا گزینش ها ،از
تألیف کتب درسالالی تا انتصالالاب مدیران و ...که البته بازکاوی هر یک از این زوایا نیاز به پژوهشهای مسالالتقل دارد .در این جا
بهعنوان طرح یک نمونه از بازتاب نگاه ایدولوژی بر کتب درسالی ،به تألیف کتاب درسالی تاریب معاصالر ایران ویژه دانشآموزان
سالال سالوم متوسالطه اشالاره میشالود .در طی سالالهای بعد از انقالب ،تألیف این کتاب یا به اسالاتید سالایر رشالته ها -از آن جمله
اسالالالاتید فلسالالالفه ،یکی از پزشالالالک اطفال و -...و یا مؤسالالسالالالات دولتی ایدئولوژیک با ماموریت نگارش تاریب نگاری رسالالالمی
جمهوری اسالالمی واگذار گردیده اسالت .نتیجه اینکه دانشآموزان اهل مطالعه به خصالوی در حوزه علوم انسالانی با دو تلقی
متفاوت از تاریب معاصالالر مواجه میشالالوند .حاصالالل این رویکرد در قالب نتایج یک مقاله پژوهشالالی حاکی اسالالت :ا مهم ترین
آسالالیبهایی که کتابهای درسالالی تاریب را تحت تأثیر قرار داده ،غلبه نگاه ایدئولوژیکی و سالالیاسالالی بر محتوای کتاب اسالالت.
آفالت سال الیالاسالالالت زدگی و غلب ٔاله نگرش ایالدئولوژیکی موجالب تحریف تالاریب و انعکالاس تالاریب تحریف شالالالده در اذهالان مخالاطبالان
میشالود و ٔ
غلبه دیدگاه سالیاسالی بر کتابهای درسالی ،موجب حذ و یا کتمان وقایع به نفع منافع سالیاسالی و ایدئولوژیکی
جریان حاکم شالده و بر همان اسالاس ،نقش شالخصالیتها برجسالته ،یا کم رنس میشالود .چنان که با پیروزی انقالب بسالیاری از
مطالب مانند جنبشالهای ضالد اسالتبدادی و ضالد اسالتعماری مردم و علما ،که در کتابهای پیش از انقالب جایی نداشالت ،در
کتابهای پس از انقالب جایگاه ویژه ای یافت.
یکی دیگر از آسال الیالبهای کتاب تاریب معاصالالالر ،نگارش آن به شالالالیوه مقالههای ژورنالیسالالالتی و تبلی اتی اسالالالت .کتابهای
سالالالهای نخسالالت انقالب بهویژه کتابهای سالالال  ۵۸الی  ۶۱تحت تأثیر فضالالای حماسالالی انقالب و جنس ،با ادبیاتی خاصالالی

- 1متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،آذر ( 1390سند مشهد مقدس) ،قطع جیبی،،شورای عالی انقالب فرهنگی ،وزارت آموزش و پرورش ،شورای عالی
آموزش و پرورش.
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نگالاشال التاله شالالالدنالد و واژگالانی خالای باله کتالابهالا راه یالافتنالد .در این کتالابهالا واژگالانی چون :تهالاجم ،جهالانخواران شالالالرق و غرب،
جهانخواران صالاللیبی ،اسالالتعمار صالاللیبی ،غارتگری ،سالاللطه ،تاریب خونبار ،نهضالالتهای ضالالد اسالالتبدادی و ضالالد اسالالتعماری،
مالذهالب مجال اهالدپرور تشالالالیع و توطالاله ،از بسالالالامالد بالاالیی برخوردار بودنالد .بیالان شال العالاری و تبلی الاتی و کالاربرد واژگالانی بالا بالار
ایدئولوژیکی ،کتابهای تاریب را از اهدا یک کتاب درسی دور کرده است...
به نظر میرسالد ،نگاه گزینشالی توام با نگرش ایدئولوژیکی و بدبینانه به وقایع تاریب از دیگر آسالیبهای تاریب نگاری به شالمار
میرود .آن آفت موجب تحریف تاریب در جهت حفظ دیدگاههای سالیاسالی و مبانی ارزشالی حاکمیت و تحلیلهای یک سالویه
شالده اسالت .این نگاه در کتابهای تاریب قبل و بعد از انقالب کامال مشالهود اسالت .در کتابهای پیش از انقالب ،ارزشهایی
چون شالالاه دوسالالتی و جدایی دین از سالالیاسالالت ترویج شالالده و نقش مردم ،مبارزان سالالیاسالالی و علما نادیده گرفته میشالالد .در
کتالابهالای بعالد از انقالب نوعی بالدبینی و تحقیر باله حکومالت شالالالاهالان بر کتالابهالای درسالالالی حالاکم شالالالده و خیالانالتهالا و وطن
فروشالیهای شالاهان و رجال سالیاسالی را بیش از خدمات و اصالالحات بازگو نمودند .دید سالیاسالی و گزینشالی در کتابهای بعد
دوره پهلوی ٔ
از انقالب ،به خصالالوی در بحث از ٔ
جلوه بیشالالتری یافته اسالالت ،بهگونهای که با بررسالالی تطبیقی دوره پهلوی در
کتابهای قبل و بعد از انقالب ،با دو روایت کامال متفاوت از تاریب این دوره روبرو میشویم.
آسالیب دیگر ،تحلیل وقایع بر اسالاس پیشفردهای ذهنی مولفان گزینشالی اسالت که به داوریهای یک سالویه میانجامد و
ٔ
درباره شالالخصالالیتهای
مولفان کتابهای درسالالی تاریب معاصالالر ایران ،آن چنان به انعکاس وقایع و چینش مطالب پرداخته و
تاریخی قضالاوت و پیش داوری کردهاند که فرصالت دیگر اندیشالی را از دانشآموزان گرفتهاندٔ .
نکته مهم و قابل ذکر این اسالت
که گرچه ماهیت کتاب های درسالی بعد از انقالب دگرگون شالده و مطالبی به کتاب راه یافت که پیش از انقالب ذکری از آنها
نمیشالد ،اما ش ٔ
الیوه تحلیل در کتابهای قبل و بعد از انقالب تفاوت چندانی نمیکند .تحلیلهای هر دو دسالته کتاب ،جهت
تبیین دیدگاههای ارزشالی حاکمیت اسالت در حقیقت ،کتابهای تاریب مجالی برای حکومتها اسالت که اندیشالههای خود را
به اذهان مخاطبانشان منتقل نمایند1 .
نتیجهگیری:
حاصالالل سالالخن اینکه وزارت آموزشوپرورش در بعد از انقالب به فاز ایدئولوژیک سالالقوط کرده ،بهطوری که آرمانگرایی نگاه
ایدئولوژیک مانع دیدن واقعیتها و معضالالت کالن این وزارتخانه شالده اسالت .این رویکرد در آغاز بر مبتذل و ناکارآمد نشالان
دادن آموزشوپرورش قبالل از انقالب تالأکیالد داشالالالت .سالالالپس برای خروج از این بحران ،نظالام طلبگی حوزوی را بالهعنوان یالک
آلترناتیو مطرح کرد ،اما از آنجا که امکان تبدیل مدارس به حوزه وجود نداشالت ،در صالدد اقتباس برخی از روش ها-از جمله
شالالالیوه مبالاحراله -و دروس حوزه برآمالد .بعضالالالالا این تکالاپوهالا منجر باله پوشالالالش لعالاب دینی برخی فعالالیالتهالا و رفتالارهالا در
- 1کریمی قهی ،منصالالوره ،آسالالیب شالالناسالالی تاثیر تحوالت سالالیاسالالی بر محتوای کتابهای درسالالی تاریب معاصالالر ایران( 1358الی  )1388با رویکرد تطبیقی به
کتابهای درسی ایران پیش از انقالب ،فصلنامه علمی –پژوهشی پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریب ،سال اول ،شماره چهارم ،تابستان ،1389صص 75-93
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آموزشوپرورش گردید .نگاه ایدئولوژی اصالالالح آموزشوپرورش را در نهاد و سالالازمانهای خارج از آموزشوپرورش جسالالتجو
میکند .توسالل به عوامل و عناصالر بیرونی ،مانع بازاندیشالی و تحلیل بحرانهای درون سالازمانی این وزارتخانه شالده اسالت .با
اینکه نسالخههای پیچیدهش ٔ
الده آرمانگرایانه و ایدئولوژیک ناکارآمدی خود را نشالان داده اسالت ،اما کمتر کسالی با این رویکرد
درصالدد آسالیب شالناسالی معضالالت این وزارتخانه برآمده اسالت .تاسالف بار اینکه بعد از قریب چهار دهه از آزمایش و خطای نگاه
ایالدئولوژیالک ،همچنالان و هر از چنالدگالاهی-از جملاله در دولالتهالای نهم و دهم -نیز برای برون رفالت از مشالالالکالت جالاری
آموزشوپرورش به آن شیوهها توسل جسته و ظرفیتهای درونی این وزارتخانه مورد غفلت واقع شد.
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آیا اصالحات آموزشی به معنای بازاریسازی است؟ (مطالعه «نهنیت حکومتی» نولیبرالیسم در تعلیموتربیت)
دکتر حمداله محمدی1
چکیده
هد این پژوهش ،بررسالی اصالالحات بازارمحور بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین گرایشها در اصالالحات آموزشالی
اسالالت .برای رسالالیدن به این هد سالالعی شالالده اسالالت تا بر اسالالاس الگوی فوکویی و بهرهگیری از مفاهیمی مانند
اذهنیت حکومتی و ازیسالت سالیاسالت به نقد بازاریسالازی پرداخته شالود .نتایج این پژوهش بیانگر آن اسالت که
ٔ
بالازاریسالالالازی گرچاله در ظالاهر ،هالد خود را تالامین آزادی و انتخالاب آزاداناله و کالارا نمودن نهالادهالای آموزشالالالی
میداند ،ولی در باطن ،سالالیاسالالتهای ایجابی و اصالالالحاتی همانند پاسالالخگویی به شالالیوه قهری موجب افزایش
کنترل دولالت بر نهالادهالای آموزشالالالی و دخالالالت در فراینالد تربیالت افراد جهالت ت ٔالامین سالال ٔ
الوژه موافق نولیبرالیسالالالم
میشالالالود .این اصالالالالحات از طریق تحول رابطه اسالالالتاد ،شالالالاگرد به فروشالالالنده ،خریدار و کاالییسالالالازی دانش،
چالشهای مهمی سالالالر راه تعلیموتربیت ایجاد میکند .اصالالالالحات بازارمحور در آموزش عالی و عمومی ایران با
بسالالیاری از مبانی فکری و اهدا اسالالالمی مندرج در اسالالناد سالالازگاری ندارد و حتی متناقض آنها نیز به شالالمار
میرود.
واژگان کلیدی :بازاریسازی ،اصالحات آموزشی ،نولیبرالیسم ،میشل فوکو ،اذهنیت حکومتی
بیان مسئله
در سالالالهای اخیر ،تحت تأثیر گرایشها و مکاتب فکری مختلف ،تلقیهای متفاوتی از اصالالالحات آموزشالالی به منصال ٔاله ظهور
رسالیده اسالت که پذیرش هر یک از آنها اولویتبندی خاصالی از اهدا  ،اصالول و روشهای تربیتی و ت ییر در دیگر عناصالر
نظامهای آموزشالالی را در پی دارد .نولیبرالیسالالم یکی از تأثیرگذارین گرایشهای فکری اسالالت که از ٔ
نیمه دوم قرن بیسالالتم تا به
حال تأثیر زیادی بر اصالالالحات نظامهای آموزش عمومی و عالی در سالالطن جهانی داشالالته اسالالت .این تأثیرگذاری در برخی
حوزهها تا حدی بوده که بهعنوان بخشالالی از فهم عامه بدل شالالده اسالالت .به تعبیر ترنر )۲۰۰۸( 2نولیبرالیسالالم گرایش فکری
اسالالت که از دهه  ۱۹۳۰در آثار فلسالالفی ،سالالیاسالالی و اقتصالالادی متفکرانی مرل هایک ،3فریدمن 4و بوکانن 5ظهور کرد .این
 - 1دانش آموخته مقطع دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهرانh9mohammadi@yahoo.aom .
2- Turner
3- Hayek
4- Friedman
5- Buchanan
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گرایش فکری ،بعد از دهه  ۱۹۷۰و تحت تأثیر سالالالیاسالالالتهای جهانی ائتال ریگان -تاچر ،1تبدیل به یکی از تأثیرگذارترین
مکاتب فکری در حوزههای مختلف اجتماعی شد.
نولیبرالیسالم در عرصالههای مختلف اجتماعی با اندیشاله بازاریسالازی 2پیوندی عمیق داشالته اسالت .گرچه متفکران مختلف
نولیبرالیسالالم در باب مسالالائل مختلف سالالیاسالالی ،فلسالالفی و اقتصالالادی اختال نظرهای جدی دارند ،ولی بیشالالتر آنها بازار را
بهعنوان الگویی مناسالالب برای تأمین شالالرایط انتخاب و عمل انسالالان میدانند (محمدی .)۱۳۹۷ ،بر این اسالالاس ،بازار باید
بالهعنوان الگویی برتر برای عمالل و انتخالاب انسالالالان در حوزههالای مختلف اجتمالاعی بالاشالالالد .بالازاریسالالالازی حوزههالای مختلف
اجتماعی ،نقطه تمایز مهم نولیبرالیسالالم از لیبرالیسالالم کالسالالیک اسالالت .گرچه متفکران لیبرالیسالالم کالسالالیک همانند جان
اسالتوارت میل ،مدافع خصالوصالیسالازی ،فردگرایی و بازارهای آزاد در عرصالههای مختلف اقتصالادی بودند ،ولی الگوی بازار را
محدود به اقتصادی میدانستند و از تعمیم آن به عرصههای مختلف خودداری میکردند (محمدی و دیگران.)۱۳۹۷ ،
ٔ
منزله تعمیم الگوی اانسالان اقتصالادی 3به حوزههای مختلف اجتماعی دانسالت .به عبارت دیگر
بازاریسالازی را میتوان به
در عرصالههای مختلف اجتماعی باید فضالا برای فردگرایی و عمل و انتخاب انسالان بهعنوان موجودی خودمحور ،محاسالبهگر،
رقابتی و بیشالینهخواه ،فراهم باشالد (رید۲۰۰۹ ،4؛ بوکانن .)۱۹۸۴ ،در این صالورت اسالت که از طریق اصالالحات بازارمحور در
نهادهای آموزشالی همانند خصالوصالیسالازی ،تضالمین کیفیت ،5ارزیابی اسالتاندارد ،پاسالخگویی ،6رتبهبندی ،مشالتریمحوری،
بینالمللیسالازی و ،...میتوان این نهادها را به سالازمانهایی م ا و بهزصالرفه تبدیل کرد که در قبال بودجه مصالرفی ،بیشالترین
کارایی را در برخواهند داشالالت .امروزه بسالالیاری از متفکران در عرصالالههای مختلف تربیتی ،اصالالالحات بازارمحور را عنصالالر
ضالروری توسالعه و پیشالرفت میدانند که نه تنها از لحاظ اقتصالادی منجر به تحولی عمیق در نهادهای تربیتی و به تبع آن سالایر
حوزههالای اجتمالاعی میشالالالود ،بلکاله راهی برای تالأمین آزادی و انتخالاب آزاد در عرصالالاله اجتمالاعی اسالالالت (فریالدمن۲۰۰۲ ،؛
رابرتسون.)۲۰۰۰ ،
بازاریسالازی بهعنوان یکی از الگوهای مهم آموزشالی ،امروزه تأثیر بسالیاری بر نظریات و عمل تعلیموتربیت در سالراسالر جهان
دارد .هالد این اصالالالالحالات ،تحول سالالالاختالاری و هویتی نهالادهالای تربیتی برای تبالدیالل آنهالا باله نهالاد شال البالهبالازار اسالالالت .این
اصالالالحات بر مبنای نظریات انسالالانشالالناختی و معرفتشالالناختی خای سالالعی دارد تا آموزشوپرورش را در سالالطن عمومی و
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
بالاعالث ت ییر در سالالالاختالار نظالامهالای آموزشالالالی میشالالالونالد ،بلکاله تحولی عمیق در عرصالالالههالای مختلف فرهنگی ،سال الیالاسال الی،
روانشال النالاختی و ...در پی دارنالد و هویتی نوین برای نهالادهالای تربیتی میآفریننالد (بالل۲۰۰۳ ،1؛ فوردی۲۰۱۱ ،2؛ داویس و
بانزل .)۲۰۰۷ ،3بررسالی این تحول نیاز به مطالعات فلسالفی در باب مبانی فکری نولیبرالیسالم دارد .گرایشهای مختلفی به
نقد مکتب تربیتی نولیبرالیسالم پرداختهاند که از آن میان میتوانم به دو گرایش مهم تعلیموتربیت انتقادی( 4ژیرو۲۰۰۵ ،5؛
تورس۲۰۰۹ ،6؛ اپل )۲۰۰۴ ،7و گرایش فوکویی (فوکو۱۳۹۴ ،؛ داویس و بانزل۲۰۰۷ ،؛ شالور و رایت۲۰۰۰ ،8؛ اوکسالاال،9
 )۲۰۱۳اشالالالاره کرد .در این پژوهش سالالالعی میشالالالود تالا بالا بهرهگیری از تحلیالل گفتمالان باله شالالالیوه فوکویی و مفهوم ذهنیالتز
ک یتش 10به تحلیل و نقد اصالحات بازارمحور در تعلیموتربیت پرداخته شود.
بازاریسازی
بسالیاری از متفکران ،بازاریسالازی را پروژهای میدانند که از ٔ
دهه  ۱۹۷۰و تحت حاکمیت ائتال نومحافظهکار ریگان -تاچر
در سالالیسالالتمهای آموزشالالی کشالالورهای سالالرمایهداری در حال اجرا اسالالت و گرچه در این مدت ماهیت آن دچار تحوالتی شالالده
اسالالت ،ولی اصالالول مهم آن همواره حفظ شالالده اسالالت (وب۲۰۱۱ ،11؛ فاسالالکت۲۰۱۱ ،12؛ آمبروزیو۲۰۱۳ ،13؛ فوردی،
 .)۲۰۱۱ارتباط بین دانشالالالگاه و بازار و همچنین خصالالالوصالالالیسالالالازی تعلیموتربیت قدمت طوالنی دارد و در طول تاریب و به
خصالوی در تفکرات لیبرالیسالم همواره مورد توجه بوده اسالت؛ ولی پدیدهای که از  ۱۹۸۰به نام بازاریسالازی رواج پیدا کرده
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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اسالت ،نوعی ت ییر در ماهیت ارتباط بین دانشالگاه -دولت -بازار اسالت .ت ییری که باعث تحول ماهوی در نگرش و الگوهای
ذهنی میشود و همراه با تحول نمادین و فرهنگی است .در این فضا ،بازاریسازی با سرعت زیادی درحال پیادهسازی است
و اصالالحات بازاری ،آموزش عالی را به سالویی سالوق میدهند که در تاریب بیسالابقه اسالت .آنچه در مدل بازاریسالازی اتفاق
ٔ
رابطه دانشگاه -دانشجو به تولیدکننده -مصر کننده است.
میافتد تبدیل
خصگگگوصگگگیسگگگازی بالهعنوان یکی از ارکالان مهم بالازاریسالالالازی قالدمتی طوالنی دارد و در طول تالاریب ،قالدمالت تعلیموتربیالت
خصالالوصالالی بسالالیار بیشالالتر از تعلیموتربیت عمومی و دولتی اسالالت .البته باید توجه داشالالت که خصالالوصالالیسالالازی لزوما معادل
بازاریسالالازی نیسالالت .گرچه بازاریسالالازی همواره نیاز به مقداری خصالالوصالالیسالالازی دارد و مروج تنوعبخشالالی به منابع مالی
دانشالگاهها از این طریق اسالت ،ولی اگر خصالوصالیسالازی را معادل عدم مدا ٔ
خله دولت در آموزش عالی و عمومی بدانیم ،در
این معنا تناقضهایی بین بازاریسالازی و خصالوصالیسالازی وجود دارد .چنانکه در بخشهای آتی به تفصالیل بیان خواهد شالد،
بالازاریسالالالازی منجر باله تحول نقش دولالت در آموزش عالالی میشالالالود و لزومالا باله معنالای عالدم مالداخل ٔاله دولالت در آموزش عالالی
نیسال الت .بنابراین در تحلیل پیوند خصالالالوصالالالیسالالالازی و بازاریسالالالازی باید به نقش مهم عناصالالالر دیگر بازاریسالالالازی مانند
اپاسخگویی توجه داشت.
تحقق بازارهای آزاد در اقتصالالاد و حوزههای اجتماعی از اهدا مهم تجاریسالالازی و بازاریسالالازی اسالالت .در این تلقی ،بازار
رقابتی و آزاد بهعنوان مکانیسالالالم موفق در هماهنگی انتخابهای فردی به شالالالمار میرود و حاکمیت منطق آن در حوزههای
اجتمالاعی بالاعالث کالاهش معالایالب نظالام بوروکراتیالک دولتی میشالالالود .در این معنالا بالازاریسالالالالازی نقط ٔاله مقالابالل ااقتصالالالالاد
فرمایشالالی 1و دولتی اسالالت و باعث تحول در فرهنس و رسالالالت وجودی آموزش عالی میشالالود (عزیزی شالالمامی و دیگران،
 )۱۳۹۴و از طریق تحول در سالاختارها و شالیوههای مدیریتی ،منجر به افزایش قدرت انتخاب ،آزادی و انعطا اقتصالادی در
دانشالگاهها میشالود .رابرتسالون ( )۲۰۰۰بهعنوان یکی از مدافعان بازاریسالازی آموزش عالی ،معتقد اسالت که تلقی ادانشالجو
و والالدین بالهعنوان مشالالالتری بالاعالث حالاکمیالت رقالابالت در آموزش عالالی میشالالالود .او نتیج ٔاله این امر را چنین توصالالالیف میکنالد:
ٔ
هزینه زمانی و پولی که صالر کرده ،به دسالت آورد ...این
اتضالمین اینکه هر فرد در آموزش عالی بیشالترین عاید را نسالبت به
نفع ناله تنهالا شالالالامالل کیفیالت مالدرکی اسالالالت کاله دریالافالت میکننالد (این امر همواره اهمیالت خود را حفظ میکنالد) ،بلکاله شالالالامالل
کیفیت روابط اجتماعی ،روابط انسانی و منابع تکنولوژیکی در دانشگاه است (رابرتسون.)۸۰ :۲۰۰۰ ،
دانشالالجو بهعنوان مصالالر کننده ،شالالرکتیسالالازی ،2امدیریت نوین عمومی ، 3مشالالتریمحوری و اکاالییسالالازی آموزش و
پژوهش بهعنوان محورهای مهم بازار آموزش عالی بهشالمار میروند .در بازار آموزش عالی ،دانشالگاه بهعنوان شالرکت تجاری و
1 - Command economy
2 - Corporatization
)3 - New Public Management (NPM
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بنگاه در نظر گرفته میشالود که رسالالتش تولید دانش و خدمات آموزشالی -پژوهشالی ،تبدیل آن به کاال و خدمات قابلفروش و
ٔ
ٔ
کننده پژوهشهای دانشالگاهی) اسالت (میرزامحمدی و
مبادله آن با مشالتریان (دانشالجویان ،اولیا و شالرکتهای تجاری مصالر
محمدی .)۲۰۱۷ ،دانشالگاهها در بازارهای آموزش عالی برای جذب دانشالجو و منابع مالی به رقابت با هم میپردازند و جلب
رضایت مشتریان بهعنوان یکی از اصول مهم این رقابت بهشمار میرود.
در بازار آموزش عالی دانشالالجویان سالالعی میکنند از دانشالالی که برای آنها بیشالالترین فرصالالت ش ال لی و نفع اقتصالالادی دارد و
همچنین دانشالگاهی که بهترین کیفیت را دارد ،بهرمند شالوند .انتخاب آزاد ،یکی از مهمترین ویژگیهای بازاریسالازی اسالت
درباره ٔ
ٔ
همه کاالها داشالالته باشالالند و از بین آنها فرصالالت
و مبنای آن بر کسالالب اطالع اسالالت .وقتی مشالالتریان ،اطالعات الزم را
انتخاب داشالته باشالند ،مکانیسالم قیمت و عرضاله-تقاضالا باعث تأمین کیفیت میشالود (براون .)۲۰۱۱ ،1به این ترتیب یکی از
ویژگیهای دانشال الگالاه در بازار آموزش عالی ،ارائه مسالالالتمر اطالعات ،آمارها ،برنامهها ،فعالالیالتهای فوقبرنامه و به تعبیر قرار
ٔ
خصیصه دیگر بازار آموزش عالی ،افزایش رقابت در بین دانشگاههای مختلف است،
گرفتن مسالتمر در معرد داوری اسالت.
زیرا بازار توسالط انتخاب مشالتریان اداره میشالود و انتخاب یعنی رقابت بین تولیدکنندگان (فاسالکت .)۲۰۱۱ ،در بازار آموزش
عالی ،دانشالالجویان و شالالرکتهای تجاری بهعنوان مشالالتریانی هسالالتند که منبع تأمین منابع اقتصالالادی به شالالمار میروند.
نیازهای مشالتریان اعم از دانشالجویان و شالرکتهای تجاری ،محور فعالیتهای آموزش عالی هسالتند و در دانشالگاه نیز مانند
دیگر نهادهای اقتصادی نگرش امشتری محوری حاکم میشود (آپالتکا.)۲۰۰۲ ،2
مشالالتریمحوری و تلقی دانشالالجو بهعنوان مصالالر کننده از طرفی منجر به کاالییسالالازی آموزش و پژوهش میشالالود .در این
منظر ،دانش و آموزش بهعنوان کاالیی هسالالتند که توسالالط اسالالاتید و عوامل دانشالالگاه بهعنوان تولیدکننده در معرد انتخاب
مصر کننده قرار میگیرند و دانشجو بهعنوان مصر کننده میتواند آزادانه و در شرایط رقابتی به انتخاب بپردازد .از طر
دیگر مشالالالتریمحوری با عقالاید بنیالادین همالاننالد مفهوم اسالال ٔ
الرمایه انسالالالانی و انسالالالان اقتصالالالادی در پیوند اسالالالت .بنالابراین
مشالتریمحوری را میتوان به نوعی معادل فردیسالازی و رقابتیسالازی آموزش عالی دانسالت .در بازاریسالازی ،دانشالگاهها و
فضالای آموزش عالی به شالدت فردی میشالوند و مسالالولیت و خطرپذیری تأمین خدمات از دولت به افراد واگذار میشالود .در
بازار آموزش عالی دانشالجویان بهعنوان مصالر کنندگان با فضالای رقابتی و به شالدت فردیشالده مواجه میشالوند و حاصالل این
فضا افزایش اضطراب ،ناامنی و بیتفاوتی است (لینو.)۲۰۰۶ ،3

1- Brown
2- Oplatka
3- Lynch
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بازاریسالازی دانشالگاهها باعث خیزش تلقی نوینی در باب مدیریت آموزش عالی شالده اسالت .دانشالگاهها برای بقا در عرص ٔاله
رقالابالت باله مالدیرانی بالا نگرش بالازارمحور نیالاز دارنالد (السالالالن و پیترز .)۲۰۰۵ ،1مالدیریالت بالازارمحور یکی از الگوهالای مالدیریالت در
آموزش عالالی اسالالالت کاله در مقالابالل الگوی کنترل دولتی و الگوی همبولتی 2قرار میگیرد .الگوی کنترل دولتی مبتنی بر
برنامه ریزی متمرکز دولت و کنترل از باال به پایین اسالالالت و الگوی همبولتی تأکیالد بر کنترل دانشال الگالاه توسالالالط توافق جمعی
اسالالاتید دانشالالگاه دارد .در مقابل ،الگوی بازارمحور که با عنوان امدیریت نوین عمومی 3شالالناخته میشالالود ،دانشالالگاه را
بهعنوان شالرکت اقتصالادی و بنگاه تعریف میکند و با کاالییسالازی دانش و خصالوصالیسالازی درهم تنیده اسالت (فتناللهی و
دیگران۱۳۹۳ ،؛ محمدی و میرزامحمدی.)۲۰۱۹ ،
ٔ
رابطه افقی بوده اسالت که از آن همکارانگی 4تعبیر میشالود ،ولی
در طول تاریب ،مدیریت دانشالگاهها عمدتا مبتنی بر نوعی
ٔ
ٔ
رابطه افقی مذکور میشالود (السالن و پیترز.)۲۰۰۵ ،
رابطه عمودی مدیر-کارمند جایگزین
در الگوی امدیریت عمومی نوین
هالد این نوع مالدیریالت ،حالاکمیالت منطق بالازار در آموزش عالالی و باله تبع آن کالاهش هزینالههالای دولتی ،تنوعبخشالالالی باله منالابع
اقتصالالادی دانشالالگاه و افزایش کارایی بخش عمومی از طریق رقابتی کردن ،بهرهگیری از روش کمی برای سالالنجش کیفی و
خصالوصالیسالازی آن اسالت .شالور و رایت ( )۲۰۰۰این ش ٔ
الیوه مدیریتی را چنین شالرح میدهند :اتأکید بر اقتصالاد و م ایش و نه
مؤثر بودن ...و خیزش راهبردهای عینی و مدیریت .در این فرایند ،مدیر خوب مدیری اسالت که از لحاظ سالیاسالی خنری و از
لحاظ عملی کارا باشد (شور و رایت.)۶۴ :۲۰۰۰ ،
امالدیریالت نوین عمومی در سالالالطن نظری مبتنی بر افرهنالس کالارآفرینی  ،اانسالالالان اقتصالالالادی رقالابتی و بالازار آزاد اسالالالت.
درحالیکه در الگوی کنترل دولتی ،مسالالالالولین دولت بر برنامهریزی و سالالالیاسالالالتگذاری تسالالاللط دارند و در الگوی همبولتی
اسالاتید و اصالنا هیالت علمی دانشالگاهها کنترل را در دسالت دارند ،در الگوی مدیریت نوین امدیران ارشالد قهرمانان صالحنه
آموزش عالالی هسالالالتنالد (بالل )۲۰۰۳ ،و هالد آنهالا اداره دانشال الگالاه بالهعنوان یالک بنگالاه تجالاری در فضالالالای رقالابتی ،مبهم و
فردگرایانه بازار اسالت .مدیران در الگوی نوین ،قهرمان عرص ٔاله رقابتی بازار آموزش عالی هسالتند .این مدیران باید مروج الگوی
کارآفرینی و رقابتپذیری باشالند و قادر به بازاریابی ،جذب مشالتری ،تأمین منابع اقتصالادی ،گسالترش روابط با نهادهای دیگر
و موفقیت در ارزیابیهای اسالتاندارد باشالند .اسالاس مدیریت نوین آموزش عالی بر فرهنس کارآفرینی اسالت (مانن.)۲۰۰۸ ،5
کارآفرینی در این تلقی به معنا ارزشآفرینی اقتصالالالادی هرچه بیشالالالتر و تبدیل زمان و منابع به ثروت و قدرت اسالالالت .در این
1- Olssen & Peters
2 - Humboltian model
)3- New Public Management (NPM
4 - Collegiality
5- Munene
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فضالای رقابتی ،افراد باید مسالالولیت تأمین خدمات عمومی را خود بر عهده بگیرند و خطرپذیری از دولت به خود افراد انتقال
یابد.
تعمیم الگوی «انسان اقتصادی»
نولیبرالیسالم تفاوت زیادی با لیبرالیسالم کالسالیک دارد و تلقی متفاوت از اانسالان اقتصالادی بهعنوان کارآفرین رقابتی 1محور
این تفاوت اسالالالت (محمدی و دیگران .)۱۳۹۷ ،نولیبرالیسالالالم با ظهور علم رفتار در اقتصالالالاد همراه اسالالالت و متفکرانی مانند
ٔ
ٔ
رابطه بین
منزله
میزس 2پیشالالرو این تفکر به شالالمار میروند .نولیبرالهایی مرل رابینز ،3اعلم اقتصالالاد را علم رفتار انسالالان به
ٔ
وظیفه علم اقتصالالالاد را بسالالالیار فراتر از تحلیل صالالالر
اهدا و ابزارهای نایاب میدانند (فوکو .)۳۰۲ :۱۳۹۴ ،این تعریف،
ٔ
امطالعه رفتار انسالالانی و عقالنیت درونی این
پدیدههایی مانند سالالرمایه ،تولید ،کار و مصالالر میبرد .در این تلقی ،اقتصالالاد
رفتار انسالانی اسالت (فوکو .)۳۰۲ :۱۳۹۴ ،بکر به تبع میزس علم اقتصالاد را بهعنوان علم اکنششالناسالی 4میداند .فوکو
( )۱۳۹۴معتقد اسالت که دیدگاه بکر و دیگر نولیبرالها در تعریف علم اقتصالاد بهعنوان علم رفتار ،دو پیامد مهم در پی دارد:
تحلیل امر غیراقتصالالادی به شال ٔ
الیوه اقتصالالادی و ایجاد نوعی ذهنیت حکومتی که مبنای آن بر نقادی حکومت بر مبنای بازار
اسالالالت .متفکران نولیبرال مفهوم اقتصالالالاد را گسالالالترش دادند و آن را معالادل علم رفتالار در نظر گرفتنالد که وظیفهاش بررسالالالی
عقالنیت درونی فعالیتهای انسالان اسالت و فوکو از آن به اتحلیل اقتصالادی امر غیراقتصالادی تعبیر میکند (فوکو:۱۳۹۴ ،
.)۳۳۰
از این منظر نولیبرالیسالم برخال جیاسمیل نه تنها بین رفتار اقتصالادی و غیراقتصالادی تفکیک قائل نمیشالود ،بلکه در پی
آن اسالت تا ٔ
همه رفتارهای عقالنی انسالان را به روش اقتصالادی تحلیل کند که از آن میتوان به تعمیم مفهوم انسالان اقتصالادی
ٔ
حوزه فعالیت های بشالالالری تعبیر نمود .این نکته یکی از نقاط تمایز بین نولیبرالیسالالالم و اردولیبرالیسالالالم هم به شالالالمار
به تمام
ٔ
حوزه اقتصالالاد را از ٔ
میرود .اردولیبرالها ٔ
حوزه سالالیاسالالت و اجتماع در
حوزه سالالیاسالالت جدا میکردند؛ ولی برای نولیبرالیسالالم
ٔ
ٔ
ٔ
مح ٔ
حوزه مسالالالتقالل در کنالار سالالالایر
حوزه اقتصالالالاد یالک
حوزه اقتصالالالادی قرار میگیرد .باله عبالارت دیگر در نولیبرالیسالالالم
الدوده
حوزههای اجتماعی نیسالت ،بلکه به نوعی باید ٔ
همه حوزههای اجتماعی را در داخل اقتصالاد معنا کرد .به همین دلیل اسالت
که آنها تحلیل اقتصالادی را معادل تحلیل تصالمیم عقالنی در نظر میگیرند و ٔ
حوزه مطالعات خود را به کنششالناسالی انسالان
گسترش میدهند.

1- Competitive Entrepreneur
2- Mises
3- Robbins
4- Praxeology
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گری بکر ( )۱۹۹۳بهعنوان یکی از پیشالالروان اقتصالالاد بهعنوان علم رفتار ،هد پژوهشهای خود را بهرهگیری از رویکرد علم
اقتصاد در تحلیل مسائل اجتماعی میداند .او معتقد است که اگر اقتصاد را در معنای ااختصای منابع کمیاب به اهدا و
نیازهای رقیب در نظر بگیریم ،در این صالالورت میتوان تصالالمیمهای عقالنی در حوزههای مختلف اعم از سالالیاسالالت ،روابط
خالانوادگی ،فعالالیالتهالای علمی و ...را بالا روش اقتصالالالادی مورد تحلیالل قرار داد .اتکالا باله منطق هزیناله -سالالالود ،تالش برای
بیشالالالینالهسالالالازی و اعتقالاد باله وجود بالازار برای همالاهنگی و ایجالاد تعالادل بین تالشهالا و ترجیحالات افراد مشالالالارکالتکننالده از
ویژگیهای مهم رویکرد اقتصادی در منظر بکر هستند.
بکر معتقد اسالالت که مفهوم اسال ٔ
الرمایه انسالالانی در اقتصالالاد مبتنی بر تحلیل اقتصالالادی رفتارهای اجتماعی اسالالت .بر اسالالاس
ٔ
ٔ
زمینه تربیت ،بهداشالت ،مهارتآموزی و ...مبتنی بر منطق سالود -هزینه اسالت .او
الرمایه انسالانی ،تصالمیم افراد در
مفهوم س
ٔ
حوزه متداول رفتارهای انسالالانی فراتر برد و مسالالائل مربوط به خانواده همچون ازدواج،
سالالعی دارد تا تحلیل اقتصالالادی را از
طالق ،رابط ٔاله پالدر و فرزنالد و ...را نیز باله روش اقتصالالالادی تحلیالل کنالد و باله همین دلیالل او را مبالدع اعلم اقتصالالالاد خالانواده
میدانند .او معتقد اسالالالت که :اوقتی زن و مرد اقدام به ازدواج ،فرزندآوری و طالق میکنند ،آنها در تالش برای تأمین رفاه
خود بر مبنای مقایس ٔاله هزینه-سالود هسالتند (بکر .)۳۹۵ :۱۹۹۳ ،بنابراین ازدواج یک قرارداد بلندمدت در بین زوجین اسالت
که اساس آن بر چنین منطقی است :ااگر به من نمک بدهی ،من در مقابل به تو فلفل میدهم (فوکو.)۳۳۲ :۱۳۹۴ ،
پیامد دیگری که دیدگاه بکر و همفکرانش در پی دارد ،ایجاد نوعی نقادی بازار برای حکومت اسالت .در این منظر ابازار نوعی
محکم ٔاله اقتصالالالادی دائمی اسالالالت کاله در برابر حکومالت ایسال التالاده اسالالالت( .فوکو .)۳۳۵ :۱۳۹۴ ،بر مبنالای این نوع ذهنیالت
حکومتیٔ ،
همه فعالیتهای حکومت بر حسالالالب منطق هزینه-سالالالود مورد ارزیابی مسالالالتمر قرار میگیرند .بنابراین بر خال
هد لیبرالیسالم کالسالیک که صالرفا محدودسالازی حکومت برای رها سالاختن بازار بود ،در ذهنیت حکومتی نولیبرالیسالم بازار
ٔ
محکمه دائمی آن تبدیل شده است.
در مقابل حکومت ایستاده و به
ٔ
جیمز بوکانن بهعنوان یکی دیگر از متفکران نولیبرالیسالم اسالت که توانسالت از طریق ٔ
انظریه انتخاب عمومی  ،در سالال
ارائه
ٔ
ٔ
نظریه انتخاب عمومی بهعنوان الگویی برای تبیین رفتارهای سالالیاسالالی افراد بر
جایزه نوبل را در اقتصالالاد کسالالب کند.
۱۹۸۶
مبنای تحلیل اقتصالالادی اسالالت .بوکانن این نظریه را ااقتصالالاد سالالیاسالالی نوین 1مینامد که پارادایم و پنجرهای نوین را برای
ٔ
مطالعه رفتارهای سالیاسالی و اجتماعی میگشالاید (بوکانن .)۱۹۸۴ ،او در این نظریه مدعی اسالت که ٔ
ایده خیالی و وهمی از
ٔ
نحوه کالارکرد حکومالت و مردم تحالت نظر آن را بالا مفالاهیمی نوین جالایگزین کنالد .مفالاهیمی کاله باله جالای توصالالالیف انتظالارات مالا از
کارکردهای مؤسسات اجتماعی و سیاسی ،به توصیف کارکرد واقعی آنها میپردازند.

1- New Political Economy
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نظری ٔه انتخاب عمومی دارای سالاله مفهوم کلیدی اسالالت :افردگرایی روششالالناختی ،انسالالان اقتصالالادی و سالالیاسالالت بهعنوان
ٔ
نظریه انتخاب عمومی اسالالت.
مبادله( 1بوکانن .)۱۳ :۱۹۸۴ ،فردگرایی روششالالناختی بهعنوان یکی از مهمترین عناصالالر
بوکانن معتقد اسالالالت که در سالالالیاسالالالت نیز همانند اقتصالالالاد اواحد بنیادین که انتخاب ،عمل و رفتار میکند ،فرد اسالالالت و نه
ٔ
ٔ
نظریه فردگرایانه در سالیاسالت
نظریه نوین خود در باب سالیاسالت را ایک
واحدهای ارگانیک مرل حزب ،اسالتان و یا ملت  .او
ٔ
دهنده آن تفسالالیر
میخواند (بوکانن .)۱۳ :۱۹۸۴ ،فردگرایی روششالالناختی ،ویژگیهای نظام را از طریق عناصالالر تشالالکیل
میکند و معتقد اسالت که سالیاسالت نیز همانند اقتصالاد ،مبتنی بر عالیق فردی افرادی اسالت که در پی بیشالینهسالازی منافع
خود هستند.
انسالالان اقتصالالادی از دیگر عناصالالر این نظریه اسالالت و منظور این اسالالت که انسالالان در مقامهای مختلف اجتماعی و سالالیاسالالی
مبتکر ،حسالابگر ،زیادهخواه و واجد خرد ابزاری اسالت (دین پرسالت و سالاعی .)۱۳۹۱ ،انسالان اقتصالادی در پی بیشالینهسالازی
تولید ثروت اسالالت .او در پی تأمین نیازهای خود اسالالت و در روابط اقتصالالادی خود با دیگران قابل تعریف اسالالت و آنچه روابط
اقتصادی او را رقم میزند ،عالیق او است و نه مالحظات اخالقی و معنوی (بوکانن و جفری.)۱۹۸۴ ،2
ٔ
نظریه انتخاب عمومی ،سالالیاسالالت بهعنوان مبادله اسالالت .بوکانن معتقد اسالالت که سالالیاسالالت همانند اقتصالالاد
سالالومین محور
مجموعهای از مبادالت بین افراد اسالت .البته مبادالت سالیاسالی بسالیار پیچیدهتر از مبادالت اقتصالادی هسالتند .فعالیتهای
سالالیاسالالی همانند رای دادن نیز مبادالتی هسالالتند که در چارچوب قانونی خای و با حضالالور ٔ
همه مردم جامعه اتفاق میافتند
(بوکانن .) ۱۹۸۴ ،در این منظر ،در باب سالالاختارهای سالالیاسالالی باید از نظریات قرن نوزدهم عدول و به نظریات قرن هجدهم
بازگشالالالت .در قرن هجدهم بود که افرادی مرل هابز و الک نظریات فردگرایانهای در باب حکومت ارائه دادند .از منظر بوکانن
دولت متشالکل از افرادی اسالت و برای تحلیل کارکرد دولت باید به بررسالی کنش دولتمردان بهعنوان عناصالر دولت پرداخت.
بنابراین سالیاسالتمداران نیز همانند عامالن اقتصالادی ،سالعی دارند به کارآفرینی برای بیشالنیهسالازی سالود خود بپردازند .البته
در سیاست سود مختص به منافع مالی نیست و بیشتر حاکی از ٔ
ارائه 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
سالالنتی تفاوتهای زیادی دارد .این چرخش در مفهوم انسالالان اقتص الادی یکی از مبانی اسالالاسالالی نولیبرالیسالالم و تفاوت آن با
لیبرالیسالم کالسالیک اسالت .رید ( )۲۰۰۹این ت ییر را چنین شالرح میدهد :ااین تحول شالامل ت ییر از انسالانشالناسالی مبتنی
بر مبادله و دادوسالالتد 3به انسالالانشالالناسالالی مبتنی بر رقابت اسالالت .این ت ییر از دادوسالالتد به رقابت دارای پیامدهایی اسالالت:
درحالیکه دادوسالتد امری طبیعی به شالمار میرفت ،در منظر نولیبرالیسالم قرن بیسالتم رقابت امری مصالنوعی اسالت که باید
1- Politics- as- exchange
2- Geoffrey
3- Exchange

731

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

در مقابل گرایش بازار به انحصالالالار و همچنین دخالت دولت محافظت شالالالود .رقابت نیاز به دخالت دائمی دولت دارد البته نه
ٔ
زمینه] بازار (رید.)۲۸ :۲۰۰۹ ،
دخالت در بازار ،بلکه دخالت در شرایط [پیش
بنابراین چرخش اردولیبرالیسالالم از مبادله به رقابت محض منجر به ذهنیت حکومتی شالالد که وجود حکومتداری ایجابی 1و
ٔ
الزمه ذهنیت حکومتی نوین نه محدودیت
فعال را مشالروعیت میبخشالد .برخال تصالور لیبرالیسالم کالسالیک و نالوکالسالیک،
دولت از دخالت در بازار ،بلکه همراهی دولت با اقتصالاد بازار اسالت :اباید به نفع بازار حکومت کرد و نه به سالبب بازار (فوکو،
حوزه سالیاسالی و اقتصالاد اردولیبرالیسالم را کنار گذاشت ،ولی ٔ
ٔ
ایده رقابت محض
 .)۱۷۲ :۱۳۹۴نولیبرالیسالم نیز گرچه تفکیک
و جالایگزینی نالابرابری و رقالابالت محض باله جالای توازن و مبالادلاله را مورد تالأکیالد قرار داد و اولین جرقالههالای آن در کنفرانس مون
پلرین همراه با گرایش به لیبرالیسالالم ایجابی بود که تأکید بر نقش فعال دولت در تأمین شالالرایط الزم برای تحقق رقابت محض
دارد.
در چرخش مفهوم انسالان اقتصالادی از لیبرالیسالم به نولیبرالیسالم باید به ٔ
نکته مهم اشالاره کرد :نولیبرالهایی مرل بکر و بوکانن
برخال امرالال اسالالالمیالت و جیاسمیالل مالدل انسالالالان اقتصالالالادی را باله هم ٔاله فعالالیالتهالای بشالالالری تعمیم داده و معتقالدنالد کاله
ویژگیهای انسالالالان اقتصالالالادی مرالل تالش برای بیشالالالینالهسالالالازی سالالالود ،محالاسال البالهگری ،خودمحوری و خرد ابزاری در هم ٔاله
فعالیتهای عقالنی انسالان حکمفرما اسالت .به عبارت دیگر در تلقی نولیبرالیسالم انسالان اقتصالادی مدل مفهومی انتزاعشالده
از انسان نیست که صرفا برای تبیین بخشی از فعالیتهای انسانی به کار برده شود؛ بلکه بهعنوان مدل آرمانی است که ٔ
همه
فعالیت های عقالنی انسالان پیرو آن هسالتند .از دیگر نتایج این مفهوم از انسالان اقتصالادی ،تأکید بر انسالان بهعنوان موجودی
خودمحور و واجد خصالیص ٔاله خرد ابزاری و محاسالبهگری اسالت .در این منظر انسالان با شالناخت دقیق شالرایط رقابت ،به ٔ
مرابه
اکارفرمای خویشتن ، 2به مدیریت برای تحقق اهدا خود به مدیریت سرمایههای انسانی خود میپردازد.
نهنیت حکومتی
فوکو در تبارشالناسالی دولتهای لیبرال و نولیبرال به بررسالی مفهوم اذهنیت حکومتی میپردازد .این مفهوم بعدها بهعنوان
ٔ
مطالعه ذهنیت
رویکردی برای مطالالعالات سال الیالاسالالالی ،اجتمالاعی و تربیتی مورد اسالالالتفاده قرار گرفت .فوکو ( )۱۳۹۴در فرایند
حکومتی ،سالعی دارد از طریق بررسالی پیوند قدرت /دانش ٔ
نحوه ایجاد انظامهای حقیقت را مورد تحلیل قرار دهد .ذهنیت
حکومتی ،در منظر فوکو عبالارت اسالالالت از انوعی از عمالل کاله هالدفش شال الکالل دادن ،هالدایالت و تالأثیر بر رفتالار فرد یالا افراد خالای
اسالالت (گوردون .)۲ :۱۹۹۱ ،3پیترز )۲۰۰۹( 4معتقد اسالالت که ذهنیت حکومتی در منظر فوکو به معنای نوعی اندیشالاله و
1- Positive
2- Entrepreneur of himself
3- Gordon
4- Peters
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عقالنیت نوین سالیاسالی در باب حکومت اسالت که بهعنوان مبنای تفکر سالیاسالی لیبرالیسالم مدرن قرار دارد .بنابراین ذهنیت
حکومتی عبالارت اسالالالت از امجموعالهای متشال الکالل از نهالادهالا ،فراینالدهالا ،تحلیاللهالا ،تالأمالت و راهبردهالا کاله کالاربرد نوع خالای و
پیچیدهای از قدرت را ممکن میسازند که بر مبنای دانش اقتصاد سیاسی بنا نهاده شده است (پیترز.)XXX :۲۰۰۹ ،
مفهوم ذهنیت حکومتی ( )Governmentalityمتشالکل از دو بعد اسالت( Govern:حکومت) و (Mentalityذهنیت) .فوکو با
ٔ
مطالعه فناوریهای قدرت بدون بررسالالالی عقالنیت زیربنای آنها ممکن نیسالالالت (لمکه،1
ابداع این مفهوم معتقد اسالالالت که
 .)۲۰۰۱بنابراین مفهوم ذهنیت حکومتی در منظر فوکو دارای دو بعد اسالت :بعد اول عرص ٔاله گفتمانی برای مشالروعیتبخشالی
به کاربرد قدرت اسالالت و بعد دوم عرصال ٔاله مداخله 2یا کاربرد قدرت اسالالت که شالالامل پرورش سالالوژه و ایجاد فرایندها ،نهادها و
قوانینی اسالت که حکومت را ممکن میکنند .او از بعد اول به عقالنیت حکومت 3تعبیر میکند و معتقد اسالت که اعقالنیت
حکومالت باله معنالای راه یالا نظالامی برای تفکر در مورد مالاهیالت افعالال حکومالت اسالالالت (چاله کسالالالی حکومالت میکنالد حکومالت
چیسالت چه کسالی یا چیزی تحت حکومت قرار میگیرد ) (گوردون .)۳ :۱۹۹۱ ،در مطالعات ذهنیت حکومتی دو بعد در
هم تنیدهاند :دانش و قدرت .از طرفی دانش یا همان عقالنیت مبنای حکومت ،کاربرد نوع خاصالالالی از قدرت را مشالالالروعیت
میبخشد و از طر دیگر روابط قدرت از طریق فناوریهای قدرت و نهادهای مختلف در سطن جامعه جاری میشود.
ٔ
محدوده قدرت را بسالالالیار فراتر از مفهوم قدرت
در قالب اندیشالالاله ذهنیت حکومتی ،فوکو سالالالعی دارد تا با نقد مارکسالالالیسالالالم،
سیاسی و حکومتی بگسترد .او مفهوم حکومت را بسیار وسیعتر از معنای مصطلن آن در نظر میگیرد .او حکومت را اهدایت
رفتار افراد در جهتی خای میداند (اوکساال )۲۰۱۳ ،و در این معنا است که از حکومت بر خویشتن ،4حکومت بر خانواده،
حکومت بر کودکان (در تربیت) ،حکومت بر بدنها (در پزشالالکی) و حکومت بر روح (در دین) سالالخن میراند (فوکو.)۱۳۹۴ ،
قدرت پدیدهای همه جا حاضالالالر اسالالالت که همواره در حالتی پویا و مسالالالتمر در روابط بین افراد جاری اسالالالت و هد مفهوم
ذهنیالت حکومتی ،ایجالاد ارتبالاط بین عرصالالالههالای مختلف حکومالت و قالدرت از حکومالت بر خویشالالالتن تالا بعالد سالالالرکوبگر قالدرت
اسالت .فرایند پرورش سالوژه یکی از مهمترین ابعادی اسالت که فوکو به آن میپردازد و از این طریق اسالت که افناوری خود 5و
کنترل بر خویشتن را به بعد سیاسی و حقوقی قدرت و افناوری سلطه مرتبط میسازد.

1- Lemke
2-Intervention
3- Rationality of Government
4- Self- governing
5- Technology of self
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زیسالالت سالالیاسالالت 1یکی از ابعاد مهم اذهنیت حکومتی در منظر فوکو اسالالت .بر اسالالاس مفهوم زیسالالت سالالیاسالالت و زیسالالت
قدرت ،2او معتقد اسالت که فعالیت دولتهای مدرن با مفاهیم زیسالتی انسالان همانند جنسالیت ،تولید مرل ،سالالمت ،مر
و ...ارتباط تنگاتنگی دارد .به عبارت دیگر زیسالت سالیاسالت ،ظهور زیسالتشالناسالی در ٔ
حوزه سالیاسالت اسالت (میلز .)۲۰۱۳ ،3او
ظهور زیسالالت سالالیاسالالت را از قرن هفدهم میالدی میداند که از طریق آن ،اعمال قدرت بر زندگی افراد و کنترل آن توسالالط
دولت مشالالروعیت پیدا کرد .از این منظر زیسالالت سالالیاسالالت انقالبی گالیهای در سالالیاسالالت اسالالت که با پیدایش علوم اجتماعی
تجربی نوپا در پیوند اسالت .این علوم به بدن انسالان بهعنوان موضالوع دخل و تصالر مینگریسالتند و نوعی قدرت انضالباطی را
باعث شالالدند که حاصالالل آن ایجاد بدنهایی رام ،سالالربهراه و مولد بود .علوم اجتماعی نوین این امکان را به دولت میداد تا به
انالدازه گیری و کنترل نیروهالای خود بپردازد و نیروهالای آدمی را بالهعنوان وسالالالیلالهای برای افزایش قالدرت دولالت بالا کالار گیرد
(دریفوس و رابینو.)۱۳۸۴ ،
اصالحات بازارمحور در آموزشوپرورش ایران
امروزه تحالت تالأثیر پالدیالدههالایی مرالل جهالانیشالالالدن و نهالادهالای بینالمللی ،اصالالالالحالات بالازارمحور در آموزش عمومی و عالالی
کشالالورهای مختلف تأثیر گذاشالالته اسالالت .نگاه ژر به این اصالالالحات در کشالالورها و جوامع مختلف نشالالان میدهد که گرچه
برخی مشالترکات و امفاهیم بنیادین در این اصالالحات وجود دارد ،ولی تفاوتهای زیادی نیز بین آنها وجود دارد .حامیان
این اصالالحات سالعی بر آن دارند تا آنها را ناگزیر و از ویژگیهای عصالر نوین نشالان دهند .این امر نشالانگر یکی از ویژگیهای
مهم نولیبرالیسالالم اسالالت که از آن به شالالعار اهیو راه جایگزین وجود ندارد 4تعبیر میشالالود .نولیبرالها معتقدند که بعد از
ٔ
گزینه موجود است که به تعبیر میزس ( )۱۹۸۵گرچه ممکن است
فروپاشالی شالوروی و شالکسالت مارکسالیسالم ،سرمایهداری تنها
ٔ
گزینه موجود برای تأمین شرایط آزادی است.
دارای معایبی هم باشد ،ولی تنها
در ایران نیز در سالالالالهای اخیر تجاریسالالالازی و اصالالالالحات بازارمحور در آموزشوپرورش به یکی از گفتمانهای مؤثر تبدیل
شالده اسالت و آثاری از آن در اسالناد پشالتیبان آموزشوپرورش قابل مشالاهده است (محمدی۱۳۹۷ ،؛ محمدی و میرزامحمدی،
 .)۲۰۱۹این اصالالالالحالات گ رچاله بیشالالالتر در عرصالالاله دانشال الگالاه و آموزش عالالی قالابالل مشالالالاهالده اسالالالت ،ولی جالای پالای آن در
آموزشوپرورش عمومی هم قابل ردیابی اسالالالت .یکی از مهمترین تاثیرات اصالالالالحات بازارمحور در آموزشوپرورش عمومی،
حاکمیت نگاه کمیگرایانه با محوریت سالود-هزینه بر سالیاسالتهای آموزشالی اسالت .در سالالهای اخیر منطق هزینه-سالود و

1- Biopolitics
2- Biopower
3- Mill
)4 - There is No Alternative (TINA
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نگاه شبه بازارگرایانه به معیاری مهم برای سیاستگذاری در آموزشوپرورش بدل شده است و مدیریت نیروی انسانی و منابع
اقتصادی بیشتر برپایه است منطق صورت میگیرد.
مسالالالولین وزارت آموزشوپرورش و حتی مسالالالولین ارشالالد دولت در سالالالهای اخیر با اسالالتدالل هزینه-سالالود ،سالالعی دارد تا
بخشالالی از نیروهای آموزشالالی مدارس را از طریق خرید خدمات آموزشالالی و با هزینهای بسالالیار کمتر از معلمان رسالالمی تأمین
ٔ
ٔ
(ماده  )۴دولت از فعالیتهایی که با مشالارکت و رقابت بخش خصالوصالی به
برنامه شالشالم توسالعه
کنند (محمدی .)۱۳۹۷ ،در
صالورتی بهتر و کم هزینهتر انجام میشالوند ،منع شالده اسالت و بر گسالترش نقش بخش غیردولتی در نهادهای دولتی از جمله
آموزش عالالی تالأکیالد شالالالده اسالالالت .افزایش تراکم کالسهالای درس ،کالاهش نیروی کیفیالت بخشالالالی (مشالالالاوره ،پرورشالالالی،
تربیتبدنی و )...در مدارس ،تأمین نیروی آموزشوپرورش از دانشآموختگان سالایر دانشالگاهها و کاهش اهمیت تربیت معلم
در دانشالگاه فرهنگیان ،گرایش به درآمدزایی ادارات آموزشوپرورش ،گزارش به خصالوصالیسالازی مدارس و تأمین منابع مالی
مدارس از طریق مشالارکت اولیا و ...برخی از سالیاسالتهای آموزشالی هسالتند که جای پای منطق بازارمحور در آنها مشالهود
است.
البته گرچه بسالیاری از این سالیاسالتها ریشاله در بحران مالی آموزشوپرورش و مشالکالت کالن اقتصالادی ناشالی از تحریمها و
مسالائل مشالابه دارند ،ولی نمیتوان آنها را سالیاسالتی گذرا و درمان موضالعی مشالکالت دانسالت .بسالیاری از این سالیاسالتها
ریشاله در مبانی مهمی دارند که نشالالت گرفته از نگاه شالبهنولیبرالیسالتی اسالت که نشالانههای آنها در اسالناد باالدسالتی همچون
نقشاله جامع علمی کشالور و قانون شالشالم توسعه قابل مشاهده است .برخی از عناصر مهم این نگاه شبه نولیبرالیستی به شرح
زیر میباشند:
-

خصگوصگیسگازی مدارس و خرید خدمات آموزشگی :ماده  ۴و  ۶۳قانون برنامه شالشالم توسالعه به صالورت صالرین بر
تحقق این اهدا تأکید کردهاند و هد آنها برونسالالپاری برخی خدمات آموزشوپرورش عمومی باهد کاهش
هزیناله تمالام شالالالده آموزش برای دولت اسالالالت .الزام پرداخت شالالالهریه در مدارس حتی بسال الیالاری از مدارس دولتی،
افزایش شالدید مدارس غیرانتفاعی و خای با دریافت شالهریههای بسالیار باال ،تأمین نیروی آموزشوپرورش از طریق
نیروهای حقالتدریس و استخدامی خارج از روال دانشگاه فرهنگیان و کاهش شدید سرانه مدارس دولتی از نمونه
سال الیالاسالالالتهالایی هسالالالتنالد کاله هالد آنهالا کالاهش هزیناله آموزش برای دولالت و واگالذاری مسالالالالولیالت تالأمین مالالی
آموزشوپرورش به مردم است.

-

مگدیریگت عملکرد کمیگرا :این مقولاله شالالالامالل ابعالاد مختلف پیالادهسالالالازی الگوی امالدیریالت نوین عمومی 1در
آموزشوپرورش اسالالالت .اسال التالانالداردسالالالازی ،سالالالنجش و تضالالالمین کیفیالت ،اعتبالارسالالالنجی و رتبالهبنالدی و همچنین
)1 - New Public Management (NPM
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کمیگرایی و نتیجالهمحوری از ابعالاد مهم این مقولاله باله شال المالار میرونالد .در برنالام ٔاله چهالارم بر لزوم اجرای سالالالیسالالالتم
نتیجاله گرا و کنترل کیفی بر اسالالالاس شالالالرایط اقتصالالالادی و اقلیمی کشالالالور ،پالایش فعالالیالتهالای علمی بر اسالالالاس
ٔ
برنامه چهارم توسعهٔ :۱۳۸۳ ،
ماده  )۴۶و همچنین تولید دانش صنعتی و نیمه صنعتی
شاخصهای جهانی (قانون
(قالانون برنالام ٔاله چهالارم توسال العاله :۱۳۸۳ ،م ٔ
الاده  )۴۶تالأکیالد شالالالده اسالالالت کاله هالد آنهالا گسالالالترش کمیگرایی و
نتیجهمحوری در حوزة دانش و فعالیتهای علمی و اجرای نظام تضالالمین و کنترل کیفیت اسالالت .نظام سالالنجش و
ٔ
ٔ
برنامه پنجم توسالعه:۱۳۸۹ ،
برنامه پنجم توسالعه به صالراحت مورد تأکید قرار گرفته اسالت (قانون
تضالمین کیفیت در
ٔ
ماده  )۱۵و اسالتقرار نظام جامع ارزیابی ،نظارت و رتبهبندی دانشالگاهها مورد توجه قرار گرفته اسالت .تحت تأثیر این
برنالاماله در سالالالال  ۱۳۸۹آییننالامالة انظالام نظالارت ،ارزیالابی و تضالالالمین کیفیالت علوم ،تحقیقالات و فنالاوری باله تصالالالویالب
مجلس شالورا اسالالمی رسالید و یکی از اهدا مهم آن گسالترش فرهنس نظارت ،ارزیابی و تضالمین کیفیت و افزایش
پاسالخگویی دانشالگاهها از طریق ارزیابی آنها با توجه به معیارهای اسالتاندارد اسالت .در این قانون به اعتباربخشالی،
رتبالهبنالدی دانشال الگالاهها و اخودارزیابی و اخود نظارتی بهعنوان ابعاد مهم جنبش جهانی تضالالالمین کیفیت توجه
ٔ
برنامه شالالشالالم توسالالعه نیز بر بهرهوری و افزایش
زیادی شالالده اسالالت (وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری .)۱۳۹۰ ،در
ٔ
برنامه ششم توسعهٔ :۱۳۹۶ ،
ماده .)۶۴
شفافیت و اثربخشی پژوهشها توجه شده است (قانون
«الگوی تعالالی مالدیریالت بالازرتری نمود مالدیریالت عملکرد کمیگرایالاناله و بالازارمحور در آموزشوپرورش اسالالالت کاله در سالالالالهالای
اخیر بهعنوان الگویی علمی و برگرفته از الگوی مدیریت  EFQMدر حال اجرا اسالت .در این الگوی مدیریتی سالعی میشالود
تا از طریق اکمیکردن کلیه فعالیتها و روابط تربیتی ،به اسنجش و ارزیابی مستمر آنها پرداخته شود و مدارس ملزم به
اخودارزیابی برپایه اشالالاخصهای اسالالتاندارد شالالوند .نتیجه این فرایند ارزیابی مسالالتمر ،ارائه الگوی واحد برای عملکرد
مدارس و رتبهبندی مدارس بر مبنای شاخصهایی شبیه به شرکتهای تجاری است.
-

تأکید بر فرهنگ «کارآفرینی» :کارآفرینی در این معنا بیشتر ناظر بر خالقیت و نوآوری در ارزشآفرینی اقتصادی
ٔ
برنامه چهارم توسعه پرورش خالقیت ،نوآوری ،خطرپذیری و کارآفرینی یکی از ابعاد
و تأمین ارزش افزوده اسالت .در
ٔ
برنامه چهارم توسالعه :۱۳۸۳ ،ماده  .)۴۸در این معنا کارآفرینی
مهم پرورش نسالل جوان قلمداد شالده اسالت (قانون
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
معنای کلیتر نوعی از سالالبک زندگی به حسالالاب آورد .در این سالالبک زندگی ارزشهای اقتصالالادی و تولید ثروت از
اهمیت زیادی برخوردار هستند و هد مطلوب ،پرورش افراد مسالول ،خطرپذیر و تالشگر برای تولید هرچه بیشتر
ثروت و مدیریت منابع و زمان برای این هد اسالالت .در این تلقی ،اهر کنشالالگر علم را که بتواند با تکیه بر خالقیت
خود و تصالالالر ذهنی و فنی در اطالعات موجود دانش بشالالالری به خلق یک نظریه یا روش جدید در جهت طراحی
فرایند و تولید تازه و ایجاد و خدمت نو موفق بشود ،نوآور میگویند (شورای عالی انقالب فرهنگی.)۲۱ :۱۳۸۵ ،
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-

ٔ
الرمایه انسالانی و انسالانهای
تربیت «سگرمایه انسگانی» :در راهبرد کالن  ۸نقشاله جامع علمی کشالور ،بر تربیت اس
متقی ،کارآفرین ،خالق و خودباور متناسالالب با ارزشهای اسالالالمی تأکید شالالده اسالالت و امروزه به وفور از این مفهوم
برای تبیین سالیاسالتهای آموزشالی و تربیتی بهره گرفته میشالود (ی  .)۴۸در این راهبرد از مفهوم س ٔ
الرمایه انسالانی و
ٔ
الرمایه انسالالانی و اکارآفرینی
کارآفرینی در کنار مفاهیم اسالالالمی مانند تقوا بهره گرفته شالالده اسالالت .مفاهیم اسال
برگرفته از مفهوم انسالالان اقتصالالادی بوده و بار معنایی خاصالالی را همراه دارند .سال ٔ
الرمایه انسالالانی و فرهنس کارآفرینی
اشالالالاره به الگویی از زندگی دارند که در آن انسالالالانها با عقالنیت اقتصالالالادی ،فعالیتهای خود را تنظیم میکنند و
آنچه در این مسالالیر مهم اسالالت تولید ثروت در فرایند رقابتی و حسالالابگرانه برای بیشالالینه سالالازی نفع و تأمین نیازهای
خودمحور اسالالت .منطق هزینه – سالالود محور و رقابت ،محور این فرهنس به شالالمار میرود و با فرهنس مصالالر گرا در
هم تنیالده اسالالالت .بنالابراین سالالالرمالای ٔاله انسالالالانی بالار معنالایی خالاصالالالی بالا خود دارد و حالاوی تالش برای اکالارفرمالایی بر
خویشالالالتن و مدیریت بهینه برای سالالالرمایهای کردن ابعاد مختلف وجودی اسالالالت .در این تلقی تعلیموتربیت نوعی
ٔ
الرمایه وجودی انسالان و کسالب منافع اسالت .این مفهوم ممکن اسالت در برخی ابعاد با
سالرمایهگذاری برای ارتقای س
ٔ
الرمایه انسالانی تکیه بر
انسالان اسالالمی قابل جمع باشالد ،ولی بنیاد این دو کامال متفاوت اسالت .درحالیکه مفهوم س
فلسفة فردگرایانه دارد ،در اسالم فردگرایی مورد نقد است.

بررسی و نقد
اصالالحات بازارمحور را نباید صالرفا به اصالالحات اقتصالادی فروکاسالت ،بلکه باید آنها را بهعنوان نوعی از عقالنیت سالیاسالی و
ایدئولوژیک دانسالت که مبانی انسالانشالناختی نولیبرالیسالم بهعنوان یکی از مهمترین محورهای آن به شالمار میرود .برای نقد
اصالالالالحالات بالازارمحور در آموزش عالالی ایران نیز بالایالد ابتالدا باله نقالد این عقالنیالت سال الیالاسالالالی پرداخالت .از پژوهشالالالگران و
سالیاسالتگذاران آموزش عالی در کشالور ما ،اصالالحات بازارمحور را ابزاری خنری میدانند که به اصالالح سالاختار سالیاسالی و
اداری منجر میشالالالود ،ولی در نگالاه ژر  ،این اصالالالالحالات نوعی از اذهنیالت حکومتی هسالالالتنالد کاله بالاعالث تحول در مالاهیالت
دانشالالگاه ،روابط تربیتی جاری در آن و به تبع آن تحول در هویت و روش زندگی افراد میشالالود .ذهنیت حکومتی اصالالالحات
بازارمحور و هویت نوین دانشالگاه بازاریشالده چالشهای اسالاسالی با الگوی دانشالگاه و دانش در منظر اسالالمی دارد 1که در
ادامه به آنها پرداخته میشود.
باله تعبیر داویس و بالانزل ( ) ۲۰۱۰نولیبرالیسالالالم منجر باله ت ییر در مالاهیالت نهالادهالای تربیتی و فهم افراد از مالاهیالت حرفالهشالالالان
میشود .آنچه در ظاهر این ت ییر به وقوع میپیوندد ،سیر نهادهای تربیتی به سوی الگوی شبهبنگاهی و حاکمیت عقالنیت
اقتصالادی در آن اسالت .گرچه نولیبرالهایی مانند هایک و بوکانن در تفسالیر ماهیت بازار با هم اختال زیادی دارند ،ولی در
 - 1در نقشالة جامع علمی حاکمیت جهانبینی توحیدی ،آخرت گرایی ،عدالتمحوری ،کرامت ،آزاد اندیشالی ،کمال آفرینی ،اخالقمحوری و عقالنیت به عنوان
خصایص مهم فضای علمی ذکر شدهاند (نقشة جامع علمی کشور 9 :1390 ،و .)10
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دفالاع از بالازار باله عنوان مکالانیسالالالم و قالاعالدة برتر اجتمالاعی توافق دارنالد و معتقالدنالد کاله بالازار بالایالد الگوی فعالالیالت دیگر نهالادهالای
اجتماعی باشد .یکی از محورهای مهم بازاریسازی ،مربوط به آموزش عالی و دانشگاه است.
حامیان نولیبرالیسالالم معتقدند که از طریق بازاریسالالازی میتوان مدرسالاله و نهادهای تربیتی را به تحولی مسالالتمر واداشالالت و
حاصالالل این تحول افزایش انعطا پذیری آنها ،افزایش قدرت جذب منابع مالی ،افزایش قدرت انتخاب افراد ،پاسالالخگویی
در قبالال نیالازهالای افراد و کالاهش هالدر رفالت بودج ٔاله عمومی در آنهالا میشالالالود .برای مرالال فریالدمن ( )۲۰۰۲بالهعنوان یکی از
حامیان نولیبرالیسالالالم معتقد اسالالالت که ورود نهادهای تربیتی به فضالالالای رقابتی بازارمحور باعث کاهش انحصالالالارگرایی دولت
میشود و زمینه را برای تحقق اهدافی مانند فردگرایی و آزادی بهعنوان آرمانهای سنتی لیبرالیسم فراهم میسازد.
در نقد بازاریسالالالازی نهادهای تربیتی در ٔ
وهله اول توجه به این نکته ضالالالروری اسالالالت که اصالالالالحات بازارمحور و پدیدههای
درهم تنیده در آن همانند امدیریت نوین عمومی و اپاسالالخگویی بیشالالتر از اینکه دارای بعد اقتصالالادی باشالالند ،سالالیاسالالی و
ایدئولوژیک هسالتند (فوردی .)۲۰۱۱ ،فوردی ( )۲۰۱۱بر این باور اسالت که ابازاریسالازی بیشالتر از اینکه پدید ٔه اقتصالادی
باشالد ،پدیده ای ایدئولوژیک و سالیاسالی اسالت ...بیشالتر از اینکه حاوی دغدغة اقتصالادی باشالد ،مبتنی بر مهندسالی اجتماعی
اسالالت (فوردی .)۲ :۲۰۱۱ ،بنابراین برای تحلیل اصالالالحات بازارمحور نباید آنها را صالالرفا به بعد اقتصالالادی فروکاسالالت و
بررسی آنها باید با توجه به بعد سیاسی و اخالقی باشد و رویکرد فوکویی پتانسیل زیادی برای این نوع نقد دارند.
پاسالالخگویی بهعنوان یکی از ارکان مهم ذهنیت حکومتی بازارمحور به شالالمار میرود که هد آن تضالالمین کارایی نهادهای
تربیتی از طریق منطق هزینه -سالود اسالت .لزوم پاسالخگویی درقبال هزینهها در سالازمانها قدمتی طوالنی دارد ،ولی الگویی
که تحت حاکمیت نولیبرالیسالم از ٔ
دهه  ۱۹۸۰بهعنوان پاسالخگویی ترویج یافته اسالت را میتوان الگویی شالبهبازاری دانسالت که
سالالعی دارد تا از طریق کاربرد روشهای بازارمحور به گسالالترش ارزیابیهای اسالالتاندارد و تضالالمین کیفیت در آموزشوپرورش
بپردازد .از نمودهای مهم این پاسالبگویی ،میتوان به کمینگری و نتیجهمحوری اشالاره کرد .در این الگو ،بازده و اثربخشالی
بهعنوان معیار ارزیابی به شالمار میروند و کیفیت به زبان کمیت ترجمه میشالود .پاسالبگویی و سالنجش کیفیت دارای فوایدی
برای نهالادهالای تربیتی هسالالالتنالد و میتواننالد انضال البالاط مالالی و اداری را بالاال برده و بالا ایجالاد شال الفالافیالت بالاعالث کالاهش زمین ٔاله
انحصالارگرایی و انحرا در زمینههای مختلف شالوند .البته پاسالبگویی چنانکه در سالالهای اخیر رواج یافته را نباید صالرفا به
این بعالد کالاهش داد ،بلکاله بالایالد آن را بالهعنوان بخشالالالی از گفتمالان بالازاریسالالالازی دانسالالالت کاله نتالایج و ابعالاد مهمی در بر دارد.
بنابراین به تعبیر شالور و رایت ( )۲۰۰۰پاسالخگویی بدل به افرهنس بازرسالی 1میشالود که نمایانگر سالیاسالتهای ایجابی برای
ٔ
عرصه آموزشوپرورش است.
کنترلگری در

1 - Audit Culture
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ٔ
نتیجه این سالالیاسالالتهای ایجابی ،روی گرداندن از سالالیاسالالت عدم مداخله و گرایش به کنترلگری در عرصالالههای مختلف
اجتماعی همچون آموزشوپرورش اسالت .این امر یکی از تناقضهای مهم در بطن نولیبرالیسالم اسالت .درحالیکه لیبرالیسالم
از ابتدا بر پایة مفهوم خودمختاری بنا نهاده شالالده اسالالت و متفکران بزر لیبرالیسالالم در بیشالالتر موارد مخالف جدی دخالت
دولت در عرص ٔاله اقتصالاد و اجتماع بودند ،نولیبرالیسالم به صالورتی غیرمسالتقیم حاوی مجوز دخالت دولت در کنترل و مهندسالی
پنهان اجتماعی اسالالت .بنابراین در فرایند اصالالالحات بازارمحور و از طریق شالالرکتیسالالازی ،مدارس و دانشالالگاهها به نهادی
شالبهبازار بدل میشالود و برخال ادعای برخی از مدافعان نولیبرالیسالم ،نقش دولت در آن محدود نمیشالود ،بلکه به سالوی
نوعی نترنزنمیوس ال س 1تحول مییابد (آپالتکا .)۲۰۱۳ ،به تعبیر بل ( )۲۰۰۳اتلقی این اصالالالحات [بازارمحور] بهعنوان
فرایند و راهبرد تنظیمزدایی 2بدفهمی آنها است .این اصالحات فرایند تنظیکهر زیجار3هستند .کنترل دولتی را محدود
نمیسالالالازند ،بلکه باعث ایجاد نوع جدیدی از کنترل میشالالالوند ...به این ترتیب دولت نوع جدیدی از کنترل نامحسالالالوس را
ایجاد میکند :کنترل از راه دور و از طریق ترویج وکنترل خویشتنو (بل.)۲۱۷ :۲۰۰۳ ،
عاعمال این کنترل بیشالتر از اینکه مبتنی بر قدرت قهری و کارکردهای سالنتی دولت باشالد ،متکی بر الگوی ازیسالت قدرت ،
فناوری های نوین قدرت و گسالترش الگوی انسالان اقتصالادی و به تبع آن فرهنس کارآفرینی اسالت .کاربردپذیری ،ارزشالیابی و
نظام پاسالالبگویی از نمونه چنین فناوریهایی هسالالتند .در فرایند اصالالالحات بازارمحور از طریق رواج مدیریت نوین عمومی،
پاسالبگویی و اتضالمین کیفیت نهادهای تربیتی وارد عرصالهای رقابتی میشالوند و برای بقا در این عرصاله مجبور به مطابقت
دائم با امعیارهای ارزیابی اسالالتاندارد هسالالتند .به این ترتیب دولت بدون کاربرد قوه قهری ،مدارس را مجبور به مطابقت با
ارزشهای بازارهای آزاد میکند.
حالاکمیالت فرهنالس پالایش در آموزشوپرورش منجر باله نوعی بالدبینی ،نگالاه مکالانیکی و کمیگرایالاناله نسال البالت باله افراد و نهالادهالای
ٔ
تربیتی میشالالود .در این فرهنس افراد به صالالورت مداوم در قبال سال ٔ
بودجه مصالالرفی مورد ارزیابی مسالالتمر قرار دارند و
الرمایه و
ٔ
ٔ
هزینه مصالرفی اسالت .این فرهنس در سالاحت نظری چالشهای مهمی با فرهنس
افزوده
هد نهایی تضالمین کارایی و ارزش
ٔ
نتیجه آن اسالت ،نه تنها با اصالول مندرج در نقش ٔاله جامع علمی کشالور
اسالالمی دارد .اصالالحات بازارمحور و فرهنس پایش که
همانند آزادگی ،اخالقمحوری ،سالالالالمت معنوی و فطرت حقیقتجوی (نقشالال ٔاله جامع علمی کشالالالور )۹ :۱۳۹۰ ،سالالالازگاری
ندارند ،بلکه مانعی مهم برای تحقق آنها به شمار میروند .تولید ثروت و قدرت ،کاهش تصدیگری دولت ،افزایش مشارکت
مردم در تأمین خدمات و افزایش فرصالت آزادی در دانشالگاه و فضالای علمی از اهدا مهم اصالالحات بازارمحور هسالتند که در
ٔ
برنامه شالشالم توسالعه۴ :۱۳۹۶،؛ نقش ٔاله جامع علمی کشالور،
اسالناد پشالتیبان آموزشوپرورش به آنها اشالاره شالده اسالت (قانون
1 - Invisible regulator
2 - De-regulation
3 - Re-regulation
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 ۱۲و  ،)۱۳ولی همانطور که بیان شالالد اصالالالحات بازارمحور لزوما به معنای کاهش نقش دولت در مدیریت آموزشوپرورش و
سایر نهادهای اجتماعی نیست.
نولیبرالها به تبع هایک معتقدند که رقابت در فضالالالایی غیرقطعی ،مبهم و غیرقابل پیشبینی تحقق مییابد و دولت نباید به
بهالاناله ایجالاد برابری و عالدالالت در فراینالد این رقالابالت دخالالالت کنالد ،چون باله دلیالل نالاخودآ گالاه بودن فراینالد تکالاملی رقالابالت و مسالالالاللالة
دانش ضالالالمنی ،دولت کفایت دخالت در چنین اموری را ندارد ،ولی در عمل آنچه به وقوع میپیوندد دولتی با بازوان نظارتی
قدرتمند است که به صورت غیرمستقیم به کنترل از راه دور میپردازد .بنابراین همانطور که هایک معتقد بود ،آزادی انتخاب
افراد در این نظام به صالورت اسالاختاریافته اسالت ،ولی این سالاختار نه از جانب قوانین خودانگیخته و انتزاعی ،بلکه از طریق
سیاستهای ایجابی دولت ارزیاب اتفاق میافتد.
امروزه تحت تأثیر گفتمان بازارمحور ،پاسالالبگویی و تضالالمین کیفیت منجر به ایجاد جنبشالالی شالالده اسالالت که هد نهایی آن
تضالمین ارزش و بازگشالت سالرمایه و همچنین درونی سالاختن منطق هزینه-سالود در نظام آموزش عالی اسالت .اسالاس مدیریت
نوین عمومی و جنبش تضالالمین کیفیت بهعنوان عناصالالر مهم اصالالالحات بازارمحور در آموزشوپرورش ،بر ایجاد نوعی کنترل
نامحسالالوس از طریق ترویج اکنترل خویشالالتن در میان مدیران مدارس اسالالت .به این ترتیب در فرایند پاسالالبگویی و ارزیابی
برای تضالالالمین کیفیالت ،مالدارس برای تالأمین منالابع مالالی و بقالا در عرصالال ٔاله رقالابتی آموزش مجبور باله مطالابقالت بالا شالالالاخصهالای
اسالتاندارد هسالتند و بقای آنها وابسالته به موفقیت در این مسالیر اسالت .در این الگو ،نقش دولت در آموزشوپرورش را میتوان
به اسالالایه ای با دسالالتان آهنین تعبیر کرد که از طرفی از طریق اصالالالحاتی مانند خصالالوصالالیسالالازی و تنوع بخشالالی به منابع
مالی ،خود را از بار تأمین مالی رها میسالالازد و در بعد اقتصالالادی تبدیل به سالالایهای کم رنس میشالالود ،ولی از طر دیگر از
طریق فرهنالس بالازرسالالالی ،ارزیالابیهالای اسال التالانالدارد و ترویج مالدیریالت نوین ،بالا دسالالالت آهنین خود باله کنترل و تنظیم نهالادهالای
تربیتی میپردازد.
امیت ( )۲۰۰۰معتقد اسالت که در بطن اصالالحات بازارمحور و با ترویج پاسالبگویی قهری ،مدرساله و دانشالگاه از الگوی ازندان
سالراسالربین 1برای مدیریت بهره میبرد .این الگو توسالط بنتام ارائه شالد و هد آن توانا سالاختن مدیریت زندان برای کنترل
مسالالتمر افراد داخل زندان بود .در دولتهای نوین این الگو تبدیل به الگویی برای حکومت شالالده اسالالت و در طی آن دولت از
طریق ابزارهای ارزیابی و بازرسالی مسالتمر و با شالعار شالفافیت به کنترل مسالتمر شالهروندان میپردازد .حال در بطن مدیریت
نوین و از طریق پاسالالبگویی و ارزیابیهای مسالالتمر ،مدارس به زندان سالالراسالالربین بدل میشالالود که مدیران ارشالالد با شالالعار
شفافیت و تضمین کیفیت به صورت مداوم افراد و مدارس و نهادهای تربیتی را مورد ارزیابی قرار میدهند.

1- Panopticon
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در الگوی نوین ،مالدیران برای تالأمین منالابع مالالی خود و موفقیالت در تضالالالمین کیفیالت مجبور باله مطالابقالت بالا معیالارهالای بیرونی
اسالالالت .باله این ترتیالب اسالالالتقالل نهالادهالای تربیتی کمتر میشالالالود ،کنترل بیرونی دولالت و شالالالرکالتهالای تجالاری باله مالدارس و
دانشالگاهها افزایش مییابد و آنها به بازیگران اصاللی سالیاسالتگذاری تعلیموتربیت بدل میشالوند .شالرکتهای تجاری تأمین
بخش مهمی از منالابع مالالی آموزشوپرورش را بر عهالده میگیرنالد و در مقالابالل ،از مالدرسالالاله و دانشال الگالاه انتظالار دارنالد تالا در قبالال
منابع مالی خدمات و کاالهای قابل خرید و فروش برای آنها فراهم سالازد .السالن و پیترز ( )۲۰۰۵معتقدند که در این فضالای
بازارمحور بیشالالتر از این که حقیقتگویی و انتقاد مهم باشالالند ،تبلیغ و فروش کاالها اهمیت دارند .آرونوویتز و ژیرو ()۲۰۰۰
نیز بر این بالاورنالد کاله دخالالالت شالالالرکالتهالای تجالاری در پژوهشهالا ممکن اسالالالت باله تحریف نتالایج و یالا حالداقالل تالاخیر در ارائالة
ٔ
زمینه علوم زیسالالالتی و پزشالالالکی این امر میتواند خطرات جبرانناپذیری را برای
یافتههای علمی سالالالودمند منجر شالالالود .در
سالمت و امنیت جسمی و روانی افراد ایجاد کند.
به این ترتیب اصالالالحات بازارمحور بهعنوان ذهنیت حکومتی ،حاوی نوعی اروابط نابرابر قدرت در نهادهای تربیتی اسالالت
(السالن و پیترز )۲۰۰۵ ،و از طریق فناوریهای نوین قدرت همانند پاسالبگویی ،تضالمین کیفیت ،اعتباربخشالی و ارزیابیهای
اسالتاندارد زمینه را برای تنظیم و کنترل دانشالگاه به روشالی غیرمحسالوس را فراهم سالازد .در این الگو ،دولت بدل به دیدهبانی
میشالود که تحت لوای شالعارهایی مانند شالفافیت و تضالمین کیفیت ،سالعی در کنترل تعلیموتربیت دارد .به این ترتیب بازوی
نظارتی و ارزیابانة دولت از طریق فناوریهای نوین قدرت گسالالترده میشالالود و به جای کنترل مسالالتقیم ،آنها را به کنترل و
پایش خویشالالتن بر اسالالاس ارزشها و معیارهای اسالالتاندارد وا میدارد .این فرهنس بازرسالالی نه تنها فضالالای اداری و مدیریتی
گسالترده میشالود ،بلکه در فرایند زندگی تربیتی نیز رسالود میکند و فضالایی مبهم و غیرقطعی از رقابت و ارزیابی مسالتمر را
ایجاد میکند.
در هم آمیختن کنترلگری و تنظیمگری دولالت ارزیالاب بالا عقالایالد هالایالک در بالاب کالارکرد بالازار ،نقش مهمی در مصالالالون سالالالاختن
این فرایند دارد .در تعبیر هایک ( ،)۱۹۴۴کارکرد کلی بازار فرایندی ناخودآگاه اسالالت و شالالناخت و کنترل آن ممکن نیسالالت.
آنچه در این میان مهم و قابل درک اسالت ،فعالیتهای فردی با هد تأمین نیازها اسالت که برگرفته از دانش عملی و پراکنده
ٔ
زمینه کارکرد بازار با واقعیت سالازگاری ندارد .بنابراین در این الگو ،بازار
اسالت .هرگونه ادعا مبنی بر شالناخت و برنامهریزی در
به سالان دسالت نامرئی اسالمیت مکانیسالمی پنهان و دور از دسالترس نقد و عقالنیت خواهد بود .این تلقی از بازار و نقش انسالان
در آن ،منجر به ایجاد هالهای از مصونیت برای اصالحات بازارمحور میشود و نقد آنها را مشکل میسازد.
بنابراین ذهنیت حکومتی نولیبرالیسالم و فرهنس پایش و بازرسالی مداوم که بخشالی جداییناپذی از آن هسالتند ،حاوی نوعی
نگاه ابزاری و بدبین نسالالالبت به افراد هسالالالتند .در اثر چنین نظام تربیتی ،انسالالالانهای منفعل پرورش مییابند که تحت تأثیر
کنترل از راه دور و فناوریهای نوین قدرت به صالورت مداوم خود را با نظام ارزشهای رقابتی سالرمایهداری آکادمیک تطبیق
میدهند (داویس و بانزل .)۲۰۰۷ ،این نوع تربیت ،چالش اسالالاسالالی با اهدافی مندرج در اسالالناد پشالالتیبان آموزشوپرورش
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ایران مرالل آزادانالدیشالالالی ،اخالقمحوری و کرامالت انسالالالانی (نقشالال ٔاله جالامع علمی کشالالالور )۱۳ :۱۳۹۰ ،دارد .در این اسال النالاد
همنشالینی نظام اسالتاندارد ارزیابی مبتنی بر شالفافیت و رونق بازار عرضاله-تقاضالا و دولت ارزیاب مورد تأکید قرار گرفته اسالت
ٔ
( ٔ
نقشه جامع علمی کشور به صورت واضن مورد اشاره قرار گرفته
نقشه جامع علمی کشور .)۲۷ :۱۳۹۰ ،دولت ارزیاب که در
اسالالالت (نقشالال ٔاله جامع علمی کشالالالور ،)۲۶ :۱۳۹۰ ،به شالالالیوة نوین و با بهرهگیری از روشهای نوین حکومتی ،کنترلگری و
تنظیمگری خود را در ابعالاد مختلف فراینالدهالای تربیتی و حتی زنالدگی افراد گسالالالترش میدهالد و در این فضالالالالا کرامالت و
آزاداندیشالالالی افراد مورد تهدید قرار میگیرد .این دولت تنظیمگر و ارزیاب سال النخیتی با اهدا مندرج در اسالالالناد پشالالالتیبان
آموزش عالی که به برخی از آنها اشاره شد ،ندارد.
تجاریسالازی و اصالالحات بازارمحور در آموزشوپرورش ایران که از آن به نوعی شالبهنولیبرالیسالم تعبیر شالد ،عالوه بر نقدهای
فوق ،دچالار چالالشهالایی اسالالالت کاله برخی از آنهالا منحصالالالربالهفرد بوده و باله علالت پیونالد تفکر بالازارمحور بالا برخی پالدیالدههالای
فرهنگی هسالتند .همانطور که گفته شالد ،در اسالناد پشالتیبان بر بعد شالرکتیسالازی اصالالحات بازارمحور تأکید زیادی شالده
اسالالت .به عبارت دیگر در این اسالالناد هد عمدة اصالالالحات بازارمحور و تجاریسالالازی در آموزشوپرورش عمومی و عالی،
اف زایش تعامل نهادهای تربیتی با صالالنعت ،سالالیر به سالالوی الگوی بنگاهی ،متنوع سالالازی منابع مالی ،افزایش رقابتپذیری و
ٔ
ٔ
برنامه شالشالم توسالعهٔ :۱۳۹۶ ،
ماده )۴
برنامه شالشالم توسالعه (قانون
افزایش نقش بخش خصالوصالی در تأمین مالی اسالت .در
دولت از فعالیتهایی که با مشالارکت و رقابت بخش خصالوصالی به صالورتی بهتر و کم هزینهتر انجام میشالوند ،منع شالده اسالت و
بر گسترش نقش بخش غیردولتی در نهادهای دولتی از جمله آموزشوپرورش تأکید شده است.
در وهل ٔه اول به نظر میرسالد که شالرکتیسالازی گامی در مسالیر تمرکززدایی و کاهش نقش دولت در آموزشوپرورش اسالت ،ولی
همالانطور کاله بیالان شالالالد ،این تلقی لزومالا درسالالالت نیسالالالت .در فراینالد اصالالالالحالات بالازارمحور گسالالالترش تضالالالمین کیفیالت،
اسالتانداردسالازی و ارزیابی برای سالنجش پاسالبگویی ،نقش غیرمسالتقیم دولت را در کنترل و تنظیم نهادهای تربیتی تقویت
میکند .به عبارت دیگر دولت از طرفی نقش خود را در تأمین مالی در حد سالایه کاهش میدهد و نهادهای تربیتی در فرایند
رقابتی مجبور میشالوند تا برای تأمین منابع مالی برونگرا شالوند و به تعامل و چانهزنی با صالنعت و نهادهای دیگر بپردازند ،از
طر دیگر فرایند ارزیابیهای استاندارد ابزاری برای کنترل غیرمستقیم برای دولت فراهم میسازد و چنگال آهنین دولت را
بر نهادهای تربیتی گسالترش میدهد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که آنچه از اصالالحات بازارمحور در این اسالناد مورد توجه
است ،کاهش نقش دولت در تأمین مالی آموزش و واداشتن مدارس به درآمدزایی است.
الب ته باید اذعان کرد که در میدان عمل ،کشالالور ما ارزیابی و تضالالمین کیفیت چندان که باید مورد توجه قرار نگرفته اسالالت و
امروزه به خصالالالوی در میان مدارس و دانشالالالگاهها غیردولتی ،کمیت بر کیفیت تفوق یافته اسالالالت و کنترلهای ضالالالعیفی بر
کیفیت وجود دارد .در سالالالهای اخیر متنوعسالالازی منابع مالی آموزش بیشالالتر از اینکه از طریق گسالالترش ارتباط با صالالنعت
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صالالورت گرفته باشالالد ،از طریق افزایش مؤسالالسالالات و نهادهای غیرانتفاعی صالالورت میگیرد .گسالالترش بی رویة مؤسالالسالالات
غیرانتفاعی آموزشوپرورش درحالی اتفاق میافتد که کیفیت آموزشی این مراکز همواره مورد سؤال بوده است.
منابع
ش
یجلهزعل مزتربیتشزرانشالالگم ز مرا زاه او،۲ :۱۹ ،
باقری ،خسالالرو .)۱۳۹۱( .تأملی بر روابط فرهنس ،بازار و دانشالالگاه،
۷-۲۲
بالاقری ،خسالالالرو .)۱۳۹۴( .شالالالبنبیجالان نولیبرالیسالالالم در کالالبالد آموزش عالالی ایران :نقالدی بر نگرش کالاالیی باله دانش و
گفتمان یادگیری .چکیده مقاله چا شالده در :کیاةزیقمالوز الشالمینزهممی زانجمنزفلس ش
التهزتعلیک تربیتز()۱۳۹۴
دانشگاه شهید بهشتی تهران.
ٔ
ٔ
برنامه ششم توسعه.
بودجه کشور .)۱۳۹۶( .قمن زبرنمیهز شکزت سعه .پایگاه اطالع رسانی
سازمان برنامه و
https://plan6.mporg.ir
ٔ
نقشه جامع علمی کشور (کمیتة آموزش)
شورای عالی انقالب فرهنگی .)۱۳۸۵( .اسناد پشتیبان
http://www.iranculture.org/fa/default.aspx?current=viewDoc&currentID=967
نقشهزممیعزعلمشز ش ازسایتHttp://Sccr.ir :
شورای عالی انقالب فرهنگی .)۱۳۸۹( .سناز شز
دریفوس ،هربرت و رابینو ،پل .)۱۳۹۲( .ییشاللزف

زفراسال

ٔ
(ترجمه حسالین بشالیریه) .تهران:
زسالملتم هرایشز زهرین تین.

انتشارات نی.
دینپرسالت ،فائز و سالاعی ،علی .)۱۳۹۱( .بازسالازی روششالناختی نظریة انتخاب عمومی .فصاللنمیهزیفم عموزییم ز التها ز
ر زعل مزانسمنش،ز.۸۷-۱۰۹ ،)۲(۴
فتناللهی ،احمد؛ یمنی ،محمد؛ صالالباغیان ،زهرا؛ فراسالالتخواه ،مقصالالود؛ قاضالالی طباطبایی ،محمود .)۱۳۹۳( .تحلیل
محتوای برنامههای پنج گانه توسالالعه ایران با توجه به مقولههای حکمرانی آموزش عالی ،فصالاللنمیهزانجمنزشی و زعم ش،ز
.۴۷ -۸۳ ،)۴( ۶
فوکو ،میشالل .)۱۳۹۴( .ت ازویسالتزسالیمسالت:زر سزهتتم هم ز لژ زر زفرانم،ز( .۱۹۷۹-۱۹۷۸ترجمة رضالا نجف زاده).
تهران :نشر نی.
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 تعلیموتربیالت و کالارآفرین.)۱۳۹۷( . محمالد حسالالالن، محمود؛ میرزامحمالدی، خسالالالرو؛ تلخالابی، حمالدالاله؛ بالاقری،محمالدی
 پژ ه زنمیهزیبمنشز.رقابتی؛ تأملی بر تحول مفهوم انسالان اقتصالادی از مکتب تربیتی لیبرالیسالم کالسالیک تا نولیبرالیسالم
۱۴۲-۱۲۳ :)۸(۲ تعلیک تربیتا
 بر سالشز م زهم زاسالمسالشزتجم سالمو زر زنظممزشی و زعم شزایرا زبرزاسالمسزنقازیبمنشز.)۱۳۹۷(  حمداله،محمدی
 دانشالکده روانشالناسالی و علوم تربیتی. رسالاله مقطع دکتری.انسالم ز النملتشزیکتشزتربیتشزن یبرا یسالکز زا الهزیته مزبایل
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بازاندیشگگگی و بازپژوهی نقش دانشآموزان و صگگگدا(ها)ی آنان در بهبود و اصگگگالح برنامهها و فرآیندهای آموزشگگگی و
پرورشی
امین ایزدپناه1
هد از این مقاله برررسی نقش و کارکردی است که صداهای کودکان و دانشآموزان در اصالح روندهای جاری خرد و کالن
نظام آموزشوپرورش دارند .اگرچه نظامهای آموزشالی به فراخور نیازها و شالرایط مختلف ناگزیر از ت ییر و اصالالح هسالتند اما
در این بازنگریها معموال صالداهای مخاطبان اصاللی نظام آموزشالی ،یعنی کودکان و نوجوانان نادیده گرفته میشالود .مبتنی
بر این واقعیت و بررسالالی پیشالالینه بحثهایی که در حوزه مطالعات کودکی در جلب توجه به اهمیت صالالدا و دیدگاه کودکان و
دانشآموزان مطرح شده است دو پرسش اساسی این پژوهش عبارتند از-۱ :چرا صداهای کودکان و دانشآموزان را در امور
آموزشالی و تربیتی باید جدی گرفت و معتبر شالمرد  .۲چگونه میتوان صالدا(ها)ی کودکان و دانشآموزان را از حاشالیه خارج
کرد و آنهالا را در فرآینالدهالای خرد و کالن آموزشالالالی ،بالا هالد اصالالالالح این برنالامالههالا باله مشالالالارکالت گرفالت این پژوهش از نظر
روششالالناسالالی نوعی کاوشگری فلسالالفی انتقادی اسالالت که از جمله اهدافش فهم و بهبود عمل تربیتی و تدارک گزینههای
بدیل اسالت .بنابر یافتههای اصاللی این پژوهش ،یعنی جهانشالمولی و فراگیری حقوق کودکان در کنار تکرر و تنوع شالکلهای
کودکی و صداهای آنان ،ضروری است برای انجام اقدامات اصالحگرانه واقعی و تحولی به سرا این صداها برویم .انجام این
این کار از راه دیالو با کودکان و پژوهشهای مشارکتی با کودکان (پژوهش با کودکان) امکانپذیر است چرا که دانشی بدیع
ٔ
درباره آنان و زندگیشان به ما میدهد.
و دسته اول از کودکان و دانشآموزان
واژگان کلیدی :اصالحات آموزشی ،آموزشوپرورش ،صدای دانشآموزان ،پژوهش با کودکان ،مطالعات کودکی
 -۱مقدمه و بیان مسئله
نظام های آموزشالالالی به دالیل مختلف ناگزیرند هر از گاه دسالالالت به بازنگری و اصالالالالح رویکردها و راهبردهای خود بزنند .این
اقدام ها به تناسالالالب ت ییرات اجتماعی ،اقتصالالالادی ،فرهنگی و سالالالیاسالالالی صالالالورت میگیرند و معموال برای همگام شالالالدن با
پیشالالرفتهای بشالالری یا زمینهسالالازی برای پیشالالرفتها در آینده ،پاسالالبگویی به نیازهای آنی و آتی جامعه یا به دلیل ت ییر
جهالتگیریهالای سال الیالاسالالالی و ایالدئولوژیالک در پی ت ییر دولالتهالا و حکومالتهالا ،پیوسالالالتن دولالتهالا باله معالاهالدههالای بینالمللی
الزامآور و مانند آن در دسالتور کار قرار میگیرند .اما یک چیز معموال در این تصالمیمگیریها فراموش میشالود و آن شالنیدن یا
پوش سالپردن به صالدای خود کودکان و دانشآموز انی هسالتند که بنا اسالت این تصالمیمها بهطور مسالتقیم بر زندگی آنان در
حال و آینده تاثیرگذار باشالند؛ صالدای کودکان و نوجوانانی که داعیه اصالالح به نفع آنان را داریم در این فرآیندهای اصالالحی
یا تحولی غایب بزر بهشمار میرود.

 1استادیار بخش مبانی تعلیم و تربیت دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیرازamin423@yahoo.com ،
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پیشالینه مطرح شالدن اهمیت صالدای کودکان و دانشآموزان در فرآیند تعلیموتربیت و نقد این واقعیت که دیدگاه کودکان در
این جریالانهالا غالایالب اسالالالت باله دهاله  ۹۰میالدی برمیگردد .برای نموناله کوزول )۵ ،۱۹۹۱( 1از این سالالالخن گفالت کاله صالالالدای
کودکان و دانشآموزان در همه بحثهای مربوط به آموزشوپرورش و اصالالحهای آموزشالی م فول مانده اسالت .ویز 2و فاین3
( )۲ ،۱۹۹۳همه کودکان و نوجوانانی را که دیدگاههایشالالان نادیده گرفته شالالده و از مراکز تصالالمیمگیری آموزشالالی و فرهنگی
جامعه رانده شالالدهاند به سالالخن گفتن فرامیخوانند .در بحث اصالالالح آموزشالالی نیز لوین )۱۹۹۴( 4معتقد اسالالت راهبردهای
اصالالحگرانه به شالرطی نویدبخش هسالتند که این راهبردها دانشآموزان را افرادی توانا بدانند ،روی دانش و عالقمندی آنان
سرمایهگذاری کنند و آنان را در تعیین اهدا آموزشی و روشهای یادگیری شرکت دهند.
فیلدینس ( ۲۰۰۴aو  )۲۰۰۴bبه صالراحت از وضعیت نابرابر و نامتعادل میان بزرگساالن و کودکان/دانشآموزان در فضاهای
آموزشالی سالخن میگوید .از نگاه او هیو فضالایی ،واقعی یا اسالتعاری ،سالرا نداریم که دانشآموزان و دسالتاندرکاران آموزش
در آن فضالالالا بالا یکالدیگر را در حالالتی برابر بالا هم روبروشالالالونالد و همچون دو یالار حقیقی بالهطور مشالالالترک عهالدهدار درک و فهم
کارهایشالان شالوند (فیلدینس .)۳۰۹ :۲۰۰۴a ،او همچنین معتقد اسالت ادانشآموزان هرچقدر هم پیگیر و متعهد به صالدای
خود باشالند نمیتوانند مراد خود را بیابند مگر آنکه مجموعهای از شالرایط سالاختاری و فرهنگی فراهم آید که دلخواسالتههای
آنان را جامه واقعیت بپوشالالاند (فیلدینس .)۲۰۲ :۲۰۰۴b ،به این ترتیب ت ییر به سالالمت تعادل میان این دو گروه عزم جدی
بزرگسالاالن را میطلبد و تا تصالورات پیشالین ما در مورد ماهیت و اهمیت صالدای کودکان و دانشآموزان ت ییر نیابد این شالرایط
ناعادالنه ادامه خواهد یافت.
اگرچه به تکگویی و تکصالالدایی در برنامههای اصالالالحی در ایران اشالالاراتی رفته اسالالت -از جمله باقری ( )۱۳۹۲که
ضالمن نقد تصالمیمهای کالن آموزشالی زیر عنوان اتحولآفرین  ،این تصالمیمها را معموال محصالول سالوگیری و نظرات گروهی
خای میداند و نه ٔ
همه توان تخصالصالی و کارشالناسالی موجود کشالور -اما پرداختن به موضالوع صالدای کودکان و دانشآموزان
در حوزه تعلیموتربیالت اقبالال چنالدانی از سالالالوی پژوهشگران یالافتاله اسالالالت .همچنین بالهنظر میرسالالالدصالالالدا(هالا)ی کودکالان و
دانشآموزان در برنامهها و راهبردهای تحولی نظام آموزشوپرورش نیز هنوز چندان مطرح نیست.
بنابر این مقدمه ،در این مقاله کوشالیدهام ضالمن بررسالی کوتاه دیدگاههایی که در طول تاریب تعلیموتربیت کودکان را
فرودسالالالت انگاشالالالته و آنان را بهویژه از جنبه عقالنی دسالالالتکم گرفتهاند ،به معرفی اجمالی نقد این دیدگاهها نیز پرداخته و
جایگاه و اعتبار صالداهای کودکان را در مقام یادگیرندگان و دانشآموزان در پیوند با مسالائل مربوط به خودشالان تشالرین کنم.

1. Kozol
2 Weis
3 Fine
4 Levin
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هد دیگر این نوشالالتار تشالالرین چگونگی دسالالتیابی به راهی اسالالت که به مدد آن صالالدا(ها)ی کودکان میتواند در بهبود و
اصالالح فرآیندهای تعلیموتربیتی مرتبط با آنان وارد شالود .بنابراین دو پرسالش اصاللی این جسالتار عبارتند از .۱ ،چرا صالداهای
کودکان و دانشآموزان را در امور آموزشالی و تربیتی باید جدی گرفت و معتبر شالمرد  .۲چگونه میتوان صالدا(ها)ی کودکان
و دانشآموزان را از حاشالیه خارج کرد و آنها را در فرآیندهای خرد و کالن آموزشالی ،با هد اصالالح این برنامهها به مشالارکت
گرفت
برای پاسالب به پرسالش نخسالت ضالمن مرور انتقادی برخی دیدگاههایی که زمینهسالاز نادیده گرفتن و کمارزش شالمردن
صالالداهای کودکان در گذشالالته شالالدهاند ،جایگزینهای این طرز تلقی از کودک را نیز مطرح نموده و کوشالالیدهام زمینههای
نظری مختلف اعتباربخشالی به صالداهای کودکان را مطرح کنم .برای پاسالب به پرسالش دوم نیز با هد ایجاد فرصالت بازنمایی
صالداهای کودکان و دانشآموزان در حوزه آموزشوپرورش ،ضالمن در نظر داشالتن مالحظاتی نظری ،میکوشالم روشالن سالازم
این صدا(ها) چرا و چگونه میتواند در اصالح رویکردهای فعلی آموزشی و پرورشی شنیده شود.
ُ
در این نوشتار روش کاوشگری فلسفی انتقادی را در پیش گرفتهام .بنابر نظر ابر ( )۱۹۸۲هد نهایی کاوشگری
فلسالالالفی انتقالادی بهبود عمالل تربیتی اسالالالت (باله نقالل از هالاگرسالالالون .)۷۳ :۱۳۹۴ ،بهبود بخشال الیالدن عمالل تربیالت در نتیجاله
ٔ
درباره داللتهای ضمنی یافتهها
کاوشگری فلسفی انتقادی مستلزم آن است که کاوشگری توصیههایی یا دستکم بحری
را به منظور بهبود عمل در بر داشالته باشالد (هاگرسالون .)۷۳ :۱۳۹۴ ،همچنین کاوشالگری فلسالفی انتقادی عهدهدار رسالالت
ابهامزدایی ،شفا سازی ،باالبردن فهم و درک و تدارک گزینههای بدیل است (همان.)۷۴ ،
 -۲بحث
 -۱-۲تقاب رویکردها در نگاه به کودک و دوران کودکی
درک ما از مفهومهای کودک و کودکی و توانمندیهای کودکان در این دوره در طول تاریب اندیشالاله فراز و فرودهای بسالالیاری
داشال التاله و طیفی از نگالاه هالای بالدبینالاناله تالا خوشالالالبینالاناله یالا حتی رمالانتیالک باله کودکالان و مالاهیالت آنالان را دربرمیگیرد .برخی
دیالدگالاههالای نو نیز کودکالان را بالا دیالدی واقعبینالاناله و بر اسالالالاس توانمنالدیهالا و ویژگیهالای خالای دوران کودکی مینگرنالد .امالا
برای سالادگی بحث و در پیوند با مبحث اصاللی این نوشالتار -یعنی صالدا(ها)ی کودکان -در این بخش ،نخسالت دیدگاههایی را
از نظر میگذرانم که کودک را در مقایسه با بزرگسال فرودست میپندارد و سپس به دیدگاههای جایگزین که فرودستپنداری
کودکان را به نقد کشیدهاند مطرح میکنم.
 -۱-۱-۲مرور انتقادی رویکرد فرودستنگر به صداهای کودکان
در سنت تاریخی-انسانشناسی فلسفهٔ ،
همه موجودات به جز جمادات دارای روح شمرده میشدند و در سلسله مراتبی قرار
ع
می گرفتند که به ترتیب نبات ،حیوان و انسالالالان اعضالالالای آن بودند .بنابراین دیدگاه ،تفاوت انسالالالان و برتری او به مدد خرد به
ٔ
مرتبه
دسالت میآمد و در این میان کودکان گونهای میان انسالان و حیوان شالمرده میشالدند که با گذشالت زمان و رشالد عقلی به
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انسالالانی میرسالالیدند .برای نمونه ،افالطون معتقد بود در کودکان توازنی بین عقل و اراده و شالالهوت نیسالالت ،برخی از ایشالالان
هرگز صالالاحب عقل نمیشالالوند و در بسالالیاریشالالان نیز زمانی دراز الزم اسالالت تا دارای عقل شالالوند (افالطون.)۲۵۲ :۱۳۳۵ ،
ارسالالالطو نیز کودک را در ٔ
زمره حیوانات میدانسالالالت و سال النالت آگوسالالالتین کودک را حیوان کوچک خطالاب میکرد (لنگوند،1
 .)۱۵۲ :۲۰۰۱در سالالنت ارسالالطویی برای هر چیز چهار علت ذکر میشالالود .دو مورد از آنها یکی علت صالالوری اسالالت و یکی
علت غایی .علت غایی معر کارکرد هر موجود اسالت و علت صوری عبارت است از ساختار آن موجود .هرگاه علت صوری به
کمال برسد زمینه کمال علت غایی یا همان عملکرد موجود فراهم میشود .از این نظر کودکان چون هنوز ساختاری در حال
رشالالد دارند کارکردشالالان نیز به کمال نرسالالیده اسالالت .در قرون وسالالطی کودک مظهر گناه ازلی بود و باید هرچه زودتر بزر
میشالالالد .همچنین تالا پیش از قرن هفالدهم کودکی را مقولالهای متمالایز در چرخاله زنالدگی بالهحسالالالاب نمیآوردنالد و کودکالان را
انتظاران بزرگسالی  3میدانستند (مکبلین.)۲۲۷ :۲۰۱۴ ،
ابزرگساالن رشدنیافته  2یا اچشم
ع
اینکه کودکان موجوداتی غیرعقالنی یا پیشعقالنی هسالتند منحصالر به فلس ٔ
الفه باسالتان ،قرون وسالطی یا ٔ
دوره مدرن
نیسالت .روانشالناسالی رشالدگرا 4که برای بخش زیادی از قرن بیسالتم نیروی مساللط به حسالاب میآمد نیز کودکان را دسالتکم
میگیرد و به دلیل کوچک شالالمردن توانمندیهای کودکان اکنون زیر پرسالالش رفتهاسالالت .در این نوع روانشالالناسالالی کودکان
ٔ
مراحلی شالالبیه به هم را در جریان رشالالد طی میکنند و از جمله تا ٔ
(مرحله عملیات صالالوری)5
دوره سالالنی  ۹تا  ۱۲سالالالگی
توانایی شالناختی کافی برای تفکر انتزاعی ندارند .چنین نگرشالی از سالوی کسالانی چون متیوز ( )۱۹۸۴و مککال)۱۹۹۱( 6
با توجه به شواهد عینی که از کار با کودکان بهدست آوردهاند مورد تردید قرار گرفته است .کسیدی )۲۰۰۹( 7نیز در نقد این
مکتب روانشالالناسالالی و نگاه مرحلهای به رشالالد کودکان میگوید این نوع روانشالالناسالالی اکل مفهوم بلو مرحله به مرحله،
پالذیرش کودکالان نالابالالغ بالهعنوان کسالالالانی کاله نیروی خردورزی دارنالد را مردود میسالالالازد .حالال آنکاله انسالالالانهالا از نخسالالالتین
سالالهای عمرشالان اسالتداللآورانی توانا و کاردان هسالتند و به واسالطه بهرهگیری از همین مهارتها اسالت که فرد به توانایی
بیشالالالتر در اسالالالتداللآوری ،تأمل و تحلیل دسالالالت مییابد (کسالالالیدی .)۱۶۳ ،۲۰۰۹ ،متیوز ( )۲۰۰۸نیز با نقد نظریههای

1. Langewand
2 Undeveloped adults
3 Adults-in-waiting
4. Developmental psychology
5. Formal operational stage
6. McCall
7. Cassidy
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پیاژهای رشالد که بر مراحل ثابت رشالد تأکید دارند معتقد اسالت این نظریهها ادرکی نقصالانی  1از کودکی دارند .در این نوع
نگاه کودک فاقد ظرفیتهایی است که بزرگساالن بهنجار دارا هستند.
به عقیده متیوز 2و مولین )۲۰۱۸( 3این برداشالت نقصالانمحور در غالب نگاههای بزرگسالاالن به کودکان وجود دارد و
بزرگسالاالن تصالورمیکنند وظیفهشالان رسالاندن کودک به آن سالاختار یا صالورت زیسالتشالناختی و روانشالناختی کاملی اسالت که
برای انجام کارکردهای یک انسالان بالغ کامل بهنجار ضالروری اسالت .خسالرونژاد ( )۱۳۸۹در بررسالی تاریب اندیشالههای تربیتی
ٔ
جمله این تالشهای آرمانگرایانه در امر تعلیموتربیت میداند که مبتنی بر
تالشهای کسالانی چون افالطون و اسالکینر را از
همشالالکلسالالازی ٔ
همه افراد جامعه و سالالرکوب دگراندیشالالی و نوآوری اسالالت .از نظر وی رویکردهای آرمانگرایانه رویکردهایی
گذشالتهگرا هسالتند که در خوشالبینانهترین حالت نسالل تازه را ابزار تحقق آرمانهای نساللهای گذشالته میسالازند و به عبارتی
در کار تحمیل گذشته بر آینده هستند (خسرونژاد.)۱۰۰ :۱۳۸۹ ،
دیدگاه نقصالالان محور به کودک در نگاه برخی اندیشالالمندان تربیتی معاصالالر ایرانی نیز دیده میشالالود .از جمله باقری
( )۱۳۹۱ضمن تعریف مفهوم کودکی در پرتو بزرگسالی و اعتقاد به اینکه ماهیت نهایی آدمی در عرصه بلو به ظهور میرسد
(باقری )۲۲۰ :۱۳۹۱ ،زمینهسالالاز بحثهایی در پیروی از این دیدگاه مبتنی بر نقصالالان در کودکان شالالده اسالالت .برای نمونه
سالجادیه و آزادمنش ( )۱۳۹۵با مقایساله کودک پیش از بلو و پس از آن بر نقصالان تأکید میکنند اکودکی را مفهومی وابسالته
باله بزرگسالالالالی و ذیالل آن (سال الجالادیاله و آزادمنش )۱۳۴ :۱۳۹۵ ،تعریف میکننالد .از منظر ایشالالالان اکودکی باله منزلاله یکی از
منزلهای بینراهی دسالتیابی به بلو نگریسالته میشالود که به دلیل محدودیتهای شالناختی حاکم در آن و عدم حضالور اراده
در آن نسالالبت به دوران بلو از رشالالد و جامعیت برخوردار نیسالالت (همان .)۱۳۵-۱۳۴ ،در این دیدگاه کودک بهدلیل فقدان
َ
اراده فالاقالد عمالل اسالالالت و چون چیزی بالهعنوان عمالل برای مبالادلاله بالا مربی نالدارد اسالالالاسالالالا تربیالتنالاپالذیر اسالالالت (همالان) .از آن
شالگفتانگیزتر اسالتنتاجی اسالت که پس از مقایساله کودک با بزرگسالال حاصالل میشالود و منطبق با آن حتی باالتر بودن توان
خیالپردازی در کودک امعلول عدم تساللط وی بر عالم اسالت (همان) .به عبارتی حتی این وییگی کودک نیز نوعی نقصان و
اختالل بهشالالمار میرود 4.بدین ترتیب مفهوم کودکی همه معنای خود را در فرودسالالتیاش نسالالبت به قطب فرادسالالت خود
یعنی مفهوم بزرگسالی مییابد و کنشگری یا عاملیت او در نگاه بزرگسالگرای ما رنس میبازد.

1 Deficit conception
2 Matthews
3 Mullin
َ
 .4این در حالی اسالالت که می توان قوه خیال کودک و توانایی او در خارج از چهارچوب اندیشالالیدن او را به دلیل آغشالالته نشالالدن ذهن او به دنیای غالبا بسالالتهبندی
شالدهای دانسالت که بیشالتر بزرگسالاالن در حد و مرز آن میاندیشالند .این دسالتنخوردگی ذهن کودک به دلیل ناآشالنایی کنونی او با قواعد همرنسسالاز و پیرویطلب
اجتماع پیرامون او را نمیتوان ابزاری برای دستکم گرفتن کودک دانست و چه بسا بتوان آن را نقطه قوت بهشمار آورد.
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بهنظر میرسالالد نابرابری و نامتوازن بودن رابطه قدرت میان کودک و بزرگسالالال ،به بزرگسالالاالن اجازه میدهد با تعریف
مجموعهای از معیارها و اسالتانداردها و نادیده گرفتن کنشها و احسالاسالات کودکان مسالیر بزر شالدن را بر اسالاس نگاه خود
تعریف کنند .اما کیوورترا  )۱۹۹۴( 1ضمن نقد تعریف بزرگسالمحور ما از اشایستگی  2و کنشگری معتقد است:
تفاوت نوع برخورد با کودکان به این دلیل نیسالالالت که آنها فعال نیسالالالتند ،مسالالالالله اینجا اسالالالت که آنان
بهگونهای که بزرگساالن فعال بهشمار میروند فعال نیستند .بهعبارتی در جهان بزرگساالن ،عمل کودکان
چندان بهرسالالالمیت شالالالناخته نمیشالالالود چون مفهوم شالالالایسالالالتگی در ارتباط با عمل بزرگسالالالاالن تعریف
میشود ...چون این بزرگساالن هستند که از موقعیت برتر خود شایستگی را تعریف میکنند (کیوورترا ،
 ،۴ :۱۹۹۴به نقل از کسیدی.)۱۷۵ :۲۰۰۷ ،
ادیگری در نسالالبت با اخود تعریف میکند و بدینسالالان صالالدا و دیدگاه خود
نگاه بزر سالالالگرا کودک را بهعنوان
ع
کودکان در این مفهومپردازیها م فول میماند .اما این رویکرد ایراد دیگری نیز دارد و آن تصور و تعریف نادرست از بزرگسالی
اسالت .بهگفته والتر )۱۹۷۹( 3اکودکی ،این اختراع بزرگسالاالن ،بازتاب نیازها و ترسهای بزرگسالاالن اسالت و به همان مقدار
هم نشالالان از غیاب بزرگسالالالی دارد .در طول تاریب ،کودکان بسالالته به پیشفردهای فرهنگی بزرگسالالاالن شالالکوه یافتهاند،
نادیده گرفته شالالده یا تحقیر شالالدهاند (والتر ۱۹۷۹ ،به نقل از گیتینز .)۳۶ :۲۰۰۱ ،4رادریک مگیلیس )۱۳۸۷( 5نیز این
تمایل بزرگسالالاالن را با بهرهگیری از روانکاوی لکان توضالالین میدهد و ریشال ٔاله آن را آرزوی ما برای کنترل و مهار دیگری از راه
سالالالامالان نمالادین زبالان میدانالد .از نگالاه او ،بزرگسالالالاالن در تمنالای بالازگشالالالت باله دنیالای کودکی در عین آ گالاهی باله نالاممکنی آن
هسالتند ،به همین خاطر بزرگسالال کودک را همزمان وضالعیتی آرمانی و در عین حال موجودی کوچک میداند و میخواهد او
را به چیزی که خودش هسالت [یا میخواهد باشالد] تبدیل کند .کودکان در نگاه بزرگسالاالن کسالانی هسالتند اکه ما آرزو داریم
میتوانسالالالتیم بالاشالالالیم (مگیلیس .)۴۱۱ :۱۳۸۷ ،بالدین ترتیالب بزرگسالالالال بالا نفی کودکی همزمالان حقیقالت خود را نیز نفی
میکند و تعریف او از کودکی دچار اختالل اسالت .کودکان ناچارند طی فرآیندهای همسالانسالازی وجوه غریب و ناصالواب خود
را با آنچه استانداردهای بزرگسالی است جایگزین کند تا بهعنوان عضوی از جامعه پذیرفته شود.
-۲-۱-۲دیدگاههای جایگزین

1. Qvortrup
2. competence
3. Walther
4. Gittins
5. Roderick McGillis
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از جمله خوشبینانهترین رویکردهای فلسفی به کودک و کودکی طبیعتگرایی و در کانون آنها ژان ژاک روسو است.
روسالو کودک را پاک میدانسالت که معصالومیتش بهدسالت انسالان تباه میشالود ،از اینرو وی مخالف آموزش کودکان در فضالای
ریاکار و پرفریبی بود که بزرگسالاالن بنا نهاده بودند .البته این نگاه روسالو نیز چندان با واقعیت کودکان سالازگار نیسالت .کودکان
ناله باله تمالامی نیالک و مظهر کمالالنالد و ناله یالکسالالالر بالد و مظهر کالاسالالالتی؛ آنالان نیز همچون بزرگسالالالاالن ترکیبی از نیروهالای
زیستشناختی و روانشناختیاند که در بافتی فرهنگی -اجتماعی به دنیا میآیند و زندگی میکنند.
کودکی نزد نیچه نیز واجد ارزشالی بنیادین اسالت و دسالتیابی به مقام کودکی را برای کمال معرفت ضالروری میداند و
ٔ
گفتارهایز نینزهتتزو تشالالتز(:۱۳۸۷
آفریننده ارزشهای راسالالتین برمیکشالالد .او درزبخش یکم
جایگاه کودک را تا مقام
ع
،)۳۹-۳۷زساله دگردیسالی برای جان برمیشالمرد که در آن جان شالتر میشالود (نماد جانی بردبار و نگهبان ارزشهای دیرین)
سپس شتر شیر میپردد (نماد امن میخواهم ) اما چون از آفرینش ارزشهای نو ناتوان است ،در گشتنی دیگر شیر کودک
میگردد که در نظر نیچه ابیگناهی اسالالت و فراموشالالی ،آغازی نو ،یک بازی ،چرخی خودچرد و جنبشالالی نخسالالتین ،آری
گفتنی مقدس اسالالت .کودک جانی اسالالت در پی خواسالالت خویش که به این خواسالالت اآری میگوید و خویش را فراچنس
می آورد .باله همین دلیالل اسالالالالت کاله از نگالاه نیچاله درون هر مرد راسالالالتین کودکی اسالالالالت کاله میالل باله بالازی دارد .نیچاله بالا
دوگانهانگاریها مخالف بود و بهنظر میرسد بزرگسال/کودک را همبسته و نیازمند هم میداند.
جدای از بحث ارزش ذاتی کودک و دوران کودکی ،برخی دیدگاههای جدید متوجه این پرسالالالش بودهاند که صالالالدای
کودکالان فالار از بحالثهالای دوگالانالهانگالاراناله کاله این یالا آن قطالب معالادلاله کودک/بزرگسالالالال را برتری میدهنالد ،چقالدر اعتبالار دارد.
کوموالینن ( ،)۲۰۰۷ضالالمن بررسالالی پیشال ٔ
الینه بحث صالالدای کودک از منظر جامعهشالالناسالالی کودک میگوید حقوق کودکان با
ٔ
درباره ناتوانیهای شناختی ،عاطفی و تجربی آنان برای گرفتن تصمیمهایی که به نفعشان باشند پایمال
تکیه بر فردهایی
میشالود .بدین ترتیب ،عامل بودن و سالوژگی کودکان در اجتماع ،با ادعای آسالیبپذیری و ناکارآمدی آنان انکار میشالود .این
ٔ
عقیده این پژوهشالالگر ،کودکان عالوهبر اینکه شالالکلپذیری اجتماعی دارند ،در کار شالالکلدادن اجتماع
در حالی اسالالت که به
نیز هسالتند .با این حال او ضالمن مخالفت با رویکرد ذاتگرایانهای که کودک را ناتوان میداند ،با رویکرد مقابل آن که کودک
را متبحر و کارآزموده میداند نیز مخالف اسالت و قائل به وجود توانایی و آسالیبپذیری در کودکان بهطور همزمان و وابسالته به
موقعیتهای مختلف است.
برمبنای رد تقابل دوگانه کودک/بزرگسالالال ،در نگاههای جدیدتر کودکان مشالالارکتکنندگانی کنشگر هسالالتند که در سالالاخت
ٔ
مطالعه پیوندهای اجتماعی و فرهنگی آنان ،مسالتقل از دیدگاه بزرگسالاالن ،ارزش
فرهنگی و اجتماعی خود مشالارکت دارند و
ٔ
ویژه خود را دارد (جیمز و پروت.)۸ :۱۹۹۰ ،1

1. James & Prout
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از منظر توانایی کودکان در درک مسالائل فلسالفی نیز نگاههای تازه اندیشالمندان با دیدگاههای گذشالته بسالیار فاصالله
دارد .گرت بی متیوز 1ضالالالمن مقالایسالالاله بزرگسالالالاالن و کودکالان ،پرسالالالشهالای کودکالان را دربردارنالده دو ویژگی اتالازگی  2و
امبتکرانه  3بودن میداند (متیوز .)۱۷ :۱۹۹۴ ،او اگرچه معتقد اسالالت برای فلسالالفهورزی ویژگیهای دیگری همچون دقت
نظر و نظم [فکری] نیز الزم اسالت ،اما دو ویژگی پیشگفته را بسالیار مهم دانسالته و میگوید کودکان اندیشالندگانی شالاداب و
َ
مبتکر هسالالتند .کودکان نیازی به تعلیق پیشفردهای خود در زمان اندیشالالیدن ندارند ،چون اسالالاسالالا پیشفرضالالی ندارند و
تالش بزرگسالالاالن برای رهایی از این پیشفردها (در زمان فلسالالفیدن) در واقع تالشالالی اسالالت برای نزدیک شالالدن به کودکی
(همان .)۱۸ ،از اینرو متیوز فیلسالو بزرگسالال را از آن جهت به معنی واقعی فیلسالو میداند که اکودک پرسالشگر درون
اعمیق بیتکلف دوران کودکی بازمیگردد (همان ۳۷ ،و .)۴۰
خود را مییابد و به پرسشهای
ع
کسال الیالدی ( )۲۰۰۹نیز ضالالالمن بهرهگیری از این گفتالاورد جالان اسالالالتوارت میالل 4کاله میگویالد ،انیروهالای ذهنی و اخالقی،
همچون نیروی عضالالالنی ،تنها از راه اسالالتفاده شالالدن اسالالت که افزایش مییابد (میل ،۱۹۸۵ ،به نقل از همان) خاطرنشالالان
میسالازد هرکسالی در هر سالن و سالالی میتواند مهارتهای اسالتداللآوری خود را با تمرین بهبود بخشالد و بلو در خردورزی
الزامالا نتیج ٔاله بزر تر بودن و تجرب ٔاله بیشالالالتر در زنالدگی کردن نیسالالالت .برعکس ،گالاهی ممکن اسالالالت تفکر انسالالالان زیر تالأثیر
پیشفردهای آسودگیبخشی که زندگیاش بر آن بنا شده و در آن سنگر گرفته مبهم و تیره شود (کسیدی.)۱۶۳ ،۲۰۰۹ ،
برخی دیدگاهها نیز الگوی رشالد برای هر کودک را منحصالربهفرد میدانند و تحقیقات نشالانمیدهد روشالی که کودکان با آن
آموزش میبینند میتواند تأثیر عمیقی روی پیشالرفت آنان داشالته باشالد (مورتیمور و دیگران ۱۹۸۸ ،به نقل از فیشالر:۱۳۹۷ ،
 .)۳۳بالدین ترتیالب شالالالرایطی کاله کودکالان در آن رشالالالد می کننالد و میزان و کیفیالت تعالامالل آنالان بالا محیط ،غنی بودن محیط از
امکالانهالای یالادگیری و تفالاوتهالای فرهنگی محیطهالای رشالالالد و یالادگیری کودکالان عالاماللهالای مهمی در تفالاوت نوع و سالالالطن
توانمندی های کودکان و صالالداهای متنوع آنان اسالالت .این مسالالالله در درک بهتر ما از ناممکن بودن تعریف جهانشالالمول از
کودک که بعد به آن میپردازم اهمیت دارد.
برخی روانشالالناسالالان رشالالدگرا نیز ضالالمن چرخش از دیدگاهی که کودکان را بر اسالالاس فقدان ظرفیتهای موجود نزد
َ
الاالن بهنجالار فهم میکننالد موضالالالع تالازهای در پیش گرفتالهانالد .برای نموناله گوپنیالک ( )۲۰۰۹میگویالد کودکالان صالالالرفالا
بزرگسالال ع
بزرگسالالاالنی ناتمام ،یا بال انی ابتدایی که به مرور کمال و پیچیدگی ما [بزرگسالالاالن] را بهدسالالت میآورند نیسالالتند .در عود
کودکان و بزرگسالاالن شالکلهای متفاوتی از گونه انسالان هسالتند .آنها ذهنها ،م زها و خودآگاهیهایی بسالیار متفاوت اما در

1 G. B. Mathews
2. freshness
3. inventiveness
4. J. S. Mill
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عین حالال باله یالک انالدازه پیچیالده و قالدرتمنالد دارنالد کاله برای انجالام کالارکردهالای برآیشالالالی (تکالاملی) متفالاوت طراحی شالالالدهانالد
(گوپنیالک .) ۹ :۲۰۰۹ ،از این نظر تفالاوت کودک و بزرگسالالالال ناله در میزان توانالایی بلکاله در تفالاوت توانالاییهالای آنالان اسالالالت .در
واقع مقایسالاله کودک و بزرگسالالال از نظر میزان تواناییهای آنان در قوای مختلف ما را گمراه میکند و در نتیجه تمایل ما برای
تایید برتری بزرگسالالال بر کودکان توجیه میشالالود .این در حالی اسالالت که کودکان در برخی مسالالائل از بزرگسالالاالن توانمندتر
هسالالتند .برای نمونه کودکان به نسالالبت بزرگسالالاالن توانایی و آمادگی فوقالعادهای در یادگیری دارند و سالالرعت یادگیری در
کودکان در مواردی همچون یادگیری زبان بسیار باالتر از بزرگساالن است.
این ت ییر نگرش به کودکی و ویژگیهای آن زمینهسالاز رویکردهای اصالالحی در مشالارکت دادن صالدای کودکان/دانشآموزان
در حالوزه آمالوزش شالالالالده اسالالالالت .پالژوهالشهالالای کالالاربالردی و تالجالربالی حالکالالایالالت از اثالربالخشالالالی گالوش دادن بالاله صالالالالداه الای
کودکان/دانشآموزان در بهبود فرآیندهای آموزشالالی در مدرسالاله و کالس درس دارند (برای آگاهی از برخی از این پژوهشها
بنگریالالد بالاله میترا .)۲۰۰۴ ،1برخی پژوهشهالالا نیز بالالا نگالالاه هنجالالاری در پی ت ییر رویکردهالالای اصالالالالحگرایالالانالاله در حوزه
ٔ
درباره اصالح آموزشی مبتنی بر دیدگاه و صدای دانشآموزان در مجموع
آموزشوپرورش هستند .برای نمونه لوین ()۲۰۰۰
پنج بحث اسالاسالی عملگرایانه مطرح میکند .۱ :در ایجاد ت ییرات کارآمد آموزشالی نیازمند مشالارکت ٔ
همه کسالانی اسالت که در
آن باله هر صالالالورتی درگیر هسالالالتنالد و نقش دانشآموزان باله همالان ان ٔ
الدازه معلمالان اسالالالت .۲ .دانشآموزان دانش و دیالدگالاه
منحصالالالربالهفردی دارنالد کاله میتوانالد کوشالالالشهالای اصالالالالحگرایالاناله را موفقیالتآمیزتر و اجرای آنهالا را سالالالرعالت ببخشالالالد.۳ .
دیالدگالاههالای دانشآموزان میتوانالد بالاعالث ایجالاد ایالدههالایی در پالدرومالادرهالا و کالارکنالان مالدرسالالاله برای ایجالاد اصالالالالحالات معنالادار
باشالالد.۴ .برای تحقق یادگیری سالالازندهگرایانه ،که بهشالالکل فزایندهای در اصالالالحات آموزشالالی مورد توجه قرارگرفتهاند ،الزم
اسالت نقش فعاالنهتری به دانشآموزان داده شالود .۵ .دانشآموزان آفرینندگان پیامدهای آموزشوپرورش هسالتند ،بنابراین
مشارکت آنان برای ایجاد هرگونه تحول و بهبود آموزشی ضروری است.
بازتاب ت ییر نگرش به کودکان و اهمیت صالالدای آنان در اسالالناد جهانی نیز به چشالالم میخورد که شالالاخصترین آنها
ن انسی ز ق قز رکزسمویم زیلل است .مواد  ۱۲تا  ۱۵این معاهده ضمن تأیید توانایی کودکان در پروراندن دیدگاههای
خویش ،بر حق آنان در مشالالارکت در هرگونه تصالالمیمگیری که بر زندگی آنان اثر دارد صالالحه میگذارد .در این میان ٔ
ماده ۱۳
این کنوانسالالون که بر آزادی بیان انگشالالت میگذارد ،حقوق ویژهای به کودک میدهد که تا پیش از آن نخسالالت برای مردان و
سالپس برای زنان (به عبارتی افراد بالغ و بزرگسالال) ،آن هم در کشالورهای دموکراتیک ،به رسالمیت شالناخته شالدهبود .بنابراین
بند ،حق آزادی بیان عبارت اسالالت از آزادی جسالالتوجو ،دریافت و بیان هرگونه اطالعات و نظرات ،فار از هرگونه مرزبندی،
بهصالالورت گفتاری ،نوشالالتاری ،چاپی ،در قالبی هنری یا هر شال ٔ
الیوه دیگری که کودکان انتخاب میکنند .در سالالال  ۲۰۰۵با
افزودهشالدن پیشالنهادهایی جدید این حقوق به سالالهای آغازین کودکی نیز تعمیم داده شالد و بنابر آن حق اظهارنظر آزادانه

1 Mitra
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شالامل این دسالته از کودکان نیز شالد .بخش سالوم این سالند به بیان نگرانیهایی میپردازد که در ارتباط با بیاعتنایی دولتها
در رعایت حقوق کودکان در قانونگذاریها ،سیاستها و عملکردهایشان دیده میشود .در اسناد ملی نیز ٔ
ماده  ۱۰۹منشور
حقوق شهروندی آشکارا بر اهمیت مراجعه به دیدگاه و صدای کودکان و دانشآموزان در مورد تصمیمها و مسائلی که به آنان
مرتبط میشالود تأکید دارد .مطابق متن این ماده احق دانشآموزان اسالت که شالخصالیت و کرامت آنان مورد احترام قرار گیرد.
نظرات کودکان در مسائل مربوط به زندگیشان باید شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد
 -۳-۲پژوهش با کودکان پیشنیاز رجوع به صدای کودکان در اصالحات آموزشی
به دنبال پذیرش این واقعیت که کودکان میتوانند و باید مشالارکتجویانی فعال در جریان امور مرتبط با زندگی خود باشالند و
صالالدای آنان نیز همچون دیگران باید شالالنیده شالالود ،این پرسالالش پیش میآید که پیشنیاز ورود صالالدای آنان به فرآیندهای
آموزشی و اصالح روندهای جاری که صدای کودکان/دانشآموزان در آن م فول مانده چیست
یکی از علتهای در حاشالالیه ماندن صالالدای کودکان را میتوان در کیفیت و رویکرد پژوهشهایی دانسالالت که موضالالوع
آنها کودک یا کودکی است و غلبه پارادایم کمی در مطالعات مربوط به کودکان یکی از علتها است .هیل )۱۹۹۷( 1مدعی
اسالت پژوهشهای تجربی که بسالیار مورد محبوب روانشالناسالان اسالت بر اکتسالاب مهارتها از سالوی کودکان متمرکز هسالتند
اما توجهی به فرآیند این رشالالالد مهارتها ندارند .از نظر او این شالالالیوه پژوهش ماهیتی خط تولیدی 2دارد که فقط به تولید و
هالد گالذاری 3میانالدیشالالالد .اشال الکالال دیگر پژوهشهالایی کاله در مورد کودکالان بالا رویکرد رشالالالدگرایالاناله انجالام شالالالدهانالد تعمیم
روشهالای پژوهش علوم تجربی باله علوم انسالالالانی اسالالالت .این گوناله مطالالعالههالا باله دلیالل برخورد بالا کودکالان بالهعنوان ابژههالای
پژوهش و ناله مشالالالالارکالتکننالدگالان در پژوهش مورد انتقالاد گرفتالهانالد (بورمن .)۲۰۰۸ ،همچنین تعمیم یالافتالههالای چنین
پژوهشهایی به همه کودکان تصوری نادرست از کودکی ایجاد میکند و باعث میشود گرفتار مفاهیمی چون کودک/کودکی
ایدهآل یا بهنجار شالالویم .برای نمونه اگرچه پیاژه کودک را همچون سالالوژههایی فعال زیر نظر میگیرد و رشالالد آنان مشالالاهده
میکنالد امالا در گالام بعالد یالافتالههالای خود را باله هماله کودکالان تعمیم میدهالد ،در حالالی کاله بالافالت محیط فرهنگی کودکالان در
جاهای مختلف با هم یکی نیست و گاه حتی متعارد است4.

1 Hill
2 Assembly line
3 Target setting
 .4نمونهای از این تفاوتها را میتوان در پژوهش انسالالانشالالناس فرهنگی مارگارت مید ) (Margaret Meadدر مطالعههایش بر روی کودکان جزایر اقیانوسالالیه در
زبل غزر زسالالمی شزوزیرا لز الالازر زهینهزن زمیتوان دید .برای نمونه مید نشالالان داد برخال تصالالویر پیاژه از جاندارپنداری اشالالیاا نزد کودکان ،چنین
آثاری
تصوری نزد کودکان در جامعه مورد مطالعه او وجود ندارد.
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چنانچه آمد ،در زمینه کودکی پژوهشهای بنیادین بومی دسالت اول بسالیار کمی وجود دارد و این ضالعف پژوهشهای
آکادمیک در حوزههای مختلف مربوط به کودکان را میتوان یکی از دلیلهایی دانسالت که فرصالت بازنمایی صدای کودکان را
گرفتالهاسالالالت .پژوهشهالای موجود معموال ادربالاره کودکالان یالا ابر روی کودکالان انجالام شالالالدهانالد .بالهعبالارتی در بیشالالالتر این
پژوهشها کودکان ابژه پژوهشالالگران بودهاند و غلبه نگاه معرفتشالالناختی بزرگسالالاالن مانع بزرگی در فهم عمیق و دوسالالویه از
کودکی و کودکان بودهاسالت .ذکایی ( )۱۳۹۶ضالمن فراتحلیلی از پژوهشهای صالورت گرفته در حوزه کودکی در ایران چند
کاسالالتی مهم را در این زمینه برشالالمرده اسالالت .نخسالالتین کاسالالتی این پژوهشها مربوط به رویکرد آنها اسالالت که حکایت از
چیرگی رویکردهای درمانی ،آسالیبشالناختی ،پیشگیرانه و کنترلکننده به کودکان دارد .همچنین سالهم رشالتههای مختلف
در پژوهشهای با موضالالوع کودکی و کودکان نیز نامتوازن اسالالت و حوزههای سالالالمت ،پزشالالکی و پیراپزشالالکی تقریبا نیمی از
ٔ
درباره کودکان را تشالالالکیل میدهند .اشالالالکال دیگر دسالالالتاوردهای نظری اندک این پژوهشها ،بهویژه با نگاه
دانش علمی ما
بومی ،اسالالت که اغلب نیز در پارادایم کمی و با رویکردهای اثباتگرایانه انجام میشالالوند .از این جهت دانش تازه و بنیادینی
به ما در مورد کودکان نمیدهند .ایراد دیگر غلبه رویکردهای آسالیبشالناختی در این حوزه اسالت .بهعبارتی در این پژوهشها
کودکان کمتر بهعنوان عامل و صالاحب قدرت مطرح میشالوند .از نظر روششالناختی نیز خالقیت چندانی در این پژوهشها
برای مشالالالارکالت خود کودکالان در طراحی ،پردازش و اعتبالاریالابی نتالایج پژوهشهالا دیالده نمیشالالالود و از این نظر صالالالدا و قالدرت
کودکان نادیده گرفته شالالدهاسالالت .همچنین این در این پژوهشها پیوند میانرشالالتهای قوی نیسالالت .از نگاه این پژوهشگر
حوزه مطالعات کودکی ،نگاه و گفتمان غالب در پژوهشها از باال به پایین اسالالت و این خود متأثر از نگاه دولتها بودهاسالالت
که با درگیر شدن نهادهای غیردولتی فرصت ت ییر این رابطه فراهم میشود.
بنابراین یکی از راههای از حاشالالیه به متن آوردن صالالدای کودکان چرخش از ارتباط سالالوژه-ابژه در پژوهش به سالالمت
نگاه سالالوژه-سالالوژه اسالالت .بهعبارتی گفتمانهای موجود پژوهشالالی در موضالالوع کودکان با توجه به ماهیت اغلب مونولوجیک
خود راه شالنیدهشالدن صالدای کودکان را خواسالته یا ناخواسالته سالد میکنند .در ارتباط سالوژه-سالوژه دیالو جای مونولو را
میگیرد و فرصالالالت شال النالاختی دوسالالالویاله فراهم میآیالد .راه دیگر ایجالاد این دیالالو پژوهشهالای بینالارشال التالهای در موضالالالوع
کودکان/دانشآموزان و صالدای آنان اسالت .یکی از این حوزههای میانرشالتهای مطالعات کودکی اسالت که به اعتقاد مونوز1
( )۱۰ ،۲۰۰۶یکی از اهدافش اوارد سالاختن صالدای کودکان به علومی اسالت که کودک و کودکی را مطالعهمیکنند  .مکمل
ت ییر رویکرد در پژوهش بالا کودکالان ،نقالد تالاریخی ،سالالالاختالاری و معرفالتشال النالاختی نظالام آموزشالالالی بالا هالد اصالالالالح مبالانی
آرمانی هماهنس با
شالالکلدهنده این نظامها اسالالت .نظامهای تعلیموتربیت بهدلیل مشالالروعیت برآمده از اقتدار درپی کودک
ع
ایدئولوژی(های) خود هسالتند .بدین ترتیب میل نامنصالفانه بزرگسالال برای کنترل و هدایت کودک با توجیه برکشالیدن کودک
به سمت وضعیتی آرمانی تعدیل میشود.

1. Munoz
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 -۴-۲پژوهش با کودکان از دیدگاهی فلسفی
میخالائیالل بالاختین متفکر روس ،کاله دغالدغاله اصالالاللیاش دیالالو و چنالدصالالالدایی اسالالالت ،مفهوم خودآ گالاهی را عبالارتی متنالاقض
میداند ،زیرا در نگاه او آگاهی از اساس چندوجهی است (باختین .)۲۸۸ :۱۹۸۴ ،از نظر او ادست کم دو صدا برای زندگی
ٔ
احاطه آگاهی دیگران اسالت که بیدار
و برای وجود داشالتن ضالروری اسالت (همان )۲۵۲ ،و معتقد اسالت اآگاهی انسالان در
میشالالود (باختین به نقل از تودورو  .)۱۸۳ :۱۳۷۷ ،از اینرو اسالالت که ابریدن از دیگران ،جدا کردن خود و حبس کردن
خود را علت اصاللی از دسالت دادن خویشالتن خود میداند و در مقابل معتقد اسالت ازندگی در گوهر خود گفتوگویی اسالت
(همان.)۱۸۴ ،
یکی از مفالاهیمی کاله بالاختین در منظوماله فکریاش معرفی میکنالد و بالا بحالث مالا منالاسال البالت دارد افزونبینی 1اسالالالت.
مازاد دیدن در واقع اشالالاره به وضالالعیت ،جایگیری یا ایسالالتار دو نفر دارد که روبهروی یکدیگر هسالالتند و هر یک
افزونبینی یا ع
توانایی دیدن منظرهای را دارد که آن دیگری از آن بیخبر اسالالالت .هر یک از آن دو توانایی دیدن منظرهای را پشالالالت سالالالر آن
دیگری دارد که او از آن بیخبر اسالت یا نمیتواند ببیند .بختین مسالیری را با عنوان اتخیل گفتوگویی  2تعریف میکند که
در آن امن چیزی را در چالارچوب نگالاه خود میبینم/میدانم کاله تو نمیبینی/نمیدانی و تو نیز چیزی در چالارچوب نگالاه
خود میبینی که از ایستار من نادیدنی است .من به کاستی دیدگاه تو اشاره میکنم و تو به کاستی دیدگاه من .در این مسیر
کمالکرسالالالانی و انتقالادی دوسالالالویاله ،فهمی پیوسال التاله روبالهفزونی از واقعیالت باله چنالس میآیالد (نالاگالل.)۳۲۷-۳۲۶ :۲۰۰۲ ،3
اینجاسالالالت که بختین پیشالالالنهاد میکند به جای همدلی دسالالالت به افهم خالق بزنیم ،یعنی هریک از طر های درگیر در
گفالتوگویی انتقالادی ،با حفظ نظرگاه و هویت ٔ
ویژه خویش ،در جریان گفالتوگو از دیگری آن چیزی را بیالاموزد که خود توانایی
آموختنش به خویش را ندارد.
بالالاختین همچنین بر تفالالاوتی برطر نشالالالالدنی تالالأکیالالدمیکنالالد و جالالدابودگی 4را شالالالرط ضالالالروری وجود میدانالالد
(هالکوئیسالت .)۱۹–۲۰ :۱۹۹۷a ،5این جدابودگی ناظر به فاص ٔ
الله پرنشالدنی میان و خود دیگری اسالت که مانع اینهمانی و
تبالدیالل دیگری باله خود ،یالا سالالالنتز هردوی آنهالا در یالک کالل میشالالالود .از این نگالاه خود و دیگری همواره جالدا از یکالدیگر بالاقی
میمالاننالد امالا نیالازمنالد گفالتوگو برای شال النالاخالت هسالالالتنالد .چنالدصالالالدایی مورد نظر بالاختین ،باله دلیالل تالأکیالدش بر دیگری و

1. Surplus of seeing
2. Dialogical imagination
3. Naugle
4. Separateness
5. Holquist
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فروکاهشناپذیری هسالالتی دیگری داللتهای اخالقی دارد .از نگاه او وجود انسالالان را نمیتوان تعریف کرد و اهمواره چیزی
ٔ
وسیله او میتواند ابراز و افشا شود (باختین.)۵۸:۱۹۸۴ ،
وجود دارد که به
در واقع اگر یک یا هر دو سالوی این وضالعیت رودررویی خود را فرادسالت و دیگری را فرودسالت بدانند ،آنکه خود را فراتر
میداند در آنچه دیگری میگوید اعتباری نمیبیند و تنها بر سخن و نظر خود متمرکز میشود ،پس معیار شناختش از خود،
از دیگری و از میدان یا جهان مشالترکشالان همان دانایی و دیدگاه نابسالنده خودش خواهد بود .بیداد آنگاه سالتر تر خواهد
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
شالناخت و دانش بهچنسآمده دچار نقصهای معرفتشالناختی اسالت .هنگامی که چنین شالناخت یکسالویهای از توصالیف و
ٔ
جنبه تجویزی نیز بیابد گس ٔ
التره بیداد و نیز سالطن گمراهی برآمده از شالناخت افزایش مییابد .این بیداد نه
تفسالیر فراتر رود و
ٔ
درباره
تنها در حق غیر ،که غیرمسالتقیم و ناخودآگاه در حق خود نیز روا داشالته شالده اسالت .از این رو اسالت که حق شالناخت
ٔ
درباره خود مشالارکت فعال و از موضالعی توانمند
دیگران ،و در بحث ما کودکان ،آنگاه ادا میشالود که ایشالان در سالاخت دانش
داشته باشند.
چنالانکاله مورن میگویالد شال النالاخالت ،پالدیالدهای اسالالالت چنالدبعالدی بالدین معنی کاله همزمالان فیزیکی ،زیسالالالتی ،م زی،
نفسالالالانی ،روانی ،فرهنگی و اجتمالاعی اسالالالت (مورن .)۱۹ :۱۳۹۱ ،بنالابراین فرآینالد شال النالاخالت از اسالالالاس و در ذات خود
گفتوگومند اسالت و در آن جنبههای مختلف یا اسالبابهای شالناخت در تعامل با یکدیگرند .کودکان و بزرگسالاالن ممکن اسالت
با مکانیزمهای زیستشناختی همسانی شناخت خود را سامان دهند اما دنیای آنها با هم تفاوتهایی نیز دارد.
نگاه نظریه معصالالومیت و تجربه به این قضالالیه بنگریم عناصالالر تشالالکیلدهنده معصالالومیت (ویژگی عمده دوران
اگر با ع
کودکی) نقطه مقابل عناصالالالر تشالالالکیل دهنده تجربه (ویژگی عمده دوران بزرگسالالالالی) هسالالالتند (خسالالالرونژاد.)۶۱ :۱۳۸۲ ،
بنابراین گفتوگوی معصالالومیت و تجربه (یا به تعبیر دیگر طبیعت و فرهنس) میتواند به درهمآمیزی افق معصالالومیت و تجربه
یاری رساند؛ چیزی که از آن با عنوان معصومیت نظامدار یاد میشود ،یعنی وضعیتی که در آن ویژگیهای متضاد معصومیت
و تجربه در گذر از یکدیگر وضالعیتی سالوم را میآفرینند که جامع این دو اما از آنها برتر اسالت .کودک برای گذر از معصالومیت
نیازمند تجربه اسالت ،و این تجربهها نیازمند حضالور دیگران .چون نیک بنگریم ،این تنها کودک نیسالت که تجربه میاندوزد،
بزرگسالالالال نیز در برخورد با کودک و آنچه میداند ،میگوید ،میکاود و میپرسالالالد قدم به دنیای کودکی میگذارد .اما شالالالرط
بهرهمندی بزرگسالال از این تجربههای دسالت اول گشالودگی به روی دانش در حال پیدایشالی اسالت که در این بدهبسالتانهای
کودک/بزرگسالالال تمنای کشالالف دارد .حسالالن اسالالاسالالی این گشالالودگی پرهیز از تحمیل همرنگی و انطباق کودک با بزرگسالالال
است.
ممکن اسالت این ایراد وارد شالود که کودکان در مقایساله با بزرگسالاالن در جنبههای شالناختی ،زبانی و عقالنی بسالیار
رشالالالدنیافته و ناپخته باشالالالند و از این رو دیدگاه آنان ارزش و اعتبار چندانی نداشالالالته باشالالالد .پاسالالالب میتواند این باشالالالد که
شالکلهای مختلف و متفاوت زندگی سالاختار شالناختی انسالانها را شالکل میدهد و مبنای کنشها و رفتارهای آنان میشالوند.
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َ
به عبارتی زیستجهان متفاوت کودک مبنای شناخت او و ساخت دانش است و برای بزرگسال اتفاقا دستیابی به آنچه کودک
از زیسالتجهان خود تفسالیر میکند دریچهای نو به جهان اسالت .بنابر اس ٔ
التعاره نیچه ،اانواع بس متنوعی چشالم وجود دارد.
پس حقیقالتهالایی بس متنوع وجود دارد (نیچاله .)۲۹۱ :۱۹۶۸ ،بنالابراین مالا بالا تنوعی از تالأویاللهالای انسالالالانی روبالهروییم ،کاله
درسالت باشالند یا نادرسالت ،گریزی از آنها نیسالت .حدود تأویل و شالناخت ما –با تکیه بر نگاه ویتگنشالتاین به زبان -حدود زبان
ما اسالت و بیشالک حتا در گفتوگوی دو همزبان هم نمیتوان تواناییهای شالناختی هر دو طر را یکسالان دانسالت .کودک
نیز به همان اندازه بزرگسال میتواند درست/نادرست بگوید ،اما از نگاهی دیگر و با صدایی دیگر.
بالهطور کلی ،عالقمنالدی باله این خالاصال الیالت نسالالالبی بودن و نالاقطعیالت شال النالاخالتهالای مالا و تکرر برآمالده از این وضالالالعیالت
میتواند زمینهسالالاز نزدیکی انسالالانها به یکدیگر برای گسالالترش شالالناخت دوسالالویه باشالالد .یورگن هابرماس با درک اهمیت
اسالالاسالالیترین و شالالاخصترین اسالالتعداد انسالالانی ،یعنی توانایی گفتوگو با یکدیگر ،این توانایی را مبنای یافتن شالالالودههایی
میداند ما انسالالانها را به هم پیوند میزند و ما را در مقابل هم پاسالالبگو و مسالالالول میسالالازد (هابرماس .)۵ :۱۳۸۰ ،بر این
اسالالاس میتوان ادعا کرد معرفتشالالناسالالی چیزی نیسالالت جز جسالالتوجوی حقیقت نزد دیگران؛ این جسالالتوجو از یک سالالو
وظیفهای است اخالقی و انسانی که ما را درگیر دیگران میسازد ،از حصار خویش آزاد میسازد و از سوی دیگر بر شناخت ما
از خود ،دیگران و جهان میافزاید .بازگشالالت به صالالدای کودکان بهعنوان هد تعلیموتربیت و نه وسالالیله آن ،وظیفه اسالالت.
الدای ادیگری  ،یا همان کودکان ،پاسالالخگویی اسالالت و گام اول در
مسالالالولیت اخالقی و انسالالانی ع
امن بزرگسالالال در قبال صال ع
پاسخگویی خوب شنیدن یا شنیدن فعال است.
از مجموع اینهالا بالهدنبالال این نتیجاله هسالالالتم کاله بالهیالادآوریم از آزمودن راههالای تکراری و بس پیمودهشالالالده سالالالودی فراچنالس
تعلیموتربیت ما نیامده و نیازمند ت ییری پارادایمی هسالالتیم؛ این را باید فرصالالتی م تنم شالالمرد .فریدا عهیتینس )۲۰۰۱( 1در
تشالرین رسالالت فلسالفه تعلیموتربیت در این بزنگاهها خاطرنشالان میسالازد راههای سالنتی اندیشالیدن به مسالائل تربیتی دیگر
ترکیب عدمقطعیت عملی و
توانایی اقناع و مشالالالروعیت خود را از دسالالالت دادهاند و تأمل بر مسالالالائل جدید در عمل تربیتی و
ع
معرفتشالالالناسالالالانه ،میتواند جسالالالتوجوی راهحلهای جدید و خالقانه را برانگیزد (هیتینس .)۸ :۲۰۰۱ ،برای خالقیت در
پژوهشهای مربوط به تعلیموتربیت الزم اسالالت سالالرا خود کودکان/دانشآموزان و دانش دسالالت اول آنان برویم که در گذر از
دانش برآمده از تجربه بزرگسالاالن میتواند پاسالبهای نو برای مسالائل مکرر و نوین تعلیموتربیت به همراه داشالته باشالد ،از آن
گذشته این رویکرد میتواند خود فلسفه تعلیموتربیت را نیز چاالکتر و شادابتر کند.
پژوهش با کودکان با معتبر دانسالتن دانش موجود نزد کودکان/دانشآموزان و معتبر دانسالتن صالدای آنان میتواند به
کشالف و فهم بهتر دنیای آنان بینجامد .یافتههای این پژوهشها میتواند در تصمیمگیریهای آموزشی و تربیتی مالک عمل
قرارگیالرد .افزونبر پژوهشهالالای علالمالی و آ کالالادمیالالک ،توانمالنالالدی معاللالمالالان در این رویکالرد نیالز میتوانالالد درک عمالیالقتری از

1. Heyting
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زیسالالالتجهالان کودکالان و دانشآموزان در اختیالار ایشالالالان قراردهالد تالا باله کمالک آن فعالالیالتهالای خود را بالازبینی و سالالالامالاندهی
دوباره کنند.
 -۵-۲مالحظاتی در رجوع به صدای کودکان :دوگانه خامگرایی و عامگرایی
اگرچه سالالالخن از حقوق جهالانشالالالمول برای کودکان به میالان آمد اما نمیتوان تعریف جهالانشالالالمول از کودک بهدسالالالت داد.
مکدوال کالرک )۲۰۱۰( 1ضالالمن رد تعریفهایی مبتنی بر تمایز زیسالالتشالالناختی کودکان از بزرگسالالاالن ،ضالالمن اشالالاره به
تفاوتهای فرهنگی از کشالوری به کشالور دیگر ،تعریفی جهانشالمول از کودک را نیز به چالش میکشالد ( .)۸ :۲۰۱۰پیشالتر
نیز پروت )۲۰۰۵( 2بالا تالأکیالد بر لزوم بالازنگری در این پیشفرد کاله کودکی پالدیالدهای جهالانشالالالمول اسالالالت ،بر تنوع رو باله
گسالترش شالکلهای کودکی و نیز افزایش مشالهود بودن این تنوع انگشالت گذاشالته بود ( .)۳ :۲۰۰۵در محیطهای آموزشالی
نیز توجه به این تنوع اهمیت دارد .کودکان با تجربههایی متفاوت از هم و ٔ
ویژه شالالالرایط فردی و اجتماعی خود بارمیآیند و با
همین تجربهها اسالت که وارد محیطهای آموزش رسالمی میشالوند .این تجربهها در محیط آموزشالی از راه تعامل با همسالاالن و
بزرگسالاالن تبادل شالده و تجربههای نویی سالاخته میشالوند که به زندگی آنان سالاختاری جدید در مسالیری جدید با معناهایی
تازه میدهد (گری و مکبلین .)۱۵۱ :۲۰۱۵ ،3وودهد )۸۸ ،۲۰۰۵( 4نیز ساله ایراد بر تعریفها و روایتهای جهانشالمول از
رشالالد کودک برمیشالالمرد .نخسالالت ،نادیدهگرفتن تنوع تجربههای آنان از جمله تنوع در روش یادگرفتن ،بازی کردن و ارتباط
برقرار کردن .دوم ،نسالبی بودن این روایتها ،که باعث میشالود نتوانند ٔ
همه شالکلهای متنوع کودکی را دربرگیرند .سالوم ،این
ٔ
زمینه بهنجارسالازی و جهانشالمول سالاختن نوع خاصالی از الگوهای فرهنگی رشالد و بارآوردن
خطر وجود دارد که این روایتها
را فراهم کنند.
بنابراین دو بعد اسالالاسالالی وجود دارد :از یکسالالو جهانشالالمولی و فراگیری حقوق کودکان و از سالالوی دیگر ،تکرر و تنوع
شال الکاللهالای کودکی و صالالالدا(هالا)ی کودکالان بالا درک این دو بعالد و رد مفهوم کودک ایالدهآل ،بالایالد تالشهالایمالان را معطو باله
برنامهها و بهویژه پژوهشهایی در باب کودکان و زندگی آنان کنیم که نظر و صالدا(ها)ی کودکان را محترم و معتبر میشالناسالد.
چنین پژوهشهایی که موضالوعش کودکان و زندگی آنان اسالت باعث میشالود صالدای کودکان ،بهعنوان کسالانی که در سالاخت
خود و اجتماع نقشالالی فعال دارند و بسالالته به تواناییهایشالالان در دوران مختلف زندگی در درجههای مختلف سال ٔ
الوژه زندگی
خود هسالالالتند ،بیشالالالتر شالالالنیده شالالالود .چنین پژوهشهایی را میتوان مبنای اصالالالالح عملکردها و فعالیتهای خرد و کالن
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تعلیموتربیتی قرار داد چون عالقمنالدیهالا ،ویژگیهالا ،توانالاییهالا و زیسالالالتجهالان کودکالان بر مالا باله شال الکالل معنالاداری پالدیالدار
میشود و جای تکگویی و اقتدار را گفتوگو میگیرد.
بنابراین یک زمینه اسالالاسالالی اصالالالحات واقعی آموزشالالی توجه به تنوع و تکرر فرهنگی کودکان و دانشآموزان در کنار
برخی ویژگیهای مشالترک زیسالتشالناختی آنان اسالت؛ اما نباید بر اشالتراکها بیش از حد تأکید ورزید .این مسالالله بهویژه با
توجه به تکرر اقلیمی ،فرهنگی و مردمشالناختی ایران اهمیت بهسالزایی دارد .راه شالناسالایی این تکرر گوش سالپردن به کودکان
و پژوهش با آنان است .در کنار صدای کودکان الزم است زمینه شکلگیری این صداها یا همان زیست جهان و بافت فرهنگی
شالکلدهنده به این صالداها نیز مورد پژوهش قرار گیرد .بهعبارت دیگر صالدای کودکان را باید در ارتباط با بافت فرهنگی این
صالالالداها بررسالالالی کرد و اهمیت فرآیندهای ایجاد صالالالدای آنان نیز اهمیت خود را دارد .این نکته از آن جهت اهمیت دارد که
دچار نوعی تمرکزگرایی یا تقدسبخشالی به صالدای کودکان نشالویم .در واقع کودکان و بزرگسالاالن در پیوند با هم هسالتند و بر
زیستجهان یکدیگر اثر میگذارند.
همچنین نمیتوان و نباید فراموش کرد که بخش قابل توجهی از کودکان خارج از برنامهها و مؤسالالسالالههای آموزشالالی
وجود دارند که به دالیل مختلف از آموزش بازماندهاند .اصالالحات و تحوالت آموزشی زمانی رنس واقعیت به خود میگیرند که
صالدای این کودکان در حاشالیه مانده و حتی فراموش شالده نیز شالنیده شالود .کودکانی که به سالبب انواع معلولیت جسالمی و
ذهنی در کنار محرومیتهای اقتصالالادی بخت بسالالیار کمی برای بهرهمند شالالدن از آموزش داشالالتهاند .کودکان کار ،کودکان
بدسالالرپرسالالت ،کودکان مهاجر ،کودکان بدون شالالناسالالنامه ،دخترانی که خانوادههایشالالان به دالیل فرهنگی از تحصالالیل آنان
جلوگیری میکنند.
 -۳نتیجهگیری
کودکان/دانشآموزان بهعنوان اهد

تعلیموتربیت و نه اابزار آن باید فرصالت داشالته باشالند صالدای خود را ابراز کنند و از

بزرگسالالاالنی که در مورد آنها مسالالالولیت دارند پاسالالب بخواهند .این راهبرد نیازمند پذیرش این حق از سالالوی بزرگسالالاالن و
تعدیل رابطه کودک-بزرگسالال اسالت .چنانکه با ارجاع به نظر (فیلدینس ( )b۲۰۰۴در آغاز بحث مطرح کردم این کار نیازمند
ت ییر سالالاختاری و فرهنگی اسالالت چون کودکان و دانشآموزان بههرحال از قدرت بسالالیار کمتری برخوردارند و مسالالالولیت
اخالقی بزرگساالن فراهم آوردن شرایط مشارکت آنان در تصمیمگیریهای خرد و کالن مرتبط با سرنوشت آنان است.
آنچه در جریان تالشهای ما برای اصالالالح ،نوسالالازی ،بازبینی یا هر کنش بازنگرانه در زمینه تعلیموتربیت ضالالروری و
دارای اهمیت بنیادین اسالت ،مشالارکت دادن صالدای کودکان در این فرآیندها اسالت .تلفیق صالدای کودکان ،بهعنوان کسالانی
که هد و مخاطب اصالالاللی آموزش هسالالالتند ،با بزرگسالالالاالن ،بهعنوان کسالالالانی که در مورد برنامههای تعلیموتربیتی کودکان
تصالالالمیم میگیرنالد ،میتوانالد یالکسالالالویگی و تالکصالالالدایی فرآینالدهالای اصالالالالحگراناله را برطر کنالد .بالهعبالارت دیگر نیالازمنالد
دموکراتیک شالدن فرآیندهای اصالالحگرانه آموزشالی هسالتیم و کودکان باید در این فرایند نقش فعال بیابند .یکی از پیشنیاز و
پیشرانالههالای این ت ییرات اصالالالالحی دیالالو و پژوهش بالا کودکالان و ابتنالای تصالالالمیمگیریهالای آموزشالالالی بر یالافتالههالای این
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پژوهشها اسالالت .با توجه به آنچه از معنای دیالو برمیآید ،مشالالارکتکنندگان در دیالو هر یک بهرهای از حقیقت دارند و
نمیتوان کسالی را به بهانه مصاللحت یا به بهانه سالن و سالال خاموش کرد .اگرچه همه بزرگسالاالن روزی کودک بوده و این دوران
را تجرباله کردهانالد امالا کودکالان در هر دوره جهالانی ادیگر را زیسالالالت و تجرباله میکننالد؛ بنالابراین فراهم سالالالاختن امکالان بالازتالاب
صدای کودکان در مسیر تصمیمگیریهای ما در مورد زندگی و عالقمندیهای آنان بسیار روشنگر خواهد بود.
چرخش به سالمت کودکان و جویا شالدن صالدا و نگاه آنان حتما ما را از گمراهیهای بسالیاری به در خواهد آورد .ما ذهن
کودکان و دانشآموزان را چنانکه فریره میگوید مخزنهای دانش میانگاریم و در تصالور باطل خویش انباشالتن هرچه بیشالتر
این ذهنهای پویا با اطالعات را نوعی خیرخواهی میپنداریم .خطا و اشالتباه را برای آنان تا حد گناه باال میبریم و شالهامت
آنالان در آزمودن و خطالا کردن را میکشالالالیم .آنالان را بالا آزمونهالای بسال الیالار باله بنالد خود میکشالالالیم و جهالان را برایشالالالان در حالد
کتابهای درسالالی کوچک میکنیم .از آموزشهایمان برایشالالان فراروایتهایی میسالالازیم پرسالالشناپذیر و با هرچه بسالالتهتر
تعریف کردن دایره شالناخت و راههای کشف جهان خود و دیگران آنان را به راه همرنگی و پیروی میرانیم .اگر بنا است تجربه
گذشالته را تکرار نکنیم باید سالر به سالوی کودکان بچرخانیم ،گوش به صالدایشالان بسالپریم ،جهان را از نگاه آنان ببینیم و پیش از
هر چیز شناخت خود را بازسازی کنیم ،این بار در دیالو با کودکان.
منابع:
ٔ
ترجمه فؤاد رحمانی .بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
افالطون ( .)۱۳۳۵ممه از
باقری ،د .)۱۳۹۱( .تعلیک تربیتزاستیش:ز م

دزتئ ینز ز م بررزش ازتهران :شورای عالی انقالب فرهنگی.

ٔ
روزنامه همشالهر  .۱۳۹۲/۰۵/۲۲ ،دسالتیابی از
باقری ،د .)۱۳۹۲( .نقد و بررسالی سالاختار آموزشوپرورش ایران .گفتگو با
[ .تاریب دستیابی http://hamshahrionline.ir/details/226790 .]۱۳۹۸/۰۸/۱۰
ٔ
ترجمه داریوش کریمی .تهران :نشر مرکز.
تودورو  ،ت .)۱۳۷۷( .ینفقزهتت ه یشاز
ش
زبرزفلستهزاربیموز رکاز(چا سوم) .تهران :نشر مرکز.
خسرونژاد ،م .)۱۳۸۹( .یعص ییتز زتجربه:زر شیا
دولالت جمهوری اسالالالالمی ایران ( .)۱۳۹۵ینشال ال ز ق قز الالالهر نالا  .قالابالل دسالالالتیالابی در پالایگالاه اطالعرسالالالانی دولالت:
http://dolat.ir/detail/286714
ذکایی ،س .)۱۳۹۶( .مطالعات کودکی :مفاهیم ،رویکردها و مسالالائل محوری .فصالاللنمیهزانجمنزایرانشزیفم عموزفرهنگشز ز
ا تبمطموا .۳۶-۱۳ .)۴۶( ۱۳
سال الجالادیاله ،ن .و آزادمنش ،س .)۱۳۹۵( .زیرسالالالاخالتهالای مفهومی دوران کودکی در تطور تالاریب :بالهسالالالوی مفهوم پردازی
اسالمی از کودکیازفلستهزتربیت.۱۴۰-۱۱۵ .)۱( ۱ .
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اصالحات در آموزشوپرورش با اجرای سند تحول بنیادین و با تأکید بر رعایت عدالت آموزشی
مژگان محمدی نایالنی ،1علیرضا فقیهی ،2محمود معصومی دانشجوی3
چکیده:
نظام آموزشالی به عنوان بخش وسالیع و مهمی از هر جامعه مطرح است که اهدا و رویکردهای مشخصی دارد و در هر زمان و
در هر جامعه ای همزمان با پیشرفتها و نیازهای آن جامعه ت ییر کرده است.
از آنجا که نهاد آموزشوپرورش به خاطر تکیه بر گستردهترین سرمایه ملی بیشترین سهم را در رشد ،سازندگی و اعتالی ملی
ایفا میکند و رسالالیدن به کشالالوری برتر در منطقه بهعنوان آرمان سالالند چشالالمانداز بیسالالتسال ٔ
الاله ملی ،بدون توجه به رشالالد و
بالندگی این و اصالالحات الزم در آن نهاد ناممکن اسالت .هرگونه بازکاوی و بررسالی وضالعیت کنونی این نهاد کاری ضالروری و
اجتنابناپذیر است.
هد این مقاله ،بررسالالالی اصالالالالحات در نظام آموزشوپرورش (ایران) مبتنی بر سالالالند تحول بینادین در آموزشوپرورش و
رعایت اصالل مهم عدالت آموزشالی میباشالد و محقق قصالد دارد که جایگاه عدالت آموزشالی را نظام آموزشوپرورش جمهوری
اسالمی ایران را بررسی و نقد نموده و راهکارهای سند تحول بنیادین برای تحقق عدالت آموزشی را مورد بررسی قرار دهد.
این تحقیق به شالیوه توصالیفی و از نوع تحلیل اسنادی و با انجام شده است .به صورت فیشبرداری از منابع اسنادی همچون
مقاالت و کتابها خواهد بود .و سالالایتهای معتبر به شالالرح :سالالایتهای داخلی Magiran،Noormags ،Civilica ،Sid :و
سایتهای خارجی Googlescholar،Eric :و اسناد باالدستی از جمله سند تحول بنیادین آموزشوپرورش.
کلیدوانهها :آموزشوپرورش ،سند تحول بینادین در آموزشوپرورش ،اصالحات آموزشی ،عدالت آموزشی
مقدمه:
عدالت ،سالنس بنای جامعه اسالالمی و از اصالول مذهب اسالت که دارای ابعاد مختلف اقتصالادی ،سالیاسالی ،قضالایی ،قومیتی و
اجتماعی میباشد و عدالت اجتماعی که یکی از ابعاد مهم عدالت است ،خود شامل مفهوم عدالت تربیتی و آموزشی است .
عدالت آموزشی همواره کانون توجه متخصصان تعلیموتربیت بوده است (جباری.)۱۳۹۷،

 1استاد یار(دانشگاه آزاد اسالمی اراک)Email :mm.naeenu@yahoo ،
 2استاد یار(دانشگاه آزاد اسالمی اراک)Email :faghihialireza@yahoo.com ،
 3دکترای فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی (دانشگاه آزاد اسالمی اراک)Email:masoomi@iran.ir ،
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عدالت واژهای اسالت که از دیرباز توانسالته اسالت ذهن و زبانهای زیادی را تسالخیر کند .عدالت ابعاد گوناگونی دارد .عدالت
اقتصالادی ،قضالائی ،سالیاسالی ،آموزشالی ،قومیتی و ....عدالت آموزشالی یکی از زیربناییترین ابعاد عدالت اسالت .در فرهنس
دینی ما همان قدر که علم و آموزش مورد تأکید قرار گرفته اسالالت ،بر عدالت بهعنوان یک اصالالل ضالالروری نیز پای فشالالردهاند.
جامعه امروز ما منوط به تحقق عدالت آموزشی است .عدالت آموزشی میتواند آموزشوپرورش ما را در ٔ
ٔ
همه حوزهها
پیشرفت
ٔ
زمینه بروز اسالتعدادها و توانمندیها را در سالطن کالن فراهم آورد .در این عصالر زراندوزیها و بیعدالتی،
دچار تحول کند و
عدالت به زالل چشالمهای میماند که میتواند روح را بیاالید و خصالوصالا تحقق این اصالل در آموزشوپرورش میتواند فردای
روشن را برای فرزندان این دیار به ارم ان آورد.
نتایج قبولی کنکور سالال جاری نشالانگر آن اسالت که قبولی در کد رشالتههای دانشالگاههای برتر مربوط به دانشآموزان مناطق
برخوردار و از میان این مناطق ،مناطق برخوردارتر بیشالالالترین قبولی را دارند .همچنین آمار قبولی در  ۴۰نفر برتر به شالالالرح:
 .۱هفتاد و سالاله درصالالد مربوط به مدارس تیزهوشالالان .۲ .سالالیزده درصالالد مربوط به مدارس نمونهدولتی -۳ .چهارده درصالالد
مربوط به مدارس شالاهد .و آمارها نشالاندهنده آن اسالت که هشالتاد درصالد قبولی سالال جاری از  ۲۰درصالد مدارس میباشالند.
(برنامه پرسشگر آرشیو شبکه آموزش صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران )۹۸/۶/۱
ٔ
آینده کشالور
اگر ما امروز در آموزشوپرورش نگاه عدالتمحور نداشالته باشالیم ،نتیجه این خواهد شالد که اختال طبقاتی در
روزبهروز بیشالتر خواهد شالد .نگاه غیرعدالتمحور ،این اسالت که ما در کشالور مدارس پیش ٔ
الرفته مجهز به بهترین تجهیزات در
ع
محروم کپری یا شالبیه کپری در یک مناطق دیگر داشالته باشالیم؛ معلم ممتاز برجسالته برای تعدادی از
یک جاهایی ،و مدارس
ع
مدارس ،و معلمان خسالته یا کمسالواد برای تعداد دیگری از مدارس داشالته باشالیم .این درسالت ضالد نگاه عدالت محور اسالت.
امروز مالا بالدون هیو دلیلی (جز اینکاله یالا پول دارنالد یالا در یالک منطق ٔاله
نتیجاله چاله خواهالد شالالالد نتیجاله اینکاله :جمعی از کودکالان
ع
برخوردار زندگی میکنند) از عالیترین تحصالیالت برخوردار خواهند شالد و یک ٔ
عده دیگر در سالطوح بسالیار پایینی خواهند
ماند ،پیش نخواهند رفت و اسالتعدادهایشالان رشالد نخواهد کرد .البته عدالت به معنای این نیسالت که ما با ٔ
همه اسالتعدادها با
یک شالالالیوه برخورد کنیم؛ نه ،اسالالالتعدادها باالخره مختلف اسالالالت؛ نباید بگذاریم اسالالالتعدادی ضالالالایع بشالالالود و برای پرورش
استعدادها بایستی تدبیر بیندیشیم(.بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار معلمان سراسر کشور)۱۳۸۵ ،
از آغالاز پیروزی انقالب اسالالالالمی و اسالالالتقرار نظالام جمهوری اسالالالالمی در ایران باله پیروی از رهنمودهالای رهبر کبیر انقالب
اسالالمی و به علت اشالکاالت و نقایصالی که در نظام آموزشوپرورش مشالاهده میشالد ،برای اصالالح و با ت ییر بنیادی این نظام،
به همت مسالالالولین وزارت آموزشوپرورش و با نهادهای مسالالالول دیگر کوشالالشهای فراوانی صالالورت گرفته اسالالت که نتایج
مطالعات و گزارش کارهای انجامشالده قبلی در اختیار شالورای ت ییر بنیادی نظام قرار گرفت و این شالورا از تجارب ،طرحها و
نظرات مزبور ٔ
بهره فراوان برده است( .شورای ت ییر بنیادی نظام آموزشوپرورش)۱۳۶۴،
در مقدمه سالند تحول بنیادین آموزشوپرورش که به نوعی بهعنوان قانون اسالاسالی نظام تعلیموتربیت ایران اسالت آمده اسالت:
تحقق ارزشها و آرمانهای متعالالی انقالب اسالالالالمی مسالالالتلزم تالش همالهجانبه در تمام ابعاد فرهنگی ،علمی ،اجتماعی و
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ٔ
جانبه کشالور و ابزار جدی برای
اقتصالادی اسالت .احراز عرصاله تعلیموتربیت از مهمترین زیرسالاختهای تعالی پیشالرفت همه
ٔ
الرمایه انسالانی شالایسالته کشالور در عرصالههای مختلف اسالت .به این ترتیب تحقق آرمانهای متعالی انقالب اسالالمی
ارتقاا س
ایران مانند احیای تمدن عظیم اسالمی ،حضور سازنده ،فعال و پیشرو در میان ملتها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت
و معنویت در جهان ،در گرو تربیت انسانهای عالم متقی و آزاده و اخالقی است.
یکی از راهبردهای جدی سالالالند تحول ،بحث عدالت آموزشالالالی اسالالالت .البته در آنجا ما واژه عدالت تربیتی را داریم که اعم از
آموزشوپرورش مصالطلن امروز ماسالت .مجموعه فعالیتهای آموزشالی و پرورشالی رایج با عنوان تربیت یاد میشالود .مجموعه
فعالیتهایی که به تقویت مهارتها و توانمندیهای یک فرد و شالالالایسالالالتگیهای او در تمام سالالالاحتهای وجودی وی کمک
میکند  .درواقع وقتی گفته شالود تربیت صالرفا تربیت مذهبی یا اخالقی یا سالیاسالی مدنظر نیسالت بلکه تربیت فناورانه ،هنری،
زیسالالالتی ،بالدنی هماله مجموع ٔاله اینهالا را در سال النالد تحول بالا ٔ
واژه تربیالت یالاد کردهایم؛ بنالابراین گفتاله شالالالده اسالالالت تربیالت در
سالالاحتهای شالالشگانه وجودی انسالالان .عدالت تربیتی یعنی عدالتی که به ٔ
همه این ابعاد بتواند بپردازد .در سالالند تحول نیز
یکی از راهبردهای اصاللی بسالط و گسالترش عدالت آموزشالی میباشالد .درواقع یکی از شالرایط الزم برای یک جامعه متعالی و
پویا و توسالالعه یافته دسالالتیابی به عدالت ،هم به معنای عام آن و هم به معنای خای آن اسالالت؛ زیرا عدالت آموزشالالی اسالالت که
زمینه را برای دسالالتیابی به عدالت اجتماعی فراهم میکند .اگر نظام نتواند آن را تعمیم دهد قطعا شالالکا طبقاتی و فاصالالله
طبقاتی زیاد خواهد شالد و نارضالایتی و نابهنجاری در سالیسالتم به وجود خواهد آمد؛ بنابراین هرچه این پدیده بیشالتر تعمیم
پیدا کند و برای گسالترش و بسالط آن هماندیشالی شالود قطعا به پایداری اجتماع کمک خواهد شالد و جامعه پیشالرفت و توسالعه
پیدا خواهد کرد.
(سند تحول بنیادین آموزشوپرورش مصوب ۶۹۷ ،جلسه مورد  ۱۳۹۰/۷/۵شورای عالی انقالب فرهنگی)
محقق قصالد دارد با توجه به اینکه عدالت آموزشالی یکی از پارامترهای مهم توسالعه آموزشالی بوده وآموزشوپرورش بدون توجه
به اصالل مهم عدالت آموزشالی قطعا به اهدا خود نخواهد رسالید .با انجام این تحقیق ضالمن بیان مفهوم عدالت آموزشالی و
ابعاد آن ،وضالالعیت عدالت آموزشالالی در نظام آموزشوپرورش جمهوری اسالالالمی ایران را بررسالالی نموده و مشالالخص نماید که
راهکارهای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش برای تحقق آن چیست .
عدالت آموزشی و سند تحول بنیادین آموزشوپرورش:
در سالند تحول نظام آموزشوپرورش  ۱۳۹۰به مس ٔ
الالله عدالت آموزشالی پرداخته شالده اسالت .در فصالل شالشالم زیر عنوان اهدا
ٔ
عملیالاتی و راهکالارهالای هالد پنجم بالا عنوان تالامین و بسالالالط عالدالالت در برخورداری از فرصالالالتهالای تعلیموتربیالت بالا کیفیالت
مناسالب با توجه به تفاوتها و ویژگیهای دختران و پسالران به مناطق کشالور به راهکارهای تحقق عدالت آموزشالی اشالاره دارد و
راهکارهای ارائهشالده شالامل موارد زیر هسالتند؛  .۱تعمیم ٔ
دوره پیشدبسالتانی بهویژه در مناطق محروم و نیازمند با مشالارکت
بخش غیردولتی با تأکید بر آموزشهای قرآنی و تربیت بدنی و اجتماعی -۲.برنامهریزی و تمهید مقدمات برای پوشش کامل
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ٔ
دوره آموزش عمومی و برخوردار از کیفیت مناسالب در تمام مناطق کشالور .۳ .توانمندسالازی دانشآموزان سالاکن در مناطق
محروم و روسالتاها ،حاش ٔ
الیه شالهرها ،عشالایر کو نشالین و همچنین مناطق دوزبانه با نیازهای ویژه با تأکید بر ایجاد فرصالتهای
ٔ
آموزشالی متنوع و باکیفیت  .۴اولویتبخشالی به تامین و تخصالیص منابع تربیت نیروی انسالانی کارآمد تدوین برنامه برای رشالد
ٔ
ادامه تحصیل و حمایت مادی و معنوی دانشآموزان مناطق محروم و مرزی.
توانمندسازی و مهارتآموزی
 .۵اختصای حداقل ده درصد و حداکرر بیست درصد از برنامههای آموزشی معرفی به حرفهها ،هنرها ،ج رافیا آیین و رسوم
و نیاز و شالرایط اقلیمی و ج رافیایی اسالتانها بهویژه مناطق روسالتایی و عشالایری و با رعایت اسالتانداردهای ارتقای کیفیت و
تقویالت هویالت اسالالالالمیایرانی دانشآموزان در چهالارچوب ایجالاد کالارآمالدی و تقویالت هویالت ملی  .۶طراحی و تالدوین برنالام ٔاله
آموزشالالالی متنالاسالالالب بالا نیالازهالا و نقش دختران و پسالالالران -۷ .طراحی و تالدوین برنالام ٔاله تعلیموتربیالت انعطالا پالذیر متنالاسالالالب بالا
ویژگیهای شالالخصالالیتی و محیطی اسالالتعدادهای گوناگون دانشآموزان به منظور شالالکوفایی اسالالتعدادهای خای و افزایش
ٔ
عادالنه آن در سراسر کشور.
کارآمدی و مفید بودن آنها  .۸ساماندهی و بهکارگیری بهینه و اثربخش منابع انسانی و توزیع
ٔ
آنچه که از این راهکارها برداشالت میشالود این اسالت که تدوینکنندگان سالند تامین و بسالط عدالت را بیش از هر چیز متوجه
رفع تبعیض مالادی و معنوی میالان منالاطق محروم و منالاطق برخوردار و توزیع عالادالناله منالابع و امکالانالات و نیز توجاله باله نیالازهالا و ناله
نقش جنسالالیتی در کنار توجه به ویژگیهای شالالخصالالیتی دانشآموزان میدانند از نظر تدوینکنندگان سالالند در صالالورتی که
منابع و امکانات به صالورت عادالنه میان افراد و گروههای اجتماعی در مناطق گوناگون توزیع شالد و برنامه آموزشالی طراحی و
ٔ
تدوین شوند که به نیازها و نقشهای جنسیت دانشآموز توجه گردد ،عدالت آموزشی تامین خواهد شد.
تحقیقات انجامشده:
تحلیل و نقد نظری و روش شالناختی اسالناد تحول بنیادین آموزشوپرورش جمهوری اسالالمی ایران عنوان تحقیقی اسالت که
توسالالالط مهرورز و دیگران ( )۱۳۹۵انجام گرفته اسالالالت ،که در آن محققین دریافتهاند که تدوین اسالالالناد توسالالالعه و تحول در
ٔ
حوزه سالالرنوشالالتسالالاز و خطیر تعلیموتربیت ،امری بسالالیار ارزنده و ارزشالالمند اسالالت که با بذل
حوزههای مختلف بهویژه در
مسالاعی و تالشهای فراوان مورد توجه نظام آموزشوپرورش عمومی کشالور قرارگرفته اسالت .اما همواره در تدوین و طراحی
اسال النالاد ،نقالدهالا و تحلیاللهالایی وجود دارد کاله الزماله ٔا توسال العاله و تکمیالل آنهالاسالالالت .مقول ٔاله ترمیم اسال النالاد و تحول بنیالادین
آموزشوپرورش با عنوان مورد توجه قرارگرفته اسالت .بهگونهای که فرایند ترمیم سالند »نحوه ترمیم و بهروزرسالانی سالند تحول
ٔ
رهنامه نظام
بنیادین« در افق چشالمانداز در بازههای پنجسالاله از تاریب تصالویب آن و مطابق با بنیانهای نظری سالند ملی،
تعلیموتربیت رسالمی عمومی پس از تصالویب شالورای عالی آموزشوپرورش و تصالویب شالورای عالی انقالب فرهنگی باید مورد
توجه قرار گیرد .با وجود این ،باید گفالت که کارآمدی نظالامهای تعلیموتربیالت به دلیالل وابسالالالتگی آنها به شالالالرایط زمانی،
فلسالفی و اجتماعی نیازمند انطباقی عالمانه و خردمندانه با فلسالفه تربیتی جامعه ،شرایط ،ت ییرات و نیازهای جاری جوامع
اسالت .به همین دلیل ،اگر نظامهای تربیتی بخواهند کارآمدی خود را حفظ کند ،باید آرمانها ،هد ها ،اصالول و روشهای
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خود را از حالت ایسالالتا و رکود خار ج نموده و با دگرگونی شالالرایط کنار آیند .در غیر این صالالورت ،محکوم به شالالکسالالت و
نالاکالارآمالدی خواهنالد بود .نگرش و ارزشهالای اجتمالاعی بالهطور مسالالالتقیم بر تعلیموتربیالت افراد جالامعاله تالأثیرگالذارنالد .اگر در
جامعهای نظام ارزشها مبتنی بر دین باشالالالد ،به دنبال آن نظام تربیتی نیز پیرو ارزشها و جهتگیریهای برآمده از آن
خواهد بود.
جایگاه عدالت آموزشالالی در تحول نظام تعلیموتربیت مبتنی بر سالالازندهگرایی عنوان تحقیقی اسالالت که توسالالط سالالرمدی و
معصالالالومی فرد ( )۱۳۹۴انجام گرفته و هد ازآن بررسالالالی جایگاه عدالت آموزشالالالی در تحول نظام تعلیموتربیت مبتنی بر
سالالازندهگرایی بوده اسالالت نتایج این پژوهش که با اسالالتفاده از روش توصالالیفیتحلیلی ،عدالت آموزشالالی را در دو پارادایم
پوزیتیویسالتی دنیای مدرن و پارادایم سالازندهگرایی دنیای پسالتمدرن امروز مورد بررسالی قرار داده اسالت نشالان میدهد که
ٔ
جامعه مدرن با بهرهگیری از پارادایم پوزیتیویسالم از طریق قوانین عام و تعمیم پذیر و دسالترسالی
اگرچه عدالت آموزشالی در
همگانی به آموزش تا حدودی تحقق یافت ،اما ناکارآمد بودن آن ،سالالبب شالالد تا در جامعۀ پسالالت مدرن ،با بهرهگیری از
پارادایم سالازندهگرایی و با اسالتفاده از موضالعگیریهای نظریه ٔا نقادی و با توجه خای به اصالالت انسالان و تفاوتهای فردی او
بهعنوان یک پارادایم نو ظهور در تعلیموتربیت ،فشالالارهای اجتماعی و بی عدالتیهای ناشالالی از عدم توجه به تفاوتهای
فردی ،به مقدار زیادی کاهش یابد؛ بنابراین به نظر میرسالالد تحول نظام تعلیموتربیت مبتنی بر سالالازندهگرایی در عصالالر
حاضرعدالت آموزشی را بیش از پیش تحقق بخشیده است.
جایگاه عدالت آموزشالالالی در سالالالند تحول بنیادین آموزشوپرورش عنوان مقالهای اسالالالت که توسالالالط سالالاللیمان پور و دیگران
( )۱۳۹۶و هد آن بررسالی و نقد عدالت آموزشالی بر اسالاس سالند تحول بنیادین آموزشوپرورش بوده اسالت،که در آن ضالمن
تأکید بر رعایت اصالل مهم عدالت آموزشالی در برنامههای آموزشوپرورش به این نتیجه رسالیدهاند اگر چه سالند تحول بنیادین
آموزشوپرورش به مسالالله عدالت آموزشالی پرداخته شالده اسالت و در فصالل شالشالم زیر عنوان اهدا عملیاتی و راهکارها ،هد
ٔ
پنجم بالا عنوان تالامین و بسالالالط عالدالالت در برخورداری از فرصالالالتهالای تعلیموتربیالت بالا کیفیالت منالاسالالالب بالا توجاله باله تفالاوتهالا و
ویژگیهای فردی دختران و پسالران و مناطق مختلف کشالور ،به راهکارهای تحقق عدالت آموزشالی اشالاره شالده اسالت؛ لیکن
آنچه از این راهکارها برداشالت میشالود این اسالت که تدوین کنندگان سالند،تامین و بسالط عدالت را بیش از هر چیز متوجه رفع
تبعیض مالادی و معنوی میالان منالاطق محروم و منالاطق برخوردار و توزیع عالادالناله منالابع و امکالانالات و نیز توجاله باله نیالازهالا و
نقشهای جنسیتی در کنار توجه به ویژگیهای شخصیتی دانشآموزان میدانند.
از نظر تدوین کنندگان سالالالند در صالالالورتی که منابع و امکانات به صالالالورت عادالنه میان افراد و گروههای اجتماعی در مناطق
گوناگون توزیع شالالود و برنامههای آموزشالالی چنان طراحی و تدوین شالالود که به نیازهای جنسالالیتی دانشآموزان توجه گردد،
عدالت آموزشی تأمین خواهد شد.
محققین اشاره میکنند که نگرش موجود در سند آرمانی بوده که میتواند سبب دور افتادن از واقعیتها شود.
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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
ٔ
الزمه تحقق آرزوی آنان فرصتهای آموزشی و فراهم کردن محیطی با حداقل محدویت میباشد.
همه فعالیت میکنند.
در پایان این تحقیق به  ۲۳راهکار برای تحقق عدالت آموزشی اشاره شده است که مهمترین آنها عبارتاند از:
ٔ
زمینه راهکارهای رفع موانع تحصیلی دانشآموزان.
 .۱کاوش در
 .۲تدوین برنامههای درسی با کمک صاحبنظران.
 .۳تشخیص منابع به نواحی بر اساس نیازسنجی.
ٔ
ٔ
مسالله آموزشوپرورش.
درباره فرایند دگرگونی در نگرشها و ساختارهای اجتماعی پیرامون
 .۴پژوهش
 .۵سازماندهی معلمان و نیروی انسانی بر اساس نیاز مناطق.
 .۶برگزاری و غنی کردن آموزشهای ضمن خدمت معلمان.
ٔ
توسعه استانداردهای جدید.
 .۷بهبود کیفیت آموزش از طریق بازنگری برنامههای درسی،
 .۸تشویق برنامهریزان و مدیران به نوشتن مقالههای تخصصی در مورد مسائل روز آموزشوپرورش.
 .۹تعریف کارگاههای آموزشی توسط اساتید دانشگاه و صاحبنظران آموزش.
ٔ
زمینه آموزشوپرورش و ٔ
اراى ٔه آموزش از طریق آن.
 .۱۰راهاندازی شبکههای اینترنتی در
درخواسالت برای اسالتراتژی راهحل ،با توجه به نیاز بیشازحد به عدالت آموزشالی در آموزشوپرورش عنوان مقالهای اسالت که
توسالالالط برن هالارد.گروم  )۲۰۱۷(1تهیاله شالالالده و نویسال النالده در آن ضالالالمن نیالاز باله عالدالالت آموزشالالالی بیالان میدارد کاله چرا
آموزشوپرورش در تحقق عدالت آموزشی ناکام است
چرا تعلیموتربیالت دینی تالا حالدودی در کمالک باله عالدالالت ادبی نقش ایفالا نمیکنالد زیرا از لحالاظ فنی در منطق پیالام کتالاب
مقالدس تحویالل شالالالده خود قرار دارد از یالک طر  ،آموزش از نظر اجتمالاعی بالهعنوان شال الهالادت اجتمالاعی در یالک لحظاله مهم
ٔ
کننده سالیاسالی و نهادی نیسالتند که به نظر میرسالد با آن مخالف
عدالت آموزشالی قرار دارد ،از سالوی دیگر ،تنها عوامل تعیین
هسالالالتنالد .در کالس لحظالههالایی وجود دارد کاله بالا رفع بیعالدالتی آموزشالالالی مخالالف اسالالالت .باله دلیالل پیچیالدگی ،محالدود کردن
عالقه و تمایز درونی ،مشالکل فجیع بیعدالتی در فرایندهای آموزشالی فقط در دسالترسالی پیچیده در سالطن کالن ،مزو و خرد
قالاباللپردازش اسالالالت .دغالدغ ٔاله افکالار مورد بحالث در انتقالال متقالابالل آنهالا از عوامالل تحلیلی ،هرمنوتیکی اسالالالت و از این نظر باله
دنبال تشرین مطالبات مربوط به فرایندهای عدالت آموزشی در آموزش دینی در مدارس است.

1 Bernhard Grümme
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در مقاله رعایت اسالتانداردهای برای عدالت آموزشالی ،که توسالط کاترن.ای.جوس  )۲۰۱۷(1تهیه شالده اسالت ،انجام بهترین
ٔ
اتحادیه اروپا شرح داده شده است .سیستمهای
با شواهد (ایدههای برابری در سیاستهای آموزشی و سیستمهای آموزشی
ٔ
آموزشوپرورش نقش مهمی در توس ٔ
اتحادیه اروپا دارند .به کشالورهای عضالو توصالیه میشالود هم
العه رقابتی و انسالجام اجتماعی
اصالل کارآیی و هم مفهوم عدالت را در تدوین سالیاسالت آموزشالی در نظر بگیرند .دانشآموزان در سالطوح سالیسالتمهای آموزشالی
نه تنها با سالالیسالالتمها و محیطهای آموزش برابر ،بلکه برای توانایی خودسالالازی نیز آموزش مییابندٔ .
ایده برابری آموزشالالی در
ٔ
سالیاسالتها و سالیسالتمهای آموزشالی اروپا از ٔ
نظریه عدالت را با هم تلفیق میکند .با تمرکز بر
ایده سالنتی برابری فراتر میرود و
توزیع منابع ،محتویات یا فرایندهای آموزش را شناسایی میکنند.
آموزش فرهنگی پاسالالالخگو ،پیامدهای عدالت آموزشالالالی عنوان مقالهای اسالالالت که مگنوس.او .باسالالالی )۲۰۱۶( .2در آن که
عدالت آموزشالالی یک چالش بزر جهانی اسالالت .در بیشالالتر کشالالورهای توسالالعهنیافته ،بسالالیاری از دانشآموزان به آموزش
دسالالترسالالی ندارند و در اکرر دموکراسالالیهای پیشالالرفته ،دسالالتیابی به مدرسالاله و موفقیت هنوز هم تا حد زیادی به پیشال ٔ
الینه
اجتماعی دانشآموزان وابسالالته اسالالت .با این حال ،اغلب گفته میشالالود که عدالت اجتماعی بخش اسالالاسالالی کار معلمان در
ٔ
زمینه
یک دموکراسالالی اسالالت .این مقاله یک سالالؤال مهم مهم را مطرح میکند :چگونه میتوانیم هد عدالت آموزشالالی را در
تدریس محقق کنیم در این مقاله ،نویسالنده آموزش پاسالخگو فرهنگی را بهعنوان یک تمرین آموزشالی مورد بررسالی قرار داده
و نتیجاله میگیرد کاله تحقق عالدالالت آموزشالالالی در زمین ٔاله تالدریس امکالانپالذیر اسالالالت زیرا در اجرای واقعی آن ،آموزش پالاسالالالخگو
فرهنگی ارتباط بین آموزش و عدالت اجتماعی را مفهومسازی میکند و فضای مورد نیاز را ایجاد میکند.
نوع روش تحقین:
روش تحقیق مورداسالتفاده در این پژوهش این تحقیق در کلیت خود کیفی بوده و جزا مطالعات کتابخانهای به شالمار میرود
و بنا به ماهیت موضالالوع آن ،به شالالیوه تحلیلیاسالالتنتاجی انجام شالالده اسالالت .بدین طریق که در مقام تبیین مفهوم عدالت
آموزشالی از روش تحلیل و در مقام نتیجهگیری و کشالف داللتهای تربیتی از روش اسالتنتاجی اسالتفاده شالده اسالت؛ اما از آنجا
که برای تحلیل محتوای کیفی همچون یکی از رویکردهای کیفی پژوهش ،روشهای گوناگونی هسالالت در پژوهش حاضالالر به
منظور دسالتیابی به تعریفی دقیق و روشالن از عدالت آموزشالی از روش تحلیل مفهومی اسالتفاده شالده اسالت .تحلیل مفهومی،
ٔ
واسطه آن به فهم معتبر از معنای عادی یک مفهوم یا مجموعهای از مفاهیم دست پیدا میکنیم.
تحلیلی است که به

1 Kathryn E Joyce
2 Magnus O. Bassey
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روش تحلیل ،بهگونهای که نزد فیلسالوفان این روش مطرح بوده ،روش واحد و مشالخصی نیست؛ بلکه در طیف گستردهای ،با
مشالالخصالالههای متفاوتی مورد نظر قرار گرفته اسالالت .در واقع ،باید گفت که نسالالبت میان شالالیوههای مختلف تحلیل ،از نوع
مشالابهت خانوادگی اسالت .در یکی از دسالتهبندیها ،روشهای تحلیل به ساله دسالته تقسالیم شالدهاند :تحلیل به معنای تجزیه
به اجزای مفهومی (که الگوی آن همان تجزیه معمول در شالیمی اسالت) ،تحلیل به معنای ترجمه و بازگردان صالورت دسالتوری
گزارههای زبانی به صالالورت منطقی آنها؛ و تحلیل به معنای جسالالتجوی ارتباط میان مفاهیم مختلف و بازشالالناسالالی روابط و
شبکههای مفهومی .در تقسیمبندی دیگری که بر حسب کارکردهای روش تحلیل مطرحشده ،طیفی میان دو قطب توصیف
و نقد مورد توجه قرار گرفته اسالت .در قطب توصالیف ،نظر بر آن اسالت که تحلیل می تواند توصالیفی دقیق فراهم آورد؛ از این
کاله مفالاهیم مورداسالالالتفالاده مالا از چاله ویژگیهالایی برخوردارنالد و این خود میتوانالد باله روشالالالنبینی در تفکر منجر شالالالود .در
تقسالیمبندی دیگری روشهای تحلیل به دو دس ٔ
الته منطقی و زبانی تفکیک شالده اسالت .تفاوت این دو روش در این اسالت که
در تحلیل منطقی ،به روابط میان مفاهیم توجه میشالود و تصالور بر آن اسالت که این روابط ،اموری پیش از تجربهاند و وابسالته
باله امور واقع زبالانی و ٔ
نحوه اسالالالتفالاده از آن نیسالالالتنالد .از این رو ،گمالان میرود کاله نتالایج یالک تحلیالل منطقی میتوانالد از ثبالات
برخوردار باشد .در مقابل ،تحلیل زبانی ،معیار تحلیل را زبان عادی و ٔ
نحوه کاربرد مفاهیم در آن لحاظ میکند.
اسالتفاده از روشهای تحلیلی میتواند ما را در روشالنبینی نسالبت به مفاهیم مورداسالتفاده در گفتمان تعلیموتربیت ،اعم از
مفالاهیم کلیتر مربوط باله اهالدا و مفالاهیم جزئی مربوط باله روشهالا و فنون یالاری کنالد .در عین حالال ،محالدودیالتهالای روش
تحلیل را باید در نظر داشالالالت .روش تحلیل ،بهطور کلی نمیتوانند ما را از یافتههای تجربی موردنیاز در تعلیموتربیت بینیاز
کنند .روش تحلیل منطقی ،در عین حال که میتواند روابط ضالروری در دسالتگاه مفهومی ما را نشالان دهد ،چنین نیسالت که
این روابط را بتوان حاکی از ضرورتی دانست که در هر زمان و مکانی صادق باشد.
در مورد روش اسالالتنتاجی ،میتوان گفت که نظریهپردازی در تعلیموتربیت و علوم همجوار آن مانند روانشالالناسالالی ،در گروه
اسالتفاده از این روش اسالت .بهویژه ،اسالتنتاج عملی میتواند ما را در برقرار کردن رشالتههای پیوند میان اهدا تعلیموتربیت
با اصول ،معیارها و روشهای کلی موردنیاز در تنظیم فعالیتهای محیطهای آموزشی یاری کند.
مراحلی که در چهارچوب روش تحلیلی برای این پژوهش به کار میرود عبارت است از:
 .۱جمعآوری و انتخاب منابع مرتبط با آموزشوپرورش ،سند تحول بنیادین و عدالت آموزشی.
 .۲مطالالع ٔاله دقیق منالابع ،باله منظور شال النالاسالالالایی رویکردهالای اسالالالاسالالالی درب ٔ
الاره مفالاهیم اعالدالالت  ،اتعلیموتربیالت  ،اعالدالالت
آموزشی .
ٔ .۳
ارائه مبانی نظری رویکردها و استخراج مفاهیم بنیادی عدالت و عناصر ذاتی تعلیموتربیت.
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ٔ .۴
ارائه تعریف سازوار از مفهوم ترکیبی عدالت آموزشی با توجه به مبانی و ویژگیها و عناصر استخراجشده.
 .۵تالش برای استخراج داللتهای تربیتی آن و ٔ
ارائه پیشنهادهای کاربردی در سطن کلی برای تحقق عدالت آموزشی منابع
مورداستفاده برای این تحقیق ،کتابها و مقاالت فارسی و انگلیسی از اندیشمندان و متفکران
ٔ
ٔ
فلسفه تعلیموتربیت ،جامعهشناسی است.
حوزه فلسفه،
بحث و نتیجهگیری:
بر اسالالالاس آنچاله کاله مطالالعالات قبلی در کشالالالور میتوان راهکالارهالای رسال الیالدن باله عالدالالت آموزشالالالی و در نتیجاله اصالالالالحالات در
آموزشوپرورش را بهطور خالصه به شرح زیر بیان کرد.
ٔ
بودجه آموزشوپرورش.
 افزایشٔ
توسعه زیرساختهای فیزیکی و فنی در نظام آموزشی.
ٔ
ٔ
توسعه استانداردهای جدید ،ارائه اطالعات بهتر.
برنامه درسی
 بهبود کیفیت آموزشی از طریق بازنگری ساماندهی نیروی انسانی با رعایت ضوابط و مقررات تعیینشده. سالاماندهی معلمان بر اسالاس نوع و میزان مناطق تشالویق معلمان متخصالص و ماهر به تدریس در مناطق محروم و اسالاسپاداش و مزایای ش لی مناسب.
 برگزاری و غنی کردن آموزشهای ضمن خدمت مرتبط با برنامهریزی آموزشی. تشویق برنامهریزی و مدیران به نوشتن مقالههای تخصصی در مورد مسائل آموزشوپرورش.ٔ
زمینه آموزشوپرورش.
 راهاندازی شبکههای اینترنتی در آشنا کردن دستاندرکاران فناوری اطالعات و ارتباطات و سواد رسانهای. تعریف کارگاههای آموزشی توسط استادان دانشگاه. شناسایی عوامل اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی موثر در ترک تحصیل دانشآموز ان. تشالکیل کمیته سالیاسالتگذاری در آموزشوپرورش منظور بررسالی وضالعیت موجود دانشآموزان در معرد خطر تحتتأثیر وپیشگیری از حقوق آنها.
ٔ
درباره فرایند دگرگونی در نگرش و ساختارهای اجتماعی پیرامون مسالله آموزشوپرورش.
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 تدوین برنامههای درسی با کمک صاحبنظران مرد و زن. فرهنسسازی در محیطهای محروم در مورد آموزشهای دختران. ایجاد مراکزی برای اطالعرسانی به افراد جامعه در مورد مزایای آموزش دختران. تشکیل گروههای تحقیق به منظور بررسی و شناخت منابع و معادن موجود در استانها. راهاندازی سیستم اطالعات و نگهداری اطالعات مربوط به استان و ناحیه. تشخیص منابع به نواحی بر اساس نیازسنجیهای صورتگرفته. فراهم کردن امکان اسکان دانشآموزان محروم و ساکن در مناطق دوردست. فراهم کردن وسایل نقلیه و امکان رفتوآمد دانشآموزان مناطق دوردست. فراهم کردن تسهیالت مناسب از قبیل اقدامات بهداشتی به همراه محیط ایمن و سالم برای دختران.به نظر میرسالد که رهایی از کاسالتیها و رسالیدن به اصالالحات آموزشالی نیازمند دو کوشالش اسالت؛ نخسالت آن که به تحولهای
بیسالابقه فکری ،اجتماعی و سالیاسالی که در پرتو انقالب ارتباطات راه افتاده اسالت توجه شالود .دوم اینکه تحول بنیادین در
نظامهای آموزشالی و نیازمند طرح نظریهای از دولت اسالت که در عین توانمند کردن نیازهای مادی زندگی به نیازهای معنوی
انسالالان نیز پاسالالب گوید ،به نظر میرسالالد که درونمایه و عناصالالر چنین نظریهای وجود داشالالته و باید برای آنها توجه جدی
صالورت گیرد که میتوان به سالند تحول بنیادین آموزشوپرورش اشالاره نمود که در صالورت اجرای دقیق مفاد آن بهویژه رعایت
اصل عدالت آموزشی نظام آموزشوپرورش را اصالح نماییم.
منابع:
-

بیانات رهبر معظم انقالب اسالالالالمی در دیدار جمعی از معلمان سالالالراسالالالر کشالالالور با موضالالالوع سالالالند تحول بنیادین
آموزشوپرورش.)۱۳۹۱(.

-

بالاقری،خسالالالرو و همکالاران ( ،)۱۳۸۹رویکردهالا و روشهالای پژوهش در فلسال الفاله تعلیموتربیالت ،تهران پژوهشال الکالده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی،چا دوم ۱۳۹۴

 بالاقری،الهاله-بالاقری،فرزاناله)۱۳۹۶(.بررسالالالی تحلیالل گفتمالان سال النالد تحول بنیالادین نظالام آموزشوپرورش ایران،مجلالهمطالعات روانشناسی و علوم تربیتی،بهار ،۹۶دوره سوم ،شماره .۴/۱
 برنالاماله رادیو.)۱۳۹۸(.موضالالالوع عالدالالت آموزشالالالی .رادیو گفالتوگو ،برنالام ٔاله فرصالالالت (روز دوشالالالنباله سالالالاعالت  ۲۲مورد.)۹۸/۵/۲۴
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 حیدریه زاده ،بهارالسالالادات ،جبار فر،تقی(.بی تا).بررسالالی برابری فرصالالتها و عدالت آموزشالالی و جنسالالیتی در نظامآموزشوپرورش ایران ،دومین همایش ملی راهکارها و توسالالعه و ترویج علوم تربیتی – روانشالالناسالالی و مشالالاوره و آموزش در
ایران.
 جبالاری ،کالامران ،داوری ،زیبالا .)۱۳۹۷(.بررسالالالی عالدالالت در تعلیموتربیالت اسالالالالمی.دوازدهمین کنفرانس بین المللیروانشناسی و علوم اجتماعی.
-

سند تحول بنیادین آموزشوپرورش مصوب ۶۹۷ ،جلسه مورد  ۱۳۹۰/۷/۵شورای عالی انقالب فرهنگی

-

 سالالرمدی،محمد رضالالا،معصالالومی فرد،معصالالومه .)۱۳۹۴( .جایگاه عدالت آموزشالالی در تحول نظام تعلیموتربیتمبتنی بر سالازنده گرایی.فصاللنامه علمی – پژوهشالی (پژوهش در یادگیری آموزشالگاهی و مجازی)،سالال سالوم -شالماره
دهم (ی .)۷۰-۶۳

 ساللیمان پور عمران ,محبوبه؛ سالیده نسالیبه فیروزه؛ اعظم قلیزاده و زهرا نوایی راهبر ،۱۳۹۶ ،جایگاه عدالت آموزشالیدر سال النالد تحول بنیالادین آموزشوپرورش ،اولین همالایش ملی علوم اجتمالاعی ،علوم تربیتی ،روانشال النالاسالالالی و امنیالت
اجتماعی ،تهران ،دانشگاه آل طه -معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز.
 شالالیب سالالعد آبادی،عصالالمت،مسالالعودی،شالالکوفه.)۱۳۹۳(.مفهوم عدالت و عدالت آموزشالالی از دیدگاه قرآن و اندیشالالمنداناسالمی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد.
 شها بلو،سید کمال.)۱۳۹۷(.نقش مجالت رشد در توسعه عدالت آموزشی ،سالنامه رشد ،شماره .۱۲ صالفارحیدری ،حجت .حسالین نژاد،رزا .)۱۳۹۴( .رویکردهای عدالت آموزشالی) نگاهی به جایگاه عدالت آموزشالی در سالندتحول بنیادین نظام آموزشوپرورش ایران .مجله پژوهشنامه مبانی تعلیموتربیت.
-

طرح کلیات نظام آموزشوپرورش جمهوری اسالالمی ایران،مصالوب شالورای ت یر بنیادی نظام آموزشوپرورش سالال
۱۳۶۵

 ماجد عرسان کیالنی فلسفه تربیت اسالمی ترجمه بهروز رفیعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم .۱۳۸۹ مرزوقی ،رحمت اله .عقیلی ،رضالالا .مهرورز ،محبوبه .۱۳۹۵،تحلیل و نقد نظری و روش شالالناختی اسالالناد تحول بنیادینآموزشوپرورش جمهوری اسالالمی ایران .مجله پژوهشالنامه مبانی تعلیموتربیت ،سالال  ،۶شالماره  ،۲پاییز و زمسالتان ،۱۳۹۵
.۲۱ – ۴۰
 ناظم پور،اسالماعیل،افتخاری،ارکیده .)۱۳۹۲(.ارایه مدلی برای عدالت آموزشالی در آموزش متوسالطه .فصاللنامه رهبریو مدیریت آموزشی،سال هفتم،شماره ،۳ی .۶۵-۷۶
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.۱۸ شماره،راهبرد توسعه اقتصاد،سیاست تحول در نظام آموزشوپرورش کشور.)۱۳۸۸(.مهدی، ناظمی-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, RuhrUniversität 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.
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ٔ
تبیین چالشهای اقتصگادی در اصگالحات آموزشوپرورش بر اسگاس رویکرد تفکر سگیسگتمی (مطالعه موردی مدارس
غیرانتفاعی)
سیده پروین صائمین ،1دکتر پریسا علیزاده ،2دکتر سعید ربوشه3
چکیده
ٔ
حوزه اقتصالالالاد ،رنالس
سالالالالهالای اخیر بعالد از بحران مالالی  ۲۰۰۸جهالان ،مخالاطراتی در جالامعاله پیش آمالد کاله این ت ییرات در
پرلعالابتری باله خود گرفالت .ت ییرات نالاشالالالی از بحران اقتصالالالادی ،بر حوزههالای مختلفی چون بنیالادهالا و نهالادهالای اجتمالاعی
آسالالالیبهایی را وارد کرد .وجود این آسالالالیبها مشالالالکالتی را بر روابط اجتماعی افزود و سالالالیکل یا دور معیوب از آسالالالیبهای
اقتصالادی را تولید کرد .آموزشوپرورش بهعنوان مهمترین نهاد اجتماعی از این آسالیب به دور نیسالت و مطالعه در این زمینه
از اهم مطالعات روز اجتماع شمرده میشود .رسیدن به اهدا دور و نزدیک آموزشی نیاز به صر هزینههای مالی سنگینی
اسالالالت کاله نمیتوان آن را از نظر دور داشالالالت .این مقالالاله در نظر دارد روشالالالی نوین برای کنترل و برنالامالهریزی اقتصالالالادی در
آموزشوپرورش ارائه دهد .روش نوین با رویکردی سیستمی به رفع موانع اقتصادی آموزشوپرورش میپردازد.
روش پژوهش این مقالالاله روش ترکیبی خواهالد بود .در مبالاحالث بنیالادهالای آموزشوپرورش از روش تحلیالل محتوا برای تحلیالل
مسالالائل و زیرسالالاختهای آموزشوپرورش و ارتباط آن با مسالالائل اقتصالالادی اسالالتفاده نموده اسالالت و از بعد اقتصالالاد از رویکرد
ٔ
ٔ
زنجیره ارزش به بنیادهای اقتصالادی این نهاد مهم در جامعه
زنجیره ارزش پورتر اسالتفاده شالده اسالت .روش
سالیسالتمی و روش
مینگرد و آسیبهای ناشی از توسعهیافتگی در آموزشوپرورش را از منظر اقتصادی مورد مطالعه قرار میدهد.
ٔ
زنجیره ارزش پورتر ،توسعهیافتگی اقتصادی.
وانههای کلیدی :اقتصاد آموزشوپرورش ،تفکر سیستمی،
مقدمه
ٔ
جنبه دیگر ،عملکرد هر نهاد و سالیسالتمی بر نظام اقتصالادی
شالرایط به اجرا گذاشالتن امور و به عمل رسالاندن ایده و نظر یا از
الترده عصالالر کنونی ،نظام اقتصالالادی پیچیده و گسالالتردهای را میطلبد تا بر ٔ
وابسالالته اسالالت .جهان پیچیده و گسال ٔ
پایه محکم و
اسالالالتوار گام بگذارد و نظر را به عمل نزدیک نماید .ارزشالالالمندی دانش ،امروزه تنها به قرار گرفتن فلسالالالفه باالتر از علم یا علم
فرامتن دانشها خوانده نمیشالالالود .امروزه ارزشالالالمندی دانش به مرمر بودن و کاربردیتر بودن هر دانشالالالی بر میگردد .لذا
- 1دانشالجوی دکتری دانشالگاه خوارزمی-دانشالکده علوم تربیتی و روانشالناسالی -گروه فلسالفه تعلیم و تربیت-021-88479324 -p93.saemin@gmail.com -
تهران – خیابان دبستان (یوسف کابلی) – کوچه حمیدی -واحد ضمن خدمت عالمه امینی.
 - 2دکتری دانشالالگاه فردوسالالی – دانشالالکده کشالالاورزی -گروه اقتصالالاد کشالالاورزی parisa.alizadeh67@gmail.com -مشالالهد – دانشالالگاه فردوسالالی – دانشالالکده
کشاورزی -گروه اقتصاد کشاورزی.
 - 3معاونت آموزش ابتدائی شالهرتهران  Rebosheh@gmail.com -تهران – 021-88979654خیابان طالقانی خیابان سالرپرسالت شالمالی– اداره کل آموزش و
پرورش شهر تهران -اداره آموزش مقطع ایتدائی.
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ٔ
بهینه اقتصالالادی
دانش اقتصالالادی نیز بهعنوان دانشالالی ارزشالالمند مورد نیاز هر جامعهای اسالالت .با سالالیاسالالتگذاری درسالالت و
میتوان به اهدا هر سالالازمان ،نهاد یا سالالیسالالتمی دسالالت یافت .نظام سالالرمایۀ عص الر و بورژوازی به انتهای راه خود رسالالیده
است .نظام اقتصادی همچنان بر بستر زیرین ٔ
همه نهادها و سیستم ها ،جویبار عمل را به راه میبرد.
مارکسالیسالتی سالوبژکتیویسالت ،سالرمایه را مبتنی بر بیگانگی عامل از روند عمل میداند و منطق سالرمایه را واکنشالی سالوژهمحور
دانسته و عنوان میکند ،مردم جدا از دولت ها ،میتوانند بر علیه حکومت سرمایهداری ،سرمایه را در زندگی خود بیافرینند.
نظریهپردازان دیگری نیز که بر عینیتگرایی مارکسالالیسالالتی اسالالتوار اسالالت منطق سالالرمایه از منظر مارکس را بهعنوان حرکتی
عینی و ملموس در نظر میگیرد که نبض روابط انسانی را در خود جای میدهد(آفاری)۱۳۹۴ ،
همالان گوناله کاله مالارکس کالار خالق و انتزاعی را شالال ٔ
الیوه واقعی از نظالام سالالالرمالایالهداری میدانالد .بالا تبیین و ارائ ٔاله روش خالقالاناله در
نظالام اقتصالالالادی حالاکم بر هر سالالالیسالالالتمی نیز میتوان آن سالالالیسالالالتم را پویالا نمود .نظالام آموزشوپرورش کاله مبتنی بر روابط
بینانسانی و ارتباط آن با دنیای انتزاعی و واقعی است از این امر مسترنی نیست.
بنا به ضالرورت عصالر کنونی ،با بررسالی آسالیبهای ناشالی از نظام حاکم و مشالکالت نظام اقتصالادی آموزشوپرورش میتوان آن
را به یک نظام اقتصالادی پویا با روندی تولیدی مبدل نمود(جان .)۱۳۸۶ .به همین دلیل این مقاله در نظر دارد ش ٔ
الیوه نوینی
در مدلسالازی اقتصالادی به صالورت بنیادی و سالیسالتمی ارائه دهد که در آن ارزش پویایی و تولیدی در امر آموزش را افزایش
دهد.
روش پژوهش
ٔ
مطالعه این مقاله بنا به ضالرورت در دو ٔ
حوزه اقتصالاد و فلسالفه از روش ترکیبی اسالتفاده شالده اسالت .بخشالی از
روش پژوهش و
کار که بر مبانی اقتصالاد و حول معادالت ریاضالی میگردد با روش تفکر سالیسالتمی و بخش فلسالفی از توصالیف مفاهیم و تحلیل
ٔ
شیوه تحلیل محتوایی صورت گرفته است.
آسیبهای اقتصادی در آموزشوپرورش و با
در این مقالالاله ،مفالاهیمی در مورد اقتصالالالاد و آموزشوپرورش اسالالالت کاله میبالایسالالالت تحلیالل گردنالد؛ بنالابراین تحلیالل محتوایی
مدنظر تحلیل مفاهیم اقتصاد در آموزشوپرورش خواهد بود.
پویایی سالیسالتم روشالی برای شالناخت بیشالتر سالیسالتمهای پیچیده اسالت .پویایی سالیسالتم اسالاسالا بین رشالتهای اسالت .این روش
در طراحی الگوهای روانشالناسالی اجتماعی ،اقتصالاد و سالایر علوم اجتماعی به کار میرود .مدلهای پویایی سالیسالتم برای
حل مشکالت مهم دنیای واقعی به کار میرود.
بیان مسئله
به دنبال ت ییرات روزافزون اجتماعی رشالتههای علمی مختلفی نیز شالکل گرفته اسالت .علم اقتصالاد آموزشوپرورش از جمله
علوم بین رشالتهای اسالت که به علم اقتصالاد در آموزشوپرورش نوین میپردازد .این علم قدمتی تقریب به نیم قرن دارد و بعد
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از تقاضالای جامعه به آموزشوپرورش دسالترسالی به منابع بیشالتر اقتصالادی را برای رشالد و توسالعه در امر آموزش ضالروری کرده
است( .امین فر.)۱۳۸۶ ،
بالا توجاله باله رشالالالد روزافزون نیالاز جالامعاله باله آموزش ،برنالامالهریزان را بر این مسالالالاللاله متمرکز کرد کاله از چاله طریق میتوان منالابع و
امکانات آموزشی را تهیه نمود چگونه میتوان از منابع موجود بهتر و بهینهتر استفاده نمود
چرخه نیاز انسالان به آموزش و آموزش به انسالان ،توزیع درآمد بین افراد جامعه تأثیر زیادی بر سالرمایه و توس ٔ
ٔ
العه اقتصالادی
در
خواهد داشالالت .این مقاله در صالالدد اسالالت با شالالناخت مفاهیم و جنبههای مختلف اقتصالالادی و ارتباط آن با آموزشوپرورش،
ضالالالرورت و توجاله باله تولیالد و توزیع منالابع ،روشالالالی نوین را تبیین نمالایالد .برای وضالالالوحبخشالالالی باله مسالالالاللاله ،تعریف و تبیین
ٔ
زنجیره ارزشالی
کلیدواژههایی چون علم اقتصالاد ،ارتباط اقتصالاد با آموزشوپرورش و رویکرد سالیسالتمی به تفکر اقتصالادی و
پورتر الزم میآید.
علم اقتصاد در آموزشوپرورش
اقتصالالالاد آموزشوپرورش از دو ٔ
واژه ترکیبی علم اقتصالالالاد و نهالاد آموزشوپرورش بهره میگیرد .اقتصالالالاد از دو بحالث عالقاله و
منابع ،که ٔ
ویژه خای انسالان اسالت اسالتفاده میکند .عالیق انسالانی به نیازهای او برمیگردد و نیاز مادی و عالیق اقتصالادی از
جمله این نیازها در جامعۀ بعد از جنس جهانی دوم یا از نیازهای انسالان صالنعتیشالده اسالت .از سالوی دیگر ،علم اقتصالاد با
منابع مادی در ارتباط اسالت که در طبیعت محدود میباشالد .محدودیت منابع مالی و مادی و نامحدود بودن نیازهای انسالانی
گاهی سالبب مشالکالتی میشالود که برای دسالتیابی به منابع بهینهتر برای رشالد انسالان نیاز به دانشالی از علم اقتصالاد اسالت.
کمبود منابع بسالته به ویژگیهای سالیاسالی و فرهنگی هر کشالور متفاوت اسالت .کشالوری از نظر اقتصالادی رشالدیافته اسالت که
بتواند با توجه به محدودیت منابع بیشالترین اسالتفاده را از حداقل منابع داشالته باشالد .علم اقتصالاد با به کار بردن شالیوهها و
روشهالایی میتوانالد بر این امر فالائق آمالده و برای تالأمین نیالازهالا و عالیق انسالالالانی راهکالارهالایی را بیالان نمالایالد .سالالالاموئلسالالالون
آمریکایی در تعریف از علم اقتصالاد میگوید :علم اقتصالاد یعنی اسالتفاده از روشهایی که انسالان بدون اسالتفاده از پول و با به
کار بردن منابع کمیاب بتواند در توزیع و تولید کاال به انسانها خدمت کند( .امین فر)۱۳۸۶ ،
بنابراین تعریف علم اقتصالالاد به ما میگوید چون منابع محدود اسالالت ،باید با حداقل امکانات حداکرر توزیع و تولید کاال را از
نظر ّ
کمی و کیفی به دست آورد .از سوی دیگر ،اقتصاد در آموزشوپرورش برخال ارتباط آن با علوم دیگر با انسان و اجتماع
ٔ
جامعه آموزشالی در ارتباط اسالت؛ بنابراین روشالی که برای آن به کار برده میشالود باید متفاوت با علوم طبیعی
انسالانی به نام
چون فیزیک و ریاضالی و محاسالبات عددی باشالد .این حوزه از علم اقتصالاد همچون سالایر علوم اجتماعی با انسالان سالروکار دارد
ٔ
التفاده
و رویکرد سالیسالتمی نیاز دارد تا به انسالان از بعد اقتصالادی بنگرد .اقتصالاد آموزشوپرورش نیز در صالدد اسالت تا به اس
بهینه از منابع در آموزشوپرورش بپردازد.
اهمیت و ضرورت رویکرد اقتصادی در آموزشوپرورش
781

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

اقتصالاد در آموزشوپرورش رویکردی نوین در این عرصاله میباشالد و در کشالورهای صالنعتی نیز به تازگی به آن میپردازند چرا
ٔ
ٔ
التفاده بهترین روش در نهاد آموزشوپرورش میکند ،بلکه
آماده اس
که اسالتفاده ازعلم اقتصالاد در علم تربیت انسالان را نه تنها
فرهنس استفاده و مصر اقتصادی در آموزشوپرورش نیز در ٔ
حوزه تعلیموتربیت راه پیدا میکند .آموزشوپرورش در جوامع
بشالری بهعنوان نیاز اسالاسالی و اجتماعی شالمرده میشالود .انفجار تقاضالا بعد ازجنس جهانی دوم آن میزان چشالمگیر اسالت که
میتوان باله رشالالالد مالدارس و تعالداد شالالالاگردان از  ۱۹۶۰تالا  ۱۹۸۳اشالالالاره کرد .نرد افزایش تعالداد شالالالاگردان از  ۱/۴۳۶باله
 ۵۲۸/۶۲۸گزارش شده است (امین فر .)۱۳۸۶ ،در ایران نیز در چند دهه گذشته نسبت به نخستین مدارسی که به صورت
رسالمی تأسالیس شالده اسالت دارای نرد افزایش جمعیت مدارس و دانشآموزان بسالیار زیاد بیان شالده اسالت .این نرد در سالال
 ۱۳۴۰از  ۴۷۲۰۶۳۲نفر به  ۶۱۱۹۱۴۳میلیون نفر در سال ۱۳۷۲رسیده است(امین فر .)۱۳۸۶ ،آمار نشان میدهد نیاز به
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.
مباحث مطرح در اقتصاد آموزشوپرورش
اقتصالالاد آموزشوپرورش شالالاخهای از علم اقتصالالاد اسالالت؛ لذا ٔ
همه مباحث علم اقتصالالاد را شالالامل نمیشالالود .در این بخش به
مباحری میپردازیم که مختص به آموزشوپرورش است .این مسائل شامل:
-

ٔ
جامعه آموزشوپرورش
توزیع درآمد بین اعضای مختلف

-

ٔ
رویه کارفرمایالان در اسالالالتخالدام نیروها در بخش خصالالالوصالالالی و دولتی که این مقالاله به رویههای بخش خصالالالوصالالالی
میپردازد.

-

ساخت ش لی نیروی کار با توجه به نیازهای مهارتی و محتوای آموزشی

-

الگوهای تجارتی موجود

-

تاثیرات آموزشوپرورش بر رشد اقتصادی در دورنمای کلی (امین فر.)۱۳۹۶ ،

از آنجا که آموزش نوعی سالالرمایهگذاری بر خود فرد انسالالانی اسالالت و افراد با هزینه بر کسالالب دانش و مهارت میتوانند
تخصالص پیدا کنند و به اشالت ال دسالت پیدا کنند و در چرخه تولید و درآمدزایی بیفتند؛ بنابراین اقتصالاد آموزشوپرورش
زنجیره ارزش در سالالیسالالتم آموزشالالی و سال ٔ
ٔ
الرمایه انسالالانی میپردازد که سالالرمایهگذاری انسالالانی و آموزش ارزش
به ارزش و
خودتولیدی خواهد داشالالت و در همین راسالالتا به این سالالؤاالت پاسالالب میدهد؛ میزان تقاضالالای افراد در هر سالالطن و ٔ
دوره
تحصیلی چه میزان برآورد میشود
توزیع امکالانالات آموزشالالالی بالا توجاله باله چاله میزان از هزینالههالای بخش آموزش را تالأمین میکنالد و در اصالالالل هر برنالاماله در هر
برنامهریزی و سالالیاسالالت کشالالور چه میزان از بودجه سالالاالنه خود را باید به امر اقتصالالاد آموزشوپرورش اختصالالای دهد
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همین طور به این مسالالالالله میپردازد که آیا هزینههای آموزشوپرورش جزا هزینههای مصالالالرفی محسالالالوب میشالالالوند یا
سالالرمایهگذاری اگر مصالالرفی اسالالت چگونه میتوان آن را به سالالرمایهگذاری تبدیل کرد مطلوبترین هرم در سالالطوح
آموزشوپرورش چه بخش از دورههای تحصالالیلی را شالالامل میشالالود و آیا هرم مدنظر در بخش مطالعات اقتصالالادی قادر
هسالالالتند ٔ
همه سالالالطوح آموزشوپرورش را در برگیرد در بحث درآمد و هزینه در آموزشوپرورش آیا مدارس غیررسالالالمی و
رسمی و دولتی یا غیردولتی میتوانند در این امر دخیل باشند و چه میزان اثرگذاری خواهند داشت
ٔ
ٔ
ایجادکننده ارزش را در
زنجیره ارزش میتوان حلقههای
اهمیت این مطالعه از آنجا ناشالالی میشالالود که با اسالالتفاده از رویکرد
مدارس شالناسالایی نمود و با شالبیهسالازی اثر سالیاسالتهای دولت بر مت یرهای اهرمی این زنجیره ،سالیاسالتی که بیشترین ارزش
افزوده را در این زنجیره ایجالاد مینمالایالد تعیین نمود و بالدین وسالالالیلاله در راسال التالای دسالالالتیالابی باله اهالدا آموزشوپرورش گالام
برداشت.
بالا شال النالاخالت حلقالههالایی کاله این پژوهش عنوان میکنالد میتوان ارزش هر حلقاله را برای دانشآموزان تعریف کرد و یالا آنهالا را
شال النالاسالالالایی نمود؛ سالالالپس در هر حلقاله ،هزینالههالا و درآمالدهالا و ارزش افزوده محالاسال الباله میگردد ،بالا شالالالبیالهسالالالازی اثر
سالالیاسالالتگذاریهای اعمالشالالده بر مت یرهای کلیدی الگو ،سالالیاسالالتی که ارزش نوینی از سالالرمایه را تولید مینماید موجب
شناخت و به دست آوردن ارزش افزوده برای مدارس و دانشآموزان میشود.
ٔ
زنجیره ارزش ،ارزش از منظر پورتر ،تالاثیرات اقتصالالالالاد در آموزشوپرورش،
در اداماله برای وضالالالوح نظر باله مبالاحری چون
آسالیبشالناسالی اقتصالادی در آموزشوپرورش و در نهایت ٔ
ارائه راهکار و نظر بر ت ییرات و اصالالحات اقتصالاد آموزشوپرورش
پرداخته میشود.
سلاالت و فرضیههای پژوهش
سالؤال پژوهش حاکی از مسالاللهای مهم در اقتصالاد آموزشوپرورش اسالت که برای پاسالب به آنها نیازمند ٔ
ارائه ایده و فرضالیهای
است و با بررسی و آزمودن هر یک از این فرضیهها آسیبهای اقتصاد در آموزشوپرورش را میتوان به دست آورد.
سؤاالت مطرحشده و مهم در این راستا شامل مواردی چون:
ٔ
زنجیره ایجاد ارزش مدارس در حال حاضر چگونه است
 .۱وضعیت موجود
ٔ
زنجیره ایجاد ارزش مدارس چگونه تعیین میشود
 .۲نقاط اهرمی
ٔ
زنجیره ایجاد ارزش مدارس دارند
 .۳سیاستهای دولت چه اثری بر مت یرهای کلیدی
در پی این سؤاالت فرضیههای مطرحشده برای پاسب به سؤاالت به شرح ذیل میباشد.
فرضیههای پویا
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فرضالالیههای پویا فرضالالیههایی هسالالتند که با یک پیشالالنهاد غیرمتعار در صالالدد جایگزینی مدل پردازشالالی برای اطالعات در
علوم باشالد این مدلها مبتنی بر ابزار مفهومی ریاضالی اسالت و با محاسالبات ریاضالی مدلسالازی میکند .در فرضالیههای پویا
شالالش عنصالالر وجود دارد که شالالامل مواردی چون ماهیت ،نقش ،بافت ،سالالازوکار و خلق و توسالالعه میباشالالد که یک فرضال ٔ
الیه
ناهمگون با اسالتفاده یکی از شالش عنصالر موجود میتواند به جنبههای اسالاسالی تالوریکی رویکرد قالب و پویا دسالت پیدا کند.
بالایالد توجاله کرد کاله رویکرد برگرفتاله از منالابع اصالالالوال در قالابلیالتهالای پویالا ،محتوامحور بوده و باله عملکرد هر حوزه برمی گردد .باله
این صالورت که قابلیتهای پویا یا مسالتقیما به عملکرد هر سالیسالتمی برمیگردد یا سالبب به وجود آمدن عملکرد بهتر میشالود.
قابلیتهای تشالالکیلدهنده در آموزشوپرورش به قابلیتهای درک و اسالالتفاده از فرصالالتهای آموزشالالی و شالالکلدهی مجدد
برنامههای آموزشالی منجر میشالود که بهطور مسالتقیم میتواند عملکرد آموزش را بهینهتر نماید( .مریم نکوئی زاده ،حسالینی،
قره چه ،حاجی کریمی.)۱۳۸۳ ،
در مدلسازی طرح سیستمی این مقاله جهت بهتر شدن عملکرد سیستم آموزشی از مدل زنجیره ارزش استفاده است.
زنجیره ارزش
ٔ
نقطه شالالروعی را عنوان
مایکل پورتر در سالالال  ۱۹۸۵برای فعالیتهای اقتصالالادی که در شالالرکتهای تعاونی صالالورت میداد
نمود .وی نقطه آغازین یک محصالول را مواد اولیه دانسالت و فرایند رسالیدن به محصالول نهایی و کاالی تولیدی را با حلقههایی
ٔ
ٔ
ٔ
زنجیره ارزش میتواند فعالیتهای مربوط به اسالالتراتژیکهای
عقیده وی
زنجیره ارزش توصالالیف نمود .به
معرفی کرد و با نام
ٔ
ٔ
زنجیره ارزش پورتر دو بخش را شالامل
زنجیره ارزش بهعنوان نقش ٔاله راه این فعالیتها خواهد بود.
یک سالازمان را شالکل دهد و
میشالو؛ بخش اصاللی که سالبب ارتقاا ارزش محصالول میگردد و بخش حمایتی یا پشالتیبانی که میتواند فعالیتهای درون
سالازمان را تحلیل نماید .در تحلیل فعالیتهای سالازمان به نقاط ضالعف و قدرت و تصالمیمگیریهای مدنظر تحلیل و بررسالی
ٔ
ٔ
زنجیره ارزش میتوان
برنامه
میشود .همچنین با استفاده ازاین روش میتوان یک فعالیت را درسازمان عملیاتی نمود .طبق
کلیه فعالیتهای یک سالازمان را دسالتهبندی نمود و تأثیر هر حلقه را بر حلقه یا فعالیتهای دیگر مورد بررسالی قرار داد .با در
نظر گرفتن تأثیرگذاری هر بخش از زن ٔ
جیره ارزشالی پورتر به نقاط ضالعف و یا قوت یک سالازمان یا سالیسالتم اقتصالادی دسالت پیدا
میکند(.پوریوسف ،ثقفی ،همت فر)۱۳۹۶ ،
ٔ
زنجیره ارزشالالالی پورتر و تالأثیرگالذاری هر بخش و فعالالیالت آموزشالالالی در ذیالل مالدل و یالا طرحی آمالده اسالالالت کاله
بالا درنظر گرفتن
ٔ
زنجیره ایجاد ارزش در مدارس و فرضیههای پویا در آموزشوپرورش را نشان میدهد.
حلقههای علتمعلولی،
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تعداد دانش آموزان +
کالس

ازدحام +
B1
+
یادگیری

-

تمایل به پس انداز
بودجه

انگیزه بهبود تدریس

+

R2
هزینه صرف شده برای
زیرساختها

+
+
+
کیفیت آموزش
R3
+
ارزش ایجاد شده برای
دانش آموز

پرداختی به معلم

برگزاری کالس های
فوق برنامه
+

+

+

بودجه کل مدرسه

+

+

R1

+
 +اعتبار مدرسه

تعداد دانش آموزان
+
مدرسه

+

R4

+
+

بودجه دولتی

سرمایه گذاری در
تجهیز مدارس
+

ٔ
زنجیره ایجاد ارزش در مدارس
شکل  :۱حلقههای علتمعلولی
ٔ
ٔ
هزینه صالر شالده روی زیرسالاختها افزایش مییابد که موجب افزایش کیفیت آموزش و
بودجه مؤسالساله (مدرساله)
با افزایش
افزایش ارزش برای دانشآموزان میگردد؛ با افزایش ارزش ،شالهرت و اعتبار مدرساله افزایش مییابد که خود موجب افزایش
ٔ
ٔ
حلقه مربت  ۱Rرا ایجاد میکند.
مدرسه مورد نظر میگردد که منجر به افزایش درآمد و بودجه مؤسسه میشود و
ثبتنام در
ٔ
ٔ
انگیزه بهبود تدریس معلمالان
بودجه مؤسال السالال ٔاله (مدرسالالاله) پرداختی به معلمالان افزایش مییابد که موجب افزایش
با افزایش
میگردد و باله افزایش کیفیالت آموزش میانجالامالد .بالا افزایش کیفیالت آموزش و افزایش ارزش برای دانشآموز ان ،شالالالهرت و
ٔ
بودجه
اعتبار مدرسه افزایش مییابد که خود موجب افزایش ثبتنام در مدرسه موردنظر میگردد که منجر به افزایش درآمد و
ٔ
حلقه مربت  ۲Rرا ایجاد میکند.
مؤسسه میشود و
ٔ
بودجه مؤسسه (مدرسه) برگزاری کالسهای فوقبرنامه افزایش مییابد که موجب افزایش ارزش برای دانشآموزان
با افزایش
میشالالود ،بنابراین شالالهرت و اعتبار مدرسالاله افزایش مییابد که خود موجب افزایش ثبتنام در مدرسالاله مورد نظر میگردد که
ٔ
حلقه مربت  ۳Rرا ایجاد میکند.
منجر به افزایش درآمد و بودجه مؤسسه میشود و
ٔ
ٔ
هزینه صالر شالده روی زیرسالاختها
بودجه مؤسالساله (مدرساله) افزایش مییابد و
با افزایش سالرمایهگذاری در تجهیز مدارس،
افزایش مییالابالد کاله موجالب افزایش کیفیالت آموزش و افزایش ارزش برای دانشآموزان میگردد بالا افزایش ارزش ،شالالالهرت و
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اعتبار مدرسه افزایش مییابد که خود موجب افزایش ثبتنام در مدرسه موردنظر میگردد که منجر به افزایش درآمد و بودجه
ٔ
حلقه مربت  ۴Rرا ایجاد میکند.
مؤسسه میشود و
بالا افزایش بودج ٔاله مؤسال السالالاله ،تمالایالل باله پسانالداز افزایش مییالابالد؛ بنالابراین تعالداد دانشآموزان بیشالالالتری در هر کالس قرار
میگیرند و نسبت دانشآموز به ظرفیت کالس افزایش مییابد که این خود موجب افزایش ازدحام شده و به کاهش یادگیری
ٔ
حلقه منفی  ۱Bمیشود.
و نهایتا کاهش کیفیت آموزش میانجامد و موجب ایجاد
پس از تبیین نمودار علتمعلولی اولیه میتوان نمودار انباشالت جریان این زنجیره را ترسالیم نموده و اثر سالیاسالتهای دولت بر
مت یرهای کلیدی این زنجیره را شبیهسازی نمود.
مدلسازی پویایی سیستم
پویایی سالیسالتم روشالی برای شالناخت بیشالتر سالیسالتمهای پیچیده اسالت .پویایی سالیسالتم اسالاسالا بین رشالتهای اسالت .این روش
در طراحی الگوهای روانشالناسالی اجتماعی ،اقتصالاد و سالایر علوم اجتماعی به کار میرود .مدلهای پویایی سالیسالتم برای
حالل مشالالالکالت مهم دنیالای واقعی باله کالار میرود .این روش نشالالالان میدهالد کاله چگوناله میتوان بالهطور مؤثر بالا گروهی از
سیاستگذاران همکاری کرد و ت ییرات پایدار در سازمانها را تسریع بخشید (استرمن.)۱۳۸۶ ،

شکل -۲مدلسازی بهعنوان یک فرآیند تکراری (استرمن.)۱۳۸۶ ،
همان طور که شالالکل ( )۳نشالالان میدهد فرایند مدلسالالازی ،محاط در پویایی سالالیسالالتم اسالالت .مدلسالالازی بر اسالالاس پویایی
سالالالیسالالالتم شالالالامالل تکرار دائمی بین آزمالایشهالا و یالادگیری در دنیالای مجالازی و تجربالههالا و یالادگیری در جهالان واقعی اسالالالت.
اسالالالتراتژیهالا ،سالالالاختالارهالا و قواعالد تصالالالمیمگیری بالهکالاررفتاله در جهالان واقعی را میتوان در دنیالای مجالازی مالدل آزمون کرد.
تجربالههالا و آزمالایشهالای حالاصالالاللشالالالده ،برای ت ییر مالدلهالای ذهنی بالازخورد میدهنالد و باله طراحی اسالالالتراتژیهالای جالدیالد،
سالاختارها و قواعد تصالمیمگیری نو منجر میشالوند .سالپس این سالیاسالتهای جدید در جهان واقعی اجرا شالده و بازخوردهای
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اثرات آنها باعث شالکلگیری دیدگاههای جدید و اصالالحات بیشالتر در هر دو مدل سالاختیافته و ذهنی میشالوند (اسالترمن،
.)۱۳۸۶

شکل  -۳مدلسازی به صورت محاطشده در پویایی سیستم (استرمن.)۱۳۸۶ ،
یک سالالیسالالتم پویا در قالب مت یرهای انباشالالت و جریان ارائه میشالالود که مت یرهای انباشالالت ،حالت سالالیسالالتم و مت یرهای
جریان ،نرد ت ییر مت یرهای انباشالالت را نشالالان میدهند .به صالالورت ریاضالالی ،مت یرهای انباشالالت از انباشالالته شالالدن خالص
جریانهای ورودی حاصل میشوند و به صورت انتگرال جریانهای خالص ورودی نشان داده میشوند:
t

) )۱( S (t ) = t (inf low( s) − outflow( s)ds + S (t0
0

کاله ) S(tمت یر انبالاره در زمالان  inflow(s) ،tو ) outflow(tباله ترتیالب مقالدار جریالان ورودی و خروجی در هر زمالان  sبین زمالان
اولیه  ۰tو زمان جاری  tمیباشالالد .بهطور مشالالابه نردهای جریان در هر زمان به صالالورت نرد ت ییر مت یرهای انباشالالت تعریف
میشوند( :استرمن)۱۳۸۶ ،
d
) ( S ) = inf low(t ) − outflow(t
dt

()۲
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نمودار انباشت جریان زنجیره ایجاد ارزش در مدارس غیرانتفاعی در شکل  ۴رسم شده است.

تعداد دانش آموزان
کالس

ازدحام
یادگیری

هزینه صرف شده برای
زیرساختها

کیفیت آموزش

تمایل به پس انداز
بودجه

سرمایه گذاری
انگیزه بهبود تدریس

پرداختی به معلم
هزینه ها

بودجه کل
مدرسه

بودجه دولتی

درآمد آموزش
ارزش ایجاد شده برای
دانش آموز

برگزاری کالسهای
فوق برنامه

نرخ ثبت نام

اعتبار مدرسه

تعداد دانش
آموزان مدرسه

ٔ
زنجیره ایجاد ارزش در مدارس غیرانتفاعی
شکل  -۴نمودار انباشت جریان
نتیجهگیری
ٔ
مقاله حاضالالر به دنبال پاسالالخگویی به سالالؤاالت مرتبط با اقتصالالاد آموزشوپرورش به سالالازوکارهای اثرگذار و قابلیتهای پویا
در
ٔ
زنجیره ارزش پورتر میتواند بر عملکرد آموزشوپرورش اثرگذار باشالد و دو رویکرد مسالتقیم و غیرمسالتقیم
رسالیدیم که با رویکرد
میتوان به این بحث رسالالالید که اقتصالالالاد در آموزشوپرورش را میتوان آسالالالیبزدایی نمود و به سالالالوی یک اقتصالالالاد کارآمد و
تولیدکننده رهنمود کرد.
ٔ
زنجیره ارزشی
همچنین یافتههای پژوهش نشان داد که اثرگذاری قابلیتهای حال با در نظر گرفتن مدلهای ساختهشده از
ٔ
بودجه کل آموزشالالی طوری در نظر گرفت که با کمترین هزینه ،بیشالالترین تولید در امر
پورتر میتواند بودجههای مدرسالاله را با
آموزش به دست آورد و به شکلی که کمترین مصر سرمایه را به همراه داشته باشد.
منابع
آفاری ،فریدا )۱۳۹۴( .درک مارکس از بدیل سرمایه داری ،انتشارات روزبهان.
استرمن ،جان )۱۳۸۶( .پویایی شناسی سیستم ،ترجمه کیوان شاهقلیان و دیگران .تهران .انتشارات ترمه ،چا اول.
788

مجموعه مقاالت دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیموتربیت ایران –  15و  16بهمن 1399

رهنمالای رودپشالالالتی .) ۱۳۸۶( . ،مالدیریالت بر مبنالای فعالالیالت :رویکرد ارزش آفرینی در کسالالالب و کالار اقتصالالالادی پویالا،
انتشارات ترمه ،تهران.
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